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PERE CANER i ESTRANY
(Calonge, 1922-1982)

Per als estudiosos del Baix Empordà la història de Calonge i la figura
d'en Pere Caner són dues realitats tan estretament vinculades que esmentar-ne una porta a evocar immediatament l'altra.
Però per als qui vam tenir el goig de conèixer personalment en Pere
Caner i treballar-hi a prop, la seva significació depassa la d'ésser un erudit
local més en la xarxa d'investigadors d'aquestes terres.
Qui era en Pere Caner? Primer de tot, un calongí de soca-rel. La seva
identificació amb la terra que el va veure néixer va ser tan progressiva i
profunda que aquella descripció que en Josep Pella i Forgas va fer dels
calongins, parlant de la seva curiosa barreja de duresa i llibertat, li esqueia
perfectament.
En efecte, la duresa dels calongins, herència de l'aïllament geogràfic i
del llarg domini feudal de la població, és temperada per la llibertat que
mena a la independència i a l'engatjament en grans tasques. I aquesta mescla única ha configurat unes personalitats tan singulars com la d'en Pere
Caner. Va estudiar a Calonge, a Barcelona, a Sant Feliu de Guíxols i a
Girona, però la seva formació profunda es devia a la lectura amatent de la
realitat circumdant i a l'observació pacient que, unides a la seva riquesa
interior, originaven unes síntesis peculiars i característiques.
Em vénen a la ment dues imatges de la seva infantesa. Una és la fotografia que li van fer dalt del banc de pedra que hi ha a "La Punta", a l'entrada de Calonge. Aquest banc-monument va ser erigit pel mestre calongí
Patrici Clara i Carles (1859-1939), en memòria del seu fill Oliveri, poeta,
mort prematurament, i autor de l'escrit que un picapedrer gallec inscrivien
el seu pilar central l'any 1923: "Vianant, / siguis qui siguis / vinguis d'on
vinguis / i pensis com pensis / si estàs cansat, reposa / la vila de Calonge /
t'ofereix aquest seient". L'admiració que Caner professà per Patrici Clara,
juntament a certsparal.lelismes entre la vida d'ambdós calongins (mestres,
estudiosos, aferrissats en les seves conviccions, incompresos...) i l'esperit
d'acollida i obertura que emana d'aquests versos, omplen de càrrega simbòlica l'esmentada fotografia.
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L'altra imatge, del juliol de 1936, no recollida fotogràficament, però
dibuixada de paraula pel propi Caner, ens el mostra assegut a la paret que
hi havia a la confluència del carrer Major i el de la Barrera de Calonge,
contemplant amb ulls d'adolescent, corprès, com era profanat el convent
de les Germanes Carmelites pels habitants de la vila. És el contrast entre
dues actituds contraposades d'un mateix poble —el seny i l'arrauxament—
/ de l'ambient en el qual van discórrer els primers anys, i potser tota la vida,
d'en Pere Caner.
Ja de jove es desvetllà en ell una gran afecció per l'arqueologia local.
Sota el mestratge dels inoblidables Lluís Pericot i Miquel Oliva, amb la
col·laboració de Corominas, Riuró, Esteva i Sanz, es llençà a una tasca
entusiasta d'arqueòleg. En Pere Caner va aglutinar al seu voltant el jovent
de la població i tot trescant per les Gavarres, va realitzar una gran empresa
d'excavació en la munió de coves del municipi, bona part dels fruits de la
qual s'exposen avui en el Museu Arqueològic de la vila. Com f a notar Lluís
Esteva, Caner va ser el primer d'observar que a la majoria de coves i cataus
naturals de les nostres muntanyes hi havia enterraments semblants als dels
dòlmens més complexos.
Amb la seva fesonomia característica, nas de ganxo, llavis esprimatxats, dels quals eixia la indefectible punta de cigarreta; amb la seva silueta
inconfundible i el seu pas decidit, en Pere va recórrer pam a pam la geografia calongina; i amb els seus ulls, uns ulls negres i profunds, brillants,
plens de bonhomia, va anar captant tots els racons de la terra que tant va
estimar: les roques granítiques, les fonts, les rieres, les oliveres, els suros,
els pins, les flors boscanes, les garses, els senglars, les masies, les llindes
esculpides, els rellotges de sol, els pous, els molins, els ràfecs de les teulades. ... Res no escapava al seu esguard escrutador i insaciable.
Amb la seva lletra menuda, anava anotant d'ací d'allà tot el que observava i amb la seva veu fosca i la seva parla entre dents, inquiria dels pagesos, els tapers, els cistellers, els ferrers, els rajolers... sobre els seus oficis.
Però no es limitava a preguntar secament allò que l'interessava, li plaïa
d'escoltar llargament els homes de la seva terra, li lleia de conversar-hi. I,
aleshores, encara recollia d'escreix les dites populars més genuïnes, els contes, les contalles, les llegendes... Durant llargues vetllades acudí en companyia del seu amic Lluís Vilar a casa d'en Pere J. Casademont, un vell del
poble que era un autèntic arxiu de dades i que el va ajudar a teixir la història
immediata.
Gràcies a aquesta tasca pacient i gegantina va recollir moltes realitats
calongines que estaven a punt de perdre's. Citem, a tall d'exemple, la fotografia única de la Torre del Mal Ús, retratada per Pere Caner el 1956, pocs
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dies abans que una tramuntanada, acompanyada de pluja, li ocasionés
l'ensulsiada.
Però el nostre personatge no acaparava per fruir solitàriament d'allò
que recollia. Era tot el contrari d'un avar de la cultura. Amb la mateixa
facilitat que rebia, lliurava. D'aquest esperit generós i prolífic en són bona
mostra els seus articles publicats als Annals de l'Institut d'Estudis Gironins,
a Proa, a La Veu de Calonge, al Correu Català, a Canigó... I, sobre tot, a
l'obra de la seva vida "La Vall de Calonge", autèntica enciclopèdia del seu
poble que obtingué l'accèssit al Premi Francesc Blasi de l'Institut d'Estudis
Catalans el 1967. Aquest llibre, per diverses circumstàncies, no ha vist la
llum fins el 1983. Ha estat com el fill pòstum d'en Pere Caner, tan temps
somiat. La malaltia ja no va permetre-li ni de corregir-ne les galerades, i
hem hagut de ser els amics els qui ultiméssim la seva publicació.
A la mateixa línea de lliurament d'allò que estudiava o investigava,
hem de situar-hi la seva vocació de mestre. Els seus deixebles recorden
encara amb enyorança i gratitud les llargues vetllades d'hivern, quan
en sortir de l'escola s'aplegaven a casa del Sr. Caner per aprofundir-hi —al
voltant de la taula, en un clima de tertúlia amical i de f erma companyonia—,
la història i la literatura de la pròpia terra.
i Quants estudiants hem passat per la seva casa del carrer Bitller i hem
estat atesos amb amabilitat, orientats sobre allò que cercàvem, desvetllats
a l'interès d'allò que no cercàvem, àdhuc acompanyats fins als llocs que
investigàvem i fornits de dades inèdites!
I tota la seva tasca d'arqueòleg, d'estudiós, de mestre, encara la va
saber fer compatible amb el treball de la terra. En Josep Pla escrivia: "els
hortets de Calonge, la tenacitat i el gust del calongí per a cultivar petits,
mínims, arrecerats hortets, qui els podria descriure? Els cultiven com si
cantessin un himne". (El meu país, p. 709). El secret d'en Pere Caner és
que va saber entonar aquest himne en el decurs de la seva vida; amb el mateix
fervor que conreava les fitxes o els documents de la seva taula de treball, va
conrear les plantes i les flors de la vinya i de l'hortet de casa seva. Potser
per això també va saber ser poeta. Alguns dels seus versos van ser premiats
als Jocs Florals a Santa Coloma de Farners i a Figueres i al Certamen Literari 'de Palamós. Molts d'altres dormen inèdits enmig de la seva paperassa.
Sota una imatge un xic reservada, s'amagava un cor gran i sensible;
recordo com no li recava de manifestar la seva tendresa envers els infants i
els animalons. També recordo com en alguna excursió jo havia comprovat
que la seva parla remugosa es convertia en un doll de veu, en una cantada
bella i vibrant. Recordo, tots el recordem, el seu sentit de l'humor, fi, agut
iinteljigent.
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No puc silenciar que en Pere Caner va patir en el decurs de la seva vida
el flagell de la incomprensió, de la difamació, àdhuc de la presó. I que en
els seus darrers temps també va sentir molt endins el dolor físic, "un dolor
que no voldria per a ningú" em deia en el seu llit d'agonia, amb un rostre
afinat com de cera en el qual aquells ulls negres i profunds brillaven com
mai. Però tot seguit ja canviava de tema, ja feia aquella broma incisiva que
sempre el caracteritzà.
Va patir, però va acollir sempre tothom. A casa seva, tant t'hi podies
trobar un homenot de la cultura com un pobre captaire. Arrelat a la seva
terra, en Pere Caner va aprendre a ser profundament universal.
Va morir plàcidament a la seva llar calongina després d'una agonia
lenta en la qual va tenir temps de gustar la mort que portava dins. Aviat
hagués complert seixanta anys, pensava jubilar-se i dedicar-se plenament
als seus estudis..., però nova ser possible.
El dia de la seva partença, sobre el taüt els seus amics hi vam extendre
la bandera que el mateix Caner havia dissenyat. Va ser un comiat discret,
sense discursos ni massa elogis, ni massa planys de dol: com ell hagués
volgut.
Desapareixia un puntal de la cultura del nostre poble, del Baix Empordà, de Catalunya... Perquè no cal insistir que el coneixement de la nostra
història ha estat possible gràcies a centenars de peres caners anònims i
abnegats.
Ell no volia elogis fúnebres. Ell desitjava que la tasca que havia iniciat
des del Centre d'Estudis Calongins "Colònico" i de l'Institut d'Estudis del
Baix Empordà, dels quals f ou fundador i promotor entusiasta, no s'interrompés.
Per això, malgrat que en aquest segon volum que publica l'Institut, i
que ara teniu a les mans, no hi ha cap treball d'en Pere Caner (cal temps
perquè una recerca pacient permeti de treure a la llum molts dels seus estudis
inèdits) sí que hi ha la ferma voluntat dels seus deixebles de continuar estudiant sobre Calonge i sobre la comarca del Baix Empordà, com ell mateix
ens va demanar vivament.
Cada dia que passa se sent més el buit que en Pere Caner deixà, però,
curiosament, cada dia més, en recordar-lo, també ens omple l'entusiasme
per la vida, per l'arqueologia, per la història, pel mestratge amical... És
l'herència més preuada que ens va llegar, silenciosament, aquest calongí
universal.
JAUME AYMAR I RAGOLTA
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Per acord de la Junta de l'Institut d'Estudis del Baix
Empordà, aquest volum és dedicat a la memòria del
que fou el seu tresorer i un dels seus socis fundadors.

PERE CANER I ESTRANY
(Calonge, Baix Empordà, 22 juliol del 1922 f 18 juny del 1982).
Retrat fet a Fabert (Molló, Ripollès) el setembre del 1975.
Fotografia de Lluís Esteva
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TÈCNICA CONSTRUCTIVA
EN ELS SEPULCRES MEGALÍTICS
DE L'EMPORDÀ
PER

LLUÍS ESTEVA I CRUANAS

Com és natural, la tècnica constructiva depèn del tipus de sepulcre
del qual hom parla. Començaré pel més senzill: la cista megalítica.
CISTA MEGALÍTICA
Alguns col·legues m'han dit que a les zones per ells estudiades, resulta
difícil distingir la cista megalítica de la cista neolítica, anomenada també
dels sepulcres de fossa. Les que jo he estudiat són fàcils de diferenciar. La
gran majoria de cistes megalítiques són muntades sobre roca; les neolítiques, per contra, es troben dintre d'un tou de terra generalment argilenca.
Un entès pot conèixer fàcilment les primeres, puix que la part superior de
les seves parets sobresurt del nivell del sòl; les segones solament es veuen
quan hom arrenca argila per fer terrissa o quan esventra alguna muntanya,
cosa que avui veiem sovint.
La tècnica constructiva de la cista és semblant—si bé en miniatura— a
la dels grans dòlmens. Per tant, no cal que en parli en aquest lloc; ho faré
amb tot detall més endavant. Ara solament em referiré als seus aspectes
particulars.
Les cistes megalítiques que he pogut estudiar tenen un parell de
metres de llargària màxima i les peces de les parets rarament passen d'un
metre- d'alçària. Les modestes dimensions de les pedres permeten ésser
mogudes per una o per dues persones: eren sepulcres familiars, com ho
13
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devien ser les petites coves naturals i les catabaumes calongines i guixolenques d'enterrament; no descarto, però, la possibilitat d'enterraments individuals en cas d'una mort accidental en un indret apartat del lloc habitual
d'estatge.
Això fa que, al meu entendre, els sepulcres semblants al de la Jaca
d'en Torrent (Agullana), no han de considerar-se cistes megalítiques com
venien sostenint fins fa poc eminents arqueòlegs. Algunes de les seves
lloses pesen tant que, per a posar-les en el seu lloc, foren precisos esforços
col·lectius. Els sepulcres d'aquestes característiques han de col·locar-se,
sens dubte, entre els dòlmens simples.
Per construir les cistes megalítiques que he estudiat, hom apartava la
terra fins deixar la roca al descobert. Seguint la planta que hi havien
dibuixat d'antuvi, arrencaven la roca fins a deixar un solc d'uns 40-50 cm.
de profunditat; l'amplada depenia de la que tenien les pedres de les parets.
Si l'espai lliure que quedava entre la coberta i la roca era suficient per a
sebolMr-hi el difunt o les seves despulles, ho deixaven així (fig. 1); si no ho
era, arrencaven part de la roca interior de la cambra fins assolir un nivell
adequat (fig. 2). Per contra, no crec que l'arrenquessin fins el peu de les
parets (fig. 3), puix que en aquest cas les peces de les mateixes quedarien
insegures i podrien inclinar-se.
Així tenim que, per fora de les parets, la roca podia quedar a igual
nivell que a l'interior (fig. 1), a nivell més alt —potser és el cas més
freqüent— (fig. 2), però mai el solc no quedava eliminat totalment a
l'interior de la cambra (fig. 3). Si bé quan l'excavador estudia una cista
generalment es troba amb el tercer cas.considero que això és degut a les
excavacions que s'hi han fet, en el curs de les quals la roca interior havia
estat arrencada a causa de les impacients recerques d'objectes o de suposats tresors.
La profunditat del solc obert a la roca pot saber-se excavant el túmul
per l'exterior de las parets. Però quan les pedres del sepulcre no encaixen
bé o quan en falta alguna, és més fàcil comprovar-ho des de l'interior,
servint-se dels espais que queden lliures entre pedra i pedra.

Fig. 1. Alçat d'una cista si la roca interior quedava a igual nivell que a l'exterior. Fig. 2.
Id. si hom arrencava part de la roca interior. Fig. 3. Id. si ho feia totalment.
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Al meu entendre, exteriorment les parets eran estintolades en el tall
obert a la roca natural i llurs peus no podien relliscar cap a la cambra
perquè ho impedia el solc; seguretat que no existiria si el fons de la cambra
no tingués un nivell més alt que el peu de les parets.
Si la roca on es construïa el sepulcre era plana, quedava una cista
tancada (fig. ,4); en un cas he trobat que en un extrem — que correspon a
una porta elemental— es deixà un pendís artificial per a facilitar l'entrada i
la sortida (fig. 5). Si la roca tenia ja pendís natural, la cambra quedava
oberta per la part baixa, que era la d'entrada (fig. 6). Per tant, la cista pot
no tenir entrada (quan és tancada), però per imitació als grans sepulcres
megalítics, també pot tenir-ne. Quedi clar, però, que no era necessària car
la inhumació s'efectuava apartant la coberta; no, passant per sota d'ella
com en els grans dòlmens. Al meu entendre, les inhumacions es feien
retirant la coberta, baixant el pendís de l'entrada (a les obertes) o encamellant les parets (a les tancades). Deixar el mort o les seves despulles, tornar

Fig. 4. Cista tancada. Fig. 5. Id. amb pendís artificial. Fig. 6. Cista oberta amb pendís
natural.
15
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a posar la coberta, tapar els espais buits amb pedres planes i cobrir-ho tot
amb un túmul de pedres irregulars i terres, era cosa que no oferia cap
dificultat.
No he trobat cap cista megalítica amb coberta, però em sembla
correcte acceptar que en tenien. Si no fos així, les pedres de les parets
descansarien en un solc uniforme, i la part superior de cada pedra tindria
una alçària diferent. No és pas així. Les pedres de les cistes que s'han
conservat senceres tenen un mateix nivell superior i algunes d'elles són, per
sobre, allisades en sentit horizontal o lleugerament corbat. Aquest nivell
superior l'aconseguien fent un clot suplementari en el solc, quan la pedra
era més alta que les altres. I si s'esforçaven per deixar les pedres a igual
nivell per la part alta, no trobo més que una explicació: que les cistes
megalítiques tenien coberta i aquesta necessitava puntals nivellats.
Eren les cistes de les Gavarres contemporànies dels grans dòlmens?
Els pobres materials trobats en elles no permeten afirmacions categòriques. Malgrat això, tinc la convicció que poden considerar-se contemporànies sempre que considerem aquesta paraula com a sinònima dels diferents
estadis del fenomen megalític del país.
ELS GRANS SEPULCRES MEGALÍTICS
Els grans sepulcres megalítics de l'Empordà, són: la galeria coberta, el
sepulcre de corredor y el dolmen simple.
En aquestes formes, l'esforç no és individual, sinó col·lectiu.
El lloc escollit és sempre elevat. Unes vegades, dalt d'un túmul
natural: Cova d'en Daina (Romanyà de la Selva) i Cementiri dels Moros
(Torrent); altres, en lloc dominant Vinya Gran i Tres Peus (ambdós de
Fitor-Fonteta), bé que igualment pot ser en un pendís de muntanya:
Bousarenys (Santa Cristina d'Aro) i Barraca del Lladre (Agullana).
Triat el lloc on havia d'alçarse el sepulcre, hom apartava la terra
vegetal fins a deixar la roca al descobert (igual com a les cistes, si bé ací la
superfície és més gran). Hi gravava la planta. Reunia les lloses i presentava
les parets tal com les he vingut dibuixant en els alçats dels dòlmens que he
publicat: és a dir, hom recollia les pedres adients i les anava col·locant
planes a terra, conjuntades les parets, igual com quedarian, un cop alçades. D'aquesta manera els inconvenients de l'acoblament quedaven vistos.
Era aleshores quan convenia retocar les lloses; no quan fossin alçades
(fig. 7).
Fets els aparellaments, hom obria solcs uniformes à la roca, servint-se
de la planta. El que dirigia les obres, però, sabia que el sepulcre havia de
16
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Fig. 7. Planta i alçats de la Cova d'en Daina (Romanya de la Selva). Per construir els grans
dòlmens, hom dibuixava la planta i acoblava les lloses de les parets abans d'alçar-les,
exactament com són en el dibuix.

quedar totalment cobert de llambordes pesants a les quals calia donar
seguretat i posició horitzontal. Les lloses de les parets, per tant, no podien
ser clavades a la lleugera, sinó que havien de reunir dues condicions:
seguretat a la part inferior i nivell semblant a la superior, car havien d'ésser
suports de la coberta. Aquests punts també eran resolts abans d'alçar les
parets, quan les pedres tenien posició horitzontal; aleshores es marcava
fins on havia de quedar enterrada cada llosa. Al nivell del solc, hom hi
col·locava les més curtes; per a cada una de les altres, feia en el solc un clot
suplementari, la profunditat del qual representava l'excés d'alçària de la
llosa. El clot feia que la pedra quedés clavada a major profunditat i, per
tant, li donava més fermesa; escapçar la pedra hauria significat renunciar a
aquesta major seguretat i, al mateix temps, hauria exigit un treball feixuc,
del tot innecesari.
PROFUNDITAT DEL SOLCS

En els dòlments que he estudiat, els solcs tenen una profunditat que
17
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varia de 30 a 50 cm., amidats per l'exterior de les parets. Per obtenir
aquesta dada, cal descalçar algun tros de paret per fora de la cambra o del
passadís, cosa que poques vegades és fàcil de fer. L'arqueòleg, però,
segons els casos, pot servir-se dels espais lliures que les parets tenen entre
llosa i llosa,-com he escrit abans i en diversos treballs.
Pel procediment susdit, sabem el nivell de la roca a l'exterior del
sepulcre, això és,coneixem la profunditat del solc inicial. ^Quin era el
nivell de la roca a l'interior de la cambra quan el dolmen acabava d'ésser
construït? Això no crec que poguem saber-ho mai de manera segura.
Hauria de donar-se el cas d'un dolmen absolutament intacte —cosa
improbable— i que el seu excavador fos un arqueòleg que sabés el que té
entre mans.
S'ha escrit que el nivell del sòl a l'interior de la cambra era inferior al
del passadís, àdhuc ho he cregut així un temps, i potser ho he escrit alguna
vegada. Avui no penso igual. ^Per què la cambra havia d'ésser més baixa?
Rebaixar la roca natural equivalia a disminuir l'estabilitat i fermesa del
conjunt; cap arquitecte no faria un disbarat semblant. Per altra part, si la
cambra era més fonda, les aigües i les humitats s'hi acumularien, cosa que
no convenia per a la conservació de les restes inhumades. Per últim
—recordo que estic parlant dels grans sepulcres—, ^ quina necessitat tenien de rebaixar la roca natural si la gran alçada de les lloses permetia estar
dret dintre de la cambra?
La meva posició actual és clara: hom col·locà les parets dins de solcs
amb clots suplementaris, però sense arrencar la roca de l'interior del
sepulcre. El nivell inferior que quasi sempre trobem a les cambres, en
relació amb el passadís, és conseqüència clara de les excavacions que ha
sofert el sepulcre, i aquestes sempre són més freqüents i intenses a la
cambra que en el passadís. A les cistes de parets baixes era necessari
arrencar part de la roca interior, car del contrari no hauria quedat espai on
col·locar les inhumacions; en els grans dòlmens això no era necessari, puix
que ja quedava una cambra d'alçària suficient.
COL·LOCACIÓ DE LES PARETS I DE LA COBERTA

Ací ja entra més la imaginació. Penso que les lloses foren col·locades
una a una dintre del solc o del clot suplementari. Devien començar per la
capçalera, però això no pot pas assegurar-se. Les lloses que havien estat
traslladades des de distàncies relativament apartades (no he trobat la
confirmació de lloses traslladades d'indrets molt allunyats), no oferien cap
dificultat per ésser col·locades dintre dels solcs. Imagino que posarien
v
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corrons sota de cada llosa i que la farien córrer amb l'ajut de' palspalanques amb els quals també l'apuntalaven quan relliscava dins del galze
de la roca, no fos cas que, amb el balanç, caigués del costat contrari, a la
cambra. Un cop les lloses en la posició correcta, com que anaven balderes
en els solcs i clots, hom procedia a falcar-les amb pedres que servien de
tascons. Potser era llavors quan començavan a alçar el túmul, compost de
pedres amuntegades. Després, pel mateix procediment, foren alçades les
parets de la cambra i, més tard, les del passadís.
Posar les peces de coberta —problema molt difícil— exigia precaucions extremes, car de produir-se una equivocació, la major part del
sepulcre s'hauria enderrocat. Imagino que s'omplenava l'interior del sepulcre amb pedres i terres fins arribar a la part superior de les parets, i que
es feia el mateix a l'exterior formant una rampa prou sòlida que permetia
arrossegar-hi les lloses de la coberta; potser per dintre es reforçava també
amb pals estampits entre les lloses oposades. ^Què hauria passat en aquest
darrer cas, si en el basament les parets no haguessin quedat assegurades pel
solc? Amb això quedava a la part exterior un pla inclinat per on, amb penes
i no pocs treballs, arrossegaven les peces de la coberta, que anirien posant
l'una darrera de l'altra al lloc corresponent.
Completada la coberta, hom buidaria poc a poc l'interior del sepulcre.
El que dirigia l'obra hauria de seguir controlant aquesta operació i vigilaria
el conjunt cada vegada que feia apartar algun reble de volum respectable,
si bé totes les possibilitats havien estat calculades abans i, per tant, no
havien de presentar-se problemas tècnics importants. Els forats que quedaven entre les peces de la coberta i entre les parets eran tapats amb pedres
adients; aleshores el munt de pedres i de terra exterior que s'havia fet
arribar fins la part alta de les parets era recrescut fins a cobrir tot el conjunt.
Segurament que el mateix material que hom treia de l'interior del sepulcre,
servia per a completar el túmul.
A les Gavarres, les lloses de les parets són posades a topall, o sigui una
a continuació de l'altra; a l'Alt Empordà, alguns sepulcres com el de la
Font del Roure (Espolla), són a solapa, això és, cada llosa passa, en part,
per darrera de la seva veïna més apropada a la capçalera, o a aquesta
mateixa, i s'endinsa al túmul (fig. 8).
Al Baix Empordà, les parets del passadís són de pedres clavades
verticalment. El 1974, però, ja vaig escriure a Revista de Girona, núm. 67,
que el sepulcre de corredor de la Font del Roure (Espolla) havia tingut part
del passadís fet amb paret seca, és a dir, amb pedres col·locades horitzontalment unes sobre les altres. Des d'aleshores, Joan Tarrús i Josep Castells
han trobat —també a l'Alt Empordà— altres sepulcres megalítics amb
19
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Fig. 8. Sepulcre megalític amb lloses a topall (esquerra) i a solapa (dreta).

parets semblants, característica que relaciona els nostres dòlmens amb els
del sud de França.
LES PORTES

Entre l'entrada exterior i la cambra del sepulcre hi havia una o més
portes. El cas més important que he estudiat és, sens dubte, la Cova d'en
Daina, de Romanyà de la Selva. A mesura que passa el temps, més
m'admira l'estructura d'aquesta maravellosa porta, l'obertura de la qual,
delimitada per dos brancals i una llinda —amb altres sis peces
complementàries— és d'una precisió tan exacta que avui, n'estic segur,
ningú, comptant només amb els materials de què disposaven llavors, no el
resoldria millor (fig. 9).
Recordem el fet. Quan vaig estudiar per primera vegada la Cova d'en
Daina, va cridar-me l'atenció el sortint artificial de la peça R; abans li havia
passat el mateix al doctor Pericot. Es veia tant que aquest sortint era fet
artificialment per alguna finalitat determinada, que amb un amic meu,
cada vegada que visitàvem el dolmen intentàvem endevinar quina era la
seva funció. Aleshores la galeria era plena fins a deixar vistos tan sols uns
20 cm. de la peça F; era un tros tan petit que crèiem que es tractava d'una
pedra sense cap valor constructiu. En realitat, era una peça fonamental del
marc de la porta. Disposàvem ja de dos elements: F i R. Un altre dia vam
fixar-nos en la pedra W que estava a 4 m. lluny del dolmen, davant de
l'entrada. També vam veure que havia estat retocada i que podia fer joc
amb F i R. Ja eran tres la peces a combinar. Finalment vam comprende
quin era el lloc de W: n'havíem fet un calc en paper i havíem comprovat el
20
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Fig. 9. Estructura de la porta —brancals i llinda— de la Cova d'en Daina.

seu emplaçament. Per fi, amb una colla d'amics, vam col·locar-la en el lloc
que li corresponia, en el qual encaixa perfectament.
La importància de la descoberta era clara. Així ja el 1954 vaig poder
anunciar-la i el 1957, en el meu primer treball seriós que vaig escriure, deia:
«Hemos querido recoger los datos que anteceden porque hasta ahora en la
cultura pirenaica no se habían efectuado, que sepamos, estudiós referentes
a las puertas de entrada... Creemos que todos los dólmenes pirenaicos, y
los de nuestra comarca entre ellos, debían cerrarse por medio de puertas y
de sus correspondientes piezas de cierre» (1).
Recordo aquestes dades perquè, de temps, la peça W —la llinda—
estava desplaçada del seu lloc. Ara bé, malgrat això, quan vam reposar-la
encaixava tan exactament que no sobrava ni faltava un sol mil·límetre. El
conjunt havia resistit pressions de tota mena i havia restat inamovible
durant prop de quatre mil·lenis. Avui, als 29 anys de la descoberta, quan he
comprovat tantes i tantes alteracions en els dòlmens que he vist, aquesta
exactitud matemàtica que podem admirar encara avui a la Cova d'en Daina
fa que senti cada vagada més admiració per l'arquitecte ignorat que va
dirigir aquest trascendental sepulcre megalític.

(1) LUIS ESTEVA, Prehistòria de la comarca guixolense, «Anales del Instituto de
Estudiós Gerundenses», Girona, 1957, p. 97.
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Fins ara he parlat del marc de la porta. Ara bé, l'obertura que queda
entre F, W i R és segur que es tapava amb un gran pedra —probablement
és una arrodonida que hi ha sobre del túmul—. També és segur que
aquesta tapa s'havia de treure i de tornar a posar cada vegada que hom
enterrava. Doncs bé, la pedra girava de la mateixa manera que gira avui
una porta qualsevol, si bé en aquest cas ho feia sense xarneres. El que va
dirigir la construcció de la Cova d'en Daina va resoldre la dificultat mitjançant les pedres E i S col·locades admirablement. El conjunt W, R i S
permet el moviment de la peça que tapava el forat de la porta; la inclinació i
corbatura d'E ho facilitava per l'altre costat.
El fet que les lloses de les parets, en el lloc on hi ha les portes, no siguin
paral·leles, l'he vist repetit en el sepulcre de corredor de la Font del Roure i
en diversos sepulcres megalítics de Portugal, Extremadura i Andalusia;
suposo que n'hi deu haver en altres zones dolmèniques.
També crec haver localitzat la porta exterior de la Barraca del Lladre
(Agullana), d'estructura prou original (2).
LA COBERTA

Opino que tots els sepulcres megalítics que he estudiat havien tingut
coberta. Uns la conserven; d'altres l'han perduda. Recordo cinc tipus
interessants de coberta:
1) La de la Ço va d'en Daina. La coberta era formada por un seguit de
llambordes de formes irregulars amb tendència a la rectangular. Cobrint la
cambra, n'hi havia 4, de les quals se'n conserven 3; cobrint el passadís, no
ho sé exactament, però devien haver-n'hi de 2 a 4. Tenien coberta semblant el dolmen del Mas Bousarenys i el de Torrent.
2) La de la Barraca del Lladre (Agullana). Dues pedres cobreixen la
cambra i, damunt d'elles, una tercera pedra tapa la intersecció de les dues
primeres. Potser és l'únic cas de coberta de dos pisos. ^Era originàriament
així?
3) La de la Jaca d'en Torrent (Agullana). Té una magnífica coberta
de granit que, com digueren Vidal i Cazurro, recorda certs sepulcres de la
baixa època romana, amb coberta a dues vessants. El més interessant és
que bona part de la seva forma fou lograda per fregament artificial;
almenys aquesta és la meva opinió.
(2) Pels dòlmens d'Agullana, Darnius i Espolla, veg. LLUÍS ESTEVA, Sepulcros
Megalíticos del Alto Ampurdan, Corpus de supulcros megalíticos, Espana, Fascículo 9, Girona
1979 i pel de Sant Climent Sescebes, Sepulcros Megalíticos de las Gabarras, «Cypsela», II,
Girona, 1977. Pels de les Gavarres, veg. ESTEVA, fascicles 3, 4 i 5 del mateix Corpus.
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4) La de la Font del Roure (Espolla). La meva hipòtesi pot resumirse així: coberta alta damunt la cambra; coberta baixa sobre el porxo i,
tapant el forat que quedava entre les dues cobertes esmentades, altra
coberta inclinada, a semblança d'alguns sepulcres d'Extremadura i de
Portugal.
5) Coberta del dolmen del Mas Puig (Darnius). Una sola peça cobreix tota la cambra i encara vola fora d'ella. També es el cas del dolmen de
Gutina (Sant Climent Sescebes), Tres peus (Fitor), Barraca d'en Robert
(Pau) i d'altres.
Bé que no sigui cap varietat de coberta, crec interessant esmentar ací
la de la Creu d'en Cobertella (Roses), per les grans dimensions i pel pes
d'una de les seves lloses. Segons Riuró, les mides màximes són: 5'65 per
4'10 per 0'40 metres i el seu pes s'apropa a les 18 tones mètriques (3).
EL TÚMUL

També crec que tots els dòlmens tenien túmul. En distingeixo tres
casos principals:
1) Les cistes megalítiques —ho he dit abans— com que quasi no
sobresortien del nivell del sòl, el tenien gairebé insignificant.
2) Hi ha dòlmens com el Tres Caires (Fitor) que tenen la meitat de
les parets dintre la roca i l'altra meitat sobresurt del nivell del sòl: llavors el
túmul ha de ser més gran que el de de les cistes, puix que l'alçària de les
parets també és major.
3) Per últim hi ha el tipus Cova d'en Daina amb la cambra d'alçada
remarcable, car puja uns 2 m. del nivell del sòl. En aquest cas, el túmul ha
de ser de grans proporcions. Casos semblants: Bousarenys, Puig ses Forques, Barraca d'en Robert, Font del Roure...
Res de notable no he observat en els túmuls, si no és en el Cementen
dels Moros (Torrent), dolmen construït sobre un túmul natural, allargat,
que sembla una fortalesa. El sepulcre era cobert amb un altre túmul
artificial, també allargat, de singular estructura: del sepulcre surten tot de
filades radials, de pedres clavades verticalment (fig. 10). L'última pedra de
cada filada és més voluminosa que les altres i el seu conjunt forma el
cromlec. Quan l'excavàrem vam trobar 32 d'aquestes filades, però originàriament eren més nombroses. Perquè no caiguessin, hom havia posat,
entre elles, gran quanatat de pedres planes col·locades horitzontalment.
(3). FRANCISCO RIURÓ LLAPART, El dolmen de la Creu d'en Cobertella (RosasGerona), «Anales del I. E. Gerundenses», Girona, 1958, p. 56.
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Fig. 10. Impressionant túmul del sepulcre de Torrent amb 32 filades de pedres clavades
verticalment. Aquesta planta vaig publicar-la el 1970. Després, sense indicar la seva procedència, l'Ed. Salvat n'ha publicat una que s'assembla a la meva com una gota d'aigua a una
altra gota d'aigua (veg. Història de Catalunya, vol. 1, Barcelona, 1979, p. 81; també els
dibuixos de les ps. 77 i 82 provenen de les meves fitxes 1 i 2 del fascicle 3 del 1964).
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Fig. 11. Cementin del Moros, Torrent. Algunes de les filades que reforçaven el túmul.
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Acabada l'excavació, l'aspecte del túmul era magnífic, quasi diria sensacional (fig. 11). Per dissort, quan el dolmen fou famós les excavacions
clandestines d'ignorats buscadors de tresors i també d'arqueòlegs afeccionats cercadors de peces cobejades han causat l'enderroc de parcel·les
importants d'aquesta excepcional estructura.
Hi ha túmuls circular i ovalats. Són de la primera classe el de la
Barraca del Lladre (Agullana), que té 4'5 metres de diàmetre per l'70
d'alçària, i el de la Cova d'en Daina (Romanyà) que en té 12 de diàmetre
per 2'5 d'alçària. Són ovalats el túmul de Torrent i el de la Font del Roure.
Els> eixos del primer amiden 22 i 16 m., i l'alçària, 2 m. Els de la Font del
Roure n'amiden 14 i 11, i l'alçària varia de l'5 a 3 m., segons si es mira a la
part alta (capçalera) o a la baixa (entrada).
EL CROMLEC

La Cova d'en Daina té les peces col·locades en posició circular; també
les hi té la Barraca del Lladre. Per contra, les del gran dolmen de Torrent
són radials. És evident que les de posició radial resisteixen més el pas del
temps. A Torrent no en vam trobar cap de caiguda; en canvi a la Cova d'en
Daina ho eren la gran majoria i vam tenir d'alçar-les altra vegada.

L'ENLLOSAT

He trobat dos dòlmens amb restes d'enllosat: el de la Font del Roure
(Espolla) i el delLlobinar (Fitor).
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El més complet era el del Llovinar: 8 llosetas a l'entrada i més de 10 en
el centre de la cambra. Totes eran de pissarra, tenien posició horitzontal i
estaven col·locades damunt la roca. A la Font del Roure solament vaig
trobar 4 llosetes, també de pissarra, a l'entrada i a 10 cm. de la roca natural.
Per tant, no sé si eren a igual nivell dintre de la cambra o si, com és possible,
a un nivell més alt que podia guanyar-se amb un graó o amb un pla inclinat.
Però darrerament encara tinc un altre dubte: i\ si solament fos enllosat el
tram d'entrada a la cambra per tal de facilitar el moviment d'obrir i tancar
la porta?
Com que per saber si tots els dòlmens tenien enllosat hauríem d'haverho comprovat i els dòlmens ens han arribat amb l'interior remogut, no
podrem saber mai si l'enllosat era una característica de pocs dòlmens o si
ho era de tots. Altrament, dels dos sepulcres amb restes d'enllosat, tan sols
el delLlobinar tenia una estructura que sembla segura. Ben poc—si tenim
en compte el nombre de dòlmens que porto estudiats— per a poder treure
conclusions.
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INTRODUCCIÓ A L'ESTUDI DEL MAPA
ARQUEOLÒGIC DEL TERME D'ALBONS
PER

MIQUEL-DÍDAC PEVEROI COSTA
BENJAMÍ BOFARULLIGALLOFRÉ
PERE GARRIGA ITERRIDAS

Albons és un poble empordanès emplaçat sobre un turó al bell mig
d'una extensa plana on antigament hi havia aiguamolls (els Salancs i el
Balear) i el llit del riu Ter abans del seu desviament de principis del segle
XIV. Aquest poble té un ambient de caire medieval, com la major part dels
nuclis antics dels llogarrets agrícoles empordanesos.
El terme municipal d'Albons es troba en el Mapa Cadastral (escala
1/50.000) full n.° 26: «Verges». Aqueste terme, a part dels Salancs i el
Balear, així com el Bosc de Sant Joan en el pla, comprèn una part dels
pujols i terraprims de la serra de Sant Grau i del Puig Segalar. En aquests
terraprims (horst) i a les terrasses quaternàries que han fet rierals i còrrecs
hi ha indicis clars de l'existència de fauna quaternària i objectes sobre còdol
corresponents al Paleolític Inferior.
Una xarxa antiga de comunicacions travessa el terme d'Albons. Hi ha
un camí que des de Viladamat es dirigeix cap a Torroella de Montgrí,
passant pel poble d'Albons i pels de Bellcaire i Ullà (1). També hi passava
el «camí ral» que des de Viladamat anava al Castell de Verges i a la Bisbal
(2)El norrí d'Albons té un origen indoeuropeu segons alguns investigadors. El trobem documentat per primera vegada en un pergamí datat el 20

(1) • JOAQUIM BOTET I SISÓ, Geografia de Girona, Barcelona, 1911, p. 265.
(2) JAUME CAUSSA I SUNYER, Viladamat i Palau Borrell, «Revista de Gironax
núm. 30 del 1965.
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de febrer de l'any 980 amb la grafia arcaica ALBURNE (3). Segons Josep
Pella i Forgas (4) el topònim Alburne seria pre-llatí i s'assembla al nom
gal·lès «all-burne» que voldria dir: «sobre l'aigua», «prop de l'estany»,
denominació que correspon a la situació antiga del turó d'Albons, entre
estanyols, aiguamolls i el curs del Ter.
La interpretació de Pella i Forgas sembla encertada si tenim en
compte el medi geogràfic i ecològic del turó d'Albons fa 3.100 anys quan
començaren a arribar al pla empordanès gents que venien de les planes de
la costa d'Occitània amb una cultura nova i que parlaven una llengua indoeuropea coneguda com a cèltic-ligur (inicis de la l.a Edat del Ferro).
Ens falta informació sobre el nucli urbà alt-medieval d'Albons, però
pel document del 980 sabem que pertanyia al comtat d'Empúries. Al segle
XII apareix documentat amb el nom Alburnos (llatinització del seu nom
arcaic Alburne}, dins una relació d'albergs del comte del Rosselló (5).
L'any 1225 és esmentat com Alburnis i Albornis (6).
A començaments del segle XIII Albons tenia un castell que consta
com de la família Torrent la qual el tenia en feu dels senyors de Torroella
de Montgrí (7). Els castells d'Albons i de Torroella foren permutats a
l'infant Pere, en nom del rei, per part del vescomte Dalmau de Rocabertí, a
canvi d'altres possessions i fortaleses (8).
El castell d'Albons fou un dels motius de discòrdia entre el rei
Jaume II i el comte Ponç-Hug IV d'Empúries, a inicis del segle XIV (9). El

(3) SEBASTIÀ AGUILAR, Ampurias, Figueres, 1895, ps. 116 i 117; treu la notícia
<¥Alburne del notari de Castelló d'Empúries, JOSEP LLOBET, que en el segle XVII va
ordenar uns documents alt-medievals sota el nom índex, declaració i adicció de l'erecció,
antiguetat, excelència i grandesa del comtat d'Empúries, que anteriorment ja havia recollit el
notari de Castelló JOAN BUSQUETS. Segons sembla, es conserven dues còpies d'aquests
documents: una a la biblioteca del castell de Peralada i una altra a l'arxiu dels Medinaceli
(«Casa de Pilatos») a Sevilla.
(4) JOSEP PELLA I FORGAS, Historia del Ampurdàn, Barcelona, 1883, p. 120 i
SEBASTIÀ OBRADORS, Investigaciones lingüísticas sobre los primitivos pueblos que se
establecieron en Catalunya y principalmente en la provincià de Gerona, «Revista de Gerona»,
primera època, mim. 7, març del 1877, p. 87 (Albons de l'arrel celt «ALB»).
(5) JOAN BADIA I HOMS, L'arquitectura medieval de l'Empordà, vol. I, Girona,
1977, p. 87; J. BOTET, op. cit. p. 266, iLiberfeodorum maior, Barcelona, 1947.
(6) BADIA, op. cit. p. 266; ALSIUS, Estudis geogràfics sobre el bisbat de Girona durant
l'Edat Mitjana, i VILLANUEVA, Viaje literària a las Iglesias de Espana, Vol. XIII, p. 322.
(7) BOTET, op. cit. p. 266.
(8) ' RAFAEL DALMAU, editor, Els Castells Catalans, vol. II, Barcelona, 1969, ps.
595 i 598.
(9) PELLA, op. cit. p. 514 (ACA, registre 107, f. 222).
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rei va prohibir al comte que continués les obres de fortificació dels castells
d'Albons i de Bellcaire (10). L'any 1311 Jaume II va vendre el domini
d'Albons al comte Ponç-Hug el qual ho aprofità per a fortificar el lloc com
a defensa del seu comtat. Tanmateix, l'any 1322 el rei feia donació d'Albons a Bernat d'Orriols, successor de l'antiga família Torrent (11).
En aquest moment el riu Ter ja havia estat desviat i havia començat el
procés de dessecament del sector planer del'terme. Actualment hi queden
diferents recs, entre els quals la riera de la Muntanya i l'agulla del Pas d'en
Roca. També romanen testimonis de l'antic llit del Ter, amb sorreres
fluvials. Una d'elles és l'anomenat Bosc de Sant Joan. També, entre
Bellcaire i l'Escala, hi ha el rec del Ter Vell, nom que recorda l'antic pas del
riu per aquesta contrada, encara que el dit rec no segueixi el seu curs
original.
EL NUCLI URBÀ D'ALBONS
Si tenim en compte el topònim pre-llatí o pre-romà Alburne no seria
improbable que el puig d'Albons guardés testimonis d'ocupació protohistòrica com la que descobrirem en el límit del seu temé municipal amb el
de Bellcaire, al puig Moragues del Mas Gusó. Tanmateix, fins avui,
nosaltres desconeixem l'existència clara de vestigis anteriors a l'Alta Edat
Mitjana dins l'actual nucli urbà d'Albons, encara que podem sospitar que
en època romana baix-imperial o en temps visigòtics ja hi podia existir
establiment humà. El que resta clar és que l'any 980, segons tenim documentat, el comte d'Empúries va fer donació a l'església de Sant Martí, Sant
Pere i Santa Maria d'Empúries d'unes vinyes que havien estat d'un personatge de nom Guillem, situades dins el terme d'Alburne.
L'advocació a Sant Cugat de l'església parroquial d'Albons és un
indici de l'existència d'un lloc de culte cristià primitiu. No veiem, però, cap
rastre evident en el temple actual, d'un edifici anterior al romànic primitiu,
encara que hi ha alguns carreus rectangulars tallats en gres a la paret de
tramuntana, que no és impossible que provinguin d'una construcció d'època romana.
L'església de Sant Cugat és un temple d'estructures romàniques arcaiques, amb una fase del segle X, que correspon a la nau i l'absis semicircular
i afegitons posteriors, d'època romànica avançada, segons l'estudi de
J. Badia i Homs (12).
(10) S. SOBREQUÉS, Els barons de Catalunya, Barcelona, 1957, p. 90.
(11) BOTET, op. cit, p. 266.
(12) BADIA, op.cit.ps. 87 i 88.
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Aquesta església es troba documentada a les Rationes Decimarum
Hispaniae (pagaments de dècimes per a contribuir a les croades) corresponents als anys 1279 i 1280, amb el nom d'ecclesia deAlbornis (13) i també en
els Nomenclàtors de la diòcesi de Girona de finals del segle XIV: Ecclesia
parrochialis sancti Cucuphatis de Albornis i Sancti Cucuphatis de Alburnis
(14).
Al costat septentrional de l'església hi resten els vestigis del castell
medieval d'Albons, fortalesa dels comtes d'Empúries, després dels senyors
de Torroella de Montgrí i, finalment, de la corona catalano-aragonesa.
Davant del que queda del castell i de la façana de ponent de l'església
hi ha actualment una àmplia plaça que antigament albergava una part de
les antigues construccions del castell. Les darreres obres d'adaptació per a
apartaments, fetes dins l'edifici situat sobre el nucli principal del castell han
desfigurat recentment, encara més, les restes medievals. S'hi veu un gran
mur que incideix, per la banda nord, al frontis de l'església amb un portal
de gran dovellatge dels segles XIV-XV, el qual tanca el pati interior del
gran casal, conegut encara popularment com el Castell. Darrerament ha
estat alliberat pel seu propietari actual de galliners i corts que havien
ocupat una gran part d'aquest pati i tapaven el mur nord de l'església.
L'edifici dit el Castell és una gran casa de planta i dos pisos amb teulada de
doble vessant que, com ja hem dit, s'ha transformat de pagesia en apartaments turístics respectant la seva fisonomia exteriorj(15).
A ponent de la Plaça Major s'hi conserven unes restes de la muralla
medieval que circuïa la part alta del turó d'Albons. Es tracta d'una torre de
planta quadrada que es manté en una alçada de cinc metres. Hi ha l'arrencada d'un mur que hi incidia i potser formava part d'un portal. El parament
és de pedres grans poc treballades: possiblement pertany al segle XIII o al
XIV (16).
També cal que esmentem la probable sortida d'emergència (passadís
camuflat) del castell d'Albons. És una sortida, visible al vessant oriental
del turó, tocant l'actual carretera d'Albons a l'Escala pel Pas d'en Roca i
Vilanera. S'assembla a una finestra de carreus. El corredor subterrani
passa per sota de Can Calmo, casa que probablement hi té o hi tingué

(13) J. RIUS I SERRA, Rationes decimarum Hispaniae: 1278-1280, Barcelona, 1946,
ps. 80 i 93.
(14) J.M. PONS I GURI, Nomenclatures de la diòcesis gerundense en el siglo XV,
«Analés del Instituto de Estudiós Gerundenses», vol. XVII, Girona, 1964-65, ps. 48 i 73.
(15) BADIA, op. cit. ps. 88 i 89.
(16) BADIA, op. cit. p. 88.
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accés. El nom del soterrani, segons la gent d'Albons que hem consultat, és
el Cau de les Gorgues. Es troba en terreny propietat de l'antiga casa Puig de
Vilaür. Segons altres informacions, a les darreres obres fetes al castell, es
varen localitzar uns soterranis, que tornaren ser tapats, els quals podrien
tenir relació amb el passadís o Cau de les Gorgues. Hem recollit altres
notícies sobre l'existència de passatges subterranis en diferents indrets del
poble (el mateix passa a Castelló d'Empúries i a Vilademat).
EL PUIG MORAGUES (MAS GUSÓ)
s

Es un petit turonet per on passa el límit dels termes d'Albons i
Bellcaire. Es separat per un rec del puig d'en Quintana (de Bellcaire) en el
qual hi ha les Basses de Guix i materials d'època romana.
El puig Moragues és al costat sud del Mas Gusó. Temps enrera, sofrí
un aplanament a causa d'extracció de terres. S'hi va construir una barraqueta per guardar-hi caixes de pomes, dels camps de pomeres propers, fa
poc temps destinats a d'altres conreus.
No sabem si el topònim Moragues correspon el cognom d'un antic
propietari o bé si es tracta d'una forma popular del mot moreria, que a
pagès vol dir lloc on hi ha vestigis antics (són nombrosos els casos que dels
moros o la moreria donen nom a indrets d'importància arqueològica; hi ha
també exemples amb la denominació dels sarraïns).
Anys enrera gent d'Albons va recollir fragments de terrissa romana en
el curs de l'extracció de terres al puig Moragues. L'any 1978 se'ns va
informar del fet. El dia 10 de juny del dit any vàrem visitar el jaciment i
poguérem observar-hi un gran nombre de bocins d'àmfora i moltes tègules
romanes, a més de recollir-hi fragments de ceràmica grisa emporitana,
campaniana i terra sigillata. Entre aquest pujolet i l'actual carretera de
Bellcaire a Albons hi ha un camp on s'hi veu una gran escampadissa de
ceràmica romana. Tot fa pensar en l'existència d'una vil·la agrícola que
hauria tingut continuïtat potser fins els temps visigòtics, amb la circumstància que encara hi ha un mas a l'indret.
Abans de la seva desviació de principis del segle XIV, molt a prop
d'aquest jaciment arqueològic hi havia el llit del riu Ter; és a dir que es
tractava d'una ocupació rural al mig dels antics estanys de Bellcaire i
Albons i al costat del curs antic del Ter (Ter és un hidrònim; té el significat
arcaic de riu).
A uns metres més al sud d'aquest turonet hi ha el puig Quintana de
Bellcaire on hi trobem antigues explotacions de guix, possiblement d'època romana, com les de l'illa Meda Gran. En aquesta contrada s'anomes
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nen les Basses perquè el puig d'en Quintana té unes perforaciones còniqu,es
invertides, per extreure guix. Al puig d'en Quintana i en el lloc de Sant
Joan de Bellcaire hi ha abunant terrissa romana (republicana, imperial i
del Baix Imperi), moltes tègules i també ceràmica medieval. Sant Joan és
una església pre-romànica i romànica.
En una nova visita al jaciment del puig Moragues, acompanyat per
l'arqueòleg Josep Casas i Genover i la seva esposa, l'estiu del 1980, ens
vàrem adonar que les obres d'un rec agrícola obert recentment al pendent
de llevant, havien posat al descobert un important nucli de poblament
indiketa, bastit entre maresmes i amb diverses cabanes que tenien la paret
de ponent a la roca natural del puig Moragues i altres tres construïdes amb
pedres i fang. El rec és obert tot al llarg del costat de les cabanes, disposades paral·lelament i de costat. Dins dels fons de les cabanes hi ha molt
material arqueològic que es pot datar des de l'entorn del segle Vi abans de
la nostra Era. Correspon, doncs, més o menys, a la cronologia comparativa
dels nuclis indiketes d'Empúries en el moment dels inicis de la colonització
comercial focea.
Els materials recollits en el sòl d'aquest nou jaciment són de terrisa
(gran quantitat de ceràmica feta a mà, ceràmica àtica, pintada del tipus
ibèric etc.) i deixalles domèstiques (ossos d'animals domèstics i de caça,
valves de marisc, etc.). Tots aquests materials són semblants als que hi ha
en els fons de cabanes de la muntanya Rodona i del Puig Vilanera (ambdues estacions de poblament indiketa, descobertes per M.D. Pinero i
Costa des de fa anys), dins el terme de l'Escala i a pocs Kms. del Puig
Moragues, i també als del jaciment descobert per Josep Vert (Centre
d'Estudis del Montgrí) a les rodalies del Mas Solei, en el terme de Torroella de Montgrí, sobre l'antiga badia que s'estenia entre l'actual poble de
l'Estartit i la vila de Torroella, abans que els al·luvions del Ter colguessin
aquest braç de mar.
En el puig Moragues hi trobem una ocupació de gran durada, que va
des del segle VI abans de la nostra Era fins als temps visigòtics i altmedievals.
L'OLIVET D'EN MASSANET (PARATGE DE SANT MENAT)
A la pujada oriental del puig de Sant Grau, al costat sud del camí que
mena a l'actual esglesiola de Sant Grau, hi ha un olivet propietat de la
família Massanet d'Albons. En una observació fortuïta que hi vàrem fer
l'octubre del 1978 hi apreciàrem una gran estesa de teules medievals. En un
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replà, al costat del camí esmentat, hi vàrem veure una concentració important de teules, còdols escapçats i pedregam a més de trossos d'«opus
testaceum» i nombrosa terrissa medieval i més moderna.
En noves excursions vàrem tornar observar aquests significatius materials d'ocupació medieval que indiquen l'existència de vestigis colgats en
aquest indret, potser un llogarret alt-medieval relacionat amb els primers
temps del temple ara anomenat Sant Grau (l'actual capella és producte
d'una refecció del segle XVIII, però conserva importants estructures i
elements romànics).
El dia 27 de gener del 1980 vàrem tenir la sort de trobar a l'olivet el seu
propietari senyor Joan Massanet, veí d'Albons i afeccionat a la història
local, qui de forma espontània tingué l'amabilitat d'explicar-nos que, de
petit, havia recollit la notícia oral de la gent vella d'aquell temps —a
principis de segle—, segons la qual en el planer que hi ha al costat del camí
s'hi havia aixecat un temple anterior a l'actual de Sant Grau. Aquest és
situat uns quants metres més amunt d'aquest planer de l'olivet. També ens
digué que durant diverses generacions la seva família havia fet servir
pedres d'aquest edifici antic per fer obres a la seva casa d'Albons. Creu,
altrament, que vora l'església hi havia edificis d'un poblet. La casa de la
família Massanet és situada en el recinte de la Plaça Major o de l'Església
d'Albons. Agraïm també al senyor Massanet l'haver-nos mostrar exactament el punt on ell, de jove, conreant la terra, havia desenterrat part d'un
mur de pedra i calç «grassa» el qual, pel fet de tenir un gruix considerable, li
va fer pensar que podia ser un vestigi de l'església primitiva, abans alludida.
Al mateix temps ens va indicar que, del paratge que hi ha el peu del
puig de Sant Grau, on comença l'olivet, se'n diu Sant Menat (un poc més al
sud-oest hi ha els camps de la Mola). Aquesta denominació resta dubtosa
en intentar relacionar-la amb les restes antigues, ja que cal tenir en compte
que el marquès de Sentmenat tenia diverses propietats en aquestes contrades de l'Empordà. Tanmateix, a causa de la constància, en molts indrets,
de la perduració dels noms d'antigues advocacions religioses —fins les més
primitives— per designar paratges, pensem que és probable que l'antiga
dedicació d'aquest lloc de culte fos a Sant Menna (Sant Menat, en la llegua
popular d'aquest país). Era un sant copte dels primers temps del cristianisme que, des dels segles IV i V, era venerat a tot el món cristianitzat.
S'han trobat algunes ampolletes amb la figura de Sant Menna a les ruïnes
d'Empúries, en estrats d'època paleocristiana i de la seu episcopal visigòtica. Si algun dia es trobés una prova clara d'aquesta advocació, es podria
considerar que en aquest indret del terme d'Albons hi hagué un lloc de
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culte dels primers cristians empordanesos o dels temps episcopals d'Empúries. És una qüestió que reservem per a futures investigacions.
Les advocacions del segle XVIII a Sant Grau, Sant Roc i Sant Sebastià
corresponen a la reconstrucció del temple romànic del qual desconeixem la
seva dedicació. Si realment a l'olivet d'en Massanet hi va haver una església
primitiva dedicada a Sant Menna, aquest culte potser hauria passat al
temple romànic posterior. És una hipòtesi que, per ara, resta sense provar.
EL TORRENT DE LA FONT DE LA MERLA (SANT GRAU)
L'amic i col·laborador Pere Serramitjana, estudiós de l'arqueologia i
la prehistòria, que fa uns anys va explorar aquestes serralades del Terraprim, ha tingut l'amabilitat de mostrar-nos dos fòssils quaternaris que
corresponen a dues defenses incompletes de l'anomenat Elefant Arcaic,
mamífer contemporani dels pobladors del Paleolític Inferior a l'Empordà.
Aquestes defenses fossilitzades foren trobades per Serramitjana a la terrasa del torrent de la Font de la Merla —que la gent ara també coneix per la
Font de Sant Grau perquè és al peu de l'església—, còrrec que baixa pel
vessant nord-est d'aquest puig.
Més recentment l'amic Josep Vert (C.E. del Montgrí) ha trobat
diversos còdols treballats atribuïbles al Paleolític Inferior, a les rodalies de
Marenyà, a pocs kms. de Sant Grau i relativament a prop del terme
d'Albons. A Jafre també ha trobat còdols treballats. La serra de Valldavià,
Sant Grau, Muntanya Gran de Ventalló, etc., formen part del pas natural
entre la conca del Ter i la del Fluvià, amb el massís del Montgrí com una
gran illa ocupada pels homes del paleolítc.
EL PUIG DE SANT GRAU
A la part alta del Puig de Sant Grau hi trobem l'església del segle
XVIII bastida sobre importants estructures d'un temple romànic, fet entre
els segles XI i XII (17) que tenia a més de la nau rectangular, que encara es
conserva, un absis semicircular ara destruït. Encara hi ha, colgats davant
l'actual façana (el temple del XVIII està capgirat d'orientació) els fonaments d'aquesta capçalera romànica que seria bo que fossin excavats quan
es facin les properes obres de consolidació i conservació previstes per la
Diputació gironina i l'Ajuntament d'Albons.
(17) BADIA, idem.
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Quan fou capgirat l'altar del temple i fou erigit on abans hi havia la
porta —a ponent—, escapçant també part de la nau i la capçalera per
llevant, es va canviar l'advocació antiga i es dedicà a sant Grau.
Malgrat les notables reformes sofertes en el segle XVIII, aquesta
església romànica encara conserva un gran interès. El parament de l'obra
romànica i les estructures de la mateixa època que es conserven situen la
construcció en un període del romànic ja avançat, sense decoració llombarda, almenys en els sectors que es mantenen dempeus (hi ha alguna part
de la fàbrica que es pot considerar d'un moment més antic: del primer
romànic).
A l'actual capçalera de Sant Grau, on al s. XVIII es va situar l'altar,
s'hi pot veure el primitiu frontis, amb la porta romànica de mig punt
tapiada. Al costat hi ha la casa de l'ermità, avui en total ruïna.
EL PUIG DE LES COGULLADES (LA VINYA D'EN POQUETA)
Aquest turó es dreça per damunt de la carretera de Vilademat a la
Creu d'Albons i Verges. Queda el nord-est del camí de Sant Grau. A les
primeres visites (dies 29 d'octubre i primer de novembre del 1978) hi vàrem
veure, al vessant meridional on hi ha la Vinya d'en Poqueta, gran quantitat
de terrissa escampada pel sòl: fragments de «dolium» i àmfores romanes.
Sembla que era una petita explotació agrícola, potser una simple barraca,
com les nombroses petites estacions arqueològiques que es troben escampades en aquesta serra (termes de Viladamat, Ventalló, Saus-Camallera,
etc.).
EL PUIG SEGALAR
Aquest puig és el més alt de la serra. Té una situació dominant sobre la
plana, la costa i els turons propers; una talaia natural. El primer a explorar
arqueològicament el puig Segalar fou l'alemany Adolf Schulten, ja fa molts
anys; en unes cales de prospecció trobà fragments d'àmfores a torn (18).
En una excursió que hi vàrem fer el dia 26 d'octubre del 1978 hi
localitzàrem fragments de ceràmica en tall de «sandwich», que podrien
correspondre a un moment anterior a la romanització o bé a l'època
romano-republicana. Aquests materials són contemporanis dels que es

(18) LLUÏS PERICOT i MIQUEL OLIVA, Actividades de la Comisaría de Excavaciones, «Anales del I.E. Gerundenses», 1952.
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troben pocs kms. més al nord, en el vessant meridional de la Muntanya
Gran de Ventalló, en un paratge de Palauborrell, exactament en el turó
entre el pla de la Pedra Dreta de les Planes (Mas Notari) i l'Olivet de les
Mulleres (aquest jaciment, descobet per M.D. Pinero i Costa l'estiu del
1979, sembla important: ceràmica de «sandwich», àmfora de boca plana,
grisa emporitana, kàlathos ibèric, un disc de pissarra, etc.; correspon a un
jaciment indiketa de l'entorn de la romanització, fins ara inèdit).
El topònim Segalar (que erròniament en els mapes és escrit Segalà) vol
dir «lloc on es conrea sègol» i sembla testimoniar l'existència en temps
medievals de camps de sègol en aquest indret. Sobre aquest tipus de conreu
i la seva influència en la toponímia remetem a l'estudi de Pierre Bonnasie
sobre la Catalunya dels segles X i XI (19).

LA NECRÒPOLIS TARDO-ROMANA DE L'OLIVET
D'EN CULGAT (LES FEIXES).
Al vessant sud-est de la serreta del puig Segalar hi ha les Feixes,
paratge on es troba l'Olivet d'en Culgat. Anys enrera el seu actual propietari Miquel Saló hi va descobrir, treballant la terra, un enterrament d'inhumació de tègules col·locades a doble vessant. Els antics propietaris, molts
anys abans, havien topat amb diversos enterraments del mateix tipus.
Es tracta d'una necròpolis baix-imperial romana que seria de gran
interès estudiar (20).

(19) PIERRE BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera: segles X-XI, Barcelona, 1979,
vol. I, p. 83,quan parla dels tipus de blats i la toponímia de l'Alta Edat Mitjana, diu que hi ha
noms de lloc que conserven el record de camps de sègol.
(20) Un altre indret del terme d'Albons que considerem de gran interès per a investigacions futures és el Bosc de San Joan. Ocupa un extens banc de sorra fluvial, vestigi d'una illeta
dins l'antic curs del Ter abans de la desviació d'aquest riu a inicis del segle XIV. Es troba a la
part oriental del terme. Té mostres d'interès de flora mediterrània i colònies d'aus i conills. A
pocs metres cap al sud-oest del bosc fou bastit, a finals del segle XIII, un mas (el Mas de Sant
Joan) puix que la plana s'estava assecant i les aigües es canalitzaren. A la façana del mas hi
veiem una fornícula on s'hi havia col·locat una imatge de sant Joan, ara desapareguda. Sembla
que a Albons hi havia una notable devoció a aquesta imatge del mas que nosaltres suposem
que podria tenir una tradició anterior, relacionada amb aquest bosc. Es dóna la circumstància
que els masos construïts vora llocs de culte medieval prenen el nom del santuari, com
modernament ha passat al terme de l'Escala, en una casa de pagès pròxima a les ruïnes de
Santa Margarida d'Empúries.
En temps alt-medievals sorgiren nombrosos nuclis eremítics, continuadors de la tradició
anterior, molts d'ells amb advocacions a sant Joan Baptista. Per les seves condicions, aquest
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bosc podria haver estat un lloc eremític medieval. Segons el medievalista Manuel Riu, els
eremites cercaven llocs feréstecs situats en terres ermes, però prop de fonts o rius, un poc
emboscats per pasar desapercebuts. En diversos indrets de l'Empordà hi ha nuclis eremítics
rupestres, el més proper és la Font de l'Ermedàs a Sant Feliu de la Garriga, terme de
Vilademat; d'altres són les Roques del Tit a Ventalló; les Cavorques al Port de la Selva; Sant
Miquel de Roca a Crespià; la Cova de les Ermites a Roses; les Coves de la Caula, a les
Escaules de Boadella, etc. Manquen estudis sobre l'eremitisme.
Sobre un possible lloc eremític en aquesta petita illa de l'antic Ter, amb un culte a sant
Joan Baptista, eremita hebreu anterior al cristianisme, sols ens basem en el nom del bosc i del
mas. Les condicions naturals del bosc, a més del nom, creiem que fonamenten aquesta
hipòtesis, certament arriscada. (MANUEL RIU, Els primers eremitoris mossàrabs a Catalunya, Fonaments I, Barcelona, 1978. JOAN BADIA, BENJAMÍ BOFARULL, ENRIC
CARRERAS i MIQUEL-DÍDAC PINERO, Eremitisme i esglésies rupestres a l'Empordà i
comarques veïnes, inèdit.
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RECOLLIDA EN EL SUBSÒL DEL
MONESTIR DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS(1)
PER
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Del 8 d'octubre del 1960 a I'l 1 de febrer de l'any següent, d'acord amb
el pla traçat amb el delegat provincial del Servei Nacional d'Excavacions
Arqueològiques, senyor Miquel Oliva, vàrem realitzar prospeccions arqueològiques als voltants de la torre del Fum, una de les principals defenses de
l'antic monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols. Era el preludi de la
restauració de la torre, que prevèiem propera. Com és lògic, les cales foren
realitzades per estrats, però aviat ens convencérem de llur ineficàcia, perquè
els petits espais en els quals ens movíem —sempre propers a murs— no
presentaven cap mena d'estratigrafia.
En aquells mateixos dies, el senyor Joan Faz manà efectuar moviments de terres allí on pertocava haver-hi el carrer del Prior. L'indret dista
una trentena de metres de l'absis del monestir i probablement forma una
mateixa unitat arqueològica amb el subsòl de la torre del Fum i altres zones
veïnes, en una extensió avui encara desconeguda. Sembla cert, això sí, que
el monestir en cobreix bona part.
Quan tinguérem notícia d'haver-s'hi trobat ceràmica, ja havien retirat
força terra. Per sonats a l'indret, fórem atesos pel senyor Faz que ens donà
(1) Aquest treball fou publicat al "Boletín del Seminario de Estudiós de Arte y Arqueologia de la Universidad de Vallodolid", vol. XXVIII, 1962, que dirigia el doctor Pere de Palol.
Com que ací era poc menys que desconegut, la Junta de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà
ha acordat incloure'l en aquest volum, bé que passat al català per Joan Vilaret i Monfort i
actualitzat pel seu autor.
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tota classe de facilitats per a complir la nostra missió. D'entre la terra
remoguda, recollírem allò que ens va semblar interessant i vàrem posar-nos
d'acord amb el propietari per si es feien més troballes. Aquell mateix dia
fou descobert un nucli, bé que petit, interessant; estudiat amb detenció,
topàrem amb les restes de dos esquelets humans violats i, entre la terra que
els envoltava, trobàrem dues monedes romanes, que no ens ha estat possible de classificar ja que són molt erosionades; també, ceràmica fina,
vidres i alguna peça de metall. En conjunt observàrem:
1. El jaciment era format per una capa superior, remoguda, d'l'52
m. de gruix, on trobàrem ceràmica romana en petita quantitat, barrejada
amb altra ceràmica decorada —valenciana i catalana— dels segles XIV
al XIX.
2. Una capa de terra negrenca, de 48 cm. d'espessor, en la qual aparegueren els esquelets, les dues monedes, ceràmica de tipus comú i de tipus
fi, menuts fragments de vidre i alguna peça de metall.
3. Seguia una tercera capa de 70 cm. amb abundants rajols mig
desfets; era dintre d'una cavitat practicada artificialment a la roca natural
del fons. En fer-nos càrrec del jaciment, part de la roca ja havia estat
arrancada; llavors tenia forma semicilíndrica de 3'8 m. de diàmetre. Vàrem
recollir ceràmica semblant a l'anterior i, al fons, un dels fragments de
ceràmica rosada estampada, la menys antiga de les que estudiem en el
present escrit. Ala part central de la cavitatt descrita hi havia una segona
cavitat de 85 cm. de diàmetre per 70 cm. d'altura que tenia una capa de
cendre al fons.
Recollida la ceràmica per capes, comprovàrem, com hem dit abans,
que l'estratigrafia havia estat alterada. Per això presentem les peces per
grups homogenis i fem constar l'indret de llur procedència. Estudiem els
fragments més característics, de cronologia segura o aproximada; per
contra, deixem la ceràmica de tipus comú, que és la més abundant i la més
difícil de classificar, perquè ha estat molt poc estudiada.
Les excavacions foren patrocinades per l'Ajuntament de la ciutat.
SIGILLATA BRILLANT

Es caracteritza pel color que generalment és una barreja de tons —des
del vinós fosc a l'avellana clar, passant pel violaci i el taronja, principalment— units per difuminats de colors i tipus diversos; tot això amb un
envernissat més o menys brillant, de tècnica metàl·lica semblant a la de la
ceràmica campaniana.
Prové de la regió del Roine, des d'on s'escampà vers orient i occident;
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de manera que se la troba a les terres costaneres del golf de Lleó i zones
veïnes, des de Ventimiglia fins a València. Així com la terra sigillata clara
A, per comerç marítim s'estengué per tot el Mediterrani occidental però
sense dispersió cap a l'interior, la sigillata clara B i la brillant tingueren
projecció continental.
Aparegué a l'estrat III-A de Ventimiglia, juntament amb els primers
exemplars de terra sigillata clara C i barrejada amb la D. L'estrat correspon
a la segona meitat del segle III després de Crist. No s'ha fet cap estudi
complet d'aquesta ceràmica; sabem, això sí, que apareix al final de la
sigillata B —de la qual pren la forma ametllada de la vora—, cobreix tota
la C i acaba durant la D,en època incerta. Els estudis realitzats fins ara
semblen indicar que el seu període de difusió va des del segon quart del
segle III (225-250?) fins a la meitat del IV (350?).
A les excavacions fetes al peu de la torre del Fum i a les troballes
casuals del carrer del Prior, vàrem recollir uns 5O fragments d'aquesta
ceràmica, amb els quals hem pogut deduir les formes següents:
Fig. I, I. Copa de gran semblança amb la forma 2 de la terra sigillata
clara B; té analogia amb la 2 de la A, que és la simplificació de la Dragendorf37sud-gàl.lica(2).
La seva vora ametllada prové de la sigillata clara B, forma que va
transmetre al tipus D i a l'estampada del segle IV. La paret és lleugerament
inclinada vers l'interior i quasi llisa, ja que solament presenta un estriat
senzill, fet a rodet, semblant al que tenien les peces aretines. El fons deuria
tenir forma de casquet esfèric i està separat de la paret vertical per una
carena ben marcada, sota la qual hi h,a un estriat doble i, poc després, un
acanalat.
La pasta és tamisada, de color rosat clar. La part interior del vas té
vernís sense brillantor, de color avellana; exteriorment el seu color és vinós,
una mica ataronjat a la part alta i de to d'avellana a la baixa, amb difuminació al voltant de l'acanalat.
La peça tindria 20 cm. de diàmetre; el seu gruix màxim (sense comptar
la vora) és de 5 mm. a la part alta i el mínim, 2'5 a la part baixa. Hi ha dos
fragments més, de color semblant. Tots foren trobats al carrer del Prior.
Fig. 1,2. Vas de cos cilíndric i fons en forma de casquet esfèric. Hem
pogut aplegar tres fragments que ens han donat gran part de la forma,

(2) NINO LAMBOGLIA, Gli Scavi di Albintimilium e la cronologia delia ceràmica
romana, Bordighera, 1950, publica un exemplar semblant, trobat a l'estrat III-A (p. 183,
fig. 106-11).
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Fig.l. Ceràmica brillant.

encara que no coneixem ni la vora ni el nombre de nanses que tenia, car
falta més de la meitat de la peça.
Tindria uns 14 cm. de diàmetre; el gruix màxim de la paret amida 9
mm. i el mínim, 3 a la part alta. La pasta és fina de color rosat clar. Una
forta capa de vernís taronja uniforme cobreix la part interior del vas; al
defora té el mateix vernís a la part inferior, i esfumat —entre taronja i
vinós— a la paret vertical; aquí hi ha dos acanalats a la part baixa i altres
que formen angles obtusos amb el vèrtex al centre de la paret. El ventre té
un altre acanalat.
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Fig. 1,3. Solament hem trobat un fragment d'aquesta peça; creiem
que es tracta d'una variant de la forma 3 de la terra sigillata A que, per la
seva banda, és una simplificació de la forma 2.
El fragment presenta l'inici de la paret que devia ésser vertical, forma
que tenia la sigillata clara brillant de la segona meitat del segle III i de
començament del IV.
La part interior del vas té una forta capa de vernís taronja brillant a la
part alta, vinós taronja a la baixa i difuminat en llur conjunció.
El gruix de la paret varia de 7 a 10 mm. La pasta té color rosat clar i és
coberta, per ambdues superfícies, d'una forta capa de vernís ben diferenciat.
Fig. 2, I. Fragments d'un petit vas piriforme, de vora i peu desconeguts; pasta lleugerament rosada, coberta amb una capa de vernís taronja

Fig. 2. Ceràmica brillant.
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que degué tenir esfumadura a la part exterior. Els tres fragments que s'han
pogut ajuntar presenten tres acanalats exteriors a la part alta i un a la part
baixa; interiorment la superfície és ondulada. La peça devia tenir uns 8 cm.
de diàmetre màxim i 5 mm. de gruix a les seves parets. Hi ha dos fragments
més, segurament del mateix vas.
Fig. 2, 2. Fragment de peu; pasta grisenca coberta interiorment i
exteriorment per una capa de vernís del mateix color, però més fosc,
totalment diferenciada de la pasta.
Fig. 2, 3. Fragment de vora de vas amb quatre acanalats circulars
exteriors, pròxims a la vora; color taronja vinós, brillant, esfumat per dins
i fosc per fora. Devia tenir 7 cm. de radi i 3'5 mm. de gruix.
Fig. 2, 4. Fragment de vora d'un vas amb l'arrencament d'una nansa; igual color que l'anteriorment descrit. Devia tenir 4 cm. de radi i 4 mm.
de gruix.
Fig. 2, 5. Peu molt erosionat, de pasta i vernís semblant als descrits
amb el núm. 1 de la mateixa figura.
Resum. La vora ametllada és característica de la terra sigillata clara
B i de la brillant. Les troballes ho confirmen: de 17 fragments de coll recollits, 15 (14 al carrer del Prior i un al peu de la torre del Fum) tenen la
forma característica de «orlo a mandorla». Les mides de l'ametlla són:
18 mm. d'altura màxima i 15 de mínima; 12 mm. de gruix màxim i 8 de
mínim.
Gruix de les parets: màxim, 10 mm.; mínim, 2 mm.
Diàmetre de la boca de les peces: 18, 18, 20, 22, 22, 22, 22, 22, 28, i 30
cm.; els altres fragments de coll són petits i no permeten pas deduir-ne
la mida.
44 fragments foren trobats al carrer del Prior i 8 en 4 cales diferents
efectuades al peu de la torre del Fum.
46 fragments tenen pasta de color rosat clar; 4, pasta grisa i 2, pasta
grisa dins del vas i rosada a fora. El color gris de la pasta demostra que les
peces varen ésser cuites a foc reductor
BARBOTINA

És terra sigillata amb aplicacions a barbotina, és a dir, usant el mateix
procediment dels pastissers per a posar adornaments als dolços servint-se
d'un paper enrotllat en forma de con, amb el vèrtex foradat (mànega de
pastisser).
Aquesta mena de ceràmica encara no ha estat ben estudiada; provisionalment cal datar-la entre l'època d'August i el 200-250 després de Crist.
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Els fragments trobats tenen la bar botina aplicada damunt sigillata brillant;
per tant, hem de concedir-los idèntica cronologia, és a dir, s. III-IV d.C.
Han estat trobats tres fragments de dues peces, la forma de les quals
hem pogut deduir, llevat del peu; foren trobats al carrer del Prior.
Fig. 3, 1. Copa o vas lleugerament trococònic; el diàmetre menor
correspon a la boca i el major coincideix amb una aresta exterior que
és al final del cos i a l'inici del fons. Com que es tracta d'un fragment

Fig. 3. Ceràmica brillant amb aplicacions a barbotina.
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que no arriba al centre de la base, no sabem amb certitud la forma que
tenia; suposem que, amb aproximació, devia ésser la que li hem atribuït,
això és, amb la part inferior del ventre corbada i acabada amb un peu
senzill i angulós. Devia ésser una variant de la forma 6 de la terra sigillata
clara A, adornada amb suau acanalat doble, extern, a un cm. de la vora, o
sigui, quan acaba la curvatura de l'orla. És una forma de tradició aretina i
sud-gàl.lica, imitació de la Ritt. 9, però amb la vora més marcada i lleugerament inclinada enfora. Aquesta forma, amb alguna variació, es troba a
la ceràmica estampada o paleocristiana. Per tant, és un tipus que perdura
diversos segles.
Les aplicacions a barbotina segueixen dues fileres horitzontals, limitades pel doble acanalat superior i per l'angle que assenyala la fi del cos, a
la part inferior. La pasta és molt fina, de color rosat clar. Interiorment està
coberta per una capa de vernís uniforme, color d'avellana; la vora i l'exterior —incloses les aplicacions a barbotina— tenen un to més ataronjat,
amb esfumadures de color gris fosc. Diàmetre exterior de la peça, 12 cm.;
gruix màxim, 5 mm. al coll; mínim, 3 mm. a les proximitats de l'aresta.
Fig. 3,2. Dos fragments d'una mateixa peça ens permeten d'obtenir
gran part de la forma. Es tracta d'una copa de cos cilíndric i fons semiesfèric, separats per una aresta suaument marcada; té la vora inclinada
enfora i correspon a una peça de 12 cm. de diàmetre. Una faixa amb aplicacions a barbotina ocupa la part central exterior de la paret; destaquem
l'ús de punts enmig d'una decoració irregular. Dos acanalats delimiten la
faixa per sobre i dos més, per sota; el fons té un altre acanalat senzill.
És de forma semblant a l'anterior, això és, al núm. 6 de la sigillata
clara A, que prové de la Ritt. 9 aretina i sud-gàl.lica. La pasta és fina, com
la del fragment anterior, i el vernís és tan desgastat que no se'n veu més que
un petit bocí a l'interior del vas; a l'exterior es conserva millor. El vernís és
de color ataronjat uniforme, sense gens d'esfumadura. L'espessor de les
parets oscil·la de 3 a 6 mm.

SIGILLATA CLARA, TIPUS D

És ceràmica llisa, de pasta rosada. Com les seves predecessores, les
peces acostumen a ésser envernissades, bé que les d'aquest tipus quasi
sempre tenen vernís tan sols a l'interior i a la vora. Segons Lamboglia «la
forma més comú de la vora és l'ametllada que ressucita tipus d'època republicana».
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És ceràmica de luxe, que comença a usar-se a principis del segle IV (3),
més endavant coexisteix amb l'estampada rosada i acaba a darrers del
mateix segle o a començament del V. Podria ésser d'origen nord-africà,
però aqueix punt no ha estat prou estudiat.
Troballes. Fig. 4. Tipus ceràmic anomenat «vas amb reforç sortint
independentment de la boca» pel doctor Palol i Salellas i «vaso a listello»
pel professor Lamboglia.
Continua la tradició de la forma 24/25 de la sigillata aretina i sudgàl.lica. Als de mida més gran, que són de bon tros la majoria, Dragendorf
els assignà la forma 38. De moment, el professor Lamboglia els classifica
en dos grups: de reforç corbat i penjant, o varietat 38a, i de reforç horitzontal, o 38b.
Segons l'autor esmentat en darrer lloc, és una forma característica de
la ceràmica gàl.lica del segle III (4), que es troba igualment a la sigillata
clara A, a tota la B i passa abundantment tant a la D com a la ceràmica
comú. Remarquem, en canvi, la seva absència a la sigillata brillant. Per
tant, és una forma que va persistir i evolucionar fins a les acaballes del segle
IV.
En el curs de les excavacions foren trobats cinc fragments d'aquest
tipus: tres, ajuntats, donen quasi la meitat de la vora d'un d'aquests vasos;

Fig. 4. Sigillata clara D. Vas amb reforç sortint independent de la boca.

(3) LAMBOGLIA-BELTRAN, Apuntes sobre cronologia ceràmica, "Psana", III, 1952,
p. 87.
(4) LAMBOGLIA, Gliscavi..., esmentat p. 143, fig. 80, núms. 21-24.
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és corbat i penjant, això és, de la forma 38a. Un altre pertany a un vas de
reforç penjant menys llarg (fig. 4b). La pasta d'ambdues peces és de color
vermellenc i les superfícies, vermelles; és ceràmica de tipus finíssim.
Hi ha un altre fragment que té el reforç trencat; la seva pasta és més
ordinària i més fosca.
El darrer fou trobat al peu de la torre del Fum; els altres, al carrer del
Prior. Tots pertanyen a vasos de 20 cm. de diàmetre i de 5 a 8 mm. de
gruix; com és corrent, el vernís cobreix l'interior del vas i tot el coll fins a la
part superior de la vora.
Per ara no és prudent voler ajustar més la cronologia d'aquests vasos.
El mateix Lamboglia en diu: «Evitiamo di trarre qualsiasi conclusione
cronològica, finche non si abbiamo piü ampli elementi di confronto» (5).
Fig. 5. Plat que prové de la forma 32 de la sigillata clara B; té una
vora gruixuda lleugerament més alta per fora, on presenta un acanalat fi
arran del llavi, i un desnivell de 5 mm. d'amplada abans d'iniciar-se la
paret de la peça.
El fons del plat —en una rotllana de 7 cm. de radi— és més alt que la
zona veïna, de manera que la peça reposa damunt d'una franja d'un cm.
d'amplada en forma de corona circular. Són plats corrents dintre de la

Fig. 5. Sigillata clara D. Plat de vora gruixuda lleugerament més alta per fora.

(5) LAMBOGLIA, Nuove osservazionisulla "terrasigillata chiara", "Rivista di Studdi
Liguri", Bordighera, 1958, p. 312.
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varietat estampada, els adornaments de la qual poden ésser a les vores, al
fons o a ambdós llocs alhora. Té de 4 a 9 mm. de gruix, i li falta la major
part del cercle central, que és on s'escauria l'estampat. Fou recollida al
carrer del Prior.
L'interior i part de la vora tenen vernís un xic brillant, del mateix color
que la pasta a la qual està fortament adherit. Convé ressaltar la finor del
fragment, que pertanyia a una peça de 26 cm. de diàmetre exterior.
Fig. 6, 1. És un altre fragment, trobat al mateix indret i d'igual
factura, bé que de major gruix; diàmetre, 40 cm.
Fig. 6, 2. Fragment trobat al peu de la torre del Fum. Correspon a
una peça de 32 cm. de diàmetre. Com a únic adornament té un senzill
acanalat d'un mm. a sis mm. del llavi. És de la mateixa pasta vermellenca
amb vernís mat a ambdues superfícies. Hi ha un altre fragment semblant,
trobat al mateix lloc; la pasta i el vernís són suaument més clars i aquest
cobreix ambdues superfícies. Mides: 32 cm. de diàmetre amb una vora de
1 '4 cm. d'ample i una canaleta molt suau a 4 mm. del llavi.
Fig. 6, 3. Probablement pertany al tipus 22 de la terra sigillata clara
A, amb vora una mica més pronunciada. Correspon a una peça de 28 cm.
de diàmetre i de 4 a 7 mm. de gruix. La superfície és erosionada; conserva
part del vernís vermellenc a l'interior i sembla que també en va tenir a
l'exterior; pasta rosada. Es trobà al carrer del Prior.

Fig. 6. Sigillata clara D.

51

12

LLUÍS ESTEVA I CRUANAS

Fig. 7. Sigillata clara D. Plat sense vora que acaba amb la paret afuada.

Fig. 6, 4. Fragment de vora. Pasta vermellenca envernissada per dins
i per la part alta de fora; trobat al carrer del prior.
Fig. 6, 5. Fragment de plat amb paret obliqua i gruixuda orla vertical. Pertany a una peça de 40 cm. de diàmetre i de 5 a 7 mm. de gruix.
Pasta vermellenca a ambdues cares i grisa al centre. Té vernís a la part
interior i a la vora; trobada al peu de la torre del Fum.
Fig. 6, 6. Fragment de copa de parets recorbades i vora engmixida;
vernís opac, consumit tal volta per la cocció. Diàmetre de la boca, 16'3 cm.;
gruix, 3 mm.; trobat al carrer del Prior (6).
Fig. 7. Plat de llavi fi, que no és altra cosa que l'acabament afuat de
la paret. Interiorment té una part central —circular i plana— limitada per
dues canaletes plaçades a 4'3 i 4'6 cm. respectivament del centre; inicia
després una pendent suau que arriba fins a una segona canaleta circular de
8'7 cm. de radi i acaba amb una curbatura molt pronunciada —la paret del
plat— que fineix gairebé verticalment.
A l'exterior —com el de la fig. 5— la part central presenta un cercle de
6'5 cm. de radi. És una mica més alta que la zona veïna, de manera que el

(6) LAMBOGLIA, Nuove..., esmentat, publica una forma semblant a la pàg. 145,
fig. 80, núm. 46.
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plat no reposa sobre la totalitat del fons de la peça, sinó sobre una
corona circular d'una mica més d'un cm. d'amplada, el radi més gran de la
qual amida 7 cm. Aquesta zona té major gruix que la resta del plat i fa la
funció de peu, bé que atrofiat. A continuació, la paret inicia la curvatura que
segueix fins a 13 mm. de la vora, on presenta, a l'exterior, una aresta
abrupta —o carena— i clou cap endintre fins al llavi fi del qual ja hem
parlat. La peça té 24'8 cm. de diàmetre (7).
Encara que n'hem pogut trobar dotze fragments —que ens han donat
la forma de la peça— manca la quasi totalitat del cercle central, per la qual
cosa ignorem si era llisa o decorada. Malgrat això, pel tipus de plat i per la
qualitat de la pasta és molt possible que tingués dibuix central estampillat
(8). La pasta és rosada, de terra acuradament tamisada, i conserva restes
d'envernissat vermellenc tant a l'interior del plat com a la part exterior fins
a la carena; l'envernissat de la resta és dubtós.
Es una variant del tipus 9 de la terra sigillata clara A i B, que va
perdurar molt.
Un altre fragment semblant fou trobat al peu de la torre del Fum: té la
carena més viva, és de major gruix i el vernís ens ha arribat millor conservat.
Resum. Fragments de terra sigillata clara D trobats al carrer del
Prior, 21; a les rodalies de la torre del Fum, 19.
Fragments amb vora ametllada, 1; altres formes, 14.
Diàmetres dels plats: 24'8, 26, 28, 32, 32 i 40 cm.; mitjana aritmètica,
30'46. Gruix de les parets: màxim, 9 mm.; mínim, 4mm.; mitjana aritmètica, 5'8 mm.
Diàmetres de la boca dels vasos "a listello": 20, 20 i 20 cm. Gruix de
les parets: de 5 a 8 mm.
La majoria de les peces tenen vernís a l'interior i a la vora, com diu
Lamboglia. Per contra, la vora ametllada està representada per un sol
fragment d'entre quinze, cosa que representa ésser en gran minoria.
(7) LAMBOGLIA, Gliscavi..., p. 143, fig. 80, núms 31-35, el defineix així: "Vasi di
forma convessa, con orlo rientrante e smussato e spigolo vivo" i diu que és propi dels segles
IlI-IVd. de C.
(8) SERRA I VILARÓ, Excavaciones en la necròpolis romano-cristiana de Tarragona,
"Mem. núm. 104 (núm. 6 de 1928) de la Junta Sup. de Exc. y Ant.", Madrid, 1929, publica
la fotografia de dos fragments de plats de la mateixa classe. Són els núms. 1 y 3 de la làm.
LXXV. Llur diàmetre és més gran: 34 cm., però presenta les mateixes canaletes circulars:
una de doble a les proximitats de l'adorn central i una altra de senzilla, més exterior. L'adorn
és igual al que té la peça de la fig. 10 d'aquest escrit, bé que en lloc de rosetes, té cercles concèntrics entre cada dues palmetes. Llàstima que Serra i Vilaró no doni el perfil de la peça,
circumstància que ens priva de saber si és igual al nostre.
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CERÀMICA ROSADA ESTAMPADA

La sigillata clara D, que al principi era llisa, més endavant esdevé
adornada amb dibuixos estampats. Malgrat això, ambdues classes —la llisa
i l'estampada— s'usaren al mateix temps; per això alguns dels fragments
que incloem en el grup anterior potser corresponen a aquest.
Durant els segles III i IV després de C., els tipus rics de peces semblants eren de bronze o de vidre; per aquest motiu, la sigillata clara D
estampada —que igualment era de luxe— és rara.
Els dibuixos són gravats i s'aconseguien amb l'us de rodets —tècnica
ja usada a la ceràmica campaniana— i amb l'aplicació de segells o matrius
a la pasta tova, a diferència dels altres tipus de terra sigillata que eren de
relleu i s'obtenien amb un sol motlle per a tota la peça. Els motius ornamentals solen ésser poc variats: palmetes soles o formant estrella, rosetes,
cercles individuals o concèntrics i quadredets, en llur gran majoria.
És una ceràmica de procedència nord-africana, imitada més tard en els
tallers locals. A la Península, és pròpia del segle IV i, possiblement, de
principis del V. Marca la fi de la terra sigillata, a la qual succeeix la grisa
estampada que a Espanya és ja d'època visigoda i que acaba en temps
encara no escatits.
Sis són els fragments trobats:
Fig. 8, 1. Fragment de plat amb gran vora exterior plana i forta
secció. A la part de fora, el cos del plat presenta solcs acanalats radials, en

Fig. 8. Ceràmica rosada estampada.
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forma de «gallons», com en la tècnica aplicada als plats de metall (9). La
peça devia tenir 24 cm. de diàmetre i de 7 a 10 mm. de gruix. Té vernís a
ambdues superfícies, fortament enganxat a la pasta; tant aquesta com el
vernís són de color vermellós, bé que la pasta és més clara.
És un dels tipus clàssics de la ceràmica paleocristiana, citats pel doctor
Pere de Palol(lO), per bé que ací la vora és llisa.
Fig. 8, 2 i 3. Fragments de peces estampades amb rodet; pasta vermellosa, envernissada solament a l'interior, és a dir, a la superfície estampada. El primer fragment pertany al peu d'un vas i el segon, a una paret.
Gruix, 5 mm.

Fig. 9. Ceràmica rosada estampada. Dos fragments de fons de plat.

(9) SERRA I VILARÓ, id., làm. XXV, fig. 7, publica un fragment de plat estampat, de
color gris, amb aquestes estries o solcs a la part exterior. La mateixa característica tenen els
fragments nus. 4 i 10 de la làm. X, '"Mem. núm. 7" de 1929.
(10) PERE DE PALOL i SALELLAS,. La ceràmica estampada romano-cristiana, "Crònica del IV Congreso Arq. del Sudeste Espanol", Elche, 1948, p. 454.
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Fig. 9, 1. Fragment del fons d'un plat de característiques semblants
al de la fig. 7, però més robust; com en aqueix, el màxim gruix rau sota del
cercle acanalat de major radi.
La part central era decorada amb estampillat que devia ocupar un
cercle de 3 cm. de radi; el fragment té tan sols una part petita del que devia
ésser el conjunt decorat: una roseta central rodejada d'altres quatre,
formant creu.
La pasta és fina, vermellenca; la superfície interior, envernissada i
brillant, de color més fosc que la pasta.
Fig. 9,2. Fragment de la part central d'un plat amb diversos cercles
acanalats de diferents amplada i fondària, que serveixen d'adorn. Una de
les canaletes té a cada costat successives incisions practicades amb rodet que
donen la sensació d'una palma o d'una ploma d'ocell. És ben probable que
altres adornaments estampats ocupessin el centre del plat. Com el fragment
anterior, la part de la perifèria és força gruixuda (8 mm.) i la del centre,
prima (3mm.); la peça es recolzava damunt d'un reforç situat a 9 cm. del
centre. La pasta és fina, de color rosat fosc, recoberta d'una espessa capa
de vernís semibrillant a l'interior, i mat per fora.
Fig. 10. Són dos fragments que han pogut enganxar-se, i que donen
l'adornament que ocupava el centre d'un plat. Té un botó central fet amb

IÉ

Fig. 10. Ceràmica rosada estampada. Fons de plat.
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dues canaletes circulars concèntriques i sis palmetes radials estampades;
entre cada dues palmetes, un xic a l'exterior, sengles rosetes completen el
dibuix, l'estampat del qual és molt perfecte. A 47, 51 i 53 mm., respectivament, una triple canaleta envolta el conjunt. La pasta és finíssima, la
millor de la recollida. El color és vermellós, sense diferència entre la pasta i
les superfícies, que són patinades i lleugerament brillants. Té un gruix
uniforme de 5 mm.
Tots els fragments varen ésser trobats al carrer del Prior, tret del de la
fig. 9, 2 que procedeix del peu de la torre del Fum.
ALTRES PECES

Fig. 11. Fragment de vas comú, de fons pla estriat; pasta de color
rosat clar amb diversos granets de quars i vernís interior mat. Es trobà a
prop de la torre del Fum.
Aquests vasos són de la forma 10 de la terra sigillata clara A i abunden

Fig. 11. Fragment de vas comú, de fons pla estriat.
Fig. 12. Reconstrucció ideal d'una llumanera, de la qual tan sols se'n trobà la part
posterior.
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Ceràmica brillant amb aplicacions a barbotina.

Ceràmica paleocristiana estampada.
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als estrats imperials tardans d'Empúries (11). A Albintimilium es presenta
a finals del segle II després de C. (12).
Segons Lamboglia existeixen nombroses varietats i imitacions locals,
més o menys fines, que poden fer caure en errors. L'abundantíssima quantitat que se'n troba en els estrats finals d'Empúries (segle III després de C.)
sembla indicar la presència d'un dels esmentats obradors locals. L'evolució
d'aquesta forma ha de situar-se en el segle II i primera meitat del III, i
afegeix: «ma sarebbe prematuro faré qualsiasi illazione piú precisa sulla
cronologia delle sue varianti e imitazioni, che sono destinate ad aumentare»(13).
Fig. 12. Part posterior d'una llumanera; mànec allargat sense foradar, tallat per una canaleta. A la part alta, restes d'un forat de ventilació.
Lateralment era encerclada amb una orla formada per dues línies incises
entre les quals, també incises, hi ha dibuixades unes línies radials que
formen escala.
És cristiana, tipus Dressel 31, dels segles III-IV després de C. (14);
color d'argila groguenca.
També vam trobar un fragment posterior d'una altra llumanera, de
color semblant a l'anterior; un broc amb el forat per al ble, i dos fragments
de la base —potser de la mateixa llumanera— de color de rajol.
Tots aquests fragments foren trobats al carrer del Prior.

RESUM I CONCLUSIONS

Han estat explorades una petita part del carrer del Prior i una altra
situada al voltant de la torre del Fum. A ambdues s'hi ha trobat un tipus de
ceràmica semblant; en general, més fragments, més grossos i millor conservats al carrer del Prior, on les terres no han estat tan remogudes.
El nostre estudi descobreix la presència d'un nucli de cultura hispanoromana, d'extensió actualment desconeguda, assentat a la falda de l'antiga
muntanya del Castellar durant els segles III, IV i començaments del V.

(11) ALMAGRO i LAMBOGLIA, La estratigrafía del decumano A de Ampurias,
"Ampurias", XXI, 1951, p. 4, fig. 2, núm. 4.
(12) LAMBOGLIA, Gliscavi..., p. 28, fig. 7, núm. 26.
(13) LAMBOGLIA, Nuove osservazioni...,p. 277.
(14) N'hem vist dues de semblants al Museu Arqueològic de Barcelona, datats en els
segles I V-V d. de C.
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Per tant:
1. Quan Sant Feliu l'Africà va sofrir el seu martiri a principis del
segle IV, el lloc ocupat ara pel monestir guixolenc, ho era per gent que
usava ceràmica de procedència nord-africana.
2. La tradició suposa que el sant sofrí part del seu martiri a Sant Feliu
de Guíxols. El punt anterior reforça la tradició.
3. Quan els benedictins fundaren el monestir guixolenc, ho feren
sobre un assentament hispano-romà cristianitzat; no en terreny verge com
s'havia suposat fins avui. És de suposar que ací quedaven els descendents
dels que havien alçat l'edificació cristiana els restes de la qual serveixen de
basament a la torre del Fum (15).

(15) Veg. LLUÍS ESTEVA, Edificació cristiana del segle V en el monestir guixolenc,
'Àncora", II-III-1982.
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Els inventaris monumentals no són encara, al nostre país, tot el
complets que seria desitjable. Als darrers anys hom ha fet, tanmateix, un
avanç considerable en aquest sentit. Cal assenyalar que l'arquitectura
religiosa i, molt especialment, la romànica, és el camp més treballat (1).
Malgrat tot, i per causes diverses —en la major part dels casos amb motiu
d'obres de restauració recents—, fins i tot en una comarca tan trepitjada
com el Baix Empordà, hi hem pogut identificar darrerament estructures i
elements desconeguts en edificis romànics ja catalogats. Però també hi
hem localitzat restes romàniques en esglésies que fins ara no s'havien pogut
incloure en els inventaris del romànic català.

(1) Inventaris del romànic del Baix Empordà a:
Joan BADIA i HOMS, «L'Arquitectura medieval de l'Empordà», vols. I i II-B (índex),
Diputació de Girona, 1977 i 1981, respectivament.
Vicenç BURON, «Esglésies romàniques catalanes. Guia», Barcelona, 1977 (2.a edició el
1981).
A finals del 1983 és previst que aparegui el volum dedicat al Baix Empordà de l'«Inventari d'esglésies» de l'ARXIU GAVIN.
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Aquests darrers vestigis, els de temples romànics inèdits, seran, primordialment, l'objecte del present treball (2).
SANT ANDREU D'ULLÀ
L'església parroquial de Sant Andreu d'Ullà ja existia —i segurament
de força abans— quan fou consagrada la segona església de la canònica
prioral agustiniana de Santa Maria d'Ullà la tardor de l'any 1182 (la
primera havia estat construïda pels volts del 1121). Per l'acta de la consagració esmentada era confirmada a la canònica la possessió de diverses
esglésies de la mateixa comarca (3). La primera que hi es anomenada és la
de Sant Andreu, emplaçada al mateix lloc d'Ullà, poblat documentat des
de l'any 834 com a domini dels bisbes de Girona (vil·la Olianus), situat en un
replà quelcom enlairat sobre la plana al·luvial, en el vessant meridional de
la muntanya d'Ullà, al massís del Montgrí. El monestir de Santa Maria era
a la plana, a uns 500 ms. a ponent del poble.
Sant Andreu d'Ullà figura en els nomenclàtors d'esglésies parroquials
de la diòcesi gironina del segle XIV.
L'any 1592 la canònica de Santa Maria fou secularitzada i es convertí
en col·legiata formada pel prior i quatre canonges. A finals del segle XVIII
decidiren abandonar l'antiga casa monàstica, molt exposada a les avingudes del Ter d'ençà que el seu curs fou desviat vers la plana del Baix
Empordà a començaments del segle XIV, i bastiren la nova església de
Santa Maria al centre del nucli de la població d'Ullà (4). Aquest gran
(2) D'algunes de les descobertes que descric en el present treball n'havia donat unes
referències molt breus al volum 4 («L'Empordà) de la «Gran Geografia Comarcal de
Catalunya» (1981). (Ullà, Monells i Santa Margarida).
Entre les descobertes dels darrers anys en esglésies romàniques i pre-romàniques ja
catalogades del Baix Empordà, crec que cal destacar els elements posats en evidència per
obres de restauració a Sant Martíde Romanyà de la Selva, entre d'altres una porta al costat N.
A Saní Cebrià de Lledó («Els Metges») durant la tasca de neteja per part de grups
populars dedicats al salvament del patrimoni arquitectònic, encapçalats per la Colla Excursionista Cassanenca, hom ha descobert l'estructura de la nau del segle XI, amb els arcs torals i un
de lateral.
A Santa Maria del Palau, al terme de Torroella de Montgrí, prop de l'Escala, el Centre
d'Estudis Escalencs ha posat al descobert, entre d'altres, vestigis del frontis desaparegut.
D'un gran interès serà el resultat de l'excavació en curs, dirigida per Lluís Esteva i
Cruanas, a Santa Maria de Bell-lloc d'Aro.
(3) P. DE MARCA, «Marca Hispànica sive limes hispanicus...», París, 1688, cols.
1377-78.
(4) El text de l'acta de consagració del 1182 demostra que el curs del Ter no existia
encara com a límit occidental d'Ullà en especificar les afrontacions del terme. Sobre aquest
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edifici neoclàssic fou acabat l'any 1804 i serví també de parròquia, única
condició que ha mantingut d'ençà de l'extinció definitiva de la col·legiata
pels vots del 1840. Tanmateix, la construcció de la nova església de Santa
Maria dins el poble, no significà la destrucció de l'antiga parroquial de Sant
Andreu, com s'ha afirmat en algunes obres.
L'esglesiola de Sant Andreu d'Ullà quedà desafectada del culte, però
l'edifici ha subsistit, a pocs metres i darrera mateix de Santa Maria, a la
reduïda «placeta de Sant Andreu» a la qual dóna nom. De propietat
municipal ha estat utilitzada, successivament, del segle XIX ençà, d'escola
pública i d'oficina municipal.
L'any 1980 s'hi realitzaren unes molt encertades obres d'adecentament i consolidació per destinar la vella església a finalitats culturals.
D'aquesta manera la petita vila d'Ullà no sols ha recuperat una part
interessant del seu patrimoni arquitectònic, sinó que compta amb una casa
de Cultura que poques poblacions del seu nivell demogràfic posseeixen.
La capella de Sant Andreu és un petit edifici de planta rectangular,
sense capçalera destacada. Pel costat nord resta adossada a una casa veïna i
al seu pati. Al mur meridional hi ha la porta i a l'extrem de llevant d'aquest
mateix costat s'hi afegeix perpendicularment l'antiga sagristia. L'interior
és cobert amb una volta seguida que té un tram de canó i un altre apuntat,
(no i ha cap arc toral ni el triomfal).
Amb anterioritat a les obres de restauració l'edifici era totalment
cobert de remolinat a l'interior i, en bona part, també a l'exterior. Hom
hauria pogut pressuposar que conservava restes romàniques però cap dels
elements visibles aleshores permetien confirmar-ho de manera certa (5).
Un cop deslliurats de la capa de calç els murs i la volta creiem que resta
palès que l'esglesiola, en el seu estat actual, conserva una part de l'estructura romànica, mentre la resta és el resultat d'una refecció o refeccions
tardanes. Tot fa creure que el dit tram occidental de la nau, cobert amb
volta de mig punt, és el que manté essencialment l'estructura primitiva.
Tot el sector de llevant on hi havia la capçalera romànica es degué enderrocar i aquesta part fou substituïda per l'actual tram de nau cobert amb volta
apuntada. D'aquesta manera l'església es convertí en una simple aula
rectangular, com ja hem dit sense un absis destacat de la resta de la
contrucció.
Si observem la topografia de l'indret veurem que és molt probable que
tema concret: J. BADIA, B. BOFARULL, E. CARRERAS, M-D. PINERO, «Ullà i el seu
terme a l'Edat Mitjana» (inèdit).
(5) J. BADIA i HOMS, «L'Arquitectura medieval de l'Empordà» I, pàg. 431.
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en algun moment del passat —qui sap si en més d'una ocasió— els aiguats
produïssin el desbordament dels còrrecs i torrenteres que davallen del
vessant de la Muntanya d'Ullà, amb arrossegaments de terres i pedres cap
al poble. Aquesta pot ser la caua de les destruccions sofertes pel temple
medieval.
El sector occidental també ha estat objecte d'algunes reformes. La
porta, al mur de migdia, és refeta en època tardana. Cal assenyalar, però,
l'existència d'un petit relleu, ja molt erosionat i no identificable, a la seva
llinda, que no és impossible que es tracti d'una pedra antiga reaprofitada.
L'única obertura d'aspecte arcaic és la finestra, tipus sagetera, molt llarga i
estreta —ara tapiada— que ha estat descoberta al frontis o façana de
ponent.
La volta d'aquest sector primitiu, de mig canó com ja hem precisat
repetidament, és feta amb petites pedres sense treballar.
L'aparell de la cara interior dels murs ha estat també quelcom alterat
en alguns punts. Malgrat tot, als llenços de ponent i de tramuntana en
especial, s'hi observen dos tipus de parament clarament diferenciats i que,
sens dubte, pertanyen a dues etapes de la construcció de cronologia també
diversa. Aquesta interessant particularitat resta encara molt més evident i
clara, en l'aparell exterior del mur nord, com veurem més endavant.
La unió entre les dues tramades de nau, de distinta factura i cronologia,
resta, lògicament, molt ben definida a l'interior després d'haver-ne llevat
la capa de remolinat. Una esquerda o solc—de traçat irregular— assenyala
la conjunció d'ambdues parts tant als murs laterals com a la volta.
Al sector oriental —que ocupa poc menys de la meitat de la llargada
actual de l'edifici—, el parament dels murs perimetrals és de pedres
generalment més petites i col·locades amb menys cura que a la part de
ponent. La seva volta pren, com ja sabem, la forma lleugerament apuntada
i, en canvi, és construïda amb carreus rectangulars i estrets, escairats, però
no molt acuradament, els quals formen filades ben seguides.
En aquest sector, en el mur lateral de migdia i vers el seu extrem de
llevant, hi ha l'entrada a la sagristia que és un cos rectangular, adossat
perpendicularment a l'església, el qual és cobert amb volta de canó (amb
l'eix de nord a sud). L'accés original a la sagristia era una arcada de 2,05
ms. de llum, la qual ha estat redescoberta en netejar els paraments. L'arc
és de mig punt, potser lleugerament ultrapassat. És fet amb dovelles de
pedra calcària porosa (formació de travertí) petites i estretes, força ben
tallades, però de llargades irregulars.
L'obertura de l'arc fou, posteriorment, tapiada amb una paret més
prima que la del temple, en la qual s'hi féu una porta rectangular, amb
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llinda monolítica, actual entrada a l'antiga sagristia. La porta té els muntants fets amb carreus de calcària del Montgrí perfectament allisats. Una
d'aquestes pedres es pot comprovar, pel contorn, que pertanyia a un
finestral gòtic decorat i fou reutilitzada en fer la porta.
La volta de la sagristia incideix a nivell de l'extradós de l'arc abans
esmentat; només té un petit segment que actualment no és cobert d'arrebossat; en aquest punt es comprova que és feta amb pedruscall i argamassa.
L'interior de l'esglesiola de Sant Andreu d'Ullà, com acabem d'explicar, un cop deslliurat de l'arrebossat que cobria murs i volta, presenta
elements de judici suficients per a poder deduir que el sector occidental de
la nau és, en els seus trets fonamentals, una romanalla de la construcció
romànica. En aquesta part antiga s'hi observen, encara que minsos, vestigis d'una edificació més primitiva. Ens referim al basament amb aparell
més arcaic, identificable principalment als murs de ponent i de
tramuntana.
Creiem que cal considerar d'època molt posterior tot el sector oriental, igualment que el cos que serví de sagristia que s'hi adossa (coetani o
encara més tardà). Aquesta part es degué aixecar, lògicament, després
d'una ensulsiada o enderrocament de l'extrem de llevant de la nau i de la
capçalera romàniques. (Val a dir, que només una excavació podria proporcionar testimonis de la planta de l'absis romànic). L'aspecte arcaic de
l'antic arc d'entrada a la sagristia s'explica pel fet de ser construït amb
pedres —dovelles i petits carreus de calcària porosa— procedents, gairebé
segur, de l'obra anterior enderrocada. Les petites dovelles de tosca molt
porosa, material de poc pes i de fàcil treballar, les veiem utilitzades en
algunes esglésies pre-romàniques i romàniques primitives de l'Empordà,
exclusivament a les arcades i algunes obertures. És el cas, per exemple, de
Sant Quirze d'Olmells (Llers) i de Sant Genis del Terrer (Llançà).
De fet, bona part del material emprat en bastir aquest sector de
llevant, hom endevina que és, o pot haver estat, el mateix de la part
primitiva desapareguda que degué servir de fàcil pedrera. Ho són també,
almenys amb molta probabilitat, els carreus escairats, de gres, de la volta.
Les diferències estructurals i cronològiques que resten força evidents
a l'interior del temple, s'acaben de confirmar en observar l'aparell exterior
del seu mur de tramuntana.
Aquest llenç dóna a una casa particular, com ja hem precisat al
principi. Als seus extrems s'hi afegeixen algunes dependències modernes,
però una part majoritària del parament resta al descobert i es pot contemplar des del pati posterior de la casa.
L'espai visible del parament no ha sofert refeccions ni alteracions
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recents. A la banda de ponent hi veiem, perfectament diferenciat, el sòcol
amb aparell més primitiu que ja descobríem a l'interior. Ací, però, la seva
existència i la .diferència amb la resta de la construcció s'evidencien amb
molta més claredat.
Aquest testimoni de l'edificació més antiga ocupa tota la llargada del
sector occidental —romànic— de l'església. Es manté arreu en una alçada
força regular, d'uns 0,50 ms. L'aparell, molt rústec, és a base de rebles de
pedra calcària i de conglomerat del mateix Montgrí, sense treballar i
trabats amb morter. Hom procurà, tanmateix, escollir pedres de mides
força homogènies.
Damunt d'aquest vestigi de la construcció més arcaica s'hi dreça el
parament del sector romànic de l'església—cobert amb volta de canó—. El
seu aparellat, molt més ben conservat que a l'interior de l'edifici, es
caracteritza per les filades de carreus de gres, grans i escairats, amb
tendència a la forma quadrangular. Aquesta pedra prové de la rodalia
d'Ullà (gres roig del corriment del Montgrí). Entre els carreus hi ha,
tanmateix, nombrosos rebles i alguns espais on predominen les pedres més
petites, només desbastades, com succeeix a la cara del mur que dóna a
l'interior de l'església.
El tram de mur que correspon al cos oriental de l'església, que considerem el producte d'una reconstrucció tardana, es diferencia notablement
dels dos tipus d'aparellat més antics ja esmentats, de forma que l'engalzament entre els dos sectors de l'edifici resta, també en aquest punt, ben
marcat.
Al mur del cos de llevant les petites pedres, en general sense treballar,
s'hi disposen descuradament, com ja hem observat a l'interior. Hi ha un
predomini de la pedra calcària del Montgrí i la presència de calcària
porosa de travertí o de font, a voltes bastament escairada, en especial en el
punt d'unió amb el sector antic de l'edifici. Entre les pedres hi veiem
nombrosos fragments de terrissa: teules (ímbrex) i teules planes (tegulae) i
alguns de paviment en opus signinum (Fig. I).
El fet d'haver-se reutilitzat els fragments de tègules i de paviment
podria indicar l'existència d'una edificació d'època romana en aquest lloc o
a la immediata rodalia, o, en tot cas d'una necròpolis de tombes cobertes
amb tègula. Altrament, no seria impossible que els grans carreus de gres de
l'aparell romànic abans esmentats, procedissin també d'aquesta suposada
construcció d'època romana.
Com a conclusió crec que cal dir que a l'església de Sant Andreu d'Ullà
actual s'hi identifiquen, en bona part gràcies a les obres recents, testimonis
arquitectònics de tres èpoques distintes.
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Fig. 1. Sector visible de l'aparell extern del mur de tramuntana de Sant Andreu d'Ullà en
el qual s'observen clarament els tres tipus de parament: els dos més antics a la dreta i la lligada
amb el tram que substituí la primitiva capçalera a l'esquerra.

En primer lloc l'aparell arcaic del fragment constructiu que forma la
base dels murs del sector occidental de l'edifici. És, evidentment, la resta
més antiga que hi rastregem. Amb tota lògica, i per l'aspecte del tipus
constructiu de tan minsa romanalla, podem pensar que pertanyia a l'església pre-romànica o del romànic inicial.
La construcció coberta amb volta de mig canó, que es dreça en bona
part damunt dels vestigis suara esmentats, és a dir, més de la meitat de
l'actual edifici, en les seves estructures essencials—malgrat algunes alteracions puntuals— és el que queda dempeus de l'església romànica, la qual
no semblà posterior al segle XI.
Finalment hi ha les estructures de l'extrem oriental de l'església,
bastides sobre l'antiga capçalera romànica del tot desapareguda. En
aquesta tramada de nau, s'hi reutilitzaren materials de construccions anteriors. Crec que és una obra posterior a l'època medieval, característica de
la llarga perduració de les formes de construir romànieo-gòtiques en l'arquitectura popular del país. (Figs. II - III).
SANT PERE DE VILOPRIU
El poble de Vilopriu té un petit nucli d'origen medieval, aglevat a la
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Fig. 2. Interior de Sant Andreu d'Ullà; el sector més antic de la nau, amb volta de canó.
Fig. 3. Sant Andreu d'Ullà: sector oriental de l'església cobert amb volta lleugerament
apuntada.

vora del castell i de l'església de sant Pere, emplaçats en un petit tossal, el
qual s'allarga vers el nord pel raval del carrer Nou.
La parròquia de Vilaprivo és esmentada els anys 1279 i 1280 a les
Rationes Decimarum, relacions de les esglésies que havien de contribuir,
amb el delme, al sosteniment de les Croades (6).
L'església de Sant Pere de Vilopriu actual forma un conjunt, fins a cert
punt homogeni, amb el castell-palau ja que ocupa el sector nord-òest del
seu recinte. El castell té una part ruïnosa al sud i sud-oest, però manté tota
una ala, a llevant, molt més ben conservada, la qual ha estat utilitzada fins
avui com a seu de l'Ajuntament i també d'escoles fins fa pocs anys.
Les estructures essencials del castell-palau creiem que es poden considerar dels segles XIV-XV, però, sobretot la part aprofitable que esmentàvem, havia sofert considerables reformes. L'any 1981 s'hi iniciaren unes
preteses obres de restauració.
Els murs perimetrals de l'església parroquial pertanyen, en algunes
parts, a l'època del castell-palau. El temple fou, però, molt transformat en
els segles XVII-XVIII, època a la qual corresponen enterament les estructures interiors i les obertures de la façana.
(6) J. RIUS SERRA, Rationes Decimarum Hispaniae I, CSIC, Barcelona, 1946.
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És un edifici d'una nau, amb coberta de falsa creueria, absis interiorment poligonal i decoració interior amb cornisaments i motllures a base de
gruixos d'obra morterada i guix (7).
Les obres esmentades abans produïren la descoberta de l'únic vestigi
de l'església anterior, romànica, fins ara identificat. A la planta baixa del
castell hom procedí a enderrocar unes estructures modernes, darrera de les
quals aparegué un fragment de l'absis romànic de planta semicircular, que
fins aleshores havia romàs amagat. Cal tenir en compte que l'església
queda adosada al castell pel cantó de llevant; la resta de l'absis romànic es
troba just darrera de la capçalera del temple actual.
Com es pot veure a la fotografia (Fig. IV), presa l'estiu del 1982
algunes setmanes després d'haver-se fet la descoberta, l'únic tros d'absis
que ha quedat visible és reduït i es troba encaixonat entre murs i altres
elements del castell. Aquesta part treta a la llum de la construcció romànica té uns 2,50 ms. de llargada i uns 4 ms. d'alçada. L'absis fou construït
damunt d'un aflorament de roca que forma un basament natural. L'aparell
és de carreus més aviat grans, rectangulars, de gres, escairats amb no massa
cura. Hi és molt vistent l'argamassa que els uneix. Hi ha el característic
esglaó de socolada.
Una exploració, feta amb les degudes garanties tècniques, d'aquest
punt on s'engalzen l'església actual i una part del castell-palau, podria
proporcionar la descoberta d'altres elements del temple romànic de Sant
Pere de Vilopriu.
SANT GENÍS DE MONELLS
L'església parroquial de Sant Genis de Monells és citada a l'acta
fundacional de la Canònica de la Seu de Girona de l'any 1019. El temple
actual, d'una nau amb capelles laterals i capçalera poligonal amb capelles
radials, és gòtic. La seva façana és, però, d'estil barroc tardà, de la segona
meitat del segle XVIII, mentre el campanar fou acabat encara molt posteriorment (8).
L'actual capçalera ja era bastida, pel que sembla, l'any 1309 i les dues
capelles radials que tenen volta de creueria i formen amb l'absis un conjunt
perfectament harmònic, són gairebé amb seguretat de la mateixa època.
La nau és, en canvi, de data quelcom més tardana, però en gran part
(7) J. BADIA i HOMS, «L'Arquitectura . . .» I, pàg. 461.
.Id., «L'Empordà», vol. 4 de «Gran Geografia Comarcal de Catalunya», 1981.
(8) J. MARQUES CASANOVAS, «Monells», Revista de Girona, 1970-71.
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Fig. 4. Restes de l'absis romànic de Sant Pere de Vilopriu descobertes dins el castell.
Fig. 5. Restes de l'absis romànic de Sant Genis de Monells.

construïda dins el segle XIV, mentre algunes de les seves capelles laterals
no s'aixecaren fins els segles XVI i XVII. Les dues darreres, les pròximes al
frontis, s'acabaren l'any 1702 (9).
A la banda de migdia de l'església hi ha el clos del cementiri parroquial. Des d'aquest lloc es pot accedir a una petita estança emplaçada entre
els murs exteriors de dues capelles de la capçalera del temple. Aquesta
estança només té entrada des de l'exterior, des del cementiri, al qual ha
servit durant anys de magatzem. La inscripció de la llinda de la seva porta,,
datada el 1708, indica l'època de la seva construcció. La planta de l'habitació té tendència al triangle; li ve donada per la seva situació, ja al·ludida,
entre dues capelles radials i adossada a l'absis gòtic. És coberta amb una
volta en la qual s'han conservat, molt marcades, les empremtes de l'eneanyissat.
Al fons de l'estança —a l'extrem oposat a l'entrada— hi resta un
fragment de l'absis romànic, de planta semicircular, de l'església anterior a
la gòtica actual.
Aquest vestigi romànic havia passat desapercebut perquè l'esmentada
estança ha estat sempre normalment tancada i inaccesible en els darrers
(9)

J. BADIA i HOMS, «L'arquitectura. . .» I, pàgs. 223-224.
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temps. Es tracta d'una part reduïda del costat meridional de l'absis romànic, el qual, curiosament, fou respectat i reutilitzat com una mena de
contrafort de l'edifici gòtic. El segment visible del semicercle absidal amida
2,75 ms. de llargada; l'altura, fins el punt on incideix la volta de l'estança,
és de 4,40 ms. No es pot veure la finestra que, amb tota lògica, cal suposar
que hi havia al centre de l'hemicicle de la capçalera, car ja hem precisat que
el fragment que queda al descobert no és més que una petita part del sector
de migdia.
Del mur romànic en podem observar únicament l'aparell extern, puix
que la part interna encara és adossada a l'església actual. El grossos murs
de la construcció gòtica podrien amagar altres vestigis de l'antic temple, en
tot cas completament colgats.
El parament romànic és de grans carreus de pedra calcària, ben
escairats i allisats, els quals es disposen en filades regulars. Hi ha la
socolada, feta amb pedres només desbastades. L'aparell és propi del
romànic d'època avançada, dels segles XII-XIII, a la qual cal suposar, per
aquest testimoni, que devia pertànyer l'església de Sant Genis de Monells
que fou enderrocada en bastir-se l'actual. (Fig. V).
SANTA MARGARIDA DE LA VILARNAU O SANT PONÇ
(PALAFRUGELL)
La capella de Santa Margarida o de Sant Ponç del veïnat de la
Vilarnau, al terme municipal de Palafrugell, no és inèdita com a monument
amb restes alt-medievals (10). Tanmateix, les troballes recents a causa
d'unes obres que s'hi han fet aconsellen un comentari puix que els elements
posats en evidència amplien en forma considerable el coneixement que
teníem sobre les estructures medievals de l'edifici. D'altra banda les dites
obres han alterat de manera molt notable l'església i han comportat la
destrucció d'importants estructures antigues.
Hi ha una manca total de documentació medieval, almenys coneguda,
sobre aquesta església. Abans de les obres recents, a més d'algun dels seus
trets arquitectònics, feia pressuposar un origen molt reculat d'aquest lloc
de culte, la seva situació en un indret ocupat almenys des d'època alt-

(10) J. BADIA, «Les restes pre-romàniques de Santa Margarida o Sant Ponç de la
Vilarnau». Revista de Palafrugell, octubre 1974. (Notícies posteriors a «L'Arquitectura
medieval...» I, pàg. 240-241 i a V. Burón «Esglésies romàniques catalanes, Guia»). De
l'estat actual n'hem fet un breu comentari al volum 4 de la «Gran Geografia Comarcal de
Catalunya».
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medieval i, probablement, ja durant el Baix Imperi romà, com semblen
indicar algunes troballes superficials de terrissa. El mateix nom del poblat,
la Vilarnau, ha de tenir un origen alt-medieval. És una evident aglutinació
de «la vila d'Arnau» —de villaArnaldi—, nom personal germànic que, com
sabem, esdevingué corrent a la Catalunya medieval. L'advocació a santa
Margarida, màrtir d'Antioquia —culte substituït ací tardanament pel de
sant Ponç—, en el nostre país té gairebé sempre un origen remot. Cal
recordar, per exemple, que hi era dedicada una de les capelles cementirials, de fundació palocristiana i perduració medieval, dels encontorns de
la ciutat d'Empúries (11).
De la capella de Santa Margarida de la Vilarnau en coneixem esporàdicament només algunes notícies històriques molt tardanes, que esmentarem a causa d'aquesta escassetat.
El 7 de juny de l'any 1640, poques setmanes abans de la diada després
dita «El Corpus de Sang», els terços castellans de Juan de Arce i Lleonard
Moles, després de saquejar Calonge, es dirigien vers Palafrugell on cometeren tota mena de disbauxes. Consta que saquejaren la capella de Santa
Margarida (12).
Segons l'acta de la visita pastoral girada a la parròquia de Palafrugell
l'any 1829 pel bisbe D. Dionisio Castano i Bermúdez, la capella de Santa
Margarida tenia un sol altar «adornado con ara decentemente y ademàs
había càliz de Plata y ornamentes necesarios para la misa» (13).
L'any 1936 fou cremada la capella i es perdé tot el mobiliari; també el
retaule de fusta de l'altar del qual no he localitzat, per ara, cap fotografia
(14).
El petit veïnat de Santa Margarida o la Vilarnau és un conjunt arquitectònic d'interès molt notable, situat damunt un pujol, entre Palafrugell i
(11) Sobre el possible origen del culte a santa Margarida i el seu pas posterior a la
parròquia de Palafrugell com a co-patrona, vegi's «L'Arquitectura medieval de l'Empordà» I,
pàg. 245, nota n. 39.
Cal assenyalar la presència de nombrosos fragments de tègules romanes entre les pedres
de l'aparell del mur de tramuntana del pòrtic de la capella.
(12) J. PELLA y FORGAS, «Historia del Ampurdàn», Barcelona, 1883, pàg. 725.
Ramiro MEDIR JOFRA, «La villa de Palafrugell durante las guerras de Cataluna en el
reinado de Felipe IV» III, Revista de Palafrugell, n. 11, 1970.
Arxiu Municipal de Palafrugell - Llibre de Clavariat.
(13) Arxiu Diocesà de Girona - Llibre de Visites Pastorals: p. 141 - f. 194.
(14) No hem pogut esclarir tampoc, amb certesa, l'època i l'estil d'aquest retaule
malgrat les indagacions fetes entre persones de Palafrugell que l'havien vist repetidament
abans de la guerra. Les descripcions són contradictòries. És probable que fos barroc popular,
però alguna troballa documental o gràfica podria desmentir aquesta impressió.
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el mar. La capella és al nord-oest del veïnat, prop de Can Borrull, gran casa
pairal fortificada amb garita i torres, dita també «castell de Santa Margarida» (s. XVI-XVII). A tocar hi ha la «Torre de Santa Margarida», masia
amb torre cilíndrica contra la pirateria, molt ben conservada. Els altres dos
masos del tossal tenen també un atractiu com a peces de l'arquitectura
popular.
L'església queda actualment, en bona part, dins el jardí, circuit amb
tanques, de la casa pairal esmentada. S'hi ha d'entrar per veure l'exterior
dels murs laterals i de la capçalera.
Abans de les obres recents (acabades l'any 1981) a la capella, d'una
sola nau, s'hi distingien dues parts clarament diferenciades i de llargada
gairebé idèntica: el tram de ponent cobert amb volta de canó i el de llevant
amb sostre de cairats i cabirons. A l'acoblament d'ambdues parts, a l'interior, hi havia un arc toral de mig punt sobre pilastres adossades, amb
impostes de secció de bisell. Al sector oriental els murs eren divergents
vers la capçalera, la qual era rectangular, feta amb un simple mur rectilini
de datació tardana. De fet, no hi havia un absis destacat.
A ponent de la capella, davant de la façana, s'hi afegia un pòrtic cobert
amb teulada a dues vessants i obert amb una gran arcada, el qual és
precedit d'un espai descobert, clos amb alts murs. La llinda de la porta
d'entrada, datada el 1703, ens indica quan fou construït aquesta afegitó
que deu ser coetani a l'actual façana de l'església, amb portal adovellat i
una finestra rectangular al costat per veure l'altar des de l'exterior.
L'edifici era molt ruïnós, en especial la part amb embigat; tot l'interior
era enterament cobert d'una grossa capa de remolinat que impedia comprovar si algunes de les estructures amagades pel morter eren, totalment o
en part, d'època medieval. El parament exterior de la paret de tramuntana
fou l'únic element que ens va permetre donar notícia de Santa Margarida
com a església amb restes constructives alt-medievals (Fig. VI). L'aspecte
d'obra tardana de l'aparell exterior del mur de migdia era un detall que
posava molts dubtes sobre la possible antiguitat de les estructures de
l'interior.
El mur de tramuntana esmentat presentava un parament medieval
—pre-romànic o romànic— ben clar en una llargada de 14 ms. Les pedres,
de calcària, de mides reduïdes i bastament treballades hi tendien a formar
filades seguides, la qual cosa només s'aconseguia gairebé del tot a la meitat
occidental de la construcció on, a l'extrem superior, hi havia tres filades de
carreusmés grans i ben escairats com els de les cantonades. A llevant, a la
part corresponent a l'espai cobert amb embigat, l'aparell era quelcom més
rústec: hi havia algunes lloses inclinades i una curta filada d'«opus spiea73
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Fig. 6. Un detall del parament del mur de tramuntana de Santa Margarida de la Vilarnau.

tum» (pedres col·locades en espiga o espina de peix). En aquest fragment
de llenç s'hi notava alguna reparació parcial tardana. Prop del seu extrem
oriental hi podíem veure les restes d'una minúscula porta (0,70 ms. d'ampla) que havia estat tapiada; el seu arc era destruït i només se'n veia
l'arrencada d'un costat, gràcies a la qual podíem endevinar que era, molt
possiblement, una obertura d'arc ultrapassat de muntants avançats o sobre
banquetes, característica del pre-romànic local.
El mur de capçalera era, sens dubte, fruit d'una modificació tardana.
Al de migdia, vers l'extrem de llevant, hi havia una finestra rectangular
amb llinda datada el 1592. Era una probable indicació de l'època en la qual
desaparegueren la capçalera i l'extrem oriental de la nau antiga i hom
capçà la construcció amb el mur rectilini tardà al·ludit abans.
En els paràgrafs anteriors hem emprat, a posta, el pretèrit ja que
durant les obres de «restauració» alguns dels elements que hem descrit han
estat destruïts i, d'altra banda, a l'interior de l'edifici han quedat al descobert interessants estructures alt-medievals abans inapreciables.
Cal precisar en primer lloc que les obres repetidament esmentades
han posat en plena evidència la diferència cronològica entre el tram de nau
cobert amb volta, el qual s'ha demostrat que conserva molts elements
74

romànics i ha estat curosament restaurat, i el sector oriental amb entramat
de bigues. Aquest darrer, que havia estat molt modificat tardanament,
però que mantenia els vestigis constructius més antics de la capella —preromànics o del romànic inicial—, ha estat enderrocat i avui en romanen
només rastres insignificants.
Caldrà, doncs, una descripció de l'edifici en el seu estat actual. Repetirem d'antuvi, que tot el sector de llevant, el que tenia coberta de bigues,
ha estat enderrocat exceptuant només un fragment del mur de migdia. És a
dir, que la capella ha quedat reduïda a la meitat de la llargada que tenia fins
fa poc temps. A l'embocadura de l'arc que era emplaçat en el punt d'unió
dels dos sectors amb diferent tipus de coberta, s'hi ha construït un nou absis
de planta poligonal.
D'aquesta manera la nau actual ha quedat limitada a l'espai amb volta
de mig canó el qual ha estat arranjat per poder retornar el culte a la capella.
La llargada actual d'aquesta nau —després de la destrucció del tram de
llevant i sense tenir en compte el nou absis— és de 6,15 ms. i l'amplada de
3,80 ms., mides interiors.
Les descobertes d'interès que sovint hem esmentat s'han esdevingut a
l'interior d'aquesta part occidental de la capella, avui ja l'única existent.
Hom procedí, lamentablement, a tornar a cobrir la volta d'arrebossat. En
canvi es llevà del tot la capa de morter abans encastada a ambdós murs
laterals, deixant al descobert llur parament.
Aquesta intervenció permet comprovar ara que ambdós murs pertanyen a la construcció romànica, per tant, amb tota lògica, podem suposar
que també hi pot pertànyer la volta. L'aparell, en ambdós llenços laterals,
és com el que ja es veia a la cara exterior del mur de tramuntana: les pedres
són de mides reduïdes, de formes aproximadament rectangulars, tallades
bastament a cops de maceta i col·locades amb tendència a disposar-se en
filades horitzontals. A l'interior hi ha aparegut, tanmateix, un element que
la capa de remolinat ha contribuït a conservar fins els nostres dies. Entre
les pedres hi és molt destacat, fins i tot un poc sobresortint i curosament
allisat, el morter que les lliga. En aquests junts de morter hi podem veure,
gairebé arreu dels paraments, unes incisions o ratlles aprofundides, fetes
amb la punta de la paleta quan encara el material era tou, amb la clara
intenció d'imitar un aparell de perfecta carreuada. Aquests junt allisats i
remarcats amb solcs o incisions són característics de molts aparells romànics primitius fets amb pedres no ben carejades. Cal remarcar, però, que
són comptats els exemples on aquesta forma d'acabar el rejuntat s'ha
conservat tan bé com a la capella de Santa Margarida.
L'antiguitat de les incisions del rejuntat resta evident en casos com el
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Fig. 7. Sta. Margarida, interior.
Estat actual amb la capçalera nova i
l'aparell romànic dels murs laterals
al descobert.
Fig. 8. La porta romànica, tapiada i convertida en fornícula, al
mur de migdia de Santa Margarida
de la Vilarnau.
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que ens ocupa, on sabem que ha estat colgat per arrebossats durant molt
temps. Per altres exemples coneguts podem afirmar que les incisions són,
normalment, coetànies als aparells romànics. Es coneixen mostres d'aquest element, ja remarcat per Puig i Cadafalch, arreu de la Catalunya
Vella i a d'altres països. A voltes les ratlles havien estat acolorides amb
pintura (15). A la nostra comarca en tenim diversos exemples i fa poc
temps s'ha descobert un fragment d'aparell amb incisions imitant carreuada, també ben conservat, a l'església de Sant Cebrià de Lledó («Els
Metges») (16).
Una altra notable descoberta a Santa Margarida, en llevar l'arrebossat, ha estat l'aparició de la porta romànica, situada al mur meridional. És
una porta d'un arc de mig punt fet amb dovelles curtes i amples, treballades
molt bastament. Les incisions del rejuntat de l'aparell segueixen en els
muntants i a l'arc de la porta on imiten dovelles ben tallades. L'espai
interior de la porta és visible; l'obertura és tapiada a nivell del parament
exterior. A la part baixa s'hi ha fet una mena de pedrís per fer-la servir de
fornícula. (Figs. VII - VIII).
L'aspecte del parament exterior del mur de migdia, on no s'hi aprecia
la porta ni cap altre vestigi romànic, s'explica pel fet d'haver estat engruixit
tardanament amb obra de rebles i argamassa. Aquest regruix es degué
aplicar per evitar la inclinació del mur. També el mur nord és visiblement
inclinat; durant les obres recents s'hi han adossat uns grossos contraforts en
talús.
Els efectes més negatius de la intervenció dels «restauradors» ha estat,
sens dubte, l'enderrocament del sector oriental de la capella on hi havia els
vestigis més antics. Del mur nord d'aquest sector —ja esmentat, on hi
havia les restes d'una petita porta d'arc de muntants avançats i alguna
filada d'«opus spicatum»— no en queda ni rastre; tampoc del mur tardà de

(15) J. PUIG i CADAFALCH, «Le premier Art Roman», París, 1928, pàg. 147 ss. i
«La geografia i els orígens del primer Art Romànic», Fundació Patxot, Barcelona, 1930, cap.
V. Ramon VALL i RIMBLAS, «Pintures romàniques al campanar de Sant Feliu del Racó»,
Sabadell, Nadal del 1978. (Interessant opuscle amb referències sobre aparells amb rejuntats
retallats amb incisions, alguns dels quals són indubtablement coetanis al parament romànic,
com és el cas del castell de Valldarques).
(16) Una troballa interessant es produí l'estiu del 1980 a l'antic monestir de Sant Esteve
de Banyoles. Rastres d'un parament amb incisions imitant carreuada aparegueren en els
fonaments d'un absis semicircular localitzat sota el paviment de l'església actual. Aquestes
restes eren anteriors, sens dubte, a la basílica del segle XI; ara són altra volta soterrades. Una
breu notícia d'aquesta troballa la donàrem a «L'Arquitectura medieval...», vol. II-B,
pàg. 119, nota núm. 118-bis.
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Fig. 9. El mur de tramuntana de
Santa Margarida abans de les obres
recents (fotografia presa l'any 1974).
En primer terme el sector oriental amb
vestigis pre-romànics, que ha estat enderrocat
Fig. 10. El nou absis construït a
Santa Margarida de la Vilarnau (Palafrugell) en el lloc que ocupava el tram
d'edifici destruït que conservava testimonis de la construcció pre-romànica.
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Fig. 11. Santa Margarida de la Vilarnau: l'únic vestigi que resta avui del sector de llevant de
l'església ha quedat a l'exterior. S'hi observa la presència de filades d'«opus spicaíum» malgrat
el ciment emprat en rejuntar les pedres.

capçalera (Figs. IX - X). En canvi ha estat respectat parcialment el llenç de
migdia per fer-lo servir de tanca de l'espai clos situat al sud de l'església dit
«el Cementiri» per la gent de la rodalia (17).
L'aparellat d'aquest llenç no era visible abans per estar recrescut
exteriorment, com tot aquest costat de l'església, i pel remolinat interior.
Ara, a la part no destruïda que donava abans dins la capella, malgrat
haver-s'hi aplicat ciment entre les pedres, es pot comprovar que l'aparell és
com el del mur nord desaparegut. Hi destaquen algunes filades de pedres
inclinades i una de força llarga d'«opus spictum» perfectament marcat.
(Fig. XI).
Ha estat enderrocada la part alta del mur d'on ha desaparegut la
finestra datada l'any 1592 que hem esmentat més amunt.
El nou absis, poligonal de tres cares, que s'ha construït recentment per

(17) « . . .en deixar d'enterrar a santa Marguerida, per manca d'espai, solament s'hi
enterraren els infants que naixien abans d'hora». (Miquel TORROELLA i PLAJA, «Història de Palafrugell i la seva comarca», Fitor 1924 - Barcelona 1929).
«El Cementiri» hagués estat un indret de gran interès per a excavar-hi, però actualment
hi ha una piscina...
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capçar el tram de nau que hom ha conservat, és una imitació del barroc
popular del país. En bastir-lo s'han emprat materials procedents del sector
de la capella que ha estat enderrocat.
El resultat, ja del tot irreversible, de les obres fetes a la capella de
Santa Margarida de la Vilarnau, ha comportat la desaparició de testimonis
valuosos de la construcció alt-medieval. Crec que no cal insistir massa en el
desencert evident d'aquesta intervenció, feta sense garanties científiques i
doblement lamentable per la il·lusió que hi posaren les persones que l'han
sufragada.
Per conduir volem precisar, davant els testimonis arquitectònics coneguts, tant els que han estat conservats, com els que eren amagats i ara es
poden estudiar, com els que han estat fa poc destruïts que, al nostre
entendre, la capella de Santa Margarida presenta elements de molt diversa
cronologia. Els més antics eren, precisament, els murs laterals del sector de
llevant que ha estat aterrat en la seva major part. En resta només el
fragment de llenç meridional amb «opus spicatum». Creiem que es tracta
de la resta d'una nau que, per l'aparell i la porta lateral del nord ara
desapareguda, podem datar al segle X. Aquest tram de nau fou convertit
en part en capçalera quan l'esglesiola fou allargada vers ponent amb el
tram romànic cobert amb volta de canó i amb porta a migdia que avui es
conserva. Aquesta nau romànica és una obra que cal considerar, pels seus
trets essencials, del segle XI.
Possiblement fou a finals del s. XVI —com sembla indicar la data
d'una finestra desapareguda— quan es feren les estructures tardanes de la
capçalera —el mur que tancava la construcció per llevant, desaparegut— i
es massissa exteriorment tot el llenç meridional. A inicis del s. XVIII
—data del 1703 a la porta d'entrada— es construí el pòrtic i segurament la
façana actual de la capella.
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^Quina finalitat tenien les anomenades creus de terme? Les opinions
són diverses.
Segons Armand de Fluvià a la Gran Enciclopèdia Catalana, la creu de
terme és una «creu monumental de pedra col·locada prop de l'entrada
d'algunes poblacions o monestirs o vora els camins ( . . . ) que sustenta una
creu de pedra tallada, decorada amb temes de la Crucifixió o heràldics
( . . . ) . Molt freqüents a tots els Països Catalans, en llur majoria gòtiques o
renaixentistes i en menor nombre barroques, n'hi ha que es destaquen per
llur valor artística» (1).
Mossèn Pere Ribot opina: «Sabem documentalment que aquestes
creus es plantaven en els termenals de les propietats per tal de situar o
marcar la fita o el dret de cada propietari ( . . . ) . Presidien, doncs, els
cementiris, vials i entrades de poble i eren treballades amb ferro o pedra
( . . . ) . Constaven d'un pedestal o sòcol col·locat generalment damunt d'un,
o dos, o tres graons, i formades pel basament, columna i capitell bellament
treballat i coronat per la creu, i en una cara la imatge del Crucificat i la
Mare de Déu en l'altra, o un sant. Els braços de la creu remataven
normalment en quadrifolis amb els símbols dels evangelistes. S'aixecaven,
a més, com un senyal sensible de la fe vivent d'un poble, com un arbre de
pregària i d'ombra protectora en la monotonia dels dies que s'escolen.

(1) Paraula «Creu», p. 732 i 733.
(2) PERE RIBOT/RAIMON CAMPRUBÍ, El Montseny, Ed. Destino, 1976, ps.
256-258.

81

2

LLUÍS ESTEVA I CRUANAS

Antigament el sacerdot anava a beneir el terme parroquial al peu de la creu
de terme, portant el lignum crucis, i, des d'allí, invocant Déu damunt els
camps i les llars, benei'a els quatre punts cardinals» (2).
«Cavall Fort» dóna una interpretació semblant a la reproduïda al final
del text transcrit de mossèn Ribot. Diu així: «maig, 3. — La benedicció del
terme. Amb motiu de la Invenció de la Santa Creu, avui és el dia de beneir
el terme. Això es fa en processó fins a les creus de terme o els padrons
indicadors i serveix com a protecció contra plagues i desgracies» (3).
En escrits presentats com a proves en plets contra l'abat i el monestir
guixolenc, el Capítol de Girona i els seus associats asseguren que «en lo
Bisbat de Gerona és Consuetut molt inveterada que per medi de Rieras o
Creus se divideixen entre si los termens de Parròquias» (4) i «també a
vegades les Creus en lo Bisbat de Gerona y altres parts fan designació que
allí mataren un hombre» (5).
Donarem la nostra interpretació de les creus de terme, a les conclusions que publiquem al final d'aquest escrit.
1.
1.1.

INTRODUCCIÓ

DOCUMENTS QUE S'ESMENTEN, PRECEDITS DE LES SIGNATURES
ABREUJADES

Recollim ací nou documents que procedeixen de l'Arxiu Capitular de
Girona; llurs fotocòpies es guarden a l'AHMSF, sec. XXIII, papers judicials, núm. 20. Són documents, cartes i borradors que recullen el punt de
vista del Capítol gironí i dels seus associats en el plet que sostenien contra
l'abat i el monestir guixolencs sobre els delmaris i termes municipals de
Sant Feliu i de la Vall d'Aro. En canvi, no presentem el punt de vista de
l'abat perquè no hem pogut trobar els documents del monestir guixolenc
referits a l'esmentada disputa.
Com que en aquest treball citarem repetides vegades els escrits que
segueixen.els presentem precedits de les signatures abreujades que farem
servir. Són aquests:
Doc. 1. Per la Contenció de la Vall de Aro, datat el 20- VIII-1677.
D oc. 2. Motius, fonaments, rahons, y circumstancias per fer constar evidentment que tots los territoris de la Qüestió situats entre la
(3) «Cavall Fort», núm. 451, maig, 1981, p. 6.
(4) Doc. 4, p. 13, núm. 73.
(5) Doc. 7, f. 3.
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Doc. 3.

Doc. 4.
Doc. 5.

Doc. 6.
Doc. 7.
Doc. 8.

Doc. 9.

3

fitació, y terminació designada per lo Capítol sobre los termens
designats per lo Abat y Convent de Sant Feliu se troban situats dins
lo terme y Parròquia de la Vall de Aw, sense data, però posterior
al 1697.
Són documents diversos: borradors, cartes, etc., enumerats de
I'l al 26. En el foli 7v hi ha la data 26-VHI-1721, signada pel
canonge Miquel Bacó; els altres documents deuen ser de dates
properes a l'esmentada.
Articles donats en primer lloch per part del Molt litre. Capítol als
18 Agost 1703.
Tercera instrucció. Instrucció verídica per a respondre als articles
donats per lo Abat y monestir de St. Feliu de Guíxols, als 18 Janer
1723.
Instrucció per a respondrer als articles donats per lo Abat y Monastir de St. Feliu de Guíxols als 22 Juny 1723 .
Resposta als arts. presentats per lo Abat y Monastir de la Vila de
St. Feliu de Guíxols als 23 fabrer 1724.
Notasy advertencias sobre los articles, que se han en segon lloch de
presentar en la Causa Apostòlica aporta lo litre. Capítol de la Seu
de Gerona, com a tenint unida la Pobordria de Juliol dita de Aro, lo
Administrador de la Almoyna del Pa de dita Seu, y dames interessats de una, contra lo venerable Abat, y monestir de la Vila de St.
Feliu de Guíxols de part altre; sense data, però posterior a 1684.
Són quatre fulls sense encapçalament ni acabament que anaven
darrera del doc. 8.
1.2. HISTORIA

Tan sols coneixem tres articles que fan referència a les creus de terme
guixolenques. Són els que segueixen:
LLAMBERT FONT, Les creus de terme de la nostra ciutat, «La Costa
Brava», festa major del 1933, on descriu la d'en Baguer o Vaguer i
n'esmenta tres més: la del Mar, la de Sant Pol i una —no diu quina— del
camí de Sant Amanç.
JOSEP VILARETIMONFORT, Les creus de terme «Símbolo», maig
del 1950, article dedicat preferentment a la Creu de Romanyà.
LLUÏS ESTEVA. Les creus de terme, «Ancora», núm. 1.350 del
6-VI-1974. En ell es dóna referències de 7 creus: les 4 de mossèn Font i, a
més, la d'en Sala, de Vilartagues o d'en Basart (seguint Hurtebise crèiem
que era la mateixa) i la d'en Súria.
s

/•
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2.

INVENTARI DE LES CREUS DE TERME

Hem reunit notícies de 24 creus, però no hem pogut escatir si totes
eren «de terme». Les inventariem en la seva totalitat i al final treurem les
conclusions que ens semblaran més adients. Aclarim també que, junt amb
les creus de Sant Feliu, recollim les dels pobles de la rodalia, bé que a les
conclusions algunes vegades ens referim tan sols a les primeres.
Heus ací que sabem de cada una d'elles:
2.1. LA CREU DEL MAR O DE LA PLATJA

Estava on actualment hi ha el passeig del Mar, davant de la Travessia
2. de la Plaça, aleshores anomenada carrer de la Pilota. És citada en un
document del 1613; per tant, és anterior a l'any esmentat (6).
Es veu representada en el dibuix que Benet Albertí (7) realitzà
servint-se d'un gravat de couré (8) que, segons Agustí Casas, «pot fàcilment remuntar-se a les darreries del segle XVII», això és, quan encara les
defenses de la vila no havien estat dinamitades. Ens referim al conegut
dibuix que representa el martiri i miracle de Sant Feliu, salvat de les aigües
per la intercessió dels àngels.
Segons un document del 1763, «Algunes vegades per la gran esterilitat
de peix los pabordes de Sant Pere en lo dit dia del sant han demanat a nel
P. Abat se benehís lo m a r . . . » i «feien la benedicció a la vora del mar i
també se és feta a la Creu de Mar que mira a la plassa» (9).
Calvet i Daltabuit (10) lliga l'erecció d'aquesta creu amb una de les
pestes que assolaren la ciutat: «La peste se supone fue importada por un
a

(6) «Que no sie ningú de qualsevol grau o conditió sia que gos ni presumesca desta hora
al davant llensar ninguna immunditia deranya, sendra ni altres devant la Creu de Mar ni de la
botiga de m.° Rafel Pi, sinó devant la torre Ribes i a la era Ribota, y assò a pena de deu sous
per quiscuna vegada, lo terç al acusador y las dos parts a la cort exequtant» (Manual d'Acords,
1608-1624, f. 90, sessió del 19-1-1613).
(7) Benet Albertí fou delineant municipal i sembla que ajudà eficaçment l'arquitecte
Guitart quan, a finals del darrer segle, realitzà el pla general de reformes i millores de Sant
Feliu; també donava classes de dibuix a les quals vaig assistir alguns anys.
(8) No hem entès mai perquè ni Agustí Casas, que fou el primer que publicà el dibuix
de Benet Albertí («La Costa Brava», festa major del 1930), ni Llambert Font, que el reproduí
moltes vegades, no han esmentat en cap moment el nom del propietari d'aquest interessant
gravat.
(9) E. Z, «Àncora» del 25-X-1979.
(10) CALVET I DALTABUIT, Pasado, presente y porvenir de la villa de San Feliu de
Guíxols, 1884, transcrit a «Àncora» del 9-XI-1972.
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Fig. 1. La creu del Mar, segons un gravat de coure que "pot fàcilment remuntar-se a les
darreries del segle XVII". Còpia feta per Benet Albertí, gentilment facilitada per la seva
néta Yolanda.
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avé de rapina que cayó muerta en el primer paseo del Mar, frente a la calle
llamada de la Pelota y en cuyo sitio se levantó una cruz hoy ignorada» (11).
Pel que es veu en el dibuix ací reproduït, sembla que era una veritable
creu de terme amb dos o tres graons; un dels braços mirava vers la vila i
l'altre al racó de ponent.
2.2. LA CREU DELS GUÍXOLS O DEL FORTÍ

Era una «gran creu de pedra» que fou col·locada en el segle XVII, sens
dubte per santificar un lloc no sagrat en el qual foren sebollits els que
moriren de pesta.
Segons les notícies que publica Hurterbise, amb motiu de la pesta del
1652 l'Ajuntament comprà a Francesc Jordà uns terrenys dels Guíxols per
enterrar-hi els que morien del terrible flagell. Als apestats se'ls obligava a
viure fora de la població i els que morien, per no enterrar-los en el
cementiri del costat de l'església, els feien enterrar als Guíxols, en un intent
de fer menys fàcil la propagació del contagi. Imaginem que per evitar als
familiars la mala impressió de tenir llurs difunts en lloc no sagrat, l'Ajuntament acorda col·locar-hi la gran creu de pedra esmentada (12). Malauradament, no hem localitzat cap dels documents en què Hurtebise recolza el
que diu.
Darrerament, però, hem trobat les dades que donem tot seguit:
10-1-1661 (ó 1667, car la darrera xifra és de dubtosa interpretació). En
nom del jurats guixolencs, el doctor Jeroni Capmany, de Girona, va fer
certes consultes a Rafael Bacó. Des de Roma, el darrer contestà amb un
document del qual són els conceptes que segueixen: «2. Si attesa la molta
devotió, te la gent de dita vila de anar a visitar lo lloch del Guíxols lo die de
la festivitat del gloriós St. Feliu, per ésser lo lloch dehont fonch llansat en lo
mar lo dit Sant, y attés també que en dit lloch foren sepultades mes de sinch
centas persones en temps quei havia pesta en dita vila, si se poria alcansar
llicentia, sens obstacle del Abat encara que sia Senor del Sol, de poderi
(11) Sobre aquest tema, vegeu JOAN TORRENT, Una llegendaguixolenca. L'ocellde
la pesta, «Àncora», festa major, 1964. Aquesta llegenda també se situa a mitjans del segle
XVII, si bé en ella «caigué en mig de la plaça un ocellàs negre, d'aspecte esgarrifós» i no parla
de la creu del Mar.
(12) Per a notícies de la creu, EDUARDO GONZÀLEZ HURTEBISE, Descubrímiento de una antigua necròpolis en San Feliu de Guíxols, «Revista de Archivos y Museos», H,
1905, p. 222; Bosquejo històrica. .., 1905, ps. 24 i 137. Per a dades de la pesta, LLUÍS
ESTEVA, La població treballadora guixolenca, de 1556 a 1645, «Publicació núm. 1 del Museu
Municipal», Sant Feliu de Guíxols, 1977, p. 143.
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fabricar una Capelleta, ya per consolatió de la gent que va a visitar dit
lloch, com també per lo be tant gran ne resulataria a aquelles beneitas
animas de las persones que y son sepultadas...» (13). <^Fou alçada la creu
per no haver-se pogut fer la capelleta?
L'existència dels enterraments a l'esperó dels Guíxols és confirmada
també per tres apoques de l'AHMSF i per una referència procedent de
l'arxiu de la Corona d'Aragó. Diuen així:
«ítem donat al Pare Predicador de la quaresma ultra lo salari per
caritats de misas en sufragi dels que estan enterrats als Guíxols. Una
dobla» (14).
«En lo dia del Morts tinch donat per fer Absoltes als Guíxols y en la
Isglésia, als tres Vicaris Capellans. Y els Minyons de ferlos dir salms y
rosaris... 2 lliures 14 sous. Comptes de Benet Barraquer, 1724».
«E pagat per lo dia se acostuma fer lo refresch de tots Sants quant lo
Juntament ve de fer Absoltas dels Guíxols... 13 sous» (15).
Per altra part, en la descripció d'una finca, es diu: en el «territori
anomentat als Guíxols; affronta a solixent ab lo camí de anar a la platja de
Escalasants; a mitjdia ab un tros anomenat lo Sementiri del temps de la
pesta; a ponent ab altre camí que puja al furtí; y a tramontana ab lo dit camí
de anar a la Plaj a» (16).
2.3. LACREUD'ENBAGUEROVAGUER

Era a la cruïlla que formen els carrers Major i de la Creu, nom aquest
que li ve de la que estudiem. Avui es conserva al pati interior de la casa
situada al carrer Major, núms. 35-37 actuals, cantonada al de la Creu,
núms. 22-24, també actuals (16a).
Segons mossèn Llambert Font «té una part gòtica, la superior, la creu
pròpiament dita, que prové de l'any 1563 segons la llegenda que hi ha al
peu immediat de la imatge i que diu Any de 1563. La cara principal ostenta
el Crist agonitzant, d'escultura artísticament treballada, i al darrera la de la
Verge que acusa ja, amb la indumentària, l'època de transició. En el
capitell que sosté la creu, sota cada imatge principal, n'hi ha una altra de
secundària: Sant Sebastià i Sant Martí».
(13) AHMSF, sec. XII, Culte i clerecia, sense numerar.
(14) AHMSF, sec. V, núm. 34-44.
(15) AHMSF, sec. V, Comptabilitat municipal, sense numerar.
(16) ACA, Monacals, Hisenda, núm, 1668, segle XVIII.
(16a) Agraïm al senyor Faustí les facilitats que ens ha donat per a estudiar aquesta creu
que és a l'eixida de la casa on viu.
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Fig. 2. La creu d'en Baguer.
Dibuix de Nolasc Valls publicat a
"La Costa Brava", núm. de
Festa Major, 1933.

La columna i el peu són posteriors, ja que en aquest darrer hi ha la
inscripció que segueix: «Renovada en 1763. Joan Vaguer Vernich» (17).
(17) LLAMBERT FONT, Les creus de terme de la nostra ciutat, «La Costa Brava»,
festa major, 1933.

88

LES CREUS DE TERME DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

9

Per les referències que transcrivim, comprovem que del lloc se'n deia
indistintament raval de la Creu, carrer de la Creu i raval de Tueda, essent el
de la Creu part del de Tueda:
1671. «en casa na Peyrolina, davant la Creu del Reval».
1752. «en lo arrabal de la Creu».
1770. «en lo carrer de la Creu del Arrebal».
1778. «en casa de Joan Vaguer de la Creu» (18).
Segons el mateix escrit de mossèn Font, la creu fou «enderrocada» en
el decurs de l'any 1835 «perquè... destorbava el pas en formació de la
bateria allotjada a Sant Feliu», detall que no hem pogut confirmar perquè
no dóna la referència.
En canvi, a la sessió municipal del 12-XI-1835 consta que els regidors
«acordaren, en atención de que la calle del Arrebal se halla embarazada
con el pedestal en que estaba colocada la Cruz llamada del Arrebal y que se
tiene presentido es de propiedad de Antònia Vaguer, Vda. Matriculada, se
pase oficio al Caballero Ayudante de Marina de este Distrito mande a la
expresada Vda. Baguer que la desembaraze dejando aquel lugar arreglado
y como corresponde y exigen las reglas de buena policia a fin de que no se
ocasione alguna desgracia mayormente en noches obscuras» (19).
D'aquests escrits sembla desprendre's que la família Baguer tenia la
creu i que el carrer hi quedaven tan sols els graons. Després del 1835 la
família Baguer refeu la creu al pati de casa seva, tal com és encara.
Mides. Té tres grades: les dues inferiors són circulars i la superior,
prismàtica quadrangular amb les arestes verticals ben arrodonides. Alçàries començant per la inferior: 15, 25 i 20 cm. Diàmetres: 160,110 i 40 cm.
Columna vuitavada amb una estria al llarg de cada cara; altura 242 cm.
Capitell i creu, 90 cm. Total, uns 4 m.
2.4,

LA CREU DE SANT POL

Estava col·locada al cap d'amunt de la carretera de Palamós des d'on
comença a veure's la platja de Sant Pol; a la dreta, vers llevant, hi ha un
camí per on es va a la punta del Moià i a l'esquerra, hi havia el pont per sota
el qual passava el tren.
Era una creu de pedra picada i fou alçada abans del 1603, data del
document més antic en el qual l'hem vista esmentada.
(18) Llibres parroquials de casaments, fs. 9, 20, 260 i 369, respectivament, dels anys
esmentats.
(19) Manual d'Acords, num. 50, foli 28 v de 1835.
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Heus ací les referències més interessants que n'hem trobat:
18-111-1603. «se enterrà senyer en Bo, francès y calafat de la present
vila, lo qual mataren a la creu de Sant Pol» (20).
18-IV-1699. «Pere Rigau, jurat, presenta un rebut de 2 lliures i 2 sous
«per un jornal de mestre de cases y per cals y guix y per plom y per tres
perns per a fer adobar la Creu de St. Poll y per la Creu den Sala» (21).
18-1-1723. En el curs de l'inacabable plet que sostingueren el Capítol
gironí i els seus associats contra l'abat i monestir guixolencs sobre el
delmari de la Vall d'Aro, els primers arrribaren a dir: «se creu que ab
antiquo, la divisió rigurosa y propria del terme de Sant Feliu ab lo de la Vall
de Aro, comensava a la creu picada de Sant Pol y desta a la Creu de
Vilartagues y desta a la Creu den Súria» (22), cosa que, com pot imaginarse és totalment inexacta.
10-1-1904. «Desde fa alguns dias s'està adobant el camí, que sortint de
la Creu de St. Pol, s'adressa vers la Punta del Moià ab vistas constants cap a
les muntanyes y costa de Llevant» (23).
31-1-1904. «Degut a les pluges dels darrers temporals s'han estovat bon
xich les terres havent-hi hagut alguns desprendiments sense importància en
la via del ferrocarril d'aquesta ciutat a Girona; amb tot, lo primer tren del
dimecres no pogué sortir per un esllavissament ocorregut prop lo pont de la
Creu de Sant Pol, mes han circulat sens dificultat els altres» (24).
«L'Avi Xuflet» (pseudònim de Fermí Surinach i Ribot, 1871-1936)
escriví nombrosos articles costumistes guixolencs. En un d'ells, El burro
d'en Torrent, explica que en Torrent, el seu nét i el burro anaven a festa
major de Castell d'Aro per la carretera de Palamós, can Cornetes i el
Remei. En un fragment d'aquest escrit detalla que passaven per «davant
del fielat de la creu» (25) i «el fielaí» o caseta de burots era, més o menys,
davant del pont del tren, com hem dit abans.
2.5. LA CREU D'EN ROS

L'única referència que d'aquesta creu hem trobat és en un document
del 28-IX-1482. En la data esmentada l'abat Rocacrespa (1477-1508) dictà
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

Libre parroquial d'òbits.
AHMSF, sec. V, núm. 34, apoca II.
Doc. 5,f,6-24.
Setmanari «Llevor» (ara seria Llavor), núm. 129 del 10-1-1904.
Id. núm. 132 del 31-1-1904.
«Àncora» del 16-IV-1981.

90

LES CREUS DE TERME DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

11

sentència arbitral en el plet que sostenien Joan Castany, rector de Sant
Feliu, i Francesc Pons, rector de Fenals, sobre les primícies de les terres
situades entre el pla de Fanals i el torrent S'Agaró. En un trasllat del
document fet per Salvi Prats, sacristà de Santa Cristina d'Aro, es llegeix; «e
comensant en la Creu vulgarment apellada la Creu den Ros situada en lo
coll de Sant Pol» (26).
Sabem, doncs, que la creu era situada en el Coll de Sant Pol. Ara bé
pel terreny d'aquest Coll hi passaven dos camins: el camí ral de Sant Feliu a
Palamós, i també el camí que unia Crota amb Sant Feliu. ^A quin del dos
era plaçada la creu?
Segons un mapa del terme municipal guixolenc fet el 1906 per Joan
Fàbregues (una fotografia del qual es guarda a la Biblioteca de Catalunya
entre els papers d'Hurtebise i en el qual aquest féu diversas anotacions)
sembla que la Creu de Sant Pol era a la part alta del camí vell de Sant Feliu a
Crota, o sigui prop del Puig de la Granoia o Granolla (27).
Però en una venda feta el 12-V-1602 es parla de l'indret «anomentat as
Coll de Sant Pol, o, Sa Maura» (28). I, per altres vendes, es comprova que
el camí ral travessava Sa Maura, car hi havia peces de terra que tenien el
camí a sol ixent i d'altres el tenien a ponent (29). Per tant, la Creu d'en Ros
podia ésser també a la part alta del camí ral des d'on es veu la platja de Sant
Pol i el pla de Fenals. Això lliga perfectament, perquè els terrenys que es
disputaven els dos rectors esmentats més amunt eren «lo dit Puig de Pinell
ab sos territoris, com són la Conca, Calapedrosa, Maura, etc.» (30).
Pel que deixem dit, sabem que la Creu d'en Ros era a la part alta d'un
dels dos camins esmenats, però no estem segurs de quin era. Amb tot, ens
inclinem pel camí d'anar a Crota perquè en el camí ral hi havia la Creu de
Sant Pol.
2.6. LA CREU DE VILARTAGUES

En un document del 18-1-1703, que recull el punt de vista del Capítol

(26) AHMSF, sec. XXVI, núm. 3, Notasydatos historíchs.
(27) En els nombrosos documents en els quals hem trobat aquest topònim, sempre era
escrit Granoya o Granolla. Ignorem si també s'escriví Gramoya, nom que actualment duu
una urbanització plaçada en el mateix indret.
(28) Doc. 8, f. 30.
(29) Doc. 8, fs. 28 i 31.
(30) Doc. 6, f. 1, datat el 1723.
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gironí en la disputa de la qual ja hem parlat, s'arriba a dir que antigament la
creu havia servit de terme entre Sant Feliu i Castell d'Aro (31).
Era de pedra picada (32) i estava situada a la vora de l'antic camí ral
que unia Sant Feliu i Castell d'Aro (33), a uns vint passos del que hi havia
per anar a Sant Pol (34); per tant, si aquest darrer camí ha seguit en el
mateix lloc d'on és ara, la creu seria prop d'on actualment hi ha la fàbrica
del gas Costa Brava.
Els braços de la creu miraven de pla a Sant Feliu i a Castell d'Aro, i
assenyalaven el camí que va a Sant Pol (35) i a Sant Amanç.
No tenien «fites ni filloles» (36), que eren dues pedres que algunes
vegades es clavaven al costat del termes o de les creus; circumstància que
sembla indicar que la canya de la creu era clavada directament a terra,
sense graons o grades.
Aquesta creu no és representada a cap dels sis croquis que es conserven a l'Arxiu Capitular de Girona, croquis que pretenen assenyalar el
delmari de la Vall d'Aro segons el Capítol (37).
2.7. LA CREU D'EN BASART

Era clavada en el lloc on avui li correspon la fita núm. 2 que delimita

(31) Ja ho hem dit abans:
«Se creu que ab antiquo, la divisió rigurosa y pròpia del terme de San Feliu ab la de la Vall
de Aro, comensa a la creu Picada de Sant Pol, y desta a la Creu de Vilartagues y desta a la
Creu den Súria» (doc. 5, f. 6-24)
(32) «La creu dita de Vilartagues, de pedra picada ( . . . ) mira de pla y de amplaria de
una part a la vila de Sant Feliu de Guíxols y de altre pla, y amplaria a la Vall de Aro y los
brassos de dita creu de Vilartagues miran al camí que va de Vilartagues al de Sant Pol, encara
que est camí de St. Pol esta alguns vint passos apartat de dita Creu» (doc. 5, f. 3-9).
(33) La creu de Vilartagues dista de la d'en Basart «mes de 500 passos, si bé totas ditas
Creus se troban ( . . . ) situadas en un mateix Camí Real que va de Sant Feliu de Guíxols al
Castell de Sta. Maria de la Vall de Aro» (doc. 5, f.4-12).
(34) Veg. la nota 32.
(35) Id.
(36) Doc.5, f.-6-23.
(37) Ultra el que deixem dit, cal esmentar que, en els papers dipositats a la Biblioteca
de Catalunya, Hurtebise parla d'aquesta creu com si fos la mateixa que la d'en Basart: «Creu
de Basart o de Vilartagues que va al pla de Sant Pol» i «camí de la Creu de Basart o de
Vilartagues, que era de pedra, avui derruïda». Sobre aquest punt, cal recordar les notícies
següents: «no ser la mateixa Creu de Vilartagas, que la Creu den Basart» (doc. 5, f. 4-12; veg.
també la nota 39 de la creu d'en Basart.
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els termes municipals de Sant Feliu i de Castell d'Aro; per tant, es trobava
al punt més alt del camí que uneix ambdues poblacions (38).
Era una creu gran, de ferro, assentada sobre d'un pal, i distava de la de
Vilartagues «més de 500 passos» bé que ambdues estaven en el mateix camí
ral pel qual es va de Sant Feliu a Castell d'Aro (39).
Mirava de pla en direcció a la creu d'en Súria i les puntes dels seus
braços senyalaven Sant Feliu i Castell d'Aro (40).
Al seu costat hi havia una gran fita que, des de feia molts anys, era
caiguda (41), fita que encara avui moltes persones recorden haver vist.
2.8. LA CREU D'EN SÚRIA

Aquesta creu era situada en terreys del mas Súria —àlies Torrelles,
després mas Mansea, més tard mas Castelló (42) i ara mas Darder— del
veïnat de Bufaganyes; d'ací el seu nom.
Sembla que, més o menys, la creu era plantada en el lloc on ara hi ha
les restes del molí de vent d'en Provençal o dels Frares, que té al costat
l'actual fita que separa els municipis de Sant Feliu i de Santa Cristina; ben a

(38) Un document diu que «es situada a la sumitat, o altura del territori dit Vilartagas
( . . . ) y de esta Creu ( . . . ) se comensa a veurer, y de descobrir lo castell de Sta. Maria de la
Vall de Aro, y se pert de veurer la vila de St. F. G.» (doc. 5, f. 4-12).
(39) Diu el Capítol: «Se deu advertir ( . . . ) que nosaltres no pretenem la divisió del
termenal ( . . . ) per la Creu de Vilartagas sinó per la Creu den Basart, y no es una mateixa Creu
la de Vilartagas ab la Creu den Basart, perquè la Creu de Vilartagas es de pedra picada y la
Creu den Basart es de ferro assentada sobra un Pal, y dista una de altre mes de 500 passos, si
be totas ditas Creus se troban cituadas en un mateix Camí real, que va de St. F. de G. al Castell
de Sta. Maria de la Vall de Aro» (doc. 5, f. 3, núms. 12 i 13).
(40) «Y la dita Creu den Basart esta ab la cituació, y figura, com la Creu den Súria, que
los brassos, o puntas dels brassos de dita Creu den Bassart tiran y tenen mira als Camins, y
esta mateixa Creu den Bassart mira, y correspon de Pla, y no per les puntas dels brassos a la
Creu den Súria, y afronta dita Creu de Bassart a la llarga a solixent ab lo territori de St. Pol, a
mitgdia a St. Feliu de Guíxols, a ponent a la Creu den Súria y a tremuntana ab lo Castell de
Sta. Maria de la Vall de Aro» (doc. 5, f. 4-12).
(41) «En la Creu de Vilartagas no y ha fitas, ni fillolas; però si en la Creu den Basart,
que y avia una gran fita i pedra ajaguda» (doc. 5, f. 6-23) i «prop de la qual Creu se troba
encara un terme gros de pedra ajagut, lo qual no ha molts anys que estava dret y fixat en terra
per divisió de dits termens» (doc. I, f. II).
(42) 18-1-1723. «se troba exhibit lo acte de venda rebut en la notaria Pla Vall de Aro al 1
Mars 1680, feta per Roch Castelló, pagès de la paroquia de Santa Chistina de la Vall de Aro
corn a Sr. y possessor del dit Mas Castelló olim Súria, àlias Torrellas del veynat de Bufaganes»
(doc. 5, f. 13- 2).
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la vora, hi passava l'antic camí Ral (43) pel qual hom anava a Girona. Per
un altre document sabem que era «sobre lo Camí real» (44).
La creu era a la part més alta puix des d'ella es veia Sant Feliu i també
Santa Cristina (45).
Ignorem quan fou alçada. Potser a finals del segle XIV, i potser
pagada pels Pujades, com insinuarem més endavant. Això sí, sabem que
fou recomposta el 1750 (46).
Prop d'aquesta creu, dintre ja del que es tenia per terme de la Vall

(43) Després'hi passà la carretera de Girona que ara baixa per la font d'en Pi; per
aquest motiu, el tram de la carretera que passava a prop de la creu d'en Súria ara és
abandonat.
(44) Doc. I, f. II.
(45) 18-1-1723. «Qualsevol persona que parteix y va de la vila de Sant Feliu de Guíxols a
la ciutat de Girona passant camí públic i real, dret, propi, y acostumat passa y deu passar per la
costa dels Tarrés, ahont arribant a la sumitat y altura de dita costa, y a la part més eminent és y
troba la Creu den Súria, y luego que troba dita Creu, comensa a descubrir y veurer la Iglesia y
lloch de Santa Christina de la Vall de Aro y acaba y dexa de veurer la vila de Sant Feliu de
Guíxols; de tal manera que en tot lo demés restant del camí desde que se perteix de dita vila de
Sant Feliu no veu ni pot veurer, seguint sempre lo camí públic i real, la dita Iglesia y lloch de
Santa Christina de Aro fins que arriba a la dita Creu den Súria, y passada y deixada
immediatament la matexa Creu, continuant lo dit camí real y públich per a Girona pert
totalment de veurer, y poder veurer més la vila de Sant Feliu, així que és una circumstancia
notable de fer dita Creu divisió del terme... i que la posaren y col·locaren en un puesto y
paratge, que se veu o comensas a veurer Santa Christina de Aro, y se veu y se dexas de veurer
la vila de Sant Feliu de Guíxols. (Doc. 5. f. 4, núm. 14).
(46) «Sepasse por esta publica escritura, como en la villa de San Feliu de Guíxols del
corregimiento de Gerona a los veinte y quatro de agosto de mil setecientos y cinquenta. —
Nosotros Gerónimo Rosselló, albanil de edad de quarenta anos poco mas o menos, Buenaventura Oliver albanil, Pedró Casas jornalero... todos de la villa de Sn. Feliu de Guíxols...
damos fe . . .: Que mandados por los senores Regidores de dicha Villa y su Universidad de
Sn. F. G. ... y haviendo precedido, como refieren, el participarlo a l . . . Abad... como a
senor alodial y del diezmo de su territorio, y a algunos individuos del muy litre. Cabildo de
Canonigos de la S.a Cathedral Iglesia de Gerona... y condecendido por ambos senores sin
perjuicio de sus respectives derechos, el que se practicase por cuenta del zitado comun,
recompusimos las proprias escaleras de la cruz llamada den Súria que de tiempo antiquíssimo
se halla construhida en medio del camino real que va dende dicha Villa a la Ciudad de
Gerona, la qual cruz se dize que allí haze la división del termino de dicha Villa de San Feliu,
con el de dicha Parròquia de Santa Chistina y Valle de Aro, cuya recomposición hizimos de
cuenta de dicho común de San Feliu, a fin de que no se derribase la cruz, en donde assistió
alguna vez el litre. Sr. Miguel Bacó, canónigo comissionado de dicho muy litre. Cabildo, y
algun Regidor de San Feliu, y volvimos a atacar con cal y canto la dicha cruz, sin moverla de su
estado, y poner en su lugar la mismas piedras de su escalera, que se halíavan apartadas, menos
una que no encontràndola, se puso de nuevo, sin otra novedad alguria» («Testimonio», posat
dintre del M. A. de 1747-51, f. 479).
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d'Aro, els carnissers de la Vall hi venien carn, que els guixolencs compraven perquè era a més bon preu que la de Sant Feliu. El Capítol i els seus
associats expliquen aquest detall en un document del 1691, ho repeteixen
en un altre del 1722 i ho confirma el Municipi guixolenc el 1876, punt que
sembla confirmar les notícies anteriors (47).
Segons el Capítol, en temps de contagi es posava «un Pal a la creu d'en
Súria y se feia un Vall ab guarda per impedir la comunicació de un terme a
un altre» (48).
^Com era la creu?
El peu o sòcol era de «pedra picada ab tres grades que la circuheixen»
(49).
L'arbre o columna feia 8 caires o cares, però on hi havia esculpides les
tres imatges de les quals parlarem, en feia 6 ó menys (50); després tornava a
tenir-ne 8.
Les imatges començaven a mig pam sota la cornisa, és a dir, que de la
«sumitat» de l'arbre fins arribar al Crist hi havia mig pam, i les tres eren en
una sola cara «que es molt més gran que les dames cares» (51).
Segons el Capítol, les tres imatges representaven:
l.a Un sant Crist Crucificat. A la seva dreta i esquerra «se lligen unes
lletres ab abreviaturas que diuen Jesús Chrístus» (52).
2.a El Capítoli l'abat hi veien la imatge que convenia a cada un d'ells
(47) «La Universitat de la Vall de Aro fa matar y vendrer carn de bou prop la creu den
Súria, y lo Mostassaph de la Vall de Aro dona lo preu a la Camiseria, que si territori no fos de
la Vall de Aro, no podria per la de Sant Feliu de distret». (Doc. 2. f. 34-6) « . . .immediatament al costat de la Creu dita den Súria, los del terme de la Vall de Aro acostumen y han
acostumat de present y de antiquissim temps, y a las ocasions los apar matar bous y vendrer
alli aquells fenthi la Carniceria públicament, y ab Ciència y paciència de la Universitat y
particulars de Sant Feliu, y Honorable Abat del Convent», (doc. 4, f. 7-50). « .. .en la Vila y
terme de Sant Feliu de Guíxols sols venen y poden vendrer carn públicament los que tenen la
Carniceria de la Vila, y no altres per no ésser lícit, ni permès... si alguna persona volia vendre
carn públicament en dita vila y terme que no tingués facultat y permís... del senyor de dita
carniceria lay privarian» (doc. 4, f. 8-52). «Seguidamente y en atención a que todavia continua
la venta de articules de consumo en el punto llamado «molino de Provensal sito en los lindes
del termino de Sta. C. de Aro y como quiera que son considerables los perjuicios que dicho
establecimiento causa a los consumes de esta villa, se acordo oficiar al Sr. Jefe de la
Administración econòmica y al Alcalde del referido pueblo para que dispongan el cierre
inmediato del indicado punto de venta... «(M. A. 65, f. 219, 9-XI-1876).
(48) Doc. 2, f. 34-5.
(49) Doc. 4, f. 2-31.
(50) Doc. 5, f. 1-3.
(51) Doc. 5, f. 1-3.
(52) Doc. 5, f. 1-4.
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per a beneficiar llurs interessos, o sigui per eixamplar els seus delmaris
respectius i, de retop, els límits d'ambdós municipis. Segons el Capítol, la
imatge «es de Maria Santíssima ab lo Ninyo Jesús quel te en sos brasos com
si estaba assentada en una cadira» (53) i «es la que té, usa y posa per armas
lo litre. Capítol de la Seu de Gerona» (54). En canvi, l'abat devia veure-hi
la Mare de Déu dels Àngels, patrona de la vila, cosa que no sabem si és
certa perquè no hem trobat i, per tant, no hem pogut llegir els seus
arguments.
La qüestió era tan enverinada, que el Capítol arribà a escriure: «és
falsíssim que la Iglesia Parroquial de Sant Feliu de Guixols sia dedicada a
Maria Santíssima; ni que Maria Santíssima baix algun nom de la Nativitat,
Assumpció, dels Àngels, etc., sia titular, ni Patrona de la vila de Sant Feliu
de Guíxols; sinó que lo titular es Sant Feliu, y est en lo altar major de la
Iglesia Parroquial està en lo lloch y puesto més elevat y eminent y sobra la
imatge que y ha en lo mateix altar major de Nostra Senyora dels Àngels, ni
de esta en algun dia del any ni com a titular, ni com a Patrona ni altrament
sen fa festa, que sen faria y no podria deixar de fersen si fos titular o
Patrona» (55).
3.a La tercera imatge era un sant «ab mitra al cap y bàculo o crossa a
la ma» (56). Com sovint passa en els plets, ambdues parts tampoc en aquest
punt no es posaven d'acord. Al costat del sant hi havia unes lletres,
gravades i esculpides, gastades pel temps, que no es llegien bé. Per l'abat,
sembla que deien «Sant Garau ab lletras gòticas o llimosinas»; pel Capítol, en canvi, deien Aman o Amans. Al Capítol li convenia que fos aquest
sant perquè així pretenia demostrar que a la creu acabava el terme de Sant
Amanç, és a dir, de Sant Feliu, fins on l'abat podia cobrar dècimes,
primícies i altres taxes. En un altre document el Capítol reconeix que els
«letreros» no poden llegir-se per ser tan antics (57); i encara en dos altres
documents el mateix Capítol digué que hi veia la imatge de Sant Benet
(58). Com pot veure's, cada un feia anar l'aigua al seu molí. El que sí
sembla cert és que les imatges i les lletres eren gastades a finals del segle
XVII; per tant, la creu era de temps molt reculats.
«Les tres imatges tenen la mira molt poch a mitg dia ( . . . ) y la major
v

(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)

Doc. 4, f. 8-53.
Doc. 4, f. 9-54.
Doc. 9, f. 16, nota al marge.
Doc. 5, f. 1-3.
Doc. 4, f. 9-53.
Doc. 2, f. 34-7 i doc. 9, f. 17,

96

LES CREUS DE TERME DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

17

mira y correspondència a Pedra sobra Pedra o Pedra sobre Altra» (59).
El Capítol sosté que la creu servia de terme. Per això veu esculpides
Maria Santíssima amb el Nen Jesús (armes del Capítol) i una «figura ab
Mitra i Crossa ab forma de Abat» (armes de l'abat i convent) (60); per tant,
el delmari de l'un i de l'altre arribava fins a la creu. Per contra, l'abat
sostenia que les imatges eren de Maria Santíssima i Sant Benet, perquè la
primera era patrona de l'església del monestir i el segon, el patró dels
benedictins, això és, tota la creu era dintre del terme i delmari de Sant Feliu
(61).
A la part baixa, l'arbre de la creu tornava a tenir 8 cares, i sota les
imatges hi havia tres pals en relleu. Als dos caires «o costats de ditas tres
imatges... hi ha y se troban sine armas esculpidas en quiscun dels dits
caires». Les armes eren semblants a les dels Sarriera, bé que a les de la creu
hi havia dues barres a sota, diu l'escrit del Capítol (a nosaltres ens sembla
que també podrien ésser les armes dels Pujades, família que, a finals del s.
XIV fundaren el benefici de la Santa Creu al monestir guixolenc) (62). Per
justificar la presència dels pals o barres, el Capítol diu que en un dels
quarters de l'escut, té la vila de Sant Feliu «las barras de Aragó; y axí
mateix que las armas que usan y tenen en la Vall de Aro son tan solament
las barras de Aragó y axí apar se hauria de dir que son part de las armas de
Sant Feliu de Guíxols y las armas de la Vall de Aro» (63).
A la «sumitat» o part alta de la columna, sobre d'una cornisa o
capitell, hi havia la creu, de la qual poca cosa n'hem trobat: «Creu ben
esculpida y treballada i algo rompuda, la qual creu se mou tocantla, de tal
manera que seria fàcil girar, y mudar los brassos de dita Creu» (64), posa
un document del Capítol, circumstància que equival a dir que la creu pogué
girar-se de posició; argument emprat per si la part contrària —en aquest
cas l'abat— volia fer servir la direcció que assenyalaven els braços de la
creu per a indicar els límits del decimari i terme municipal (64a).
Devia ésser la millor o una de les millors creus de terme guixolenques.

(59) Doc. 5, f. 3-10 i 11.
(60) Doc. 4, f,9-54.
(61) Doc. 9, f. 16 i 17, nota al marge.
(62) LLUÍS ESTEVA, Un altre sarcòfag gòtic del nostre temple, «Àncora», 3-VII-1980.
(63) Doc. 5, f,2-7.
(64) Doc. 5, f. 1-3.
(64a) Acabada la present redacció, els arxivers i bons amics Jaume Codina i Sabí Peris
trobaren a l'AHMSF una altra descripció de la Creu d'en Súria, la part bàsica de la qual
transcrivim com a apèndix únic.
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2.9. LA CREU DELS TERRES

Sabem que a la finca dels Terres hi havia una creu de terme. És
evident, però, que podia ésser a qualsevol lloc de la propietat. Recordem
que el mas Súria és prop del pla de Santa Cristina i la creu del mateix nom
es troba dalt la muntanya des d'on es veu Sant Feliu.
Per altra part, segons el Capítol gironí hom anomenava costes dels
Terres les terres compreses des dels molí d'igual nom fins a la Creu d'en
Súria (65); per tant, la creu podia ésser plaçada a qualsevol lloc de la finca
dels Terres, però a ben segur que era al mig de la construcció cilíndrica
—feta amb pedra i morter— que encara avui es conserva prop de la masia
del Mas Trempat, al costat de l'antic camí ral pel qual hom anava a Girona,
camí que, arribat al pla, passava davant mateix del molí dels Terres.

Fig. 3. La creu dels Terres probablement era plaçada al centre d'aquest peu cilíndric fet
amb pedra i morter de calç que és dintre de la urbanització del Mas Trempat.
(65) Diu un document del Capítol gironí: «lo Molí dels Terres, des del qual fins a la
Creu den Súria son las Costas dels Terres, y a la part dreta es lo territori anomenat Bujonis»
(doc. 6, f. 1).
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La construcció a què ens referim —reproduïda a la fotografia ací
adjunta— és un peu cilíndric de 2'10 m. de diàmetre per l'03 i 0'72 m.
d'alçària màxima i mínima, respectivament, construït damunt d'una roca
que li serveix de fonament. Sobre seu hi queda clavada una peça dovellada
que devia formar part d'una altra grada, o graó, de 30 cm. d'alçària i l'20
m. de diàmetre, la major part de la qual ha desaparegut. Per tant, seria un
peu de dues grades, fet amb morter de pedra i calç, amb cantoneres de
pedra picada. Al centre hi queda una part buida on devia estar clavada la
creu, lloc on ara hi viu una alzina surera.
Hem preguntat a quatre persones velles, coneixedores de l'indret, si
recordaven haver vist la creu i si era de pedra o de ferro. Les quatre la
recordaven bé i asseguraren que era de ferro; una d'elles afegí que la creu
sola —sense piló— amidava uns dos metres d'alçada. També ens han dit
que ací, segons havien sentit dir, era on les autoritats de Sant Feliu venien a
esperar el senyor bisbe, argument que el Capítol gironí feia servir per a
demostrar que la presencia de la creu significava que allà acabava el terme
de Sant Feliu i començava el de Santa Cristina d'Aro. Argument que no
podem acceptar, puix que a Romanyà coneixem la Roca del Bisbe que
servia per al mateix objectiu y de cap manera no pot ésser terme, car és a
poca distància de can Güitó.
Que el piló actual era el basament de la Creu dels Terres creiem que
no ofereix cap dubte, puix en el cadastre del 1835 consta: «Josep Rabell. Casa del Mas. - Otra a la Creu dels Tarrés» (66). Efectivament, Josep
Rabell tenia, entre altres finques, el Mas Rabell, abastament conegut, i «el
Mas Petit d'en Rabell», les terres del qual arribaven fins a l'esmentada
creu.
2.10. LA CREU D'EN GRAS I CREU TRENCADA

La creu de terme dita d'en Gras és la mateixa que, temps després, hom
anomenà creu Trencada, perquè havia perdut un braç. Era prop del
menhir conegut per Terme Gros o Creu d'en Barraquer (67), que té una
creu gravada. Probablement les creus d'en Gras, en plural, eren la Tren-

(66) Cadastre guixolenc del 1835 (AHMSF, sec. VIII, núm. 21, f. 144 v).
(67) Remarquem ací que hi ha una altra creu dita d'en Barraquer. És més cap a Sant
Benet i no és plantada, sinó feta a terra amb pedres col·locades unes al costat de les altres.
Aquesta duplicitat de nom degué originar una equivocació perjudicial per a Sant Feliu: en lloc
de col·locar modernament una fita junt al menhir, la clavaren prop de la creu feta a terra.
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Fig. 4 La creu d'en Gras, creu Trencada, terme Gros o creu d'en Barraquer. Amb els
quatre noms esmentats és designada aquesta fita que s'ha mantingut inalterada en el decurs
dels segles.

cada i la del menhir; quan s'esmenta en singular tant pot ser l'una com
l'altra.
La creu de terme fou alçada prop del menhir (68) en temps incert. En
canvi, sabem que una de les creus, o ambdues, són d'abans del 1355, car a
la delimitació del terme de Sant Feliu feta l'any esmentat, una de les fites és
la creu o creus d'en Gras (69). Aquest és el nom primitiu de la creu, però
quan se li trencà o li fou trencat un braç hom l'anomenà Creu Trencada,
com hem dit. En un document del 18-VIII-1703 (un fragment del qual
trascrivim més endevant) es diu ben clar que la Creu Trencada és la d'en
Gras. Hem trobat per primera vegada que la creu és trencada en un
document del 1677; per tant, perdé el braç abans d'aquest any. Per contra,
ignorem quan fou trencada del tot i on anaren a parar els seus trossos.
Com hem dit, la creu de terme era prop del menhir. Ho diu un
document del Capítol gironí: «en la Creu anomenada la Creu Trencada del

(68) Per a detalls del menhir, veg. LLUÍS ESTEVA, Prehistòria de la comarca guixolense, II, «Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses», vol. XII, 1958, p. 213 ss.
(69) En el text, la fita és esmentada dues vegades: una en plural i una altra en singular.
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camí de St. Grau, o camí de St. Baldiri si troba prop de ella una gran fita, o
terma alta, y dreta de la alsada de una cana (l'55 m. aproximadament)
poch més, o menos que segons ab lo modo, y manera se troba fixada, o
plantada es antiquíssima» (70).
La creu Trencada —i també el menhir— feia de terme entre els municipis de Sant Feliu, Santa Cristina i Solius. El seu nom és prou clar: Terme
Gros. Podria objectar-se que potser era fita entre dues propietats. El fragment que tot seguit transcrivim —que no representa el punt de vista de l'abat
ni del municipi guixolenc, sinó del Capítol gironí i dels seus associats— no
deixa lloc a dubte: «Posa ( . . . ) que la Creu trencada ( . . . ) és lo últim senyal
o designe de la divisió dels termens de Sant Feliu ab lo de la Vall de Aro, de
tal manera que dita Creu y fita per estar en lo puesto ques troba divideix no
sols lo terme de St. Feliu ab lo de la vall de Aro sinó també lo de Solius ab lo
de la Vall de Aro» (71).
2.11.

LA CREU D'EN SALA

Per una referència que ja hem transcrit (72),sabem que aquesta creu el
1699 ja era vella, car fou necessari adobar-la; en canvi, ignorem la data de la
seva erecció. Pel que diu el text de la nota 21, possiblement era una creu de
pedra.
Desconeixem on estava plaçada. Per les dues referències que trascriurem tot seguit, sabem que era prop d'un dels camins rals que sortien de
Sant Feliu; també del camí de Sant Amanç, de «can Barella o Bareya»
(avui «cal Pitxo») i d'una riera:
1729. «367. Una pessa de terra ( . . . ) situada en la Creu den Sala ( . . . )
dista un quart de hora ( . . . ) ; affronta a ponent ab la Riera y a tremontana
ab lo Camí Real ( . . . ) » i «968. Altra pessa de terra ( . . . ) situada a la Creu
den Sala, pròpia de dit Hereu Sala ( . . . ) ; affronta a solixent ab lo Camí
Real, a mitjdia ab la Creu, a ponent ab lo camí de Sant Arnans i a
tramontana ab Joan Barella» (73).
El 1739 fou tomada a adobar per ordre del governador de Girona,
segons aquesta referència: «En lo any 1739 als últims octubra cea acabà la
obra de la Creu den Sala ice hes feta per comta de la vila ab ordra del Sr.
Governador de Gerona precurem amantanirla» (74).
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

Doc. 4, f. 10, núm. 59.
Doc. 4, f. 11, núm. 62.
Veg. el text corresponent a la nota (21).
AHMSF, sec. VIII, núm. 5, Llibre del cadastre, finques núms. 367 i 968.
AHMSF, Llibre Vermell, penúltima plana.
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2.12. LACREUD'ENBURCH

Fou alçada, segles enrera, a l'angle que formaven el camí de Sant
Amanç i el camí ral que anava a Girona (75), molt abans que es construís
l'actual casa Rovira.
Les aigües del mas Saballs —ara mas Balmanya— baixaven pel camí
ral i inundaven el de Sant Amanç. Per això quan jo era petit, a casa meva en
dèiem «la Riera» (76). Hi havia tanta d'aigua, que el 23-VIII-1859 uns
particulars demanaren permís a l'Ajuntament per a cercar-ne de potable
(77) i el 14 d'octubre del mateix any sol·licitaren permís per a conduir
l'aigua pel camí de Sant Amanç i pel carrer del Mall (ara de Sant Antoni
M.a Claret).
Quan fou construïda la casa Rovira, la creu quedà entre la porta
d'entrada a la casa esmentada i el dipòsit de l'Aigua Rovellada o de la creu
d'en Burch. Des de petit hi hem vist els dos graons que li servien de
basament; no hi quedava res més. Quan el 1949 se celebrà una Missió a
Sant Feliu, en recordança del fet va posar-se una creu al costat de l'entrada
lateral de l'església del monestir; els dos graons del basament són els
autèntics de la creu d'en Burch; la resta fou feta de nou.
2.13. LA CREU DE SANT JOAN

De Sant Amanç a la cantonada dels antics carrers del Mall - Hospital,
el 1759 hi havia tres creus. Ho diu ben clar aquesta referència del llibre
parroquial d'òbits;
13-IV-1759. «morí Geroni Ravell, pagès de St. Amans ( . . . ) y lo dia
següent un dels vicaris del Mt. Ilte. Sr. Abat en estola y roquet, y portant lo
escolà la creu grossa, anà a buscarlo a la pròpia casa, ahont se resà un
respons, y altres tres en las tres creus que se troban en lo discurs del camí, y
arribant a la cantonada de St. Joan, entrada del carrer del Mall, ahont

(75) Aquest camí ral, després anomenat també «antiquísima carretera de ir a Gerona»
(M. A. 59, f. 92, sessió del 7-X-1862) i «camino o riera de la Creu den Burch, sito en el
territorio denominado de Marcillach» (M. A. 61, f.29 v., sessió del 31-HI-1868), queda entre
l'actual casa Rovira i diversos horts que pertangueren a l'esmentat paratge Marcillach.
(76) En un document del 1833 es diu que, degut a l'abundància d'aigua, el camí de Sant
Amanç és intransitable «en la Cruz den Burch» i hom pensà a recomposar l'empedrat que hi
havia; empedrat que no hem vist mai.
(77) «En el territorio llamado Creu den Burch y camino de Santamans» (M. A. 58, f. 83
v.,sessiódel23-VHI-1859).
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estavan esperant los Ros. Capellans, se revestí la capa, se cantà elsubvenite
y lo demés tot com se acostuma» (78).
Les tres creus esmentades creiem que eren la d'en Sala, la d'en Burch i
la de Sant Joan. De la darrera n'hem trobat una sola referència, que diu:
«ítem per lo acte de la concessió feu lo Sr. Bisbe als 22 de mars del present
any (1661) a la Creu de St. Joan y tret auténtich y buydat en lo llibre gran»
(79).
2.14. LA CREU DE LA PARROQUIAL

Fou col·locada al costat de l'entrada lateral de la parròquia —que ja
n'era de l'antic monestir bendictí— quan l'any 1949 tingué lloc una santa
missió.
Te dues grades circulars d'1'20 i l'82 m. de diàmetre, respectivament,
i 24 cm. d'alçària cada una; eren de l'antiga Creu d'en Burch, ja ressenyada. La resta fou feta de nou.
La darrera part és formada per un graó del sòcol, una columna, un
capitell i una creu. El graó és prismàtic quadrangular de 33 cm. de costat i
23 d'alçària. La columna amida l'94 m.; el capitell, 26 cm. d'alçària, i la
creu, 60 cm.

Fig. 5. 1. La creu Parroquial. 2. La
casa Rovira i els dos graons de la creu d'en
Burch que avui formen la base de la creu Parroquial; dibuix fet pel doctor Benet Julià
quan, de petit, anava a classe amb Pons Martí.
(78) Vol. 5 d'òbits, p. 174.
(79) AHMSF, sec. V, núm, 34-88 del 1661. Es tracta d'una concessió del senyor bisbe i
del seu trasllat al llibre gran o Vermell (grafia que es troba a la mateixa sec. V, núm. 34-38,
també del 1661).
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Tota la part nova és llisa, si exceptuem unes petites motllures del
capitell. També a la columna hi ha una inscripció gravada, que diu: «IN /
MEMORIAM / SCTAE / MISSIONIS / ANNI / DOMINI / MCMXLIX».
En conjunt amida 3'5 m. d'alçària i tota ella —tant la part vella com la
nova— és de pedra calcària, nummulítica.
2.15. LA CREU DE SANT ELM

Fou alçada el 1958 (80) al costat de la carretera per la qual es va a
l'ermita del mateix nom, a poca distància del cim, de cara a la ciutat.
Consta de basament, columna, capitell i creu.

Fig. 6. Conjunt i detall de la creu de Sant Elm que, segons sembla, fou realitzada per un
"canteiro" gallec.
(80) A l'extracte de la sessió municipal del 26-IX-1958 fou llegit un comunicat de
mossèn Llambert Font sobre la festa marinera que s'havia de celebrar el llavors proper dia 12
d'octubre i, entre altres coses, es diu que tindrà lloc la «inauguración de las nuevas vidrieras
(de l'ermita) y ía bendición de una Cruz monumental» (M. A. núm. 144, f. 7). Per altra part, a
la ressenya dels actes celebrats amb motiu del IV aplec de la Verge del Bon Viatge es llegeix:
«Finalmente, se procedió a la bendición de la monumental cruz levantada en la antigua «era
del ermità» convertida hoy en jardín» («Àncora», núm. 553 del 16-X-1958). Notícies que ens
han estat facilitades pels nostres amics Antoni i Lluís Blanch.
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El basament, o sòcol, és quadrangular, de 62 cm. de costat i altres 62
d'alçària, amb diverses motllures horitzontals.
La columna també és quadrangular, de 23'5 cm. de costat a la part
baixa; després, a 20 cm., és octogonal i va decreixent a mesura que pren
altura. En total amida 2'34 m. d'alçària i té un senzill adornament a la part
alta. A la cara de migdia hi ha Adam i Eva amb la serp i l'arbre, de 77 cm.
d'alçària total des del sortint de la peanya i, més amunt, un personatge
bíblic, potser Jesús, de 52 cm. d'alçària. Ambdues escultures disten 28 i
123 cm. respectivament de la base. A la cara de tramuntana hi ha un monjo
amb un nen Jesús als braços; dista 113 cm. del basament i té 49 cm.
d'alçària.
El capitell és d'imitació coríntia, bé que amb quatre àngels —cap i
ales— un a cada costat; aproximadament amida uns 50 cm. d'alçària.
Una creu molt esculturada corona el conjunt. De cara a migdia hi ha
un Crist agonitzant i un àngel que aguanta un calze con si recollís la sang
que brolla de la llançada: alçària aproximada, 95 cm. Mirant a tramuntana
hi ha una Verge amb quatre àngels; els dos de la part superior aguanten o
col·loquen una corona a la Verge; els dos de la part inferior sostenen una
àmfora o un calze.
En conjunt la creu amida la considerable alçària d'uns 4'40 metres.
No sabem qui és l'autor d'aquesta bella creu que, per ara, es conserva
perfectament; pel que hem pogut esbrinar, però, sembla que el senyor
Cros la comprà directament a Galícia per la quantitat de set mil pessetes.
2.16. LA CREU DE CASTELL D'ARO

És situada a ponent del poble, en direcció al Mas Sicars, al mig de dues
vies urbanes, i té cases a la meitat del seu entorn.
Antigament tenia 5 grades de pedra picada (81), però com que hom ha
anat pujant el nivell del sòl ara solament en té dues i es veu la planta de la
tercera. Pensem que aniria bé deixar-les totes vistes, però reconeixem que
això no és fàcil.
La columna és vuitavada i acaba amb un capitell que té fulles esculturades, una cara i un animal que sembla una rata-penada. A la part alta hi ha
la creu, d'estil gòtic, amb una Verge encarada a ponent i un Crist, a llevant.
Mides: Alçada del graó superior, 20 cm. i del segon, 17. Diàmetres de
les grades que encara es veuen: 43, 108 i 162 cm. Alçada de la columna,
(81) Es veu a la fotografia de Fargnoli que publicà el malaguanyat Miquel Oliva a El
Castillo de Benedormiensy su zona de influencia, «Revista de Gerona», núm. 58 del 1972, p. 8.
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198 cm.; del capitell, 30, i de la creu, 93. Total fins les grades, 3'21 m.; fins
el nivell actual del carrer, 3'58 m. Abans amidava, en conjunt, uns 4'30 m.
car tenia, com hem dit, 5 grades i un basament.
Encara que sembli estrany, no sabem que hagi estat mai descrita.
El 1936 fou abatuda, però Pere Calvet (+) enterrà els diversos fragments i el 1939 va ésser clavada altra vegada. Involuntàriament, temps
després un home va trencar-la amb un tractor i hagué d'ésser alçada de
nou. (81a).
2.17. LA CREU DE ROMANYÀ DE LA SELVA

Aquesta creu de terme fou beneïda el 28 d'agost de 1904 en acció de

Fig. 7. Conjunt i detall
de la creu de Castell d'Aro.

(81a)

Dades que ens ha facilitat el nostre bon amic N. Bas i Mató.
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Fig. 8. La creu de Romanyà de la Selva.
1. Fotografia feta pels voltants de l'any 1920
(col·lecció d'Antoni Vidal, ara a l'AHMSF).
2. Conjunt actual de la creu. 3. Detall de
la mateixa.
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gràcies per haver-se salvat aquelles muntanyes d'una plaga d'erugues que
amenaçava atacar les sureres.
Poc després, l'arquitecte Fèlix de Azua, autor del projecte, publicà un
article al setmanari guixolenc «Llavor» del 29-X-1904, en el qual la descriu.
D'aquest escrit en triem les dades que seguixen, moltes de les quals són
transcrites literalment, bé que amb l'ortografia actualitzada:
L'estil romànic, creu Azua, haguera encaixat millor amb la contrada,
però dificultats de caràcter pràctic i econòmic feren escollir el gòtic florit
modernitzat.
La base del monument reposa sobre una roca granítica, amb complement de pedra i morter. Tota la creu és feta amb pedra nummulítica blava
de Girona i no té més ornaments que les motllures que acusen els seus
elements principals. Al peu, en lletres petites, es llegeix: «FÈLIX DE
AZUA, ARQUITECTE».
El basament té un senzill altar al qual s'hi puja per tres rústecs graons,
i és disposat de manera que el sacerdot, dirigint-se a Orient, recorda que
d'alia ens arribà la fe de Crist. Sota l'ara hi ha una inscripció que diu: «+
AMOR : GLÒRIA : Y : REPARACIÓ : AL : REY : DELS : SIGLES :
ANY : 1904 +».
De la mateixa qualitat de pedra, però de color blanc, és feta la
columna vuitavada que aguanta el capitell i la creu, finament treballats en
pedra arenisca de Montjuïc (Barcelona). El capitell, seguint el vuitavat de
la columna, té quatre figures que simbolitzen les quatre estacions, i alternen amb els escuts de Catalunya i de Sant Jordi, tot enllaçant amb fulles de
bellugadís dibuix i enèrgica composició, deguda a la distància des de la qual
ha de veure's.
La creu, amb els seus braços florits, porta a l'anvers l'anagrama de
Jesús i en el revers el de Maria en lletres daurades directament sobre la
pedra.
Tot plegat té cap a set metres d'alçària, i els diversos blocs pesen prop
d'una tona. La pedra ha esta picada a la pedrera de Narcís Mas, del Pont
Major, i la de Montjuïc —columna, capitell i creu— feta pels escultors
Vives i Albareda de Barcelona.
Fou beneïda amb assistència dels propietaris i veïns; l'animador principal fou el rector mossèn Rabasseda.
Fins ací la descripció de Fèlix de Azua.
El 15 de setembre de 1929, el monument fou consagrat al Sagrat Cor
de Jesús, per la qual cosa li fou aplicada una placa de bronze amb la imatge
corresponent i les paraules «ADVENIAT — REGNUM — TUUM».
Segons «Vida Catòlica» de Girona, corresponent a l'I-V-1945, la consagrav
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ció fou en acció de gràcies per haver estat aconseguits els tres camins
veïnals que donen accés al poble de Romanyà. Per això el monument porta
aquesta inscripció: «Cons (agrada). 15-IX-1929».
Pel juliol del 1936, la creu i la imatge del Sagrat Cor foren abatuts.
Finalment, el 1945 fou recomposta tal com era abans i se li afegí la
imatge del Puríssim Cor de Maria. D'ací l'altra dada, també gravada:
«Rest (aurada). 6-V-1945» (82).
Mides. Alçada dels quatre graons començant per l'interior: 30,18,18 i
18 cm. = 84 cm. Basament pel costat de llevant (no hi ha graons) = 90 cm.
Alçada de l'altar fins a l'inici de la columna = 190 cm. Alçada de la
columna = 243 cm. Capitell = 51 cm. Creu = 111 cm. aproximadament.
Total des del peu de l'altar = 595 cm. Alçària total, compresos els graons =
6'80 m. aproximadament.
2.18. LA CREU D'EN DAUSÀ

És esmentada en el document núm. I titulat Per la Contenció de la Vall
de Aro. En ell, segons el Capítol de la Seu de Girona, el delmari de la Vall

Fig. 9. Reproducció d'un fragment d'un "mapa" fet el 1677; en ell s'hi veu la creu
d'en Dausà.
(82) Les dades dels anys 1929,1936 i 1945 són tretes dels documents que es guarden a la
parròquia de Santa Cristina d'Aro i ens han estat facilitades amablement pel senyor rector,
mossèn Pere Hugas. JOSEP VILARETIMONFORT li dedicà un article: Les creus de terme
«Símbolo», núm. 78, maig del 1950.
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d'Aro comença a la roca Monera «y devallant per lo torrent avall que allí es
y devalla fins a la Creu de Dausà...» (83).
En el croquis del qual n'havíem publicat un fragment (84) i que el
doctor Calzada publicà en la seva totalitat (85) —croquis que duu la data
1585 a l'extrem de «Migdia»— la creu hi és dibuixada. Per això sabem que
era clavada a l'encreument del «Camí real que va de Gerona a Palamós»
(ara carretera de Castell d'Aro a Platja d'Aro) i l'actual carretera de Sant
Feliu a Palamós, angle nord-est, com pot veure's en el dibuix ací adjunt,
que és un fragment del croquis esmentat.
A l'extracte de la sessió municipal del 27-111-1867 celebrada a Castell
d'Aro es diu que fins ara, els de Penals tenien cura de la part est del camí
veïnal de Palamós a Sant Feliu i els de Castell d'Aro, des de la Creu d'en
Dausà fins al torrent anomenat «de Segaró». Doncs bé, des d'aquesta
sessió, els de Penals tingueren cura «a mas del trozo que siempre ha tenido
bajo su administración, responsabilidad y conservación, desdel deslinde
con Calonge hasta la Creu den Dausà, a contar del dia de hoy en adelante
se le anade y se hace cargo ademàs, del trozo que parte de dicha Creu den
Dausà hasta llegar al puente o cauce vulgo rech del molí del Sor. Domènech».
A finals del darrer segle, la creu encara existia o almenys se'n conservava el nom. Així troben al setmanari guixolenc «La Lealtad», núm. 222
del 3-IX-1898 aquesta referència: «en el trozo que comprende desde la
Creu den Dausà hasta Plaja de Aro, hay varios postes caídos».
Aquesta creu —com tantes d'altres— pren el nom del propietari del
terreny on estava plaçada.
2.19 LA CREU DE N'ERES

Hem trobat una sola referència d'aquesta creu. En realitat, no sabem
ni quan fou alçada, ni tan sols l'indret on era clavada. Diu així: «quant se
edifica, o erigeix alguna creu la anomenam ab lo nom del Sr. de dita terra,
com clarament se veu en la Creu den Basart, Creu den Eras vuy trencada,

(83) En el document sembla que digui Dolsà o Tolsà; per això el doctor Calzada ho
escriví de la segona manera, tot i que en el «mapa» és escrit correctament (La Contenció de la
Vall de Aro, «Estudis sobre temes del Baix Empordà», núm. 1, Sant Feliu de Guíxols, 1981, p.
112idoc. l , f . 10).
(84) LLUÍS ESTEVA, Pedralta (en altre temps Pedra sobre Pedra), «Quaderns d'Informació Municipal», núm. 5, Sant Feliu de Guíxols, gener del 1980.
(85) JOSEP CALZADA, treball esmentat a la nota 83.
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creu den Dauçà, situadas en lo terme y Parroquias y decimar de la Vall de
Aro» (86).
Per tant, el 1721 aquesta creu ja era trencada.
2.20. LA CREU D'EN SORÍS

Per la referència que trancrivim tot seguit, veiem que aquesta creu era
en terreny de la «qüestió» entre el Capítol gironí i l'abat guixolenc. Podria
ésser la Creu d'en Basart, ja descrita, però com que no en tenim la
seguretat, ni molt menys, la incloem ací i li donem el núm. corresponent.
La referència diu així:
«A XVI de dit (març del 1565) soterrarem un pobre home. Se trobà
mort un poch més avall de la creu den Sorís que va a la Vall Dareu, portat
soterrar assi, ab tot que Thoni Puix, pagès de la Vall Dareu, leshores jurat,
feu alguna contradictió o protestatió pretenint que era de llur yglesia y
terme Dareu, però fou declarat per alguns promens y exprés privilegi que
lo monestir té anomenat termenal y per virtut de aquel lo portaren a
soterrar a St. Feliu lo qual termenal se enclou lo molí de la Lixarda aunque
los de la Vall fan lo contrari» (87).
Igualment hem trobat esmentades altres tres creus que tampoc no
sabem si eren de terme o encreuament de camins o creus gravades a
roques, etc. És evident, però, que interessa esmentar-les per si algun dia
se'n troben més referències amb les quals pugui quedar clara llur identificació veritable. Són les tres que segueixen:
2.21. LA CREU DELS BOLCADORS (88)

Era situada prop del camí que unia Calonge i Penals, al costat de la
divisòria entre ambdós termes, car el terreny de la qüestió pertanyia en
part a Calonge i en part a Penals.
Els fragments que transcriurem pertanyen a resolucions dictades a
requeriment del Batlle de la Vall i Parròquies d'Aro com a solució amigable sobre qüestions generalment hagudes entre dos propietaris de terres
veïnes (89). Són aquests:
(86) Doc. 4, f. 23 del 1721.
(87) Llibre d'òbits de la parròquia de Sant Feliu vol. I, p. LI.
(88) Indret on es bolquen o rebolquen els animals (G. E. Catalana).
(89) Totes les cites de les creus núms. 21-24 són de l'AHMSF, sec. XXIII, papers
judicials, segle XVIII, lligall 22.
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5-11-1745. La qüestió era entre Miquel Roselló, pagès de la Costa, i
Martí Jofra de la Rutlla, també pagès, ambdós de Calonge, «en un lloen
anomentat la Creu dels Abolcadors». El terreny pertanyia, com he dit,
part a Calonge i part a Penals.
21-HI-1746. La qüestió era entre Antoni Pallí, pagès de Calonge, i
Josep Moner, pagès de Sta. Maria de Penals «en lo territori anomentat la
Pua al costat de la Creu dels Avolcadors».
5-XII-1750. Qüestió entre Jaume Crohanyas i Ros, pagès de Penals, i
Antoni Pallí pagès de Calonge del veïnat del Vilar, i Agostí Carbó, pagès
de Penals «en lo lloen anomenat la creu dels Bolcadors»
27-V-1751. Entre Martí Jofra i Miquel Rosaso (?), ambdós de Calonge, «en lo lloen anomenat la Creu dels Abolcadors»
2.22. LA CREU D'EN CRUANYES

29-HI-1745. Ara la qüestió és entre Jaume Cruanyes, pagès de Penals,
i Miquel Joanals (no diu d'on era) «en lo lloch anomenat lo Camp del Pare
prop de la Creu de dit Cruanyas».
2.23. LA CREU D'EN TEU

22-11-1733. La qüestió era entre Joan Prats i Miquel i Pere Lloberas,
tots pagesos de Santa Cristina d'Aro, «en lo lloch anomentat la Creu del
Teu (?)».
2.24.

LA CREU DE PALOT

24-1-1754. La qüestió era entre Mateu Artigas i Narcís Joanals, ambdós de Penals i era «en lo lloch de Fanals anomenat la Creu de Palot».
3.

RESUMS

Per a la nostra ciutat, l'estudi de les creus de terme guixolenques té
gran importància, car en el plet que mantingueren durant prop de tres
segles el Capítol gironí i els seus associats per una banda, i l'abat i el
Monestir per l'altra, es ventilaven els delmaris respectius que, en la seva
major part, coincidien amb els termes municipals de la nostra vila i de la
Vall d'Aro. En aquest plet, el Capítol pretenia que les creus de terme eren
fites que servien per a delimitar els delmenaris-termes esmentats; d'ací la
importància de llur estudi.
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Descrites en el capítol anterior cada una de les creus de terme de la
nostra comarca, fem ara els resums que ens permetran treure algunes
conclusions.
3.1. MIDES DE LES GRADES I ALÇÀRIES DE LES CREUS

Tan sols coneixem dades de les quatre grades que encara es conser-

ven.
Diàmetres de les mateixes (quan els graons no són circulars anotem la
llargada dels costats): Creu d'en Baguer = 160, 110 i 40 cm. Creu dels
Terres = 210 i 120 cm. Creu d'en Burch (ara a la Parroquial) = 182,120 i 62
cm. Creu de Castell d'Aro = 162, 108 i 43 cm. Promig = 178,114 i 48 cm.,
respectivament.
Alçàries de cada grada: Creu d'en Baguer = 15, 25 i 20 cm. Creu dels
Terres = (103 + 72) : 2 = 87'5 i 30 cm. Creu d'en Burch (ara a la
Parroquial) = 24 i 24. Creu de Castell d'Aro = 17 i 20 cm. Creu de
Romanya = 18,18, 18 i 30 cm. Promig = 26'65 cm.
Alçàries totals de les creus: Creu d'en Baguer = 4 m. Creu de la
Parroquial = 3'50 m. Creu de Sant Elm = 4'40 m. Creu de Castell d'Aro =
4'30 m. Creu de Romanya = 6'80, aprox. Promig = 4'6 m.
3.2. LLOC D'EMPLAÇAMENT

Primera divisió. Les creus que hem descrit eren situades: a) al costat
de camins, fora de les poblacions; b) prop de les poblacions, i c) creus que
no sabem on eren per falta de dades que ho concretin.
a) Creus situades al costat de camins, fora de les poblaciones. Són
aquestes: Creu de Sant Pol, plaçada als afores de Sant Feliu, al costat del
camí ral d'aquesta vila a Palamós; d'en Ros, al Coll de Sant Pol, probablement al camí de Crota a Sant Feliu; de Vilartagues, vora del camí ral
d'aquesta vila a Castell d'Aro, prop del camí d'anar a Sant Pol; d'en
Basart, al punt més elevat del camí ral que va de Sant Feliu a Castell d'Aro;
d'en Súria, al punt més elevat del camí ral que anava del camí (ara carrer)
de Girona a Santa Cristina d'Aro; dels Terres, al punt més alt del camí ral
que anava de Sant Amanç a Girona; d'en Gras, al camí de Sant Feliu a les
ermites de Sant Baldiri i Sant Grau; d'en Sala, d'en Burch i de Sant Joan,
plaçades al camí de Sant Amanç; de Sant Elm, moderna (1958) a la
carretera d'anar a l'ermita del seu nom, i d'en Dausà, al costat del camí ral
de Sant Feliu a Palamós, a l'encreuament del de Castell d'Aro amb el de
Platja d'Aro.
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b) Creus plaçades prop de les poblacions: Creu del Mar, a la platja
de Sant Feliu; dels Guíxols, a l'esperó del mateix nom; d'en Baguer, al
raval de Tueda (en el segle XVI era fora de la població); de la Parroquial,
moderna (1949), al costat del monestir; de Castell d'Aro, a la sortida del
poble, apartada de l'església; de Romanyà, alçada el 1904 vora del caseriu
del mateix nom.
c) Creus que no sabem on eran plaçades; les de n'Eres, d'en Sorís,
dels Bolcadors, d'en Cruanyes, d'en Teu i de Palot.
Per tant, sabem de 12 creus que eren al costat de camins; 6, prop dels
nuclis urbans, i desconeixem l'emplaçament d'altres 6. Total, 24 creus.
Segona divisió. Unes creus eren situades: d) en llocs dominants; e) en
semi-dominats; f) en llocs baixos, i g) en llocs que no coneixem.
d) Eren en llocs dominats: la Creu de Sant Pol, d'en Ros, d'en
Basart, d'en Súria, d'en Gras, de Sant Elm i de Romanyà.
e) Eren en llocs semi-dominants: la Creu dels Guíxols, de Vilartagues, dels Terres i de Castell d'Aro.
f) Eren en llocs baixos: la Creu del Mar, la d'en Baguer, la d'en
Sala, d'en Burch, de Sant Joan, de la Parroquial i d'en Dausà.
g) Ignorem on eren: les sis ja esmentades.
Resum: 7 eren en llocs dominants, 4 en simi-dominants, 7 en llocs
baixos i 6 ignorem on eren. Total, 24 creus.
3.3.

LES CREUS SEGONS EL MATERIAL DE QUÈ EREN FETES I QUINES
TENIEN FILLOLA

Si tenim en compte el material de què eren fetes les creus, les dividirem en:
a) Creus de pedra amb grades: Creu del Mar, d'en Baguer, d'en
Súria, d'en Burch, de la Parroquial, de Castell d'Aro i de Romanyà.
b) De pedra, sense que tinguem notícia de les grades: Creu dels
Guíxols, de Sant Pol, de Vilartagues, d'en Gras, d'en Sala i de Sant Elm.
c) Creus de ferro: Creu d'en Basart i dels Terres.
d) Desconeixem de què eren les creus següents: la d'en Ros, de Sant
Joan, d'en Dausà, de n'Eres i d'en Sorís.
Resum: 7 de pedra amb grades; 6 de pedra, bé que ignorem si tenien
grades; 2 de ferro, i 5 de les quals no en tenim notícies.
Tenien una fillola al seu costat: la Creu d'en Basart (fillola desapareguda) i la d'en Gras (fillola que encara es conserva al costat del menhir).
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3.4. CREUS QUE EXISTEIXEN ACTUALMENT I PER QUÈ FOREN ALÇADES

Actualment es conserven els fragments de creus i les creus senceres
següents:
La d'en Baguer; dels Terres, que conserva tan sols el peu; d'en Burch,
les grades de la qual són a la Creu de la Parroquial; de la Parroquial, que té
les grades de l'anterior; de Sant Elm; de Castell d'Aro, i de Romanyà.
Total 6.
Desconeixem el motiu pel qual foren alçades la majoria de les creus
antigues, que són les més importants. Tan sols sabem per què ho foren les
següents: la Creu del Guíxols, per a santificar una necròpolis de guixolencs
que moriren de pesta; la de la Parroquial, en record de la santa missió del
1949; la de Sant Elm, beneïda durant el IV aplec de la Verge del Bon
Viatge (1958), i la de Romanyà, alçada el 1904 en acció de gràcies per
haver-se salvat aquelles muntanyes d'una plaga d'erugues i perfeccionada
el 1929 per haver aconseguit tres camins veïnals que donen accés al poble.
3.5. CRONOLOGIA

Solament sabem amb exactitud quan foren alçades tres creus: la de
Romanyà (1904), la Parroquial (1949) i la de Sant Elm (1958), les tres en el
curs dels segle actual.
Hem trobat referències de les altres en documentes de les dates que
indiquem; per tant, foren alçades anteriorment. Algunes, com que les
sabem trencades o que hagueren de ser arreglades, posem que aleshores ja
eren velles. Són aquestes:
Creu del Mar (1613), dels Guíxols (probablement feta el 1652), d'en
Baguer (duu la data 1563), de Sant Pol (1603), d'en Ros (1482), de
Vilartagues (1703), d'en Basart (1677), d'en Súria (1677), dels Terres
(1723), d'en Gras (1355), d'en Sala (el 1699 ja era vella), d'en Burch (el
1699 ja era vella), de Sant Joan (1759), de Castell d'Aro (sense referència
antiga), d'en Dausà (1585), de n'Eres (el 1721 ja era trencada), d'en Sons
(1565), dels Bolcadors (1745), d'en Cruanyes (1745), d'en Teu (1733) i de
Palot (1754).
Resum: una creu és esmentada en un document del s. XIV; una en un
altre del XV; tres en documents del XVI; set en documents del XVII; vuit
en documents del XVIII; i una sense referència antiga. Recordem, com
hem dit ja, que les dades són de les referències; les creus eren més antigues.
Probablement, com diu Armand de Fluvià a la Gran Enciclopèdia Catalana, eren «en llur majoria gòtiques i renaixentistes i en menor nombre
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barroques», bé que algunes —com la creu d'en Gras— deuen ésser més
antigues encara.
4,

CONCLUSIONS

1) A Sant Feliu, les creus dites de terme rarament n'han servit. De
les 24 que hem inventariat, tan sols una sabem que fou fita des de l'antigor:
la d'en Gras. Més tard (^s. XVIII o XIX?) també en serviren dues d'altres:
la d'en Basart i la d'en Súria, bé que contra l'opinió de l'abat i del Monestir,
i probablement també contra el de la vila. Si de 24, solament tres serviren
de terme, no podem pas creure que aquesta fos la finalitat per la qual foren
alçades la majoria de les 24 creus esmentades.
2) Tampoc no pot acceptar-se que des de les 15 creus guixolenques
hom beneís el terme municipal. Serien massa benediccions. Des d'una sí
que podia fer-se l'esmentada cerimònia religiosa; potser també des de dues
o des de tres, no ho sabem pas. Però no des de quinze.
2a) Creiem raonable que la benedicció es fes, per exemple, des de la
Creu d'en Baguer, de la de Sant Pol o des d'una de les de Sant Amanç
perquè eren voltades de terres guixolenques. En canvi no ens sembla
probable que es realitzés des de les tres creus que serviren de fites perquè si
des d'elles es beneïa el terme en direcció als quatre punts cardinals, el
sacerdot beneiria terres que no serien de la seva jurisdicció, cosa que, sens
dubte, hauria motivat l'oposició del clergat veí.
2b) La benedicció del terme té lloc el 3 de maig, dia de la Invenció de
la Santa Creu. ^Era així en temps molt reculats? No ho sabem, car no
recordem haver-ne trobat res en cap dels nombrosos documents que hem
llegit.
3) En parlar de la Creu del Mar hem transcrit dos documents pels
quals sabem que quan la pesca era molt escassa i perillava el jornal dels
pescadors, aquests demanaven a l'abat que beneís el mar, cosa que es feia
des de l'esmentada creu. Cal recordar, però, que això es realitzava des
d'una sola creu, i al terme de Sant Feliu hi havia quinze creus d'aquests.
4) La de l'esperó dels Guíxols fou alçada per santificar un indret on
havia estat sebollida gent apestada. En determinades diades i per encàrrec
del Municipi, alguns clergues hi deien absoltes, salms i rosaris. Encara que
els documents no ho especifiquin, hem de creure que les deien davant o al
costat de la creu. Amb tot, recordem també que, amb les dades que tenim,
això es feia des d'una sola creu.
Per tant, tenim que de 24 creus inventariades, des d'una es beneïa el
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mar; des d'una altra s'hi deien oracions per als difunts, i tres servien de
terme. Això és tot el que sabem de les creus antigues.
De les que foren alçades en el segle actual, una ho fou per acció de
gràcies per haver-se salvat d'una plaga d'erugues els arbres d'aquelles
muntanyes, i 25 anys després fou perfeccionada per haver aconseguit el
poble tres camins; una altra fou alçada en record d'una santa missió, i una
tercera es beneí en el curs d'un aplec.
Per contra, a Sant Feliu no són vàlides les opinions que, aplicades a les
creus dites de terme, hem llegit o que ens han estat proposades:
1) No en coneixem ni una que fos alçada per indicar que allí mataren
un home, com sostenia el Capítol gironí (90).
2) Tampoc que foren alçades «en els termenals de les propietats per
tal de situar o marcar la fita o el dret de cada propietari», com diu mossèn
Ribot (91). Ignorem si aquesta circumstància es donava en alguna creu; en
tot cas seria excepcional.
3) Tampoc no en tenim cap que fos plaçada dins d'una sagrera, com
ens proposà un bon amic (92).
Els resums anteriors donen diversitat gran en tots els aspectes. La
majoria de creus eren al costat de camins: unes prop de les poblacions i
altres fora de les mateixes, però també n'hi havia a d'altres indrets, com la
del Mar i la dels Guíxols. En coneixem que eren plaçades a llocs baixos, a
llocs dominants i a semi-dominants. Unes eren creus de pedra amb grades;
altres també de pedra, bé que desconeixem si tenien grades, i finalment
n'hi havia de ferro. Dues tenien filloles i les altres, no. Unes servien per a
una cosa i unes altres, per a coses diverses, com hem vist suara. Totes, això
sí, tenien un clar sentit de la religiositat: es feien servir per a pregar per als
vius i per als morts, i per a donar gràcies a Déu, a la seva Mare o als Sants
pels favors rebuts. Finalitat primordial que creiem pot aplicar-se àdhuc a
les tres creus que serviren de terme.
Dit amb paraules d'un bon poeta, les creus de terme eren el «senyal
sensible de la fe vivent d'un poble, com un arbre de pregària i d'ombra
protectora en la monotonia dels dies que s'escolen» (93).
Aquesta circumstància ens duu a plantejar un aspecte nou del viure
(90) Veg. la nota núm. 5, i LLUÍS ESTEVA, Prehistòria de la comarca guixolense,
«Anales del I. de E. Gerundenses», vol. XII, 1958, p. 214.
(91) Veg. la nota núm. 2.
(92) La sagrera és el terreny sagrat que el bisbe concedia a les esglésies al dia de la seva
consagració. En general comprenia el terreny que voltava els temples i s'extenia fins a una
distància d'unes 30 passes.
(93) Veg. la nota núm. 2.
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guixolenc que no recordem hagi estat tractat per ningú, i que amplia el
camp que ens havíem proposat en iniciar el present treball. És aquest:

4a.

^VIVIEN ELS GUIXOLENCS D'ESQUENA A LA RELIGIÓ?

El que fou excel·lent escriptor i bon amic nostre, Agustí Calvet,
«Gaziel», deixà escrit: «No és pas estrany si Sant Feliu ha estat sempre una
població desganada en matèria eclesiàstica» i Sant Feliu «sempre fou una
vila republicana i anticlerical» (94). ^És això cert? Ho dubtem, especialment si ens referim a temps anteriors a la desamortització (1835). Ens
basem en les realitats següents, que demostren la religiositat dels Municipis, dels gremis i de la majoria —sembla— dels guixolencs:
1. Com hem vist, a Sant Feliu hi hagueren almenys 15 creus de terme
i, si exceptuem les dues alçades darrerament (de la Parroquial i de Sant
Elm), les despeses de conservació de les altres anaven a càrrec del Municipi. Hem trobat les factures de les despeses per a arranjar les creus de Sant
Pol, d'en Súria i d'en Sala (95); això sí, desconeixem quan foren alçades
les antigues, i qui les pagà. ^Quantes poblacions de les terres gironines
poden presentar un inventari semblant?
2. Actualment Sant Feliu té unes 45 vies urbanes que duen noms de
Sants, Santes o de caràcter religiós com Sagrat Cor de Jesús, Verge de
Fàtima, Processó, Creu, etc. Seria curiós conèixer quantes en tenen d'altres poblacions de cens semblant, tingudes per molt religioses a les terres
gironines.
3. La Universitat pagava les despeses dels predicadors religiosos que
actuaven a la nostra vila durant la quaresma, la festa major o quan tenia
lloc alguna santa missió, entre altres (96). Despeses voluntàries que la vila

(94) AGUSTÍ CALVET, Saní Feliu de la Costa Brava, Barcelona, 1963, ps. 26 i 35.
(95) Veg. les notes núms. 21, 46 i 74. També hem trobat una apoca que, entre altres
despeses, conté les efectuades a una o més d'una creu de terme, car no esmenta el nom de la
mateixa o de les mateixes. Diu així: «Comta del que ha costat lo treball de posar la Creu, es lo
següent. P.° del treball que ha fet Juseph Marturell de fer la canya de la Creu, 1 lliura, 5 sous, 8
diners. Per la Imatga del St. Cristo, 3 lliures. Per 4 jornals del mestra de casas entra la Creu y
adobar la sala y cuina de la Casa de la Vila, 2 lliures. Per 3 jornals ha Joseph Ribas que ha fet
de manobra, 1 lliura, 4 sous. Per una Post que se hagué de mariaster per lo sostre de dita Casa
de la Vila, 8 sous. Per los claus de clavar dita post, 3 sous. Per fer adobar la clau del Arxiu, 3
sous. Per mitxa rova de plom per buidar dins la creu, 17 sous, 4 diners». Datada el 31-1-1700
(AHMSF, sec. V, núm. 95 de 1699).
(96) Hem trobat una apoca municipal que diu: «pagarà a Antoni Ribas, Verguer nostre
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pagava de grat, car en els documents municipals no hem trobat que ningú
protesti, ni quan els guixolencs la passaven magra després de perdre la
Guerra de Successió; cosa que el Municipi hauria fet si la majoria dels
guixolencs no hi haguessin estat d'acord. Qui no ho cregui així, que recordi
els innombrables plets que el Municipi tenia constantment.
4. Quan per falta de pluja les plantes semblava que anaven a torçar
el coll abans d'hora i es preveia una collita minsa, la Universitat suplicava a
l'abat que fes pregàries «per la Pluja saludable y convenient». Aleshores
hom feia una solemne processó que anava amb la imatge de Sant Feliu al
lloc de Calaçans «hont fou y patí martiri» (97).
5. Quan els pescadors no agafaven peix, demanaven a l'abat que
beneís el mar, com hem dit no fa gaire.
6. Hom diu que, per a protegir la vila de la pesta, fou alçada la Creu
del Mar (98).
7. La vila no volgué deixar els enterrats a l'esperó dels Guíxols sense

( . . . ) per lo gasto se feu los dias de la ostentació de la Sta. relliquia en St. Elm. 29 de Xbre
1641» (AHMSF, sec. V, núm. 71 del 1641).
A la sessió municipal de I'l-V-1705 s'acordà: «E que per quant se te cabal satisfacció del
bon exemplar y Sta. Doctrina del P. Predicador Sr. (ací hi ha tres punts) que predica la pnt.
Quaresma li sia donada la quaresma del any vinent ab la Charitat acostumada. E per quant
fou precís a la pnt. Universitat gastar alguna quantitat de diner per lo sustento dels Pares de la
Companyia de Jesús qui dies passats predicaren la Missió en la pnt. Vila, Perso se delibera ser
dita quantitat pagada de Bens de la pnt. Universitat» (M. d'A. 1701-1712, f. 6).
A la sessió del 7-VII-1709: «Determinatio. Que la festa de nostre Patró y Màrtir St. Feliu
que tots anys se celebra el primer die del mes de Agost se fasse en lo pnt. y corrent any ab tota
pompa y solemnitat com es de costum ferse y celebrar ab los officis Divinals, prèdica y
musichs de cant y demés demostracions que per dit die se acostuman ferse. Y que perço sie de
Bens de la pnt. Universitat gastat lo necessari a coneguda de dichs Jurats» (M. d'A. 17011712, f. 129v).
I quan l'Ajuntament i els particulars passen problemes greus d'allotjaments, impostos
monetaris i d'espècies a causa de la Guerra de Successió, a la sessió municipal del 24-11-1713
hom acordà: «E mes deliberen que los Magfs. Jurats fassan venir un Predicador per a predicar
la paraula de Deu en la quaresma pròxima vinent ( . . . ) al qual li sia donat lo que la pnt.
Universitat acostuma donar per predicar» (M. d'A. 1712-1721, f. 72v).
Acabada la guerra esmentada, les dificultats econòmiques eren grans encara. Però no
per això el Municipi deixava de pensar en la predicació. Així en la sessió municipal del
13-1-1715 hom acordà: «aconduescan predicador per predicar la paraula de Deu en la pnt. vila
de Sant Feliu per la quaresma ( . . . ) ab lo salari o caritat que per dita Universitat fins vuy sa ha
acostumat donar» (M. d'A. 1712-1721, f. 223v).
(97) M. d'A. de 1701-1712, f. 333, doc. que signa el notari y secretari de la Universitat,
Salvador Rovira, el 15-V-1717.
(98) Vegeu la nota núm. 10.
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l'ombra de la creu i, cada any, la universitat feia dir-hi pregàries a costa
seva.
Les set raons anteriors fan que no opinem com «Gaziel» car ens
sembla que'els nostres avantpassats eren més creients del que darrerament
hom ha suposat. És evident, això sí, que els mateixos guixolencs que per un
costat sentien la religió, per l'altre combatien aferrissadament l'abat i els
monjos quan aquests actuaven més com a senyors de castell termenat que
no pas com a pares espirituals (99). Els guixolencs no anaven contra l'abat i
el Monestir com a representants de la religió; combatien els monjos
perquè, valent-se de la força que els tribunals els concedien, obligaven als
guixolencs —llurs vassalls— a pagar una part respectable de llurs ingressos
(100). Si analitzéssim el cas amb la nostra actual concepció sociològica, no

(99) Aquest era el llenguatge dels montjos, segons un testimoni gens sospitós, i fem
avinent que podríem augmentar molt el nombre de cites: L'abat Sedeno (1601-1604) «procuro atajarles los passos y atarles las manos a los jurados y villa de San Feliu» (p. 338). «Con
todas estàs victorias y mercedes de la mano poderosa de Dios no acaba esta villa de San Feliu
de abajar el cuello y cerviz a la obediència que debe ha esta santa casa y a su senor Abbat y
monges, sus senores naturales» (p. 339). «el monasterio saco providencia y se humiliaran los
pescadores» (p. 344). «No paro por esto Su Paternidad (Ponach, 1737-1741) de trabajar para
abatir el orgullo de estos vecinos» (p. 377). «En este ano (1747) hubo algunos cuentos entre la
villa y monasterio ( . . . ) y habiéndose manejado Su Paternidad en este asunto, fueron
condenados los regidores a ir en persona a pedir perdón al Abad y monges» (p. 379). «En 1759
introdujo causa ( . . . ) contra José y Pedró Durban ( . . . ) porque sin licencia de Su Paternidad
hacía (sic) edificar una casa en la calle de la Pelota, y en el mismo ano dio sentencia dicho
tribunal mandàndoles derribar la referida casa» (p. 384). Totes les cites són d'Els abats de Sant
Feliu de Guíxols, JOSEP MASSOTI MUNTANER», «Subsidia Monàstica», 2, Publicacions
de l'Abadia de Montserrat, 1971).
Per això no és d'estranyar que quan en un moment propici el Municipi pogué dir-hi la
seva, no usà un llenguatge més diplomàtic que el que usaven els monjos. Així el4-HI-1821 (en
ple Trienni Liberal) envià una carta al Congrés Constitucional i, entre altres floretes, deia:
« . . .la ley de 25 de octubre ultimo colmó de placer a la Vila por verse libre de la esclavitud en
que gemía ( . . . ) bajo el dominio de cuatro monges forasteros que ( . . . ) habían subyugado a
este Pueblo haciéndolo víctima de su avarícia y egoisme». I, al final: «La parròquia en manos
de este suprimido Monasterio es un arma funesta contra la Villa, es un ascendiente temible, es
un objeto de horror para estos ciudadanos que ya no pueden suportar la vista de unos monges
que abrigados a la sombra de un habito religioso han oprimido esta población» (E. Z.,Quejas
del Ayuntamiento Constitucional de San Feliu de Guíxols contra los monjes de la Villa,
«Àncora», 21-XI-1974.
(100) Ultra altres drets jurisdiccionals abastament coneguts, recollim tot seguit tres
documents referits a impostos que havien de pagar pescadors i caçadors al Monestir: «Consta
que als 5 de 7bre. 1488 comparegué Jaume Llandrich com a procurador de dit Abbat qui
convingué a Antoni Vilaret al qual feu demanda fos condemnat dit Vilaret en aver de pagar la
perna de tres porchs avia cassat en lo bosch de dit Abbat» (AHMSF, sec. XXIII, mim. 2-6).
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hi ha dubte que blasmaríem més de la posició feudal dels monjos que de la
conducta dels guixolencs (101).
Per tant, creiem que la nostra vila lluitava contra l'abat i els monjos
quan aquests actuaven com a senyors jurisdiccionals; no quan es comportaven com a seguidors de la doctrina cristiana. El que va passar del 1835 cap
ací indubtablement no està prou ben documentat i caldria aprofundir molt
més el seu estudi per tal d'arribar a conclusions acceptables.
Aquest és el nostre punt de vista actual que exposem com a hipòtesi de
treball; de cap manera, però, no el considerem definitiu, puix el tema
queda tan sols esbossat.

«Setembre 1607. Al primer de setembre 1607, Pere Pagès, pescador desta vila va pedre quatre
toninas bonàs de las quals dona la mitat de la mayor per son dret al monestir y de les demés, 3
dinés per cada una segons es costum y donaren li un pa de convent y un brocal de vi com es
acostumat y apoca de lo predit en poder de mossèn Geronim Falgueras, notari» (ACA,
Monacals, Hisenda, núm. 1578, f. 65). «tuvo que hacer Su Paternidad (Campos, 1673-77)
varias protestas contra diferentes particulares de la villa que no querían pagar el derecho del
quarto de los animales cogidos dentro del termino, como se debe» (MASSOT, Els abats...,
p. 350).
(101) Sempre, però, hi ha hagut una minoria que anà contra l'Església i tot el que ella
representa. Així «lo dia 13 febrer 1737 a la matinada y molt antas del dia ha succehit a que gent
poch temerosa de Deu y a la temporal justícia han despenjat la porta xica de la Iglesia de Sant
Joan Baptista de la present vila... y entrats en dita Iglesia han també despenjat la porta de la
sachristia y entrats a ella han despenjat lo armari de la Plata y han robat dos calzars dexant las
Patenas y los ensensers, y la Barquilla (?), y una palmatoria tot de Plata y de la capella del St.
Drap han robat la llàntia de la forma major, de Plata...» (M. d'A. 1722-46, f. 344).
Dissolta la comunitat benedictina el 1835, recordem encara els fets del 28-VII-1909 amb
la crema de l'església de Sant Joan i del col·legi dels Germans de la Doctrina Cristiana i, per
últim, l'assassinat de capellans i gent propera a ells, fet que tingué lloc en el cementiri
d'aquesta ciutat la nit del 31-X-1936. En el primer cas, però, no hi hagueren víctimes i tres
persones àdhuc pogueren salvar objectes religiosos: Francesca Muntaner, tres imatges que
actualment són al Museu Municipal; mossèn Pere Dausà, la relíquia del Sant Drap, i Josep
Rodas, el Santíssim (ÀNGEL JIMÉNEZ, Notes per a un millor coneixement històric de la
nostra «setmana tràgica». Juliol 1909, «Es Corcó», juliol/agost 1982. Després d'un intercanvi
d'opinions amb Narcís Dausà i Àngel Jiménez hem aclarit les dades que donem). El cas de
l'any 1936, al nostre entendre, no té atenuants ni justificació possible.
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APÈNDIX ÚNIC
1692, gener 18. Sant Feliu de Guíxols.
Testimonial. Llorenç Mercader, sacristà; Jaume Peraferrer, domer de
l'església parroquial de Santa Cristina d'Aro, i Antoni Bover, rector de la
parròquia de Castell d'Aro, testifiquen davant del notari Joan Blanch:
«De com lo die pnt. nos som conferits en una Creu dita la Creu den
Súria que es construida y edificada en lo mitg del camí Real qui va de la vila
de Sant Feliu de Guíxols a la ciutat de Gerona la qual creu es de pedra, y la
piramida de ella te de alsada catorsa palms poch mes poch menos y sobre
dita piramida se troba dita creu y baix en la pianya hi ha tres gradas que la
circuexen. De tal manera que dita creu per nosaltres es stada mirada y
reconeguda molt attentament una, dos y moltes vegades. Y havem vist que
en ella hi ha lo següent Ço es baix de dita creu en la predita piramida de
aquella es a saber, de la part de mitgdie y ponent, una Imatge de un St.
Christo y de llargària de un païm poch mes o, menos, y en lo camp ahont
esta sculpit dit St. Christo, ço es en lo peu de aquell hi ha un letrero dividid
part a la ma esquerra y part a la ma dreta que per ésser lletra com la
judicada antiga y no poderse afigurar no se es poguda llegir. Del mateix
modo debaix de dita figura del St. Christo havem vist que y ha una Imatge
de nostra S.a ab lo ninyo Jesús que te en sos brassos sculpida dins a modo de
una capella de alsada de un païm y un quart poch mes, o, menos. Y dita
Imatge de Ntra. S.a segons apar esta assentada ab cadira si be de una part y
altra se veu que an rompuda la arquitectura dels brassos de la dita cadira. Y
axibe baix de dita Imatge de Ntra. S.a se tro va altre figura sculpida que se
veu aporta mitra y crossa de alsada dita figura de un païm mes, o, menos y
al costat de dita figura, ço es, de la ma dreta hi ha una descripció de lletras
antigas y a la ma squerra altre descripció de dita lletra, que lo que diuen
dites descriptions no nos resolem. També debaix de dita figura se troban
sinch armas sculpidas totas de una mateixa altura unas baix de las altres Y
ditas armas estan ab tres barras de relleu Y als dos collaterals de ditas armas se
troban també a quiscun de ells altres sinch armas totas de una mateixa
forma sculpidas Y en quiscuna de ditas armas hi ha a modo de una campana
dalt del camp de ditas armas y baix de dita campana ço es de traves hi ha dos
barras una mes llarga que la altra Y es la veritat (amb nota al marge: «del
que diem que com em vist») en virtut del jurament tenim prestat».
(AHMSF, sec. XII).
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La creu de Castell d'Aro. Fotografia de l'Arxiu Mas, feta el 1919, en la qual es veuen les
cinc grades que aleshores tenia el peu.
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NICOLAU MATAS
PINTOR DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS
per

JOSEP CLARA

La consulta dels protocols notarials dipositats a l'Arxiu Històric
Provincial de Girona (AHPG) ens ha permès de documentar i ampliar els
coneixements que teníem sobre els pintors que treballaren a les comarques
gironines durant la segona meitat del segle XVI.
La nòmina dels artistes dedicats a-la pintura durant aquest temps és
força llarga, ja que comprèn, entre altres, els noms de Pere Matas (f 1558),
Antoni Coll (t 1571), Nicolau Mates (f 1570), Vicenç Cebrià, Joan Mates
(t 1585), Damià Mates, Joan Cebrià, Pere Rovira, Gabriel Rovira,
Joan Moles, Montserrat Moles, Tomàs Espinosa, Miquel Martorell, Pere
Mates II, Perris de la Rocha, Benet Sanxes Galindo, Joan Sanxes Galindo,
Joan Baptista Toscano, etc. Com hom pot deduir dels cognoms esmentats,
la llista inclou pintors natius i d'altres forans que passaren temporalment
per la nostra terra.
Per tal de donar una notícia més detallada de tots ells, hem pensat que
seria adequat i útil de redactar una colla d'articles on es recullin les realitzacions i activitats de cada artista, i es publiqui també la documentació
principal que els afecti.
Com que aquest anuari aplega treballs referits a l'àmbit del Baix
Empordà, ens permetem de dedicar el present treball a Nicolau Mates, el
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pintor que tingué una relació més directa amb Sant Feliu de Guíxols. Val a
dir que aquest artista és citat per Joan Ainaud en una visió panoràmica de
la pintura catalana dels segles XVI i XVII (1), però la bibliografia especialitzada que existeix avui no sap gairebé res del nostre pintor. Podem
afirmar, sense cap exageració, que hom en coneix el nom i pràcticament res
més.
ENTRE SANT FELIU I GIRONA

La documentació notarial de Girona esmenta Nicolau Mates com a
pintor de Girona. De fet va residir a la capital del Gironès una vintena
d'anys i en fou ciutadà, però —com en el cas del millor pintor renaixentista
català, Pere Mates— es descobreix la seva vinculació innegable amb la vila
de Sant Feliu de Guíxols, la qual cosa ens inclina a pensar que n'era originari. Abona aquesta opinió el fet que hi tenia família i propietats, i així
mateix ho constata l'expressió '«pintor de Sant Feliu de Guíxols» que
l'acompanya en les primeres referències que hem trobat (1543).
L'any 1547 el seu nom apareix en el fogatge que es conserva a l'Arxiu
Municipal de Girona. És relacionat entre els habitants de la plaça de l'Oli,
però hom no li assignà cap quantitat a pagar perquè «no està en ciutat».
Que hi surti vol dir que ja posseïa una casa a Girona, encara que, per la
feina n'era absent. La seva residència devia dependre dels encàrrecs, però
en aquesta època no podem precisar si era o no ciutadà de Girona, puix que
el 1551 —en signar el contracte de Fellines, que veurem més endavant— és
anomenat encara pintor de Sant Feliu.
Entre el 1553 i el 1569, en canvi, la residència de Nicolau Mates a
Girona ens és confirmada per diverses fonts. Del 1554 al 1559 apareix en els
fogatges com a habitant al carrer de la Campana i posteriorment al carrer
de l'Hostal de l'Àngel, entre l'església de Sant Feliu i el monestir de Sant
Pere de Galligants. També, durant aquest temps, els registres parroquials
de la col·legiata donen testimoniatge que era casat amb Eleonor i que hi
batejà, si més no, aquests fills: Jerònima (1553), Josep (1555), Narcís
(1557), Llàtzera (1559) i Francesc (1566).
Per altres informacions sabem que, així mateix, eren fills seus: Joan i
Damià, que seguiren l'ofici de pintor; Feliu, que exercí de ferrer a Sant
Feliu de Guíxols; Rafaela, que l'any 1580 es casà amb l'imaginaire Joan

(1) J. AINAUD, «La pintura dels segles XVI i XVII», a L'art català, Barcelona, Aymà,
1961, vol. II, p. 84.
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L'escultor Onofre Enric s'obligà el 3 d'octubre de 1568 a fabricar el retaule de l'Hospital
de Sant Feliu de Guíxols d'acord amb aquesta traça, presentada per ell mateix. El contracte
especifica els detalls de cada part: "en lo tabernacle del mig farà e fabricarà dos figures de
bulto, la una de Xps. y l'altre de Sant Joan Baptista, de largària de quatre palms y mig païm
de peanya, y més fabricarà quatre caps debaix les quatre columnes són en dita trassa, y sobre
les dites columnes quatre caps de seraphins de bulto, y més fabricarà en lo front del pis un Déu
lo pare de bulto, y sobre de tot lo dit retaule un Xps. crucificat". Aquest retaule va ser pintat
per Nicolau Mates el 1569.
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Ballester, i Nicolau, llibreter al carrer de les Ballesteries de Girona (2).
Els lligams de Nicolau Mates amb la vila de la Costa Brava degueren
ser constants. Tenim esment que ell i la seva esposa Eleonor, el 31 d'agost
de 1557, van vendre a Feliu Mates, germà de Nicolau i ferrer de Sant Feliu,
tres vessanes de terra boscosa que abans havia estat vinya, les quals eren
situades dins el terme de Sant Feliu, en el lloc anomenat Cocalasans (3).
D'altra banda, sabem que el 1570 —any del traspàs de l'artista— aquest
era a Sant Feliu, car hi atorgà testament davant el notari Jaume Junyent (4).
Pel que fa a la seva muller Eleonor, direm que el 1557 va fer testament (5), però vivia encara en la data de la mort del marit. És més: el 8
d'octubre de 1570 va celebrar un nou casament amb l'espaser de Girona,
Bernat Tarroja, la filla del qual —Magdalena— es desposà el mateix dia
amb Joan Mates, hereu de l'artista ganxo traspassat(ó).
L'OBRA DE NICOLAU MATES

La primera referència que tenim documentada del nostre artista correspon al contracte signat per pintar el retaule de Sant Miquel per a l'església parroquial de Santa Maria de Bell.lloc, el 8 de febrer de 1543. Per la
realització d'aquesta obra hom li prometé 10 ducats i la despesa de menjar,

(2) N. CASTELLS i J. CLARA, «Noves dades sobre els pintors Mates», a Revista de
Girona, núm. 97, 1981, p. 279. Que Joan Mates i Damià Mates eren germans ens és confirmat
per la cita «Joannes Mates, pictor Barchinone habitator, et Damianus Mates, eius frater,
pictor Gerunde» (AHPG, notaria 3? de Girona, núm. 361, 19 de gener de 1585). Pel que fa a
Nicolau Mates llibreter, sabem que Joan Mates li pagà 30 lliures en paga pro rata de 100 lliures
deixades per son pare en el testament (Arxiu Municipal de Girona, Manual de la Taula de
Can vi, 25 de maig de 1571, f. 100 v.).
(3) AHPG, notaria 10? de Girona, núm. 249, 31 d'agost de 1557.
(4) La cita del testament a l'article consignat a la nota 2. No s'ha conservat el manual de
testaments del notari Junyent, i per això no l'hem pogut consultar.
La mort del nostre pintor, segons una nota que ens passa el bon amic Lluís Esteva, és
enregistrada al volum I d'Òbits de la parròquia guixolenca (f. LXIIII v.): "lo derrer de dit
(mes de març de 1570) morí mestre Nicolau 'mates, pintor estant assí pintant lo retaule del
espital".
(5) AHPG, notaria 3? de Girona, núm. 260, 14 de desembre de 1557. Havia elegit com a
marmessors i executors del testament, a més a més del seu marit Nicolau, Garau Nadal,
beneficiat de l'església gironina de Sant Feliu, Rafael Nadal, mercader i mestre Serra calçater.
Deixà 5 sous a l'hospital nou, 5 a Santa Clara i 5 al dels «massells»; 20 lliures al seu marit, i 5
sous a cada fill. Feia hereu universal de la resta de béns al seu fill Joan Mates.
(6) Arxiu Diocesà de Girona, Òbits i Matrimonis de la parròquia de Sant Feliu de
Girona (1553-1575).
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beure i dormir. La temàtica del retaule comprenia les figures de Sant
Miquel, la Verge, Sant Joan, un santcrist i la Pietat (7).
El 23 de juliol de 1551 signà una nova concòrdia per pintar un retaule
per a la parròquia de Sant Martí de Fellines. L'encàrrec havia de reportar-li
75 lliures barceloneses, a part el menjar, el beure i el dormir. Entre les figures que havia de pintar-hi, es comptaven les històries de Sant Martí, la
Verge, Sant Pere, Sant Joan, Sant Miquel, la crucifixió, l'Ecce Homo, etc.(8).
Una apoca del 17 de maig de 1561 ens assabenta que cobrà 16 lliures
del canonge Miquel Xammar, Antoni Garau i Joan Resplant, beneficiats
de la catedral, i de Miquel Spital, mercader, marmessors del testament del
canonge Miquel Preses, a compliment de les pintures fetes en el retaule de
Nostra Senyora dels Claustres de la seu gironina (9).
El dia 1 d'abril de 1562, conjuntament amb el fuster Bernat Pujades,
de la parròquia de Riudellots de la Selva, es comprometé a posar i pintar
tres retaules nous a l'esmentada parròquia selvatana: el de l'altar major, el
dels goigs de la Verge i el de Sant Miquel. El preu estipulat per a aquesta
obra de fuster i pintor era de mil lliures barceloneses (10). Tenim dades
complementàries que es relacionen amb la peritació i el pagament del
mateix treball (11).
Entre 1566 i 1569 Nicolau Mates intervingué en la dauradura del
retaule de la capella del Corpus de la catedral de Girona, les escenes del
qual van ser pintades pel pintor francès Perris de la Rocha. En un altre
indret ja hem donat més detalls d'aquesta obra i de les vicissituds que se'n
derivaren (12).
Del 1569 hem localitzat dos contractes més, que degueren ser les
darreres obres de la seva vida. D'una banda, tenim el que signà a Sant Feliu
de Guíxols el 29 de juny, pel qual es comprometé a daurar i pintar el nou
retaule de l'Hospital de la vila, acabat de construir per l'escultor Onofre
(7) Vegeu l'apèndix I.
(8) Vegeu l'apèndix II.
(9) AHPG, notaria 10? de Girona, núm. 261.
(10) Vegeu l'apèndix III. Calia pintar així mateix la trona i unes claus de volta.
(11) Aquests retaules de Riudellots hagueren de ser acabats per Joan Mates, el qual
conjuntament amb el fuster Pujadas reconegué haver rebut 20 lliures barceloneses a compliment de 1.000, «pro pretio retrotabuli per dictum quondam patrem meum depictum, et per
me dictum Puiades factum in dicta ecclesia parrochiali, et alia per me in dicti retrotabulo post
obitum dicti quondam patri mei depicta» (AHPG, notaria 10? de Girona, núm. 293, 25 de
febrer de 1574. La peritació de l'obra i els detalls que l'obligaren a perfeccionar-la es troben a
AHPG, notaria 10? de Girona, núm. 289, 5 de maig de 1572.
(12) J. CLARA, «El retaule de la capella del Corpus de la Catedral», a Revista de
Girona, núm.99, (1982), ps. 173-181.
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Enric (13). El preu convingut per aquest treball era de 70 lliures barceloneses (14), les quals cobraria el seu fill Joan després de la mort del pare
(15).
D'altra banda, el 25 de juliol del mateix any concordà amb els
pabordes de la confraria de Sant Martí dels sastres, administradors de la
capella de Nostra Senyora dels Claustres de Sant Martí Sacosta, la pintura
del retaule de la mateixa capella. Entre les figures del bancal i del capdamunt hi havia Sant Martí, Sant Narcís, la Pietat, la Verge i Sant Joan. El
preu fixat —30 lliures— incloïa, a més, la pintura d'una cortina (16).
Poc després de la mort de Nicolau Mates, el seu fill Joan cobrà 12
lliures i 10 sous a compliment de 50 lliures per haver pintat l'altar major de
Santa Coloma de Farners, quantitat que corresponia a una obra realitzada
pel seu pare (17).
Totes les dades consignades fins aquí revelen el camp d'actuació del
pintor. Nicolau Mates va realitzar una obra destinada exclusivament a les
comarques gironines, les característiques de la qual de moment ens són
desconegudes, car no s'han pogut conservar les pintures documentades. El
fet que els seus fills Joan i Damià seguissin el mateix ofici ha de significar
que aprengueren a pintar al taller de Nicolau Mates i que molt probablement l'ajudaren en diverses de les obres que hem ressenyat.
LA CONDICIÓ DE L'ARTISTA

L'estudi dels contractes que signaven els artistes abans de realitzar una
obra permet d'apuntar les relacions que existien entre art i societat, entre
artista i client. És, doncs, una manera adequada per aproximar-nos a la
condició social de la gent enquadrada en els oficis del camp artístic.
Què ens aporta la lectura dels que signà el pintor Nicolau Mates? Ho
resumirem així de manera esquemàtica:
El pintor, durant el seu temps, més que un artista era considerat com
un artesà molt solicitat per un mateix client: l'Església.
Els encàrrecs el sotmetien a complir els anhels del client, el qual d'altra
(13) Onofre Enric, escultor de Girona ( 1587), contractà l'execució del retaule el dia 3
d'octubre de 1568. L'obra havia de tenir 12 pams d'amplària i 16'd'altària, d'acord amb la
traça facilitada pel mateix Enric (AHPG, notari J. Junyent, de Sant Feliu de Guíxols,núm. 210).
(14) Vegeu l'apèndix IV.
(15) AHPG, notari J. Junyent, de Sant Feliu de Guíxols, núm. 216, 13 de maig de 1570,
apoca de 23 lliures, 6 sous, 8 diners. Ibid. núm. 219, 18 d'abril de 1571, apoca de 46 lliures,13 sous, 4 diners.
(16) AHPG, notaria 4f de Girona, núm. 328.
(17) AHPG, notaria 4? de Girona, núm. 330. Apoca de 26 de maig de 1570.
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banda era el qui fixava les característiques de l'obra: les escenes o històries,
el color, la mida, etc.
El preu acordat en el moment de la signatura del contracte acostumava
a ser abonat en tres pagues o terminis. La primera d'aquestes pagues solia
ser a l'hora de començar l'obra (així és consignat en el cas de Bell.lloc),
però també la primera paga es podia abonar a l'acabament de l'obra (cas
de Fellines, Riudellots i Sant Feliu). Per cobrar la totalitat de les pagues
hom havia d'esperar un any o més (2 en el cas de Sant Feliu).
Però l'abonament de l'import implicaba també un examen detallat de
l'obra, per tal de comprovar si s'ajustava als capítols signats. Per a aquesta
operació, el client demanava la col·laboració de persones expertes, i si la
peritació resultava negativa, el pintor havia de repassar l'obra abans de
cobrar.
Ultra els honoraris en moneda, veiem que en els casos de Bell.lloc i de
Fellines, el nostre pintor havia de rebre menjar i beure —el contracte de
Fellines parla de vi i oli— i un lloc per dormir.
Comptat i debatut, podríem encara reproduir aquí les paraules que
Jacques Heers aplica als artistes d'una època anterior: «La condició social
de l'artista era, doncs, molt modesta, i també el seu prestigi. Allò que
comptava era la probitat, la tècnica, l'habilitat manual. Només molt
rarament despertava l'admiració de les masses» (18).

APÈNDIX DOCUMENTAL

I
8 de febrer de 1543. Concòrdia per pintar el retaule de Sant Miquel de
l'església de Santa Maria de Bell. lloc. AHPG, notari J. Llandrich, de Sant
Feliu de Guíxols, núm. 139
Die octava febroarii anno predicto (1543)
Capitulatió e concòrdia feta entra Nicolau Ribas, de la parròchia de
Sta. Maria de Bell loch y obrer de la sglésia de dita parròchia, de una part, y
mestra Nicolau Mates, pintor de la present vila de Sant Feliu de Guíxols, de
part altre.
Primerament són de acord que lo dit mestre Nicolau Mates, pintor,
pinterà lo retaula qui és en lo altar de sant Miquel de dita sglésia, en lo qual

(18)
p. 295.

J. HEERS, Occidente durante los siglos XIV y XV, Barcelona, Labor, 1968,
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poserà bonàs colós y or fi, en lo qual retaula pinterà las figuras següents, ço
és, al mig de dit retaula pinterà la figura del gloriós sant Miquel y, al sobre
dita figura de sant Miquel, ha de pintar hun crucifix y la Verge Maria y sant
Johan, y als costats de dit sant Miquel pinterà huna figura, y baix al bancal
pinterà la pietat, la verge Maria y sant Johan, ço és, miges figuras, y ha
deurar lo llistó tot de or fi y las diademas dels sants y las freseduras dels sants
daurades de or fi, la qual obre promet fer bona y de mestre, ço és, bon or y
bones colors y pinturas.
ítem, lo dit Nicolau Ribas obrer promet donar y pagar al dit mestre
Nicolau Mates deu ducats valents dotze liures barceloneses y la despesa de
menjar, y de beurà, y dormir, tant quant sterà a fer dita obra, los quals deu
ducats li promet pagar lo dit Ribas obrer al dit mestre Nicolau Mates de esta
manera, ço és, tres ducats quant lo dit mestre Nicolau Mates comensarà lo
dit retaula, y après posat dit retaula y acabat tres ducats, y los restants quatre
ducats li promet pagar lo dia de sant Miquel del mes de septembre pus
prop vinent, y açò promet dit Nicolau Ribas sots dels béns y diners de la obra
de dita sglésia y encara los seus propris ab pena de ters, a requesta de deu
dias, ab renunciatió de f or propri, sotmettense, etc. firmant y jurant, etc.
E lo dit mestra Nicolau Mates promet donar acabat lo dit retaula per
ell faedor en lo modo susdit, y posar en son loch lo dia de la festa de
sincogesma primer vinent, y si dit retaula no agraderà al dit Ribas y als
altres parroquians, lo dit mestre Mates promet adobar aquell, si conegut
serà per mestres en tot lo que serà conegut, en la qual obra lo dit mestre
Nicolau Mates poserà de sos béns totas cosas que y seran necessàrias, y per
ço attendra y complir obliga tots sos béns axí largament, com dejús ha lo
dit Ribas.
Et sic dicte partes firmarunt et jurarunt, etc.
Testes: discretus Salvator Andreu, presbiter, et Franciscus Ferrer,
parator dicte Ville, in quòrum presentia omnes firmarunt et jurarunt, etc.
II
23 de juliol de 1551. Concòrdia per pintar un retaule per a l'església de Sant
Martí de Fellines. AHPG, notari M. J. Campmany, de Girona, núm. 277
de la notaria 8.

En nom de Déu sia amén.
De y sobre les coses deval scrites entre Ameri Sans y Leonart Moret,
parayre, obrés de la sglésia parrochial de Sanet Martí de Fallines del Bisbat
de Gerona, fahent assò de consentiment y voluntat e intrevenció d.ells
venerable mossèn Anthoni Bellver, prevere beneficiat de la Seu de Gerona e
rector de dita sglésia, y de mossèn Bertran Bellver, axí mateix prevere en
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dita Seu obtenint lo benefici de sancta Magdalena de dita sglésia de Fallines, e d.ells pròmens y de tots los parrochians de dita sglésia, de una part, e
mestre Nicholau Mates, pintor de la vila de Sanet Feliu de Guíxols, de part
altre, són stats fets, pactats y concordats los capítols següents.
E primerament, és concordat e lo dit mestre Mates promet, de la festa
de sanct Martí del mes de novembre propvenidor a un any de aquí seguidor,
pintar a forma de bon mestre un retaula a obs de dita sglésia de sanct Martí
de Fallines, aquell que stà ja fet de fusta y posat en lo altar maior de dita
sglésia, ensemps ab les polseres que.s tenen de fer de fusta, e té posar lo or
fi y les colós fines vertaderes y ab oli. Les portes de la sacristia tenen de ésser
pintades, en la una sanct Pera y en 1.altre sanct Pau, y los pilars de les
portes deuhen ésser daurats del mig en amunt, y les copades de atzur y de
mig en avall de colors. Lo banchal deu ésser tota la talla y pilarets daurats
ab aguad carmesins y atzur, et en dit banchal deuhen aver set miges figures:
la del mig Ecce Homo y a l.un costat la Verga Maria y a 1.altre sanct Joan,
y les altres restants farà segons li serà dit. ítem, la pessa del mig del retaula
farà sanct Martí bisba. En los altres quatre casaments pintarà les ystòries
de sanct Martí que li seran dites. Y los pilars y entretalaments sían tots
daurats ab alguns atzur y carmesí y vert en les copades, segons requerirà la
obra. E la cambreta de la Verga Maria, que és en lo un costat, deu ésser
pintada de atzur e carmesí ab unes carxoffes de or. E los listons e la petxina
daurada ab les copades de atzur y carmesí. E, a 1.altra costat, sobre la porta
de la sacristia, pintarà la ymatge de sanct Miquell, de bon art, ab lo entretallament daurat e les copades de atzur. La alquitrava sia deurada ab los
coimpes de atzur y carmesí. E, desús la alquitrava, té a pintar Jhesús crucificat ab Nostra Senyora y sanct Joan y monti Calvari. La gornició y pilarets
a 1.entorn deurats e atzur y carmesí allí hont requerirà la obra. E al costat
del crucifix pintarà, a la una part, la salutació de la Verga Maria, e 1.altre
encasament, que.s sobre dit crucifixi, pintarà mija figura de Déu lo pare. E
tots los spays que restaran dassà y dellà farà un celi a una nuvolada y molts
cerubins, segons requerrà l.obra. E les pasteres que.s faran de fusta sobre
dit retaula, dit pintor pintarà de colors de carmesí y atzur y diverses colors
ab alguna obra al romano a sa fantasia, segons bon art, y los entretallaments o borells daurats. La qual obre promet dit mestre fer bona y acabar
segons bon art de pintor, a coneguda de dos mestres en cars que hi hagués
qüestió, a dites parts elegidors, y haver posada aquella a totes ses despeses,
bé y fermament dins lo dit temps.
Item.los dits obrés prometen al dit mestre donar y pagar per dita obra
setanta y sine liures moneda barcelonesa per les pagues següents, ço és, tota
la ora que lo retaula serà pintat y posat a sont punt e acceptat trenta liures,
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y de aquell dia a un any vint y sine liures, y de la paga de les dites vint y sine
liures a altri any après seguidor les restantes vint liures a compliment de les
dites setanta liures.
ítem, és pactat que lo dit mestre farà la dita obra en la dita parròquia,
y los dits obrés li donaran loch franc per fer dita obra e dormir, y oli per
cremar, y vi per beure.
E les dites parts prometen tenir, servar e complir les dites coses, segons
stan dalt capitulades, e no contravenir per ninguna rahó ni causa, y per ço
ne obligan la una part a 1.altra tots lurs béns, ço és, dit pintor los seus
propis e los dits obrés los lurs béns propis, e de la dita obra, e d.ells parrochians de dita parròquia, e de quiscú d.ells insolidum, prometent de ratihibició de aquells ab totes obligacions, pena terç, salari de procurador de V
lliures per dia, renunciació de propri for e ab altres clàusules nacessàries y
en semblant posar acustumadas, a coneguda del notari largament.
Que fuerunt laudata, etc. per dictos Amerium Sans et Mathas, Gerunde, die XXIII julii anno MDLI?, presentibus pro testibus magnifico
Michael Prats I.D. et Hieronimo Almar, notario regió Gerunde.
Testes firme Petri Feliu minoris et Sebestiani Bellver, qui firmarunt
die prima augusti anno predicto, sunt: Rochus Pi, scriptor. et Laurencius
Torres, sartor Bascanone.
Testes firme Michaelis Spitall et Michaelis Nicholau et Jacobi Andreu
àlias Lorens et Joannes Ferrer, omnes parrochie de Fallinis, qui firmarunt
Gerunde, die V augusti MDLI?, sunt: Franciscus Pi, agrícola parrochie
Vilablarexio, et Rochus Pi, scriptor Gerunde.

III
7 d'abril de 1562. Capitulació per fer i pintar tres retaules i altres coses per
a l'església de Riudellots de la Selva. AHPG, notari M. Garbí (menor), de
Girona, núm. 264 de la notaria 10.".
En nom de Nostre Senyor Déu y...
Capítols fets, luhits y apuntats per y entre Baldiri Pons, àlias Vives,
Pere Joal, àlias Masgarau, pagès, y Damià Recolta, parayre de la parròchia
de Riudellots de la Selva, obrers l.any present de la obra de la sglésia de
dita parròchia, Miquel Roffí, primé jurat, y Miquel Joal, prome elegit de
dita parròchia, de una part, [y] Nicolau Mathes, pintor de Gerona, y Bernat Pujades, fuster de dita parròchia de Ridellots, de part altre, sobre la
factura de tres retaules fahedors de nou y altres obres y pintures en la
sglésia de dita parròchia.
E primerament, los dits Nicholau Mathes, pintor, y Bernat Pujades,
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fuster, convenen y prometen als dits obrers y pròmens acceptants y rebens
en nom de tots los parrochians de dita parròchia de Ridellots, fer de nou y
posar de fusta nova serà bona y sens vetas, de arbre blanc, tres retaules, ço
és, un retaula en lo altar maior, conforme i a semblança, hagut sguart al
spay de dita sglésia, a 1. altar maior de Sanet [a] Coloma de Farnés o de
Arenys, a tota electió de dits pròmens y obrers, ab una imatge de bulto de
sanct Steve en lo mig de dit retaule y altre imatge a cada costat de dit sanct
Steve, tanbé de bulto, delís sancts apparrà als dits pròmens y obrés, y ab un
crucifix, una verge Maria y un sanct Joan, tanbé de bulto, al cap de dalt de
dit retaule, y dos àngels de bulto en lo bancal sobre lo sacrari de dit retaula,
y altres imàtgens de bulto stan en dits retaules o al que per ells serà elegit.
ítem, al costat de dit retaule e sobre los altars, lo hu de la Verge Maria
y 1.altre de sanct Miquel, fer y posar de dita fusta sengles retuales, lo hu ab
los goigs de la Verge Maria y ab la imatge de la Verge Maria que vuy és en
dit altar, del tamany requer lo spay de dita sglésia, y 1.altre ab las istòrias de
sanct Miquel y la imatge de dit sanct Miquel en lo mig de dit retaule, de
bulto, y ab las imatges segons apparrà a dits obrers y pròmens, en lo bancal
del dit retaula, conforme al tamany requerrà lo spay de dita sglésia.
ítem, los dits Nicholau Mathes y Bernat Pujades convenen y prometen
als dits obrers y pròmens de fer, de pedra picada de Gerona, lo peu del dit
retaula major ab dos portalades, tanbé de pedra picada, a cada costat, y si
a ells apparrà desfer e posar més en fas o més enllà del que stà vuy la taula
de dit altar maior y enriquir dit peu y portaladas de or fi y posar colors
finas a l'oli allà hont serà mester.
ítem, los susdits Mathes y Pujades convenen y prometen als dits
obrers y pròmens pintar a l'oli lo dit altar maior de las istòrias y vida de
sanct Steve podran caber en los campers del dit retaula de bonàs y competents colors e argentadures de argent fi ab fresaduras de las diedemas y
perfils de las robas dels sancts seran pintats en dit retaule de or deducat, e
açò prometen comensar a fer dos anys après lo dit retaule serà posat y no
haurà fet moviment, si ja no aparia als dits pròmens y obrers deure.s
comersar abans.
E, ultra las dites istòrias, convenen y prometen los susdits Nicholau
Mathes y Bernat Pujades pintar, argentar y deurar, com dessús stà dit, lo
bancal del dit altar de quatre istòrias de la passió, la una la oració de l'hort,
l.altre la presa en l.ort, 1.altre lo assotament y la restant lo aportament de
creu, y en lo sacrari una imatge de Nostre Senyor com stave resussitat en lo
sepulcre, y a la part dreta la imatge de Nostra Dona y a la part squerra de
dit sacrari la imatge de sanct Joan.
E axí matex convenen y prometen pintar a l'oli, de colors competents y
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enriquir de or daurat y argentar, com stà dit, los dits retaules y istòrias dels
altars de la Verge Maria y de Sanet Miquel.
ítem, los susdits Nicholau Mathes y Bernat Pujades convenen y prometen daurar de dit or, y argentar de argent fi, y enrequir de atzur y
carmasí y altres colors fines, segons se requerrà, totas las imàtgens de bulto
susdites y altres haurà en dits tres altars y las cambres de aquells, y fer los
dits retaules, cornitxas, columnas, pilastras y tota altra obra de talla de
aquest de aquells. E la imatge del beneventurat sanct Steve tant solament
deurar tota, y sobre la dauradura enrequir de argent, de atzur o carmasí o
altres colors, segons la dita imatge requerrà. E lo arnes de sanct Miquel fer
tot de argent fi. E axí matex fer bonàs portas de fust, de arbre blanc, en los
dits portals fahedors en lo peu de dit retaula, com dalt stà dit, y pintar en
aquell en la una la imatge de sanct Pere y en la altre de sanct Pau, a l'oli, de
colors finas y perfils acostumats y ab los campers daurats.
ítem, los dits Nicholau Mathes y Bernat Pujades convenen y prometen
pintar al trempe , de bonàs colors, la trona de dita sglésia, y pintar al
trempe y daurar de dit or de ducat y argentar de argent fi las quatre claus
són en la cuberta de dita sglésia, una clau és en lo sostre del cor y las dos
claus són en las dos capellas són en lo altar maior de dita sglésia.
ítem, los susdits Mathes y Pujades, per llevar tot dupte y qüestió,
prometan cridar als pròmens y obrers qui las horas seran quant ells volran
anar a comprar lo or y argent volran posar en ditas obras, a f fi que ells hi
púgan anar o cometre a qui.s ben vist los serà, que entrevinga en dita
compra y veija si lo or serà de ducat o de manco quilat y lo argent fi.
ítem, los susdits prometen star a tot moviment la fusta dels dits retaules y peu de altar faran, dins dos anys après seren posats , y a tot altre
moviment féssan les deuraduras y pinturas demont ditas, dins spany de un
any après seran deurats y pintats, e axí bé si no staven dits altars posats y
pintats y tota dita obra acabada a tota perfectió y ab colors fines y competents deuraduras, a coneguda de mestres, assí que, fent algun moviment
o no stant dita obra ben acabada, hagen dits Mathes y Pujades posar
aquella a tot son bon compliment y perfectió, los quals retaules deuraduras
y pinturas prometen haver acabades a tota perfectió dins spay de set anys
primer vinents.
ítem, los dits obrers y pròmens, en nom de la obra y parrochians de
dita parròchia, convenen y prometen donar y pagar als dits mestre Nicholau Mathes, pintor, y Bernat Pujades, fuster, per lo preu de dits retaules,
peu de altar, pinturas, deuraduras y altres cosas demont dites, mil lliures de
moneda barcelonesa en diners comptants o en blat percehidor de l'acaptiri
fahedor per la obra, lo qual hagen a pendre los dits Mathes y Pujades en los
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preus següents: quiscun any, ço és, la mitat al preu comú valrà lo dia de
sanct Pere y sanct Feliu, y 1.altre mitat al preu tanbé comú valrà la primera
sepmana de quaresma, e açò dins spay de setse anys primer vinents.
E, ultra lo dit preu, los susdits obrers y pròmens convenen y prometen
als susdits Mathes y Pujades aportar a llurs despesas en dit nom, tota la
pedra del peu del dit retaula y portalades de la casa del spital de la ciutat de
Ger ona fins al sementiri de dita sglésia de Ridellots, e axí mat ex donar, los
tot lo enfustament y pertret, tant de cordes com de altres coses posades dins
la dita sglésia seran mester per posar los retaules, y pintar e deurar y
argentar aquells y las ditas claus y altres cosas susdites, e ajudar-los segons
serà necessari en fer las bastidas.
ítem, volan expressament los dits obrers y pròmens que los susdits
Nicholau Mathes y Bernat Pujades hagen e sien tenguts e obligats, així com
fer prometen, dar bonàs e idòneas fermansas, a coneguda de dits obrers y
pròmens, per totes las susdites coses y dependents de aquellas, en encare
per lo susdit preu dins quinse dies primer vinents. Altrament no volen ésser
tenguts ni obligats a pagar lo dit preu o partida de aquell als dits que ells
primer no hagen donades dites fermanses, etc.
Ideo nos dicte partes, laudantes, etc. (...)
Actum in dicta parrochia de Rivolutorum de Silva, prima aprilis
M? D? LXII?
IV

29 de juny de 1569. Concòrdia per pintar el retaule de l'hospital de Sant
Feliu de Guíxols. AHPG, notari J. Junyent, de Sant Feliu de Guíxols,
núm. 215.
Die XXVIIII mensis junii anno a Nativitate Domini MDLXVIIIIP
En nom de Nostre Senyor Déu Jesucrist sia amén.
Sobre la fàbrica de daurar y pintar lo retaula que novament se és
fabricat en lo spital de la present vila, entre lo venerable mossèn Pons
Gottarra, prevere de la vila de Sant Feliu de Guíxolls, y los honorables en
Joan Vicens, mariner, y Salvi Cassà, mercader, tots de la vila de Sant Feliu
de Guíxolls, pabordres y procuradors del spital de la present vila, de una
part, y lo honorable en Nicholau Mathes, pintor ciutadà de Gerona, de
part altre, són estats fets pactes e jurats los capítols e pactes següents.
E primerament, lo dit mestre Nicholau Mathes promet als dits honorables procuradors que, de así a la festa de Nadal primer vinent, pintarà y
daurarà, a despesses suas, lo predit retaule que novament està fabricat en
lo hospital de la present vila, en lo modo devall scrit.Primo, la mullura del
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banchal deurada, y les madalles de dit banchal encarnat y pintarà segons
ells requeren, y en lo entorn de dites madalles daurarà un perfili de or de un
dit i mig de ample, y baix en lo ennossament se ha de fer un perfil de or fi
ab asull y carmessí. En dit pla del banchal pintarà Nostre Senyor com està
en lo sepulcre, a la part dreta Nostra Senyora y en la altre part sant Joan, y
a cada cap del banchal pintarà les figures que li seran designades per dits
honorables procuradors y senyors jurats de dita vila. En lo tabernacle del
mig del dit retaule pintarà de azul fi y encarxofarà de hor fi la pitxina de dit
tabernacle, daurarà, enrequirà de colors segons requer dita petxina, y les
quatre columnes grans daurarà los capitells y les vases ab les vies dalt y baix
daurarà de hor fi. Les canals pintarà de blanch brunyit o de azul o del que
ordenaran. Los pilastres detràs dites columnes daurarà. Les mullures,
capitells y vases y lo pla dels dits pilàs tres argentera ab carmessí de sobre lo
argent y sgrafiarà una obra al romano. Los repertiments de les històries
daurarà y sgrafiarà una obra al romano, y en los quatre quadros pintarà les
figures que maneran i voldran dits honorables procuradors. Les dos figures
de dulto, ço és, Christo y sant Joan encarnaran y sgrafiran, y daurarà y
pintarà de fines colors segons que la obra requer. La cornitxa qui s'assenta
damunt les quatre columnes daurarà y així mateix los cabells dels serafins
daurarà, y les ales també de dits seraphins daurarà, y deurarà de carmessí
sobre l.or les testes de dits serafins encarnerà. Lo camper de dita cornitxa
pintarà de azul y carmessí. Les polseres de dit retaula argentera y sobre
daurarà y enrequirà de colors, segons requer dita obra. La història més
alta, qui se assenta sobre la cornitxa, pintarà sant Johan evangelista ho la
figura que los senyors de procuradors li dessignaran. Los costats de dita
història, dos columnes y dos pilastres daurarà y pintarà conforme los de
baix. Lo frontspil qui stà al cap demunt del retaula daurarà. La dita
mullura que stà entorn dit frontspil tanbé daurarà. Lo Déu lo pare, que és
de bulto, daurarà y pintarà y encarnerà, segons requer dita image. Los
ròtols que sien al costat de la història més alta deurarà y pintarà de azul y
carmessí, segons requer dita obra. Lo Christo crucificat qui stà al capdemunt del retaula que.s de bulto, daurarà, pintarà y encarnerà, segons
requer dita image, y més avant pintarà la cortina que starà devant dit
retaule, que serà de tela, un Christo crucificat y Nostra Senyora y sant Joan
y la Magdalena baix, y lo sobrecel de dit rettaule, que serà de fusta, pintarà
de la manera que se convé y pertany, y també promet que pintarà y
daurarà, segons se requer, dos àngells de bulto que han d.estar sobre lo
retaula, y tot lo sobre dit promet fer y complir com demunt stà dit, segons
dita obra requer y se pertany, a coneguda de persones en semblants experttes, y assò farà y acabarà com dalt té dit de así a la festa de Nadal
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primer vinent. Altrement sie en facultat de dits procuradors de fer-ho fer a
despesses de dit Nicholau Mathes, y les predites coses promet complir sots
lo jurament y obligacions de baix contenguts.
ítem, és pactat avengut y concordat entre dites parts que los dits
procuradors predits donaran y pagaran en lo modo.devall scrit, per rahó de
la obra contenguda en lo precedent capítol, al dit mestre Nicholau Mathes
predit, setanta liures moneda barcelonessa, en la forma y manera següent,
ço és, en continent que serà acabada dita obra a tota perfectió, com està
contengut en lo precedent capítol, li donaran y pagaran la terça part de
dites setanta lliures, que serà XXIII lliures, 6 sous, 8 diners y les restants
dos terças de dit preu de dita obra li pagaran de la primera paga a dos anys,
ço és, a la fi de quiscun any de dits dos anys, XXIII lliures, 6 sous, 8 diners,
y assó prometen que li compliran y reservaran sots lo jurament y
obligations devall contengudas.
Et ideo nos dicte partes, laudantes, approbantes, rattificantes et confirmantes pre inseria capitula atque pacta...
Testes firme omnium predictum sunt: Felicius Mathes, faber ferrarius,
et Narcissus Carbó, cultor de Pulcro loco, parrochie Sancte Ghristine
de Aredo.
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1.

LA GUERRA DE SEPARACIÓ (1640—1659)

La guerra de Separació (1) ha estat estudiada com un conflicte; nacional —que enfrontà el poble i les institucions catalanes contra l'exèrcit i la
monarquia espanyoles—, com una revolta social —que alça les classe^
populars urbanes i rurals contra els «rics» (amb tota l'amplitud —i
ambigüétat— del terme)—, i com la derivació local d'un combat més
genèric entre França i Espanya per a l'hegemonia d'Europa. Tots tres
aspectes són certs i cal saber-los relacionar per entendre la complexitat de
la guerra.
Elliott (2) analitza, amb una gran abundor de dades, el procés d'enrariment entre les institucions catalanes i la monarquia hispànica, que havia
de menar al trencament, l'any 1640. En una breu nota introductòria—com
pretén ésser aquesta part del treball— difícilment podem anar més enllà
d'assenyalar algunes de les fites més significatives d'aquest procés: el fracàs
de les Corts de 1626 (en les quals Olivares exigia una participació abusiva
dels catalans en el seu projecte de «Unió d'Armes», potser perquè creia,
com molts contemporanis seus, que el Principat tenia un milió d'habitants;
també demanava el «quint» als municipis i altres impostos); el nou fracàs
de les Corts de 1632, que no arribaren ni a realitzar-se, en xocar amb
problemes de protocol, que evidenciaven diferències majors; l'entrada al
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El castell de La Bisbal. (Foto de Lluís Esteva).

Principat, des de 1626, de tropes espanyoles (en sentit ampli: del rei
d'Espanya, car algun terços eren formats exclusivament per napolitants,
valons. ..), i els conflictes pels allotjaments amb la població rural; l'enrariment de les relacions entre les institucions de la terra i la monarquia...
Tot plegat calia entendre-ho en el context més global de lluita de les
monarquies europees per a aconseguir el poder absolut, bo i derogant les
Constitucions dels diferents països que governaven. La centralització, per
als catalans, significava també la castellanització (3), car les lleis de Castella eren molt més febles davant la monarquia, i les seves classes dominants

(1) Emprem al llarg del treball indistintament els termes «Guerra de Separació» —que
ens sembla més correcte— i «Guerra dels Segadors» —que és el que més èxit popular ha
tingut—. El terme «Revolta Catalana» amb els seus homònims: Revolució, Rebel·lió . . .—,
introduït per J.H. Elliott, ens sembla insuficient per explicar el conjunt del que s'esdevingué
de 1640 a 1659, a banda de ser un terme d'una arrel inequívocament britànica.
(2) ELLIOT, John H.: «La revolta catalana, 1598-1640. Un estudi sobre la decadència
d'Espanya». Ed. Vicens-Vives. Barcelona, 1966.
(3) REGLA I CAMPISTOL, Joan: «Efa virreis de Catalunya». Història de Catalunya,
Biografies Catalanes. 4.a ed. Barcelona, 1980. p. 40.
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participaven dels somnis hegemònics dels Àustries (tot plegat, a més a
més de la tradicional superioritat econòmica i demogràfica del Regne de
Castella).
En aquestes circumstàncies, quan França declara la guerra a Espanya
(19 de juny de 1635), Olivares veu per fi la possibilitat d'imposar als
catalans una forta contribució a la causa imperial castellana. És així com cal
comprendre l'allotjament de més terços i l'endegament d'una campanya
militar des dels Comtats del Rosselló i la Cerdanya (1637), que fracassà.
Les relacions entre el poble català i l'exèrcit espanyol i entre les
institucions de la terra i la monarquia eren cada cop més insostenibles. En
aquestes circumstàncies, el 1638 emergeixen alguns dels homes que seran
protagonistes del primer moment de la revolta: el virrei, comte de Santa
Coloma (membre de l'aristocràcia col·laboracionista), nomenat el febrer; i
els diputats, insaculats el juliol, entre els quals cal remarcar les figures de
Pau Claris (4) i Francesc de Tamarit, representants d'una petita noblesa
rebel. Per a Elliott (5) és aquest grup el qui pren la direcció del país mentre
la burgesia litoral passa a un segon pla, que esdevé més o menys seguidista
davant les excessives exigències reials.
La caiguda d'Opol i Salses en mans franceses (juny de 1639) i la
consegüent campanya de recuperació no feren més que agreujar les relacions entre Catalunya i la monarquia. Pitjor fou, és clar, la decisió d'allotjar aquells més de 10.000 soldats dels terços a Catalunya, després de la
reconquesta de Salses (gener de 1640). Els terços d'infanteria s'allotjaren
en una àmplia franja costanera, de Palamós a Barcelona, mentre la cavalleria s'hostatjava al Vallès (6).
Els allotjaments foren font de tensions entre les autoritats catalanes i
reials, i, sobretot, font d'oberta rebel·lió al camp. La monarquia espanyola
pretenia que s'apliqués el mètode d'allotjaments de Lombardia (7), molt
més onerós que el que les Constitucions acceptaven des de 1630; d'altra
(4) Sobre Pau Claris, veieu: ROVIRA I VIRGILI, Antoni: «Pau Claris». Barcelona,
1922; GARCÍA CÀRCEL, Ricard: «Pau Claris. La revolta catalana». Dopesa. Barcelona,
1980.
(5) A banda de l'obra citada del mateix autor, veieu: ELLIOTT, J. H.: «La classe
dominant catalana en els segles XVI i XVII . Una aristocràcia provincial», a «L'Avenç», 40.
Barcelona, juliol-agost 1981. (La versió original és de 1969).
(6) SERRA I PUIG, Eva: «La Guerra dels Segadors». Ed. Bruguera. Barcelona, 1966.
p. 43.
(7)ELLIOT, J.H.: «La revolta...». Op. cit. p. 386-387. El sistema constitucional d'allotjaments era fixat a les «Constitucions i altres Drets de Catalunya». Llibre I, títol 58, Constitucions 12, 15 i 17. Edició facsímil feta a Barcelona el 1973 de l'edició de 1704. Ed. Base.
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banda, els soldats, mal pagats i sovint afamats, anaren massa sovint més
enllà del que la llei permetia.
Davant la resistència popular, els terços iniciaren accions de càstig
particularment dures (Santa Coloma de Farners, Riudarenes...). La mateixa monarquia, que havia entrat en una dinàmica sense aturador, féu
detenir el diputat militar, Francesc de Tamarit (18 de març de 1640).
La situació esclatà. Grups de pagesos de les comarques afectades
s'anaren organitzant militarment per fer front als terços espanyols. Les
accions, cada cop més espectaculars, abocaren en l'entrada de 2.000 pagesos a Barcelona, el 22 de maig, que alliberaren F. de Tamarit. Però el
fet més important, que donà nom a la revolta, es produí el dia de Corpus (7
de juny) de 1640, a Barcelona. Un petit incident entre un grup de segadors i
un oficial reial provocà l'esclat revolucionari, amb la crema de cases de
membres de l'Audiència i altres col·laboracionistes, i la mort del virrei. Els
segadors, als quals s'uniren sectors força nombrosos del poble menut
barceloní, cridaven: «visca la terra», «muiran los traïdors» i «muira el
malgovern», però també «visca lo rei» (tàctica per evitar una major repressió?, mitologia àmpliament arrelada que fa del governant sempre el «bo» i
dels seus assessors els «dolents»?, desig de no trencar definitivament amb
la monarquia espanyola?)
El següent pas fou òbviament l'extensió de les revoltes a les principals
viles catalanes. Ara, els atemptats no anaven dirigits només contra els
agents reials, sinó també contra tots els rics.
Però com diu Eva Serra (8), no hem d'identificar totalment la revolta
popular —«dels segadors»— amb la Guerra de Separació. Aquest darrer
terme és més ampli, i en ell també hi participa l'ofensiva de les institucions
que, segons Sanabre (9), des de juliol començaren a negociar amb França.
El mateix mes de juny és nomenat virrei el duc de Cardona; més tard,
en morir ell, ho fou el bisbe de Barcelona, Gil Manrique. Els seus esforços
per a evitar la guerra foren ja improductius.
Els mesos que van de juliol a desembre són, efectivament, de preparació de la guerra. Els terços espanyols s'havien anat concentrant al Roselló i
a la Cerdanya (més la vila de Roses, a l'Alt Empordà) i a Tortosa. Fou en
aquesta ciutat on el mes de setembre tingué lloc una contrarevolució que la
convertí en base de la posterior ofensiva castellana. També els catalans
feren diversos esforços per a la mobilització general, en gran part fracassats
(8) SERRA I PUIG, Eva: «Laguerra...». Op. cit. p. 53.
(9) SANABRE, Josep: «La acción deFrancia en Catalana en la pugna por la hegemonia
de Europa (1640-1659)». Real Acadèmia de Buenas Letras. Barcelona, 1956. p. 93.
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per la passivitat de les viles. Els contactes amb França, d'altra banda,
avançaven. El 20 d'octubre de 1640 Du Plessis-Besançon entrava a Barcelona, i ben aviat signava un primer pacte franeo-català. El 28 de novembre
travessaven el Rosselló els primers soldats francesos.
El 8 de desembre, un exèrcit nombrós manat pel Marquès de los Vélez
iniciava, per Tortosa, la conquesta del Principat. La marxa fou molt
ràpida. Sota la pressió de les tropes espanyoles, i després d'un efímer intent
de proclamar la República Catalana, la Junta de Braços aprovà, a proposta
de Pau Claris, el nomenament de Lluís XIII com a comte de Barcelona.
Era el 23 de gener de 1641.
El pacte franeo-català (10) pressuposava el respecte a les Constitutions de la terra i a les atribucions de les seves institucions. També que els
càrrecs judicials i eclesiàstics i alguns de militars haurian de ser sempre a
mans de gent del país; els virreis, però, serien francesos. Els principals
problemes del període anterior—allotjaments, quints...— eren resolts, si
més no sobre el paper, en la línia dels que marcaven les Constitucions
catalanes. El Principat mobilitzaria un exèrcit de 5.000 infants i 500 cavalls,
que en cap cas no haurien de sortir del país, però no hauria de pagar les
despeses de l'exèrcit francès que combatia a Catalunya. Finalment, el rei
de França es comprometia a respectar els drets dels catalans que vivien en
la zona de domini espanyol, i a no separar el Principat dels comtats. Els
pactes, però, pressuposaven la creació d'un consell de Guerra franeocatalà, que anà desplaçant les atribuciones de la Generalitat, i més encara
des de la mort de Pau Claris (27 de febrer).
El 26 de gener, però, les tropes franeo-catalanes venceren el Marquès
de los Vélez a la batalla de Montjuïc.
Des d'aleshores, fins al 1652, la guerra es desenvolupà en tres fronts:
el front sud: les tropes franeo-catalanes maldaren, en diverses campanyes,
per a conquerir Tarragona i Tortosa; únicament aquesta ciutat caigué, el
1648, però el saqueig a què la sotmeteren les tropes franceses no féu mes
que desprestigiar la seva causa; el front occidental: les tropes castellanas
atacaren contínuament Lleida, que finalment caigué el 31 de juliol de 1644;
una setmana més tard, Felip IV entrava a la ciutat i jurava les Constitucions
del país, en una acció que fou bàsica per a entendre el canvi d'actitud
d'alguns sectors catalans; finalment, el front nord, de gran importància per
als objectius annexionistes francesos: Perpinyà queia el 29 d'agost de 1642,
però la lluita continuà fins al 29 de maig de 1645, amb la caiguda de Roses.
(10) Podem trobar una transcripció del pacte a BOFARULL, Víctor: «Historia de
Cataluna y de la Corona de Aragón». Barcelona, 1863, p. 654-661.
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Durant el període 1641-52 se succeïren un total de 10 virreis francesos.
La figura més estable, però, fou Pèire de Marca, nomenat visitador des de
1643, i que es mantingué al càrrec —àdhuc exercint en interregnes de
virrei— pràcticament fins a la fi de la guerra (11).
La resistència catalana a les tropes franceses es manifestà amb dos
tipus d'expressions: resistències als allotjaments i atemptats pagesos, i
oposició política de la burgesia (que veié l'augment de la dependència
endèmica comercial i industrial del Principat envers França); tot plegat, a
més a més de l'oposició ja inicial de la noblesa i dels bisbes —d'origen
castellà—, font de múltiples exilis (12). L'enfrontament polític es concretà
en diverses conspiracions, la més important de les quals (1645) era dirigida
pel mateix President de la Generalitat, Gispert d'Amat (13). Pel que fa a
l'oposició pagesa, remarquem l'alçament de les Terres de l'Ebre (1648)
(14) i tot un seguit d'incidents arreu.
La guerra seguí les vicissituds internacionals: independència de Portugal —que afeblí Espanya— intents de Pau de Munster i Westfàlia —en els
quals França va intentar jugar amb la carta de Catalunya per aconseguir els
Països Baixos—, i finalment la Fronda (1648-53), que debilità les posicions
franceses.
La fam, després de la mala collita de 1650, fou preludi de la pesta de
1651, i restà les darreres forces del Principat (15).
Finalment, el 1652, Joan-Josep d'Àustria entrava, capitanejant les
tropes espanyoles, a Barcelona. Durant el setge, un bon nombre de ciutats
s'havien rendit, i d'altres ho feren immediatament després. Restaven, però,
a mans franceses els Comtats del Rosselló i de la Cerdanya i la vila de
Roses. Fins a 1659, doncs, la guerra no s'interrompé, sobretot a les
comarques frontereres.
El 7 de novembre de 1659, espanyols i francesos signaven, sense
consultar les institucions del país—fet obertament anticonstitucional—, el
(11) SERRA I PUIG, Eva: «Resistència de Catalunya [decadència castellana: la Guerra
de Separació», a «Història de Catalunya» ed. Salvat. 4t. volum. Barcelona, 1978, p. 97.
(12) Sobre aquest punt veieu: VIDAL I PLA, Jordi: «Els exiliats filipistes: una divisió
en la classe dirigent catalana», a «L'Avenç», 40, juliol-agost 1981. Del mateix autor: «La crisi
social dins de la classe dirigent catalana. Elements bàsics de l'estudi sobre els exiliats filipistes a la
Guerra dels Segadors (1640-1652)», a«Pedralbes. Revista d'Historia Moderna», 1, Barcelona,
1981.
(13) SANABRE, Josep: «Laacción...» Op. cit., p. 313.
(14) SANABRE, Josep: «Laacctón...» Op. cit., p. 422.
(15) VILAR, Pierre: «Catalunya dins l'Espanya Moderna». Ed. 62. B, 1964-68. Veieu
l'apartat dedicat a aquest tema al 2n. volum.
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Tractat dels Pirineus, que significava l'escapçament de la nostra Pàtria
(16).
Els catalans, però, no l'acceptaren mai, i la resistència a l'ocupació —a
una i altra banda de les Alberes—, continuà durant la resta del segle, en un
preludi del que havia de ser la Guerra de Successió. També l'enfrontament
franeo-castellà s'allargassà, en diverses tongades, fins al 1697.
Voldríem, per acabar aquest apartat, fer un breu repàs a les aportacions historiogràfiques que, des de 1956, s'han fet sobre aquest tema (17).
— Josep Sanabre ha centrat els seus treballs (18), tots ells molt ben
documentats, en l'anàlisi de la Guerra dels Segadors com un episodi més de
la Guerra dels Trenta Anys, i, per tant, de la pugna franco—espanyola per
a l'hegemonia d'Europa. Es tracta, doncs, d'un enfocament que, en el seu
moment (1956) fou molt renovador.
— Pierre Vilar, a «Catalunya dins l'Espanya Moderna» (1962) (19)
intenta una explicació econòmica de la revolta. En realitat, per a ell fou la
«reacció política d'una regió pròspera contra les repercussions de la decadència» espanyola, una «manifestació de vitalitat» (20) que es mostraria
des de la primera estrofa de «Els segadors»: «Catalunya comtat gran / qui
t'ha vist tan rica i plena». Es tracta d'una aportació enriquidora, perquè
qüestiona la visió tradicional que feia de la desesperació l'origen de la
guerra; malgrat tot, és un afirmació per a demostrar, i més després de la
tesi doctoral d'Eva Serra «La societat rural catalana dels segles XVI i
XVII», que sembla provar el contrari (per a ella no hi hagué creixement
agrari entre 1598 i 1640).
— John H. Elliott aporta, l'any 1963, una obra molt documentada, que
analitza prou bé el procés d'enrariment entre les institucions catalanes i la
monarquia espanyola, que abocà en l'esclat revolucionari de 1640. Elliott
desenvolupa la contradicció entre la petita noblesa pirinenca—rebel— i la

(16) Sobre aquest punt veieu: SANABRE, Josep: «El tractat dels Pirineus i la mutilació
de Catalunya». Ed. Barcino. Barcelona, 1981. També del mateix autor: «El tractat dels
Pirineus i els seus antecedents». Ed. Dalmau, Barcelona, 1961.
(17) Pel que fa a les visions historiogràfiques tradicionals, veieu: GARCIA CÀRCEL,
Ricard: «La revolució catalana i la seva historiografia», a «L'Avenç», 40. Barcelona, juliolagost 1981.
(18) A banda de les obres ja citades, afegim: SANABRE, Josep: «Resistència del
Rosselló a incorporar-se a França». Ed. Barcino. Barcelona, 1970. Òbviament, l'obra cabdal
d'aquest autor és «LaAcción...» (1956). Op. cit.
(19) VILAR, Pierre: «Catalunyadins...». Op. cit.
(20) VILAR, Pierre. Op. cit., p. 356-364. 2n volum.
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burguesia litoral —procliu al pactisme—, D'altra banda, entén la guerra
com una expressió més de la lluita entre el procés de centralització monàrquic i les institucions forals catalanes. Elliott no arriba a desenvolupar,
però, el concepte de «Resistència» i per això l'obra peca d'un cert eclecticisme i, de vegades, d'una certa identificació amb la psicologia del governant castellà (21).
— Finalment, Eva Serra, a «La Guerra dels Segadors» (1966) (22) fa
potser el millor resum que fins ara ha sortit sobre aquest esdeveniment. La
historiadora desenvolupà l'element social com a una de les claus per a
entendre l'esclat i el descabdellament de la revolta. Es tracta, doncs,
també, d'una revolució social contra els rics, que hom identifica amb els
col·laboracionistes. (Aquesta línia de treball ha estat seguida, entre d'altres, per Jordi Vidal i Pla (23)). També Eva Serra, ampliant les visions de la
Historiografia tradicional catalana, ha desenvolupat l'estudi del conflicte
en termes d'Imperialisme-Resistència.
Creiem, a més a més, que qualsevol enfocament que es faci avui de la
Guerra de Separació haurà de partir de dues premises noves:
— d'una banda, que Catalunya —com Itàlia, els Països Baixos o
certes zones d'Alemanya, i ben a l'inrevés que les dues metròpolis que es
disputaven l'hegemonia d'Europa (Castella i França)— fou, al llarg del
XVII, escenari directe de la guerra. En aquest sentit, les velles acusacions
d'insolidaritat fiscal que s'han fet a la causa catalana (que també desenvolupa Elliott) cauen pel seu mateix pes davant la pressió fiscal que significaren els allotjaments continuats, el reclutament de tropes, etc. (24).
— d'altra banda, que cal superar la idea que el règim foral sortí enfortit
—o, si més no, que romangué intacte- amb la fi de la guerra (25). Ben a
l'inrevés, els estudis recents semblen demostrar que les institucions catalanes foren fèrriament controlades per la monarquia espanyola. La fi de la
guerra significà, doncs, l'escapçament de Catalunya, la francesització dels
comtats i l'avanç en l'espanyolització del Principat estricte, en un pròleg
agredolç del que anava a ser la Nova Planta (26).
(21) ELLIOTT, J.H.: «La revolta
». Op. cit. La traducció catalana és de 1966.
(22) SERRA I PUIG, Eva: «La guerra...». Op. cit. També de la mateixa autora,
«Resistènciade...». Op. cit.
(23) VIDAL I PLA, Jordi: «Efa exiliats Jïlipistes...» i «La crisi social..». Op. cit.
(24) Aquesta idea prové d'una conversa amb la professora Eva Serra.
(25) Sobre el terme «Neoforalisme» veieu REGLA I CAMPISTOL, Joan: «Els
virreis...». Op. cit., p. 135-136.
(26) En aquest sentit, esperem la propera publicació d'un llibre del professor Fernando
Sànchez Marcos, que resumeix la seva tesi doctoral «Joan Josep d'Àustria i Catalunya».
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2. LA GUERRA DE SEPARACIÓ A LA BISBAL D'EMPORDÀ
2.1.

INTRODUCCIÓ. LA BISBAL D'EMPORDÀ DURANT LA PRIMERA MEITAT
DEL SEGLE XVII

La Bisbal d'Empordà, actual capital del Baix Empordà, és situada a
15 km. del mar —amb l'actual carretera, a 18 de Palamós, port de gran
importància estratègica durant la guerra— i gairebé una trentena de
Girona.
Vila del pre-litoral, exercí un paper semi-centralitzador dels intercanvis i de les relacions humanes de les viles del voltat —sempre, però,
mediatitzat per Girona— paper que en línies generals continua mantenint.
Es fa difícil de seguir l'evolució demogràfica de la vila durant aquest
període. En el fogatge de 1553, la Bisbal tenia 270 focs (equivalent a cases;
per saber-ne el nombre d'habitants, cal multiplicar aquesta xifra per un
coeficient, que hom acostuma a situar al voltant de 4'5). Era la vila més
gran del Baix Empordà que, d'altra banda, era la tercera comarca més
poblada de Catalunya, amb una densitat de 4'57/focs km2 (27).
En el següent recompte, força posterior (1709, Recompte de Josep
Aparici), la Bisbal té 394 cases, a les quals podem afegir les 108 de l'agregat
de Sant Pol, tot i que aquesta xifra és, per a Josep Iglésies, obertament
exagerada. (En el recompte de 1716 hom parlarà de 359 cases a la Bisbal i
de 22 a Sant Pol) (28). Partint d'aquestes darreres dades i fent uns simples
càlculs matemàtics, podern arribar a la conclusió que hi ha un creixement
anual de 0'2 focs %, xifra òbviament minsa, que prova les dificultats
econòmiques i de tota menta que hom hagué de passar durant aquest llarg
període.
La vila era, ja a la Baixa Edat Mitjana, un important centre llaner i
pellaire. A manca d'altres dades més fiables, podem partir del text 1 de
l'Apèndix Documental, que resumeix una reunió oberta, a la qual assistiren 118 vilatans i 54 forans. Malgrat tots els retrets que poguem fer-li (no
plena representació numèrica i social, ambigüitat d'alguns termes professionals amb què són etiquetats els assistensts...), cal reconèixer que ens
pot donar una idea mínima de les activitats econòmiques de la vila. Doncs
bé, 30 vilatants (un 25'4%) fan tasques relacionades amb la manipulació de
(27) IGLÉSIES I FORT, Josep: «Demografia històrica del Baix Empordà*
«XX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos». Sant Feliu de Guíxols, 1977, p. 8.
(28) IGLÉSIES I FORT, Josep. Op. cit., p,9-14.
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llana o lli: abaixadors, paraires, teixidors de llana, sastres, calsaters, flassaders, matalassers, tintorers, botiguers de teles i teixidors de lli; uns altres
23 (19'4%) treballen amb pells i cuirs: blanquers, assaonadors, sellers,
sabaters i basters. Ambdós grups proven la importància de la ramaderia a
la comarca. Contràriament, no hi apareix cap terrissaire.
Pel que fa al camp, la Sentència de Guadalupe (1486), que abolia els
mals usatges i altres aspectes vexants de la condició pagesa, però no l'ordre
feudal, abocà al llarg de l'Edat Moderna a l'aparició d'una «nova classe de
pagesos benestants» (29), de forta tradició reivindicativa, que jugà un
important paper en la història de l'Empordà. El nombre de «pagesos» (el
terme deu abarcar algun propietari i, sobretot, emfiteutes) en el text abans
esmentat és de 24, mentre que el de «bracers» és de 17, proporció, aquesta,
que no pot ésser considerada com a necessàriament representativa.
D'altra banda, tot i que no tenim dades circumscrites a la Bisbal, cal
constatar que al conjunt del Bisbat de Girona hi havia, al llarg del segle
XVI, un 6% de població religiosa, xifra similar a la resta del Principat i
superior a la del País Valencià i àdhuc a la de Castella (30).
Com el seu nom indica, la vila depenia del bisbe de Girona, malgrat
que havia aconseguit una certa autonomia municipal des del s. XIV.
L'organització del Consistori canvià d'estructura en diversos períodes
(31). En la primera meitat del s. XVII era regida per tres jurats insaculats
(que representaven els tres braços: major, mitjà i menor) i un organisme
col·legial: el Consell General, format per 36 membres, 12 per cada braç. Ja
sabem, però, que aquesta mena d'institucions no eren pas plenament
representatives, i que hom pot registrar arreu una tendència cap a l'anquilosament i l'hegemonia de les oligarquies locals.
D'altra banda, des de 1567, el «forans» —pagesos que vivien a les
barriades fora ciutat— s'havien separat de la vila i havien constituït la seva
pròpia organització municipal: la Universitat Forana. Aquest fet —força
generalitzat, car podem localitzar-lo en altres viles de Catalunya— té el seu
origen en problemes de distribució d'impostos i participació en els serveis

(29) PELLA I FORGAS, Josep: «Historia del Ampurdàn (estudio de la civilización en
las comarcas del noroeste de Cataluna)». Barcelona, 1883, p. 700-701.
(30) GARCÍA CÀRCEL, Ricard; MARTÍNEZ RUÍZ. M. Vicenta: «Poblaciónjurisdicción y propiedad en el Obispado de Girona, s. XIV-XVII». Col. legi Universitari de Girona.
UAB. Girona, 1976.
(31) MARQUÈS I CASANOVAS, Jaume: «La comarca del Bajo Ampurdàn», fascicle
5 del «Catalogo monumental de la Provincià de Gerona». Exc. Diputació Provincial de
Girona. Girona, 1978, p. 89.
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públics; com veurem, aquesta situació evoluciona al llarg del període que
hem d'estudiar.
Des de 1510 podem registrar un seguit de passos cap a l'emancipació
dels bisbalencs (32). Vilatants i forans lluiten repetidament per allò que
altres viles i llocs van assolint: l'alliberament de la tutela feudal del bisbe i
el pas, per tant, a la jurisdicció reial (33). El conflicte pren una vessant legal
—continus plets— i una altra de més subversiva. Citem, per exemple,
l'afixament d'uns poemes satírics en diversos punts de la vila el novembre
de 1621, fet que donà lloc a una forta repressió (hom publicà un ban
prometent 100 ducats d'or a qui delatés l'autor de les cobles). L'actitud dels
bisbes respecte vilatants i forans fou, en línies generals, dura. Pella i Forgas
parla de freqüents càstigs, prohibicions d'armes. . . (34).
La Hisenda municipal visqué una crisi endèmica durant tota l'Edat
moderna. Els continuats i costosos plets amb el bisbe, la construcció de
l'edifici dels consistori i del convent de Sant Francesc —el segle XVI— i els
allotjaments i les contribucions de guerra —el segle XVII— marquen un
dels punts més baixos de la Hisenda bisbalenca. Sobre aquests darrers
aspectes òbviament hi tornarem. Diguem ara, però, que els ingressos del
Consistori, com els de tots els municipis d'Antic Règim, provenien de
l'arrendament de les terres i béns municipals (béns de propis); de les talles
—impostos— especials; i d'un seguit de drets que la Bisbal anà aconseguint des del s. XVI: cises, o impostos sobres béns de consum venuts o
comprats dins la vila; monopolis de fleca, taverna pública, carnisseria,
neu. . . que la Universitat llogava, etc. La situació s'agreujà obertament
durant la Guerra de Separació, i el municipi hagué de contreure un bon
nombre de censals, que comentem en un apartat posterior.
2.2. ELS PRECEDENTS DE LA REVOLTA

El detonant de la revolta pagesa de 1640 —a la qual seguí la revolta
institucional— foren els allotjaments de soldats espanyols. El primer allotjament a la Bisbal del qual tenim constància és de 1627, i va acompanyat
des d'un primer moment de les protestes dels jurats municipals. Aquests,
efectivament, davant la presència de tropes castellanes fan al seu capità,
(32) MARQUÈS I CASANOVAS, Jaume. Op. cit., p. 90.
(33) Per capir les dimensions del procés del trasvassament de llocs de jurisdicció
eclesiàstica a la jurisdicció reial, veieu: GARCÍA CÀRCEL, Ricard; MARTÍNEZ RUIZ,
M. Vicenta: Op. cit., sobre tot p. 62-65 i 69.
(34) PELLA I FORGAS, Josep: «Historia del...». Op. cit., p. 723.
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Francisco de Atiensa Xuares (aquests són els cognoms que apareixen en el
text, òbviament catalanitzats pel notari) una «intimatió (presentació) del
privilegi concedit per lo Rey al bisbe de Gerona de què en sa terra ni en sos
vassalls no poden allotjar soldats». Es tracta, doncs, d'una resistència de
tipus legal. L'escena ha arribar fins a nosaltres en un curiós text trilingüe
llatino-castellà-català. Davant un grup d'homes armats, i segurament malpagats, la vila presenta un plec de papers que exigeix que s'acompleixin.
Concretament, en tant que vila eclesiàstica, es creu en el dret de no allotjar
soldats. La solució final és transaccional, però clarament favorable a la
tropa espanyola. Perquè tot i que el capità diu que «pongo dichos privilegies ensima de mi cabessa por ser concedides por los antepasados de su
Magestad y en cuanto el cumplimiento que esoy puesto a guardar de
aquellos y al que toca a justícia» afegeix tot seguit que «es de notxe (sic) y
tarde y no sabé donde yr por allogarse», per la qual cosa els seus soldats
passaran la nit a la vila. Tot i així, es compromet a pagar les despeses de la
tropa (pa i vi per als homes, civada i palla per als cavalls) (35).
La situació es reprodueix el febrer de 1628 (36), i tot fa creure que es
repetí en diverses ocasions. Les tropes reials no podien passar per alt una
vila d'alt valor demogràfic i econòmic com la Bisbal que, a més a més,
disposava d'un castell on allotjar-se, propietat del bisbe.
Els allotjament d'aquest període, si més no a tenor del primer text
comentat, es cenyeixen a la normativa que definirien les Corts catalanes de
finals del s. XV: els capitans han de pagar les despeses de la seva tropa i
—tot i que cap dels dos textos no és prou explícit— cal creure que aquesta
s'allotja al castell de la vila. Com sabem, aquestes condicions no s'aplicaren a tot arreu. És possible que la Universitat de la Bisbal aprofités els seus
privilegis per a aconseguir, si més no, un tracte més correcte.
Això, però, anà canviant. D'una banda, davant nous allotjaments, no
apareix ja la protesta per principi de la vila. Pertànyer a la jurisdicció
eclesiàstica no l'eximeix mai més d'aquesta càrrega feixuga. D'altra banda,
i en el conjunt del Principat, una Junta de Jurisconsults creada per la
Generalitat i el Consell de Cent hagué d'acceptar, l'any 1630, una nova
fórmula d'allotjaments de tipus transaccional. La població rural tenia des
d'aleshores l'obligació d'allotjar soldats a les seves cases —malgrat que
hom mantenia l'exempció dels estaments aristocràtic, eclesiàstic i ciuta-

(35) AMB —Arxiu Municipal de la Bisbal—. «Llibre d'acords (1594-1648)». Fulls no
numerats.
(36) AMB «Llibre d'acords (1594-1648)». Full no numerat.
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dà—; els soldats, d'altra banda, tenien dret a l'ús gratuït de sal, vinagre,
foc, llit, taula i servei, sempre segons la possibilitats de cada família.
Sabem prou bé, però, que la realitat d'un exèrcit malpagat i estranger
depassà sovint aquesta ja en ella mateixa dura situació legal.
Així les coses, arribem a la caiguda de Salses (juny de 1639) i a la
consegüent campanya de reconquesta, sobre les quals ja ens hem estès a
nivell global. A la Bisbal, hom convoca una reunió extraordinària de
vilatants i forans a l'església de la vila (text 1 de l'Apèndix Documental).
Aquest text, força interessant per les dades sociològiques que se'n poden
extreure, il·lustra la constitució solemne de la companyia de la vila per a la
campanya de Salses. De fet, totes les Universitats del Principat s'abocaren
plenament en aquesta mobilització. El text prova també, però, que els
allotjaments continuaven i que la vila, com tantes altres poblacions catalanes (37) sofrí vexacions per part dels soldats. Això es pot constatar al
darrer paràgraf, malgrat que per dissort és parcialment indesxifrable, quan
parla de «les protestes que té fetes» la vila.
També la vila, en tant que lloc de reraguarda, registra la fugida de
soldats en aquesta campanya. El setge fou molt dur i una gran part dels
reclutats desaparegueren. Elliott arriba a parlar d'un recompte, segons el
qual eren presents al setge pràcticament només la meitat dels soldats que el
Principat pagava (38), Les desercions també es donaren entre els soldats
espanyols.
Aquests grups de soldats fugitius, afamats i fora de la llei, foren
presents a l'Empordà durant aquell hivern de 1639-40, i la vila hagué de
prendre mesures davant el risc que això suposava (39).
Molt pitjor fou, però, el retorn dels terços reials després de la campanya de Salses. La Bisbal en fou immediatament afectada. Ja el 8 de febrer
de 1640 té lloc una reunió del Consistori de la vila, en la qual hom comunica
que s'ha rebut una carta «ab què diu que demà diyous se espera en la
present vila la companyia de don Francisco de Castillo mestre de camp de
la Armada Real ab tres cents sinquanta soldats y molts capitans, deu
alferes, deu sargentos y molts capitans (sic) retornats». El trasbals que
degué causar la notícia és fàcilment comprensible. Les gestions del Consistori aniran en dos sentits: d'una banda, intentar suavitzar aquesta càrrega
(«si se podrà divertir lo trànsit y passatge de dits soldats composantse amb

(37) SANABRE, Josep: «La acción...». Op. cit., p. 45.
(38) ELLIOTT, John H.: «La revolta...». Op. cit., p. 354.
(39) AMB. «Llibre de Resolucions (1608-1652)», p. 626.
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un comissari com millor se podrà»); i, d'altra banda, repartir-la amb les
poblacions veïnes i els pagesos de fora vila («y que passen a Corsa, Púbol y
La Pera procura si podran haver un aihut y que es done rahó als jurats de la
Universitat Forana») (40).
Aquesta situació s'allargà, si més no, fins a finals d'abril, darrer
moment en què hem trobat constància escrita de la presència de tropes
castellanes a la vila. Sembla clar que la Bisbal degué jugar un paper de
primer pas per a les tropes espanyoles que anaven més avall. Així, sabem
que el març de 1640 era allotjat a la Bisbal el terç de Leonardo Moles (41),
que es féu tristament famós per la crema de Riudarenes, fet pel qual fou
excomunicat pel bisbe de Girona, fra Gregorio Parcero (42). Aquest terç,
format per soldats napolitans, es féu especialment odiós a la pagesia
catalana (43).
Els resums de las reunions municipals ens parlen gairebé diàriament
d'impostos que cal pagar per al manteniment dels soldats allotjats. No
apareix, en canvi.cap noticia d'incidents al terme, ni cap queixa formal per
accions dels terços (44). No cal creure, però, que les tropes es portaren molt
diferentment a la Bisbal que a la resta del país. Què motiva, doncs, aquest
silenci? Possiblement, un seguit de raons, l'ordre d'importància de les
quals és difícil d'escatir: el caire oficial dels textos, la por a la repressió, la
mateixa composició social del consistori—format, bàsicament, com arreu,
per l'oligarquia local...
Això mateix explica que hom no citi cap acció de resistència en altres
llocs de la comarca o a les principals ciutats del país. I tanmateix, els
pagesos havien iniciat arreu la via de la insurrecció. I entre els 3.000 homes
armats que s'aplegaren a Santa Coloma de Farners a primeries de maig de

(40) AMB «Llibre de Resolucions (1608-1652)». (Des d'ara, «LL. de R.»), p. 632.
(41) AMB «LL. de R.», p. 633.
(42) Aquest darrer fet és explicat pregonament a: BUSQUETS I DALMAU: «Revolta
popular i religiositat barroca: l'excomunió de l'exèrcit espanyol a la catedral de Girona el 1640», a
«Treballs d'Història. Estudis de demografia, economia i societat a les comaques gironines».
Girona, 1976.
(43) ELLIOTT, J.H.: «La revolta...». Op. cit., p. 379.
(44) No n'apareix cap, tampoc, als llibres clàssics d'Història del Principat. He consultat, entre d'altres: FELIU DE LA PENA, Narcís: «Anales de Cataluna» 3r. volum. Barcelona, 1709; BALAGUER, Víctor: «Historia de Cataluna i de la Corona de Aragón» 4t. volum.
Barcelona, 1863; BOFARULL I BROCA, Antoni: «Historia crítica (civil i eclesiàstica) de
Catalunya», 7è. volum. Barcelona, 1878; SOLDEVILA, Ferran: «Historia de Catalunya» 3r.
volum. Barcelona, 1962 (2.a ed.); ROVIRA I VIRGILI: «Història Nacional de Catalunya»,
8è. volum —dirigit per SOBREQUÉS ICALLICO, J.—, Barcelona, 1979.
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1640 (45) o els centenars que entraren a Girona a finals d'aquell mes (46)
—per citar només dues de les accions més significatives— és ben probable
que hi hagués un bon nombre de bisbalencs, sobretot membres de les
classes populars rurals i urbanes, exasperats per l'actuació dels terços.

2.3. L'INICI DE LA GUERRA

Des del maig de 1640 entrem, doncs, en una dinàmica de violència
indeturable. El trencament és ja clar i els bàndols es van delimitant i
organitzant. Els terços es concentren al Rosselló i a Roses. La cavalleria,
en l'avanç cap aquell comtat, deixa enrera un seguit de saqueigs i violències. Les poblacions afectades són: Calonge, Palamós, Palafrugell, Montiró, Roses i Castelló d'Empúries (47).
També el Principat organitza la seva defensa i inicia des de juliol, com
ja hem comentat, els contactes amb la monarquia francesa.
Els textos del «Llibre de Resolucions (1608-1652)» de la vila continuen essent tremendament cautes. Cap referència a l'alçament de Corpus
a Barcelona o al de Perpinyà, o a l'estat de violència que recorria
l'Empordà.
La primera notícia de la necessitat d'organitzar la defensa de la vila
apareix el 12 d'agost de 1640. El Consell General es reuneix per a debatre
una «carta dels magnífichs jurats de la ciutat de Gerona ab lo prec de tres
altres cartes que donen avís que los enemichs nostres y de sa Majestat
voldrien posar camp en Gerona y altres pars y si apareixerà a vostres
mercès se fassa rasenya de mosquets, archabussos y monitions per deffensa
nostre y del senyor Rey». Aquesta llarga frase il·lustra prou bé un seguit
d'aspectes. D'una banda, la vila —si més no, oficialment— no es planteja
la defensa fins que ha rebut una recomanació explicita d'una ciutat més
important, Girona. A aquest nivell doncs, es guarda les espatlles davant la
repressió que seguiria a un possible ofegament ràpid de la revolta. En
segon lloc, hom manté la fidelitat al rei, com, de fet, en aquell moment
mantenien la majoria de les Universitats catalanes. Hom creia encara en
una possible reconciliació. Finalment, hom constata que aquests enemics,

(45) ELLIOTT, J.H.: «La revolta...». Op. cit., p. 403.
(46) Vegeu PUJOL I CAMPS, Celestí: «Gerona en la Revolución de 1640 (noticias y
documentes inéditos)», 2.a edició. Girona, 1881, p. 63-82.
(47) PELLA I FORGAS, Josep: «Història del
». Op. cit., p. 725.
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que no són altres que els terços, s'han reorganitzat al Rosselló i a Roses i
poden assolar l'Empordà en qualsevol moment.
El problema és, però, que molta gent té els seus mosquets i arcabussos
a Perpinyà, segurament en una servitud de la vila per a garantir la defensa
dels comtats. Ara aquest armament «nos pot recobrar», car el Rosselló és a
mans espanyoles. Hom decideix, doncs, que «la vila ne compre y pague la
mitat del que costaran y l'altra mitat aquella tal persona que té dits
archabussos en Perpinyà».
Finalment, hom decideix de fer una reunió conjunta amb la Universitat Forana per triar els càrrecs de la defensa militar (48).
Aquest to tremendament caute i distant del Consistori de la vila
contrasta amb una carta que, un mes després, el 21 de setembre, rep la
Bisbal. L'autor és «don Joseph de Sacosta, governador de las armas en lo
enpurda», i constitueix el text 2n. de l'Apèndix Documental. Josep de
Sacosta fou, efectivament, capità de les tropes catalanes, en aquest primer
període si més no (49).
En aquest text, un seguit de coses han canviat. D'una banda, el to és
obertament combatiu i comminatori. Hi sovintegen expressions com ara:
«ordenam y manam», «sens rèplica ninguna ni sens detensió», «so pena de
vida», «traydors de la Pàtria» . . .
En segon lloc, cal remarcar l'absència de referències al rei. Ara els
mòbils de la lluita són únicament el «servey de Déu y la conservasió de la
Pàtria». Què ha passat, doncs? És evident que entre aquesta carta i el text
anterior hi ha un salt cronològic i, segurament també, social. D'una banda,
el 21 de setembre, data de la missiva, fa ja dues setmanes que existeix un
compromís entre Francesc de Vilaplana —nebot de Pau Claris i ambaixador de la Generalitat— i el mariscal francès Espénan, i aproximadament
una que Francesc de Tamarit, diputat del braç militar, és a l'Empordà per
dirigir personalment aquests contactes (50). És possible, doncs, que, des
de la seva responsabilitat de governador d'una zona propera als punts on
s'estava produint el pacte catalano-francès, Josep de Sacosta fos al corrent
de l'abast d'aquest. D'altra banda, és probable, pel càrrec que ocupava,
que fos membre de la petita noblesa, grup social que, segons Elliott, jugà
v

(48) AMB. «LL. deR.», p. 649-650.
(49) N'he trobat referències a: SANABRE, Josep: «La acción...». Op. cit., p. 166;
tambéaSANABRE, Josep: «La «Guerra dels Segadors» en elAmpurdàny la actuación de la casa
condol de Perelada». Biblioteca Palacio de Perelada. Barcelona, 1955. p. 19.
(50) SANABRE, Josep: «La acción...». Op. cit., p. 92-93.
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un paper decisiu en l'arrenglerament de la Generalitat amb la corona
francesa (51).
Aquesta carta ens avança ja, d'una manera un xic abstracta, quines
seran les servituds que haurà de satisfer la vila: soldats i diners. També, la
referència constant a trets catòlics (el text s'inicia amb el senyal de la creu i la
frase «Alabat sia para sempre lo Santíssim Sagrament») prova la importància del component religiós en la revolta, que anà més enllà d'un simple
argument propagandístic. Sobre aquests aspectes hi tornarem posteriorment.
El que sembla clar, per cloure l'anàlisi d'aquesta fase inicial, és que no
hi ha gaire interès per part dels sectors que detenten el poder municipal a
fer una guerra contra el rei. Una cosa és que aquests grups reivindiquin la fi
dels allotjaments o de les càrregues de l'exèrcit espanyol i una altra molt
diferent és que vulguin trencar efectivament amb la Corona. Aquesta
constatació és, d'altra banda, generalitzable a la majoria de les Universitats del Principat (52). I així, des d'aquest primer període, les ordres seran
sovint contestades i hom maldarà per reduir el nombre d'homes i diners
que cal aportar a l'exèrcit del Principat.
2.4. EL DESENVOLUPAMENT DE LA GUERRA

Al llarg de la Guerra de Separació no es produí cap fet d'armes a la
Bisbal. Tanmateix, el conflicte bèl·lic i la proximitat a un dels fronts de
lluita marcà profundament la vila. Els continuats allotjaments, les aportacions en homes i diners a l'exèrcit català, l'endeutament de la Hisenda
municipal, la fam i la pesta, entre altres aspectes, contribuïren a posar la
Bisbal en una situació desesperada.
Josep Sanabre (53) parla, pel que fa a l'Empordà, de dos períodes en
la guerra. El primer abasta fins a la conquesta de Roses (1645), i en ell
l'Empordà és un front de batalla; els allotjaments, doncs, són nombrosos.
El segon període, fins a la fi de la guerra, és més tranquil i no tan carregós.
Això és a bon segur cert per a l'Alt Empordà, però les dades que hem
trobat no ens permeten de confirmar-ho per al Baix Empordà. Contràriament, a la Bisbal, les exigències per a la guerra sembla que augmenten en
aquest període.
(51) ELLIOTT, J.H.: «La classe dominant catalana...». Op. cit. p. 34.
(52) SERRA, Eva: «Laguerra...». Op. cit., p. 60.
(53) SANABRE, Josep: «La «Guerra dels ...»,p. 29.
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Així doncs, creiem que podem analitzar globalment l'etapa 16401652, com un bloc força homogeni. Destriem tot seguit alguns dels aspectes
principals que marcaren profundament la vida a la vila. Per les raons ja
esmentades, el desenvolupament d'aquests apartats és fonamentalment
temàtic i, per tant, no estrictament cronològic.
2.4.1.

ELS ALLOTJAMENTS

En aquest període, les tropes allotjades són fonamentalment franceses. Llur comportament, però, és massa sovint semblant al que havien
tingut abans les tropes espanyoles. Cada cop que arriben noves companyies a la vila els jurats miren de negociar amb els capitans les condicions
dels seu estatge. Després, però, aquelles condicions són sovint incomplides. I les noves gestions acaben també sense resultats positius per als
bisbalencs.
Així, per exemple, el 16 de gener de 1647, després de parlar amb els
jurats, el capità d'una companyia allotjada a la vila «se és ofert pagar tot lo
gastat fins lo dia present y de haver ser la sivada de Torroella de la del Rey»
—Torroella era vila reial i la Bisbal, que aleshores estava mancada de
civada, volia que aquella vila la fornís als soldats—. A canvi, els consellers
«han determinat que se li done lo pa a quatre diners la lliura y lo vi a sou lo
cortó», és a dir, a preu inferior al taxat (54). Es tracta, doncs, d'un pacte
força usual. La vila dóna a bon preu un seguit de productes a canvi que se
l'eximeixi d'aporta-ne d'altres que no disposa i hauria de comprar.
Onze dies més tard, però, el 27 de gener, el Consell ens informa que el
capità «non serva cosa», per la qual raó hom decideix «que no sels done pa
ni vi ni sivada si no és pagantho». La despesa ha estat tan gran que cal fer
una talla —impost especial— de 60 lliures per a pagar la civada consumida
(55).
Pensem, a més, que, encara que els soldats s'haguessin portat de
manera òptima, conforme a les Constitucions de Catalunya, el problema
seguiria essent greu. El país no podia mantenir eternament una economia
de guerra. I d'allotjaments n'hem pogut constatar pràcticament tots els
anys. Deixant de banda els allotjaments de la dècada dels trentes i els de
l'any 1640, ja citat, podem esmentar—amb un risc evident d'haver-nos-en
deixat alguna— notícies escrites d'allotjaments l'agost de 1641, el febrer

(54) AMB. «LL. de R.», p. 860-861
(55) AMB. «LL. deR.», p. 861.
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del 42, el novembre del 43, el febrer del 44, el període gener-març del 45,
l'etapa novembre del 45-febrer del 46, el gener, abril i maig del 47, el
desembre del mateix any, el maig del 48, el període març-maig del 49.
Després, la pesta sembla que barra el pas a les tropes, que tornen aparèixer
l'abril-maig de 1652.
Sembla natural, doncs, que un poble de notable tradició combativa es
rebel·lés contra aquest exèrcit, com anteriorment ho havia fet contra els
terços espanyols. I així, les notícies que ens arriben tot resseguint el «Llibre
de Resolucions (1608-52)» ens parlen entre línies d'una resistència, a voltes
legal, a voltes clarament il·legal.
Les possibilitats d'acabar amb els abusos són, però, remotes, car hom
s'enfronta —en els dos vessants tot just esmentats— a un gruix d'homes
armats i oganitzats, a un exèrcit.
Així, de vegades la vila decideix no fiar més als soldats mentre no
paguin el que deuen —com passava el gener de 1647, com ja hem vist—.
D'altres cops eleva queixes que s'acostumen a perdre pels intrincats camins
burocràtics, o redueix els deutes de la tropa a condició que se'n vagi (com
passa el maig de 1647 (56)). En altres casos, es nega a allotjar tot al·legant
arguments tècnics.
Això darrer passa, per exemple, el 10 de maig de 1648. Llegim: «lo dia
de ahir lo capità de cavalls que esta allotjat a Cruïlles aportà un orde de què
per lo dia de avuy haurien de venir a allotjarse de trànsit sis companyias de
cavalls a Marsin (J-G-F Marchin?, lloctinent de l'exèrcit francès a Catalunya) y se dupta que dit orde sie bo attès que no ve sagellat ( . . . ) E lo dit
Consell ha determinat ques vage a Cruïlles a dir al dit capità que lo orde nos
té per bo y que així no vinga a allotjarse». Les possibilitats reals de triomf,
en aquest cas, es tenen per nul·les, àdhuc al mateix Consell, car tot seguit
hom afegeix: «offerintse sempre que aporten bon ordre de allotjaries
segons disposan les Constitucions de Cathalunya», i fins i tot que, s'hi
«aporten bon ordre sels done palla y sivada, ço és la sivada al preu ne paga
la Universitat» (57).
D'altres cops, vilatans i forans, exasperats, optaran per la via de la
insurrecció. Això es posa directament de manifest, per exemple, en les
prohibicions d'armes. I així, el Consistori ha de protestar, el gener de 1647,
per la pena de 10 lliures de multa que ha posat el Procurador a qui «gose
portar armes armades ni desarmades, atès dita pena és excessiva» (58).
(56)
(57)
(58)

AMB. «LL. deR.», p. 868.
AMB. «LL. deR.», p. 894.
AMB. «IX. deR.», p. 861.
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També aquest ambient de violència trasllueix en la creació de guàrdies
nocturnes (febrer de 1648 (59)), tot i que es fa difícil d'escatir si aquestes
s'organitzen contras els resistents —argument oficial— o contra els abusos
de la tropa.
Però no tothom hagué de patir els allotjaments. També a la Bisbal hi
hagué uns privilegiats: els familiars de la Inquisició. La Inquisició tenia una
xarxa d'agents molts desenvolupada, que mai no ha estat suficientment
estudiada. Aquests, anomenats «familiars», eren «servidors laics del Sant
Ofici, sempre a punt per complir els seus deures al servei del Tribunal»
(60). Remarquem tristament la «fama llegendària que arribaren a tenir
com a cinquena columna d'informadors i espies» (61) i les protestes que
s'originaren pels seus privilegis (dret d'armes, dret a no allotjar...), i per
l'excessiu nombre de membres. L'odi envers ells hagué d'augmentar en
moments com aquest, quan la resta de la població patia un bon nombre de
servituds.
Remarquem, així, l'incident que s'esdevé el 26 de gener de 1647: «se
féu una bolleta en en Bruguera perquè allotjàs los soldats y no volgué
obehir ans bé de casa sua se posaren a cridar via fora y després se donà una
requesta a Mossèn Pi comissari del Sant Offici per a què fes allotjar y fins
assí no sen ha fet cosa». Davant aquest fet, el Consell decideix enviar un
representant a Barcelona «per a veurer que dits familiars allotgen y contribuescan en lo que és» (62).
2.4.2.

ELS RECLUTAMENTS DE SOLDATS

Al llarg de la guerra de Separació, el Principat no va ser capaç de crear
un veritable exèrcit modern. Hom continuà amb els vells sistemes de lleves
voluntàries. El mètode que se seguia era sempre el mateix: arribava una
ordre de la Generalitat que exigia la formació de soldats de la vila per a una
campanya concreta; el consistori decidia el nombre de soldats que podia
pagar i feia crides públiques perquè s'allistessin aquells qui volguessin. En
la contribució en homes també entrava el pagament del seu armament.
Durant tota la guerra la vila hagué de servir, amb soldats equipats, a
Palamós. Aquest port tenia, efectivament, com ja hem comentat, una gran
(59) AMB. «L·L. deR.», p. 890.
(60) KAMEN, Henry: « La Inquísición espanola». Crítica Grijalbo. 2.a ed. Barcelona,
1979, p. 160.
(61) KAMEN, Henry: Op. cit., p. 160.
(62) AMB. «LL.deR.», p. 861.
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importància estratègica, i més fins a 1645, car l'altre gran port de l'Empordà, Roses, era a mans espanyoles.
Per això qualsevol contribució extraordinària fou objecte de les més
vives resistències per part del Consistori. Això ho podem anar constatant al
llarg de la guerra, i tot seguit posarem dos exemples, lligats a les necessitats
de dos fronts de lluita diferents.
L'estiu de 1641 la Generalitat decreta la mobilització general per
reconquerir Tarragona. El 5 de juliol d'aquell any arriba un manament de
la Generalitat en aquest sentit. La vila s'escuda en el servei que fa a
Palamós. «Que no és just se fassan per dita vila dos servituts y que en tot se
fassa lo possible per andar a la necessitat de Tarragona tenint consideratió
que los hòmens de dita vila (la Bisbal) stà carregada y pobra tant de
persones com de diners per tants gastos ha suportats y suporte amb les
guerres presens y passades». La vila decideix finalment reclutar 8 homes.
Remarquem, a més, que aquesta decisió es pren, contra el que era usual,
per «la maior part de dit Consell», és a dir, sense unanimitat (63). Les
resistències a la mobilització per a la campanya de Tarragona han estat,
d'altra banda, constatades arreu (64).
L'altre exemple és del mes de desembre del mateix any. El dia 23
arriba una ordre de Josep d'Amigant, assessor de la Generalitat que és al
front de Rosselló, tot exigint homes. El motiu és que «lo enemich lo dia de
ahir envestí les trinxeres del Camp de Argelés». La vila decideix parlar
amb el cap militar de Palamós, per treure els homes d'allí i portar-los al
front (65).
En tots dos casos, segurament, les resistències haurien estat encara
més evidents si les ordres no haguessin anat acompanyades d'amenaces.
Així en el text de juliol llegim: «vist un manament ques part de la Generalitat del present Principat de Cathalunya ab lo qual se mana ab certes
penes...». I en el de desembre: «ab què mana a pena de mil ducats de béns
propis en cas de contrafectió».
Quina mena de gent s'allistava a l'exèrcit? El primer dels dos textos
abans esmentats és prou explícit pel que fa a l'edat. Hom demana «persones aptes de edat de vint anys fins en sinquanta». Pel que fa a la composició
social, podem imaginar-nos que, pel sistema de lleves voluntàries, la major
part de gent que s'incorpora a l'exèrcit pertany als sectors més pobres de la

(63) AMB.«LL. de R.», p. 678-679.
(64) SERRA, Eva: «Laguerra...». Op. cit.,p. 72.
(65) AMB. «LL. de R.», p. 707-708.
161

22

AGUSTÍ ALCOBERRO IPERICAY

població, al poble menut urbà i rural que, d'altra banda, fou el qui més
notà els efectes de la guerra (encariment dels preus, f a m . . . ) .
El sou d'aquests soldats sofrí dues oscil·lacions, que corresponen a
primeries i finals de la guerra. D'entrada, creixé espectacularment, però
després, de 1642 a 1652, es mantintgué en un mateix nivell, tot i que els
preus es disperaren. Així, per la campanya de Tarragona de 1641 hom
promet als soldats 25 rals d'entrada i 3 rals diaris. Amb aquest sou ben poca
gent degué allistar-se, perquè el febrer de 1642 ja pagaven als soldats 10
rals diaris (66). Finalment, el febrer de 1652, hom ha d'augmentar el sou a
12 rals diaris (67). Remarquem que sempre, a banda del sou, els soldats
regien altres serveis, com el pa de munició.
Els soldats han de protagonitzar sovint veritables «vagues» o «plantades» per aconseguir que els paguin. Això passa, per exemple, el 2 de gener
de 1648: els soldats es neguen a sortir de la vila si no els paguen (68).
L'augment de l'any 1652, al qual ens hem referit suara, es produeix després
d'una «vaga» dels soldats. Llegim el 9 de gener d'aquell any: «los soldats
que la vila ha fets tenen ordre de marxar demà» (69). I el 15 de febrer ens
assabentem «que els soldats nos volen acontentar de deu rals de socorro
sinó quen volen dotse» (70). Només després que la vila aprova l'augment
els soldats s'incorporen a l'exèrcit.
Les servituds no foren només en homes i diners. A tall d'anècdota
podem citar un text de maig de 1647 que ens informa que la vila hagué
d'aportar un parell de mules «per la campanya per traginar monitions y
carruatges al exèrcit» (71).
2.4.3. LA HISENDA MUNICIPAL

Els ajuntaments d'Antic Règim tenien un seguit de funcions força
superiors a les actuals. Les Universitats havien d'organitzar, entre d'altres
temes, la urbanització, la policia, la neteja, la caritat pública, el culte,
l'arxiu o l'ensenyament. En la primera part de la guerra les Universitats
forana i vilatana s'encarregaren per separat d'aquests punts, llevat dels tres
darrers, que financien conjuntament (72).
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)

AMB. «LL.deR.», p. 717.
AMB. «LL.deR.», p. 959.
AMB. «LL. deR.», p. 890.
AMB. «LL.deR.»,p. 958.
* AMB. «LL. deR.», p. 959.
AMB.«LL. deR.», p. 868.
PELLAIFORGAS, Josep: «Historia del....». Op. cit., p. 723.
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Ja hem comentat que els plets amb el bisbe i les construccions del segle
XVI havien posat la Hisenda en una situació molt delicada. Les rendes
ordinàries que la vila recaptava provenien de les cises i del lloguer de les
terres i béns municipals (béns de propis) i dels monopolis (fleca, carnisseria, taverna, n e u . . . ) i amb prou feines devien cobrir els serveis ordinaris
que la Universitat oferia.
Òbviament, l'estat de la Hisenda s'agreujà fins a situacions-límit
durant la guerra. Els continuats allotjaments, la compra d'armament, la
paga dels soldats que la vila havia de reclutar... Tot plegat costava molts
diners i els municipis havien de recórrer contínuament a solucions d'emergència.
Pensem, d'altra banda, que, en un període especialment dur com
aquest, les rendes ordinàries més aviat tendien a contreure's. Efectivament, era impossible de llogar alguns monopolis durant llargs períodes,
perquè cap particular no s'arriscava a perdre diners. És el cas de la venda
de neu, producte de luxe, del qual hom podia perfectament privar-se en
moments difícils. La carnisseria és també llogada amb dificultats, i àdhuc
hom ha de permetre al flequer que augmenti els preus, en algunes ocasions, davant l'encariment del gra.
Hem de comprendre, doncs, que hom hagués de recórrer contínuament a solucions extraordinàries. Gairebé totes les resolucions del Consistori, que parlen de pagues a les tropes allotjades o als soldats de la vila van
acompanyades indefectiblement del llevament d'una talla o impost especial, per valor equivalent a allò que la vila ha de pagar. La taxa contributiva
dels bisbalencs hagué de ser, doncs, enorme.
Molt sovint, però, aquestes talles no resolen la migrada situació de la
Hisenda, I quan les xifres que la vila ha de pagar són un xic elevades, a
banda d'una talla, hom posa immediatament a censal una quantitat equivalent de béns municipals —potser perquè el mateix Consistori és conscient que costarà Déu i ajut d'aconseguir que el veïns paguin l'impost
estipulat—.
El censal és, com diu R. García Gàrcel, «la relació contractual derivada de l'entrega d'un numerari a qui disposa del suport garantidor d'unes
propietats i el qual s'obliga a pagar, a canvi de l'ús de la quantitat rebuda,
un cànon anual que dura mentre no redimeixi o torni la quantitat rebuda,
facultat de redempció reservada al censatari» (73).

(73) GARCIA CARCEL, Ricard: «Los Germanías de Valencià». Ed. Península. Barcelona, 1975, f. 33.
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Els censals podien ésser públics o privats, i de fet a ells hagueren de
recórrer la pràctica totalitat de les Universitats del Principat.
El problema és que les talles difícilment arribaven a alliberar els
censals, i com que aquests foren molts i de gran valor, la Hisenda municipal
veié molt reduïdes les seves rendes ordinàries. Pensem que tot el s. XVII
fou, a l'Empordà, un període de continuades tributacions de guerra.
L'economia del Consistori arrossegà els efectes d'aquesta etapa catastròfica al llarg de tot el s. XVIII.
Hem trobat censals de diverses vàlues. La majoria són de entre 60 i
300 lliures. El més extraordinari, però, es fa l'agost de 1650, després de la
pèssima collita d'aquella anyada, i és de 3.000 lliures, que es destinen a
comprar blat. (Veieu text 3 de l'Apèndix Documental).
Òbviament, la continuïtat dels censals i les seves altes xifres ens
posen també davant una altra evidència: bé hi ha qui els compra; per tant,
bé hi ha qui és suficientment ric com per a continuar-se enriquint amb
l'empobriment d'altri. En moments de crisi, ho sabem tots per experiència,
sempre hi ha qui sura i, amb un nas especial, s'engrandeix especulant amb
la misèria.
2.4.4. L'ENCUNYACIÓ DE MONEDA

Un dels grans problemes que tingueren les Universitats durant la
guerra fou l'absència de numerari. Molts consistoris intentaren resoldre'l
amb l'encunyació de moneda pròpia, tot i que ben sovint no tenien aquest
privilegi. Aquest moviment espontani dels municipis es donà durant el
període 1641-43, i, la Bisbal, concretament, també encunyà els seus propis
diners.
Els problemes monetaris que es derivaren d'aquest allau de moneda,
que era sovint de qualitat inferior, foren molt grans. De fet, els seus efectes
s'arrossegaren fins a la fi de la guerra. Aleshores, el procés d'estabilització
de la moneda ordenat per Joan-Josep d'Àustria reeixí únicament a partir
de mesures molt radicals, que afectaren sobretot —un cop més— les
classes populars.
Per a Joaquim Botet i Sisó totes aquestes monedes han de ser considerades diner privat, perquè «no poden calificarse de necessitat, y que
tampoc són fiduciàries o representatives, per que, a més de tenir valor
propi, més o menys aproximat al valor pel qual circulaven, l'entitat que les
emetia sols responia de llur valor intrínsec, sense obligarse al cambi per
altra moneda pública o legal» (74).
Aquest moviment, més o meys espontani, hom va intentar d'aturar-lo
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amb una ordre del Marquès de Brezé, lloctinent reial (11 de març de 1642),
i finalment, amb un nou decret del mariscal La Motte (14 de gener de
1643), que reeixí en el seu objectiu.
Pel que fa a la Bisbal, aquest tema ha estat estudiat per Pujol i Camps
(75). El Consistori nomenà, el 21 de novembre de 1641, una comissió
formada per 6 persones —2 de cada braç— per estudiar la forma d'encunyar moneda. La decisió, però, es prengué el 23 de desembre d'aquell
mateix any (76).
Les monedes encunyades, amb data de 1641, foren de cinc rals (plata)
i cinc sous (plata també). L'encunyació sembla força deficient. A l'anvers,
en ambdues menes de monedes, hi ha l'escut nacional i el lema «Principatus Cathaloniae». Al revers, una creu cantonada de punts i anellets,
carregada en el centre amb un escudet en cairó, on hi ha gravades les armes
de la vila (una creu floronada). El lema del revers és «Oppidum Episcopalis».
2.4.5. LA CARITAT PÚBLICA

L'existència de grups marginats i desvagats que vivien de la caritat
pública és un tret estructural de les societats d'Antic Règim. Institucions
eclesiàstiques o para-eclesiàstiques organitzaven a totes les viles, amb el
suport de les oligarquies locals, institucions de caritat. Burgesos i senyors
tenien, efectivament, un cert interès a canalitzar la marginalitat, potencialment explosiva, per aquesta via. D'altra banda, la moral catòlica, amplament hegemònica, també fomentava la pràctica de l'almoina per part
d'aquells que podien fer-la.
Totes les institucions de caritat tenien una clientela més o menys fixa.
Aquesta, però, augmentava enormement davant catàstrofes excepcionals,
com fams o guerres. Aleshores, als tradicionals captaires s'afegien famílies
senceres que havien perdut els seus béns, petits artesans i pagesos caiguts
en la misèria.
A la Bisbal, el convent de Sant Sebastià exercí al llarg del s. XVII
aquesta funció. El convent de Sant Sebastià, de l'ordre dels franciscans,

(74) BOTET I SISÓ, Joaquim: «Les monedes catalanes», 3r. volum. Col·lecció Hispànica Puvill. Secció Numismàtica, 7. Reimpressió. Barcelona, 1976. (El text original és de
1911), p. 91.
(75) PUJOL I CAMPS, Celestí: «Las monedas de La Bisbal», a «Revista de Gerona», 1.
Girona, 1876-77.
(76) AMB. «LL. de R.», p. 708.
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fou fundat el 1580. L'església fou engrandida (77). Tot plegat prova una
gran pietat popular, tema que posteriorment desenvoluparem.
Per les raons que ja hem esmentat, sembla evident que el convent de
Sant Sebastià, hagué' d'atendre, durant la Guerra de Separació, una xifra
creixent de captaires. I en aquest sentit és significatiu que la vila, malgrat la
seva difícil situació financera, tots els anys contribuí a la tasca del convent
amb 60 lliures. Veiem-ho, per exemple, a partir de la resolució que es pren
el 20 d'abril de 1648: «lo senyor Jurat ha proposat de que atès lo Pare
Guardia de Sant Sebastià ha demanat les seixanta lliures de est any passat
per la caritat los dóna la vila tots anys, y que així se veja lo fahedor. Y així se
ha determinat ques fasse una talla per pagar dites seixanta lliures y se
paguen» (78). En aquest cas, doncs, hom recorre a una contribució especial per pagar al convent.
v

2.4.6.

LA FAM

L'abastiment de gra fou sempre, a l'Antic Regim, un problema greu
per a les viles d'una certa dimensió demogràfica. Tots els anys hi ha uns
mesos —els anteriors a la sega— en què els preus es disparen arreu si no hi
ha un ferri control de les corporacions municipals.
La fleca a la Bisbal, com a la majoria de municipis del Principat, era
monopoli municipal. Tots els anys, conforme avança l'anyada, se succeeixen disposicions per a comprar més gra —si es veu que n'ha de mancar—, o
per a evitar l'encariment del pa (processos, de fet, equivalents). És en
aquesta mateixa línia que cal entendre l'esforç que fa la vila per construir
un molí propi, eina imprescindible perquè el municipi pugui tenir un major
control sobre el procés de fabricació del pa. L'acord és pres, concretament,
el gener de 1647 i, com en altres casos, la concessió és llogada a particulars
(79).
D'altres vegades, però, és la mateixa vila que ha d'acceptar l'augment
del preu del pa davant l'encariment del gra. Això succeeix, per exemple, a
l'hora d'avaluar el preu del pa de munició d'uns soldats que han de marxar
el gener de 1652. Llegim: «atès que Joan Badia se és obligat enpastar lo pa
de monitió per als soldats y vuy en die hi pert per la alteració de blat se ha
deliberat que se lin donen dos sous y sis diners per lliura» (80).
(77)
(78)
(79)
(80)

PELLAIFORGAS, Josep: «Historia del...», p. 720.
AMB. «LL. deR.», p. 942-943.
AMB. «LL.deR.», p. 860-861.
AMB. «LL.deR.», p. 958.
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Però aquest darrer fet succeeix quan encara el país no s'ha aixecat del
trasbals que significa la mala collita de 1650 i la pesta que la seguí.
Es precisament aquesta mala collita el tema central del text 3 de
l'Apèndix Documental. L'anyada que aleshores s'inicià fou duríssima, tant
a la Bisbal com a moltes altres viles del Principat. Davant seu, els textos
que en altres anys de la guerra ens parlaven de «penúries» i «encariments»
esdevenen simple anècdota.
Resseguint el text 3 de l'Apèndix Documental veiem que ja a l'agost
«se veu clarament que aquest any hi ha d'haver penúria de blat», La vila
decideix comprar de manera immediata una gran quantitat de gra, davant
la seguretat que, conforme avanci la soldadura, els preus seran cada cop
més alts. Que, malgrat tot, el blat comprat fou encara menor a les necessitats de la vila ho podem constatar tot llegint el text 4 de l'Apèndix
Documental, que correspon al febrer de 1651, quatre mesos abans encara
de la nova sega. Aleshores, i en una ciutat tancada per la pesta, el Consistori busca desesperadament aquells homes que tenen blat emmagatzemat.
Perquè en aquest afer —com en tot— sempre hi ha qui hi surt guanyant: els especuladors. I així descobrim, al text 4 de l'Apèndix Documental, la figura de Joan Torroella major (pare) i del seu fill, de mateix nom.
La seva casa és tancada, car hi deu haver algun empestat, i hom decideix
prendre'ls «lo blat que tenen pagantlo al preu tatxat». Òbviament, s'ha de
tractar d'una quantitat de gra important (si més no, superior a les necessitats dels tancats) perquè hom se n'ocupi.
Els dos Joan Torroella —pare i fill— eren blanquers. Tanmateix, en
una prova que les divisions en braços del vell règim municipal no corresponien exactament a l'estratificació social, el primer pertanyia al braç major i
el segon al braç mitjà. És ben probable, però, que com feren tants altres
burgesos durant l'Antic Règim detentessin el lloguer d'alguns impostos,
fet que els permetria d'acaparar gra amb relativa facilitat, per vendre'l
després, en comptagotes, en els moments més durs de la soldadura.
D'ambdós en tornem a tenir constància posteriorment; no moren, doncs,
durant aquesta epidèmia de pesta.
L'altre qui, a jutjar pel text, sembla que té un bon rebost de gra en un
moment de penúria és el.capellà. Pensem que aquest havia de beneficiar-se
de les rendes de la parròquia i, sobretot, del delme (en origen, la dècima
part de la collita, malgrat que parcialment havia estat secularitzat) que tots
els pagesos havien de pagar a l'Església.
s
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2.4.7. LA PESTA

Durant el període 1649-53 el Principat fou assolat pel flagell de la
pesta. Aquesta malaltia contagiosa provenia del País Valencià i posteriorment s'estengué per Mallorca, Eivissa i Sardenya (on arribava el 1656),
però fou en l'anyada del 50-51, seguint una collita pèssima, quan s'abraonà
especialment sobre els cossos subalimentats i fràgils. És aleshores quan
apareix, per exemple, a Barcelona, on causà una gran mortaldat. També
en aquell any arriba a la Bisbal.
De fet, ja el setembre de 1649 hom decideix tancar la vila «tot lo millor
que puga, exceptats los 2 portals, ço és de la Riera y del Re val» davant les
notícies que parlen de l'aparició de la pesta en altres poblacions properes
(81).
Però és a finals de febrer de 1651 quan tenim la primera constància
escrita de l'aparició de la pesta a la Bisbal: el text 4 de l'Apèndix Documental; un text, d'altra banda, cru i punyent. La situació que ens descriu és
realment desesperada. Hi ha un bon nombre de cases amb empestats, que
han estat tancades; entre d'altres, la del mateix Consistori; la vila resta
incomunicada i el problema de la manca de blat sembla peremptori.
Molts notables han fugit de la vila. Únicament hi resten i s'han pogut
aplegar a la reunió un Jurat (curiosament, el del braç menor) i 16 consellers. L'actitud dels rics, que posseeixen altres cases fora ciutat, aquí com
arreu és igual —resseguiu, si us plau, qualsevol llibre d'Història Social o el
mateix «Decameró»—: fugir. Quelcom de semblant passà, per exemple, a
Barcelona (82).
Així, la Bisbal queda pràcticament sense autoritats en un dels moments més punyents. Aquest punt òbviament preocupa el Consistori, car
és en aquesta mena de situacions que es poden crear les pre-condicions per
a una hipotètica revolta. Per aquest motiu, al text comentat hom decideix
reforçar l'autoritat del Jurat amb l'ajut d'un nou encarregat.
La pesta romangué a la vila durant alguns mesos, però al juliol de 1651
tenim dades fefaents que ja és fora (83). Durant aquest període, a manca
de dades demogràfiques que ens puguin fer conèixer el nombre de pèrdues
humanes, hem de constatar tot el que degué significar el destarotament de
la vida econòmica i social de la vila i d'aïllament.
El contagi retornà a la comarca els mesos de novembre-desembre de
(81) AMB. «LL.deR.», p. 917.
(82) SERRA I PUIG, Eva: «La Guerra...». Op. cit., p. 99.
(83) AMB. «LL.deR.», p. 952.
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1651, però aquest cop no degué afectar la vila. La Bisbal prengué mesures:
«atès lo mal contagiós és cerca y la vila stà destapada ques veja si se taparà o
no y així se ha deliberat que se tapen a pedra y terra los portals y passos
acostumats».
L'alegria sembla gran, i la vila va refent-se a poc a poc del mal
moment, car el 31 de desembre de 1651, alhora que es pren l'anterior
resolució, hom decideix «que suposat Déu Nostre Senyor ha usat de la
infinita misericòrdia envers sta vila en la ocasió del contagi és estat en ella
ques veja en memòria de tal mercè de ferse una devotió perpètua. Y així se
ha deliberat que tots anys en los dies de Santa Catherina a 25 de novembre
y de Sant Pons a onse de maig se fassen offici solempne y profesió en dita
vila pagant la Universitat ( . . . ) y perquè al que se és pogut veurer cessa en
dits dies la vigor de dit contagi» (83 bis).
Aquesta darrera afirmació ens permetria de situar a I'l 1 de maig la fi
de la pesta «gran» i, segurament, a 25 de novembre l'acaballa d'algun petit
brot, del qual no en tenim, però, altra constància.
2.4.8. LA UNIFICACIÓ DE LES DUES UNIVERSITATS

La Universitat de la vila i barris de la Bisbal i la Universitat forana
signaren solemnement el 23 de maig de 1644 una «Concòrdia y unió» per la
qual restablien la Universitat conjunta que des d'aleshores s'anomenà
Universitat de la vila i terme de la Bisbal (84).
La Concòrdia s'inicia recordant que ambdues Universitat «han tingut
plets y qüestions en la Real Audiència del present Principat com en altres
tribunals y corts», i «considerant que essent una mateixa Universitat staran
amb major pau y quietut que no stan stant així dites Universitats separades
tant per lo servey de Nostre Senyor Déu com encara per la conservatió dels
patrimonis de cadahú dels habitants de aquelles».
Ambdues Universitats «renuntian a totes y qualsevol causes pendents
hi hage entre dites Universitats y a les pretentions en aquelles llargament
deduhides», i tot seguit miren de resoldre sistemàticament els punts que les
han dividides.
Així, entre d'altres aspectes, la Universitat forana renuncia a reivindicar drets sobre els monopolis de taverna, fleca, carnisseria i altres
—detentats per la vila— a canvi d'una quantitat anual; hom estipula també

(83 bis) AMB. «LL.deR.», p. 957.
(84) AMB. «Llibred'Acords (1594-1648)». Fulls no numerats. El text és llatí i català
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els impostos sobre els productes agraris venuts dins la vila; hom defineix
l'organització municipal, basada en 3 jurats i 36 consellers, de manera que
hi hagi una representació proporcional de la vila i el terme (el primer any, 8
jurats de cada braç seran vilatants i 4 forans; els anys següents, hom els
escollirà per «la major utilitat y convenièntia», independentment del lloc
de residència) i, ensems, una presència igualitària dels tres braços; hom
defineix també la forma com la nova Universitat ha de contractar els seus
oficials; pel que fa als allotjaments, es decideix que la comissió que negociï
amb la tropa i ordeni les talles sigui paritària; els ramats del carnisser no
podran pasturar als camps sembrats —aquest havia estat un punt important de polèmica—; tothom pot vendre bestiar —mentre no ho faci a un
foraster— sense que el senyor eminent de la terra pugui reivindicar el dret
de fadiga (dret de prelació en la compra); hom estableix la creació de
comissions paritàries per a arbitrar qualsevol discòrdia; etc.
Aquest acord mostra, doncs, implícitament alguns dels punts de polèmica tradicionals entre les viles i les seves rodalies: els impostos pels
intercanvis dins la vila; els monopolis urbans de serveis que també eren
imprescindibles per als pagesos; la clàssica disputa entre els ramats que
abastaven la vila i els camps conreats; les discussions pel repartiment dels
impostos i de les tropes allotjades; els problemes de representativitat al
govern municipal... Alhora, i tot i que el text afirma que no vulnera cap
privilegi anterior de ningú, explicita clarament que els senyors eminents de
les terres no podran reivindicar el dret de fadiga, quan els ramats es
venguin a la gent de la vila; segurament aquesta pràctica era ja habitual,
però és evident que la seva explicitació és una inequívoca conquesta
pagesa.
Malgrat la importància d'aquest text, cal entendre que la unió de
vilatans i forans és purament conjuntural, i es dóna en un moment en el
qual, per la continuada pressió fiscal i per la presència sovintejada de tropa
estrangera, cal una certa cohesió per a evitar, en la mesura que sigui
possible, les dures contribucions.
Recordem, en aquest sentit, que des de 1649 la vila torna a tenir dret a
fer determinades reunions en solitari (veieu, per exemple, l'encapçalament del text 3 de l'Apèndix Documental). I pensem que, des de 1665,
torna a redactar-se un «Llibre de la Universitat Forana del terme de la vila
de la Bisbal», fet que prova que.de nou, s'ha produït l'escissió entre
vilatans i forans.
Integracions i separacions se succeiran fins a la solució final del
problema, el segle passat.
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L'EXILI DEL BISBE I LA INTERINITAT DE FRA VICENÇ DE MARGARITI
DE BIURE

Però els canvis institucionals no es donaren solament a la vila. També
el seu senyor, el bisbe de Girona, canvià durant aquest període.
Fra Gregorio Parcero, bisbe de Girona, havia nascut a Tuy (Galícia).
Per als naturals del país era, doncs, un «castellà». (Recordem que la
majoria de bisbes que ocupaven les diòcesis catalanes provenien del Regne
de Castella, car aquest càrrec era d'elecció reial). Aquest fet no li impedí,
però, d'excomunicar els terços que incendiaren l'església de Riudarenes i,
posteriorment, els qui els imitaren a Montiró. En començar la guerra fou
l'únic bisbe que no s'exilià. Més endavant, però, la seva situació es complicà. I així, el febrer de 1643 fou expulsat, en negar-se a jurar fidelitat al rei
de França.
Des d'aleshores ocupà interinament el càrrec Vicenç de Margarit i de
Biure, germà del qui fou lloctinent de l'exèrcit francès a Catalunya, Josep de
Margarit i de Biure (85). Com aquest, havia nascut a Castell d'Empordà.
Dominicà, escalà importants càrrecs en l'estructura eclesiàstica d'aquest
període, paral·lelament a la brillant carrera militar del seu germà. Així, fou
bisbe de Lleida (1642-46), de Solsona (1646-51), de Barcelona (1651-52) i
posteriorment, d'Elna (1659). Durant la Guerra de Separació fou també
Segrestador reial de les baronies i rendes del Bisbat de Girona.
Se'ns fa difícil d'escatir, a manca de dades concretes, quines foren les
relacions, en aquest període, entre els bisbalencs i el seu senyor temporal,
un home que reuní alhora les condicions de fill del país amb gran prestigi
entre els seus vassalls, i de fidel servidor, fins al darrer moment, de la
corona francesa. Pensem, en aquest sentit, que, segons Eva Serra, diversos
membres de la família Margarit foren cadells (86) —un dels dos bàndols en
què es dividí el Principat durant el Ir. terç del segle XVII—. Recordem que
hom ha suggerit que els cadells representaven els interessos de les ciutats,
contra els dels senyors representats pels nyerros (87).
Creiem que aquesta seria una bona línia de treball, que caldrà desen-

(85) Per conèixer la seva personalitat, vegeu: PELLA I FORGAS, Josep: «Un català
il.lustre, logenerald. Joseph de Margarit y de Biure». Certament Literario de Gerona. Girona,
1875.
(86) Vegeu: GRAN ENCICLOPÈDIA CATALANA. Article «cadell». Volum 4,
p. 87.
(87) Vegeu l'obra de REGLA I CAMPISTOL, Joan: «£/ bandolerisme català del
Barroc». Ed. 62. Barcelona, 1966.
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volupar, i que lliga amb alguns dels aspectes que tractem en el punt
següent.
2.4.10. LA RELIGIOSITAT DEL BARROC

Dins l'àmbit de les mentalitats col·lectives, un dels aspectes que frapa
vivament en tots els textos és la profunda regiliositat de què sembla imbuït
el poble català.
Efectivament, l'exacerbació catòlica és, al llarg de la guerra, molt més
que un simple tret propagandístic emprat repetidament en desenes de
pamflets (88); esdevé, fonamentalment, una prova més del triomf de la
Contrareforma al Principat, amb tot el que significà d'assumpció d'uns
dogmes i d'uns determinats ritus i, més en general, d'un augment de la
moralitat ortodoxa en el comportament eclesiàstic i seglaf. (Una altra cosa
seria l'estudi de Trento com el procés d'imposició, al si de l'Església
catalana, de la política espanyolitzadora dels Austries; en aquest sentit, la
Guerra de Separació és la prova més fefaent que la resistència, a les
canongines, a les ordres regulars i entre el clergat rural, és viva).
Pella i Forgas es referí ja a aquesta religiositat que impregnà la vida de
l'Empordà al llarg del segle. Segons ell, «els frares s'apoderaren de nou,
com al segle XIII, de la direcció de la classe mitjana de la vila», mentre el
clergat rural augmentava la seva ascendència sobre la pagesia. Segons
aquest historiador, ambdós sectors formaren un «partit demòcrata» dins
de l'Església, que s'enfrontà repetidament al «partit feudal» representats
per les jerarquies i els benedictins (89). Pensem que, de fet, el primer partit
s'arrenglerà amb la revolta de 1640, mentre que el segon —amb poques
excepcions— jugà la carta de Felip IV.
Pel que fa a la Guerra de Separació, aquest tema ha estat desenvolupat per Joan Busquets i Dalmau (90). Per a ell, en la vida social del Barroc
«hi ha una confusió moral que porta igualment a la relaxació dels costums o
a actituds d'exacerbada intolerància». Busquets pensa que la Guerra dels
Trenta Anys fou encara una guerra de religió, i que aquest element va ser
un dels cossos més significatius a l'hora d'encendre la revolta. Analitza,
efectivament, alguns dels elements religiosos o para-religiosos amb què
N

(88) Aquest tema ha estat estudiat per GARCÍA CÀRCEL, Ricard; NICOLAU
BAQUER, Helena: «Enfrentamiento ideològica. La polèmica Castilla-Cataluna en 1640», a
«Historia 16», 48. Madrid, 1980.
(89) PELLA I FORGAS; Josep: «Historia del...». Op. cit., p. 720.
(90) BUSQUETS I DALMAU, Joan. Op. cit.
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hom embolcallà la Revolució de 1640, i se centra especialment en els actes
d'excomunió, presidits solemnement pel bisbe de Girona, dels terços de
Moles (13 de maig de 1640) i Juan de Arce (24 de juny del mateix any ), a la
Catedral.
Aquesta religiositat visceral glateix també als textos que he pogut
resseguir a la Bisbal —repasseu, per exemple, el text 2 de l'Apèndix
Documental—.
2.4.11. ELEMENTS PER A UN BALANÇ DEMOGRÀFIC DE LA GUERRA

Com afectà la guerra el poblament de la vila? Es fa difícil de respondre
a aquesta pregunta, per manca de dades concretes. És evident, però, que la
fam de 1640 i la pesta que la seguí, més que no pas els mateixos fets d'armes
—en els quals degueren participar un nombre reduït de bisbalencs—
hagueren de marcar pregonament la demografia de la vila. Ja he vist abans
el minso creixement del període 1553-1716. ^És possible, però, a manca de
fogatges intermitjos, de donar algunes dades de l'evolució de la població
durant la guerra?
Això ho ha intentat, sense circumscriure's estrictament a la vila de la
Bisbal ni a la Guerra de Separació, Jaume Portella i Comas (91). Les
dades, però, són reduïdes, fins i tot partint de la idea que ens movem en un
període pre-estadístic —manca, per exemple el «Llibre d'albats» (infants
morts sense arribar a l'adolescència)— i els resultats no poden ser espectaculars. Per a ell, els anys estudiats s'inclouen, pel que fa al pre-litoral
gironí, en un període més general, qualificat de crític, que abasta els anys
1631-1660, i que ve marcat per les pestes de 1629-32, 1651, 1654 i per la
guerra.
Reprodueixo en aquest sentit dos gràfics. El primer és el nombre de
vidus i vídues que es casen, que augmenta en aquest període (la qual cosa
vol dir, òbviament, que creixia el nombre de morts en edat casadora
—sense que se'n pugui treure, però una conseqüència mecànica):
NOMBRE DE VIDUS I VÍDUES QUE ES CASEN
A LA BISBAL D'EMPORDÀ
—xifres absolutes—
1596-1600 1601-05
1611-20
1621-30
1631-40
1641-50
10
10
18
22
1651-60
37

1661-70
17

1671-80
24
173

1681-90
15
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Per mesurar l'estancament demogràfic, Portella i Comas divideix el
nombre de naixences pel de matrimonis, amb la qual cosa tenim un
coeficient de fertilitat, que ens dóna una certa idea del nombre de fills per
parella i, per tant, de l'auto-control de natalitat que exerciren els nous
matrimonis.També els índexs més baixos corresponen a aquest període.

1596-1600
1626-1630
1631-1635
1636-1640
1641-1645
1646-1650
1651-1655
1656-1660
1661-1665
1666-1670
1671-1675
1676-1680
1681-1685

NAIXENCES
MATRIMONIS
(Xifres absolutes)
(xif. abs.)
363
41
375
87
385
83
365
113
368
93
370
93
335
102
296
92
381
70
395
79
378
73
342
87
384
68

COEFICIENT
8,85
4,30
4,65
4,23
3,95
3,87
3,28
3,21
5,44
5,
5,17
3,93
5,64

Les dades d'ambdós quadres, en si mateixes minses, no poden ser
preses com proves irrefutables de res, però són elements que ens permeten
de creure racionalment que la mortalitat augmenta, alhora que també ho fa
el control de la natalitat.
2.5. LA FI DE LA GUERRA A LA BISBAL D'EMPORDÀ

El «Llibre de resolucions (1608-52)» es clou el 7 de juliol de 1652 amb
una insaculació de nous jurats. Les notícies que la precedeixen, però, són
il·lustratives de l'estat d'ànim que es va formant al país.
Així, el 21 de maig de 1652 hom parla de les despeses que ha costat un
allotjament de tropes a la vila, que ha durat de I'l d'abril fins al 16 de maig.
El 12 de juny hom rep un ordre de «presentarse davant del veguer de
Girona a pena de 500 lliures». El 29 del mateix mes la vila rep l'ordre de fer
10 nous soldats. La resolució del Consell és significativa: que primer «se
(91) PORTELLA I COMAS, Jaume: «Estudi demogràfic del Prelitotal Gironí (segles
XVI-XVIII)», a «Treballs d'Història. Estudis de demografia, economia i societat a les
comarques gironines». Girona, 1976.
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veja lo que les demés viles y llochs faran»; una resistència, doncs, evident,
que prova que la vila està cansada de la guerra i que, d'altra banda, coneix
prou bé la feblesa de les autoritats pro-franceses (92).
Pella ens informa que el 27 de setembre d'aquell any cau Blanes. El 28
es rendeix Sant Feliu (que el mes de maig havia resistit un atac espanyol) i
el 30 Palamós (93). Girona es rendí el 10 d'octubre i, segons Sanabre, la
resta de viles del voltant ho feren en els 10 dies posteriors (94). La Bisbal
degué rendir-se doncs, en aquestes dates.
La Guerra no havia acabat, però. De 1653 a 1658, els francesos i els
exiliats catalans organitzaren campanyes anuals de reconquesta, emparats
pel domini de Roses i del Comtats. Aquestes incursions, que foren sobretot primaverals, recorregueren amb èxit divers l'Empordà i altres zones
frontereres.
Sanabre remarca l'especial duresa d'aquests atacs, fets per soldats que
entraven sense pa ni diners. El saqueig era, doncs l'objectiu immediat.
Segons ell, «la història dels sofriments de la comarca, dels quals no es lliurà
cap poble ni cap família, des de 1653 a 1658, donaria lloc a un gruixut
volum». Citem que, només en l'atac de 1653, hi ha constància de saqueigs a
més de 29 esglésies (95).
Després de 1659 —Tractat dels Pirineus— el conflicte franeo-espanyol tornà a tenir l'Empordà com a camp de batalla en diverses ocasions
fins a la fi del segle. Recordem la campanya francesa de 1673-78,, l'espanyola de 1684 i, sobretot, la invasió francesa de 1689-97, que significà la
dominació de la vila per les tropes franceses durant 3 anys (1694-97) i àdhuc
l'ocupació de Barcelona, aquest darrer any. Aquesta situació es reproduí
durant la Guerra de Successió (1704-14), durant la qual la vila fou altre cop
ocupada permanentment per l'exèrcit francès.
Una fi de segle, doncs, en què l'Empordà esdevé frontera d'un conflicte permanent. Allotjaments, servituds, tributs continuats i pobresa
esdevenen realitats quotidianes. I tanmateix, en aquests moments dramàtics apareixen ja, arreu del país, símptomes d'un redreçament que s'anava
a confirmar al llarg del segle XVIII.
Però aquest és òbviament, un altre tema, que algun dia caldrà desenvolupar.

(92)
(93)
(94)
(95)

AMB. «LL. de R.». Aquestes notícies pertanyen a les pàgines 962-966.
PELLA I FORGAS: «Historia del...», p. 728.
SANABRE, Josep: «Laacción...». Op. cit., p. 543.
SANABRE, Josep: «La «Guerradels...». Op. cit., p. 30-31.
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4.

APÈNDIX DOCUMENTAL
I

1639, juny, 12. La Bisbal
Les dues Universitats de la Bisbal acorden, en una reunió, crear una
companyia per anar a la campanya de Salses, i n'escullen els càrrecs.
«A 12 de dit mes de Juny de 1639.
Convocades les dos Universitats de la vila, barris y terme de la Bisbal
dins de la iglésia de dita vila obtenguda llicèntia del Magnífich Joan Feixat
Procurador General de la Memsa Episcopal de de (sic) Gerona i de dita
vila, barris i terme per no tenir prou lloch en la Casa de la Vila per tractar lo
socorro de Perpinyà y altres vilas dels present Principat de Cathalunya y
comptats de Roselló y Serdanya contra la armada francesa per ser dins la
vila i lo castell de Salsa y altres fortalesas y vilas dels dit comptat de Roselló
en la qual convocats generalment han entrevinguts y foren presents los
singulars de dita vila ço és los següents que imediatament après désser
assentats los de dita vila y barris se assentaren los de la Universitat forana
los quals de dita vila són los següents.
Pere Ginesta assahonador
Antoni Castelló adroguer
jurats
Jachme Serra matalasser
Miquel Sala mestre de cases
Paulí Ros parayre
Antoni Sans chirurgia
Pere Solers sabater
Miquel Pardals parayre
Joan Poset parayre
Miquel Ruans apotechari
Antoni Oliver torner
Pere Castelló nothari
Joan Donadeu carnisser
Antoni Martí blanquer
Joan Nadal brasser
Pere Salvany sastre
Pere Spinosa pintor
Joan Berga calseter
Sebastià Prats calderer
Paulí Molines fuster
Joan Fàbrega ferrer
Joan Mascort sabater
Pere Metge calsater
Joseph Forca negociant
Joseph Domingo parayre
Mateu Basset corder
Martí Prats calsater
Antoni Salamó nothari
Francesch Pagès blanquer
Pere Pau Masdemunt sabater
Jaume Busquets sabater
Joseph Arbonès sabater
Miquel Salamó pagès
Francesch Nou brasser
Joan Torroella mayor
Antoni Bertra sastre
Magí Amatller botiguer de teles
Joan Torroella menor
blanquers pare y fill
Hieroni Roselló sastre
Rafel Ribes parayre
Joan Puyol assahonador
Joan Blanch sarraller
Jaume Casa Bosc blanquer
v
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Jaume Barnes sarraller
Rafel Vara ferrer
Cebrià Antich chirurgià
Bernat Roset teixidor de lli
Francesch Robau blanquer
Llorens Domingo parayre
Joan Rocha baster
Joan Sadorm teixidor de llana
Joan Torró fuster
Steva Masos corder
Pere Playa brasser
Monserrat Cal brasser
Antoni Hostench hortalà
Paulí Torró fuster
Fransesch Planes negosiant
Antoni Corder assahonador
Domingo Prats sastre
Miquel Bassagoda botiguer
Joan Pau Barceló apotechari
Joan Gallart sabater
Bartomeu Hostench
Pere Gruna parayre
Damià Ballester nothari
Garau Ginesta corder
Llàtzer Noguer fuster
Joan Buy sabater
Nicholau Mir nothari
Miquel Forner brasser
Josep Sàbat apotechari
Bartomeu Colomer corder
Pere Ros sabater
Joan Guich traginer
Monserrat Bosch parayre
Joan Carber sastre
Jaume Roselló y Gustau tintorer

Joan Conill fuster
Pau Bergau sabater
Pere Balart treballador
Pere Thió sabater
Damià Pagès parayre
Jaume Nadal Dausà pagès
Paulí Sarió brasser
Magí Boffill teixidor de llana
Joan Pou blanquer
Magí Font corder
Salvador Bosch teixidor de lli
Domingo Ros blanquer
Narcís Solà blanquer
Rafel Guillo abaixador
Joan Pagès flassader
Miquel Ullastres flas (sader?)
Joan Pagès teixidor de lli
Joan Stornell i Bofill
(mot indesxifrable)
Joseph Salamó corder
Joan Marquès assahonador
Marià Fàbrega ferrer
Pau Tres aturador
Miquels Bordes treballador
Miquel Ribes teixidor de lli
Damià Bota traginer
Ramon Bosch parayre
Steve Torró parayre
(mot indesxifrable)
Joan Solers sabater
Llorens Puyol seller
Mateu Vidal flassader
Pere Romeguera blanquer
Pere Puyals garballador
Jaume Ginesta sarraller

Són los sobre nomenats de la vila y barris de la Bisbal y los següents de
la Universitat forana de dita vila de la Bisbal.
Cebrià Pont Gendre pagès
Pere Valls brasser
lUTíltS
Antoni Marmy pagès
Joan Mates brasser
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Jaume Puri sastre
Pere Mascort brasser
Jaume Balchell brasser
Joan Bo brasser
Pere Anglada y Poch pagès
Joan Castenyer brasser
Josep Anglada pagès
Jaume Puignom pagès
Joan Tina menor pagès
Rafel Mascort brasser
Rafel Moliner pagès
Sebastià Poch pagès
Pere Pasat teixidor de lli
Gaspar Riera pagès
Gaspar Torró pagès
Magí Llauder pagès
Pau Ballester pagès
Joan Sabet treballador
Jaume Goy y Figueres pagès
Antoni Storet poltrer
Joseph Cabé brasser
Antoni Riembui pagès
Pau Golmer pagès
Joan Seu pagès
Francesch Mas brasser

Paulí Pareta pagès
Joan Sabenya pagès
Francesch Salvà pagès
Antoni Figueres Cathalà pagès
Antoni Casanoves sastre
Paulí Moliner teixidor
Bernat Gispert carnisser
Pere Croanyes brasser
Narcís Octro brasser
Miquel Ros brasser
Joan Lloberes poltrer
Monserrat Geronès pagès
Monserrat Carles poltrer
Jaume Solà parayre
Antoni Garriga pagès
Antoni Lloberes pagès
Antoni Mascort brasser
Salvi Costa brasser
Sadurní Jolsa brasser
Joan Vidal brasser
Pere Puyol brasser
Montserrat Cornet ferrer
Vicens Perigola pagès
Jaume Nadal menor flassader

los quals així congregats y congregats (sic) unànimes y concordes y hoydes
les prepositions fetes per dits Jurats de la dita vila y barris y per dits Jurats
de dita Universitat forana en general cadahú de sa part ha preposat y dit
que considerat que la armada francesa stà sobre lo castell de Salses y per la
plana de Roselló fins a les portes de Perpinyà lo qual va destruint y
arruïnant dit comptat de Roselló y també se amenassa que per mar ve
armada sobre Cathalunya y com sa exposat de sa majestat del rey nostre
senyor ab sas cartillas nos han fet donar avís que stiguéssem a punt ab
nostres armes per anar a socórrer a la armada del senyor rey nostre senyor.
Per tant és convenient posarse tots a punt per a socórrer a la armada del
senyor Rey nostre senyor y com se necessite tenir caps per governar als qui
aniran a servir a sa majestat se servescha ordenar lo fahedor y deffensar al
senyor rey y a la pàtria ha determinat lo següent
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Capità

Primerament totes les dos Universitats han determinat
unànimes y concordes han elegit en capità lo honorable
Antoni Castelló Jurat en Cap de la vila y barris de la
Bisbal y en falta de ell lo Jurat en Cap de dita vila quin
serà
Alferes
Per alferes han elegit a Cebrià Pont Gendre Jurat en Cap
de la Universitat forana de dita vila
Sargentos
Per la Universitat de la vila y barris conformen a Mossèn
Antoni Sans per la vila elegit y per la Universitat forana
a per sargento a Paulí Pareta pagès de la Universitat
forana que junts governaran dits càrrechs
Aposentadors
Aposentadors per la vila a Francesch Badia y per la
Universitat forana a Francesc Romeguera
Despansers
dispanser y pagador per la vila Francesch Planes y per la
Universitat forana Pere Noguer Balle
Caps desquadres Caps desquadres de la vila Antoni Campa Joan Boses y
Joan Mascort
Caps desquadres de la Universitat forana Joan Fina
menor Vicens Ferigola Joan Poch y Bernat Gispert
Provehidors per Per tenir cuydado de donar provisions per la vila Miquel
los soldats y
Salamó Paulí Torró y Pere Salvany
la vila
Per la Universitat forana Joan Sabenyà Francesch Figueres y Cathalà y Rafel Lloberes
Los quals així convocats y congregats tots unànimes y concordes han
determinat que sempre (mot indesxifrable) y per part de sa majestat
maneran aniran anant primer los caps çoés baja a Gerona la vegueria y
ballias reials y ab les protestes que té fetes (mot indesxifrable) Gerona».
(AMB, pàgines 576 a 580 del «Llibre de Resolucions (1608-52)»)
II
1640, setembre, 21. Girona.
Ordre als naturals i habitants de la Bisbal perquè contribuexin a
l'exèrcit català amb homes i diners.

«Alabat sia para sempre lo Santísssim Sagrament
don Joseph de Sacosta
gobernador de las armas
en lo enpurdà
Importa al servey de Déu y conservasió de la Pàtria que las
Universitats de aquest Principat nos donen y sustentan lo major
179

40

AGUSTÍ ALCOBERRO I PERICAY

número de gent (de) guerra que pugan y para que los Jurats y
Cònsols de las Universitats pugan esistirnos y acudirnos ab la gent
que las Universitats podran ab la promtitut y cuydado que las
necessitat requereix ab la present ordenam y manam als naturals y
abitants de la vila de la Bisbal que tots y qualsevols de ells que sian
enomentats per los Magnífichs Jurats de dita vila a venirnos a
servir en defensa de la Pàtria tengan sens rèplica ninguna obeir a
dits jurats tant los que seran nombrats aixís de persona com
aquells que saran tasats a la contributió del sustento dels que de
persona serviran y los que fins vuy deuran de la dita contribusió y
talla pagaran sens rèplica ninguna ni sens detensió als Magnífichs
Jurats y asò sels mana fasan y obeescan so pena de la vida y que si
el contrari fan seran declarats per traydors de la Pàtria.
dada en Gerona setembre 21 de 1640
(signatura)
Orde als naturals y habitants de la vila de la Bisbal».
(AMB. Carta conservada en la carpeta de «Documents diversos 16001650»).
III

1650, agost, 21. La Bisbal.
El Consell General de la vila decideix comprar blat per valor de tres
mil lliures —i posar a censal aquesta mateixa quantitat—, davant la mala
collita de la darrera anyada.
«A 21 de agost de 1650.
Convocat y congregat lo Consell General de vint y quatre persones de
la Universitat de la vila y barris de la Bisbal en la Casa de dita Universitat
haont se han de convocar en virtut de privilegi a dita Universitat concedit
per lo molt il·lustre y (abreviatura que no he conseguit de desxifrar) senyor
don Fra Vicens de Margarit Elet Bisbe de Solsona y secrestador real de les
baronies y rendes de la mensa Episcopal de Gerona y per dita rahó senyor
de dita vila de la Bisbal en poder de Sebastià Costa nothari públich de Bar.
(celona?) a (espai buit) 1649, en la qual convocatió entrevingueren y foren
presents los honorables Antoni Metge y Magí Font jurats, Antoni Ribes,
Antoni Campa major, Nicholau Mir, Antoni Castelló, Antoni Campa
menor, Joan Badia, Miquel Ullastres, Esteve Masos, Antoni Hortal,
Sebastià Prats, Francesch Robau, Miquel Bru, Pere Solers, Joan Mascort,
Salvador Font. Lo senyor jurat ha proposat de què atès se veu clarament
que aquest any hi ha d'haver penúria de blat ques veja si sen compraria una
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partida y així dit Consell ha deliberat ques compre blat fins a la suma de tres
mil lliures y se pose en la botiga de dita vila y per ço los sobrenomenats y los
demés de dit Consell absents feren sindicat a Mossèn Antoni Castelló, a
Mossèn Joseph Massaguer y a Sebastià Prats per a comprar blat fins a dita
suma de tres mil lliures. Y aquelles manllevar a censal com en lo acte de
sindicat de aquí fet en poder de Salvador Font nothari dit die és de veurer».
(AMB, pàgines 942 i 943 dels «Llibre de Resolucions (1608-1652)»).
IV
1651, febrer, 28. La Bisbal
El Consell General pren mesures sanitàries, d'abastament de queviures i d'ordre públic davant la pesta que assola la vila.

«A 28 febrer 1651.
Convocat y congregat lo Consell General eo les persones avall scrites
en lo pati del castell de dita vila obtinguda primer llicèntia de Magnífich
Lloctinent de Procurador General de la present vila per no poder convocarse en la casa del Consell per estar infecte de contagi en la qual convoeatió foren presents los honorables Magí Font jurat avuy a soles en dita vila,
Antoni Campa major, Antoni Castelló, Miquel Bru, Francesch Robau,
Joan Nadal, Joan Mascort, Miquel Ullastres, Antoni Ribes, Joan Sanch,
Esteve Masos, Salvador Font, Isidro May, Joan Pagès parayre, Joan
Miquel Nadal, Pau Bergau y Hilarion Fina, tots habitants en dita vila per
no podersen trobar altres per ocasió del contagi de pesta és en dita vila als
quals convocats dit senyor jurat ha proposat de que atès lo mal contagiós de
pesta altre vegada se ere tornat encendrer en la present vila y ell era sol y
necessitave de alguna persona que li fes costat y així se ha deliberat que per
dit effecte reste Mossèn Bru donantli por son salari trenta lliures cada mes
comensant lo Primer de Març y podentseli donar comiat quiscun mes en no
haverli menester. Y que així mateix se donen a Miquel Presas sinch reals
cada dia perquè hage de aportar provisions als abarracats y fer lo que
convinga.
Emès se ha deliberat ques tanque la porta de la muralla de casa de
Joan Torroella major y que se li prenga delí y a son fill lo blat que tenen
pagantlo al preu tatxat y se ve ja si lo senyor capellà voldrà vendrer lo seu».
(AMB, pàgina 945 del «Llibre de Resolucions (1608-1652)»).
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L'ensenyament a Sant Feliu de Guíxols
EL COL·LEGI VIDAL I EL MESTRE
JOAN ESTEVA I VILALLONGA
PER

JOAN TORRENT I FÀBREGAS

El doble tema anunciat en l'epígraf requereix una explicació. En
realitat, l'embrió del present treball consistí en una senzilla relació, de
caràcter més bé anecdòtic, sobre el meu inolvidable mestre Joan Esteva,
relació que el seu fill i bon amic meu Lluís sol·licità, ensems que a mi, a
d'altres antics deixebles del seu pare.
Fer la relació susdita significava retornar al passat, reviure moments
de l'adolescència oblidats feia temps. La memòria em fou més fidel del que
esperava i els records encadenant-se els uns als altres, acudiren abundosament. Desvetllat el meu entusiasme pel tema, vaig espressar a Lluís Esteva
el desjg de dedicar al seu pare un estudi més complet; no sols consentí a la
meva proposta, sinó que s'oferí a proporcionar-me les dades que necessitava. Als meus records del mestre s'anaren afegint una sèrie interessant de
dades i referències documentals —escrits de tota mena i fotografies—,
procedents de l'arxiu familiar de Lluís, ampliada amb altres notícies no
menys importants facilitades pel seu germà Francesc; tot aquest material
fou posat amablement a la meva disposició.
Posat a desenrotllar el tema, tot seguit vaig adonar-me que no era
possible desunir la figura del meu mestre del marc del Col·legi Vidal. Joan
Esteva, en els anys que en fou alumne, hi completà l'educació bàsica i féu
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una part del batxillerat i, més endavant, essent mestre, hi exercí durant
quatre lustres (anys 1901-1920), els anys granats i més fecunds de la seva
vida professional, deixant-hi el record d'un magisteri exemplar i havent
contribuït com cap altre a mantenir l'ensenyament a Sant Feliu en una cota
de prestigi poques vegades assolida per un centre docent.
D'altra banda, posseïa jo nombroses notes referents al Col·legi Vidal
recollides per mi en el transcurs d'anys de freqüentar l'Arxiu Municipal
(col·lecció de Manuals d'Acords, lligalls d'Instrucció Pública, premsa local,
etc.). I així sorgí en mi la idea d'entrelligar ambdues històries, la del mestre
Esteva i la del Col·legi Vidal. Aquesta darrera forçosament serà parcial
mentre no aparegui la documentació de primera mà de la Junta administradora del llegat Vidal; confesso que tots els esforços fets per trobar-la han
estat debades. Així allò que havia d'ésser un senzill recodatori del meu
mestre s'ha ampliat força amb la inclusió d'un altre tema, si bé tant l'un
com l'altre tenen el denominador comú de l'ensenyament a Sant Feliu, en
un període de temps no massa llunyà.
Fou una sort per a mi tenir Joan Esteva de mestre. Els anys passats a la
seva aula del Col·legi Vidal i després a les seves classes particulars, constitueixen el fet més rellevant i memorable de la meva adolescència. Aprendre les deu o dotze asignatures bàsiques i el Comerç amb ell fou córrer una
aventura emocionant. Uns coneixements sovint àrids que els nois solen
aprendre amb desmenjament, per art del mestre Esteva es feien plens
d'atractiu i agradables. I tant o més important fou que, tot assimilant els
conceptes, vaig aprendre a estudiar i a observar, coses difíciles d'adquirir i
que tan útils són per a ampliar les nocions bàsiques. D'altra banda, havent
coincidit els anys escolars amb la mort del meu pare, vaig trobar en el
senyor Esteva la persona idònia que necessitava en aquell crític període de
la vida; el seu exemple de rectitud i justícia m'estimulà en l'aspecte moral i
contribuí no poc a la meva formació del caràcter.
Faig constar ací el meu pregon agraïment al mestre Joan Esteva i al
Col·legi Vidal, i el faig extensiu a les persones que m'han ajudat amb la
comunicació de referències i dades per al present treball.
VICISSITUD DEL COL·LEGI VIDAL
L'origen del Col·legi Vidal ha d'atribuir-se a l'important llegat testamentari que el patrici Antoni Vidal i Calzada féu a la vila guixolenca. En el
seu testament lliurat amb data 4 març 1867 —exactament, dia per dia, un
any abans de la seva mort a Marsella, a on residia—, deixà «al Pueblo de
San Feliu, mi pàtria», una renda perpètua anual de 15.000 francs. D'a184
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questa quantitat, s'havien de destinar 8.000 francs a socórrer els pobres de
la vila, i els 7.000 francs restants al sosteniment de «uno o dos buenos
maestros, a fin de que los hijos de dicho pueblo puedan ser ensenados,
particularmente los pobres».
Es veu que Vidal no tenia una idea precisa del que els mestres
guanyaven a Espanya. El sou corrent aleshores d'un mestre era de 500 a
600 pessetes anuals. És palès, per tant, que els 7.000 francs del llegat —la
cotització era ademés favorable al franc— permetia el manteniment de tot
un centre docent, com en efecte resultà.
Quant al fet que el generós benefactor s'interessés per l'educació dels
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fills dels seus compatricis, es pot atribuir a un factor ambiental, a la
preocupació general existent a França en aquell temps, d'estendre l'educació a tots els nivells de la societat, en contrast amb el que succeïa a Espanya
on els governs persistien a desentendre's de la participació estatal en
l'educació bàsica dels infants. El record que Antoni Vidal tenia dels anys
de la seva infància a Sant Feliu sens dubte era decebedor; el municipi amb
prou feines arribava a sostenir una escola municipal reduïda a dos mestres
que es dedicaven a l'ensenyament primari —pàrvuls i elemental—; per
ampliar aquells coneixements calia recórrer a mestres particulars, cosa que
no tots els pares podien permetre's.
Per motius legals, fins passats tres anys de la mort d'Antoni Vidal no
quedà constituïda la Junta encarregada d'administrar el llegat. Composta
de tres persones —l'alcalde, el jutge municipal i el rector de la vila—, des
d'un principi fou controvertida per l'Ajuntament que es creia assistit del
dret exclusiu d'administrar ell el llegat. Pel document de constitució,
autoritzat pel marmessor del difunt, el seu fill únic Numa Vidal i Nadal, la
Junta quedava facultada per establir a Sant Feliu una escola de ler. i 2on.
ensenyament (aquest darrer si ho creia convenient), gratuïta per als fills de
la vila, dotada d'un o dos professors, que podien ésser laics o bé religiosos, i
dels ajudants necessaris.
D'antuvi la Junta creà un col·legi de 2on. ensenyament, confiant la
direcció al professor Pere Gotarra i Codolar, d'acord amb el pla d'estudis
presentat per ell. A l'escriptura de contracte, autoritzada pel notari Josep
M. a Llinàs amb data 12 gener 1872, per un termini de deu anys, s'especifica
que donarà l'ensenyança completa fins al títol de batxiller gratuïta per als
alumnes, per la qual Gotarra percebrà anualment 6.000 pessetes del llegat.
Independentment podrà dedicar-se al ler. ensenyament amb caràcter de
preparatori per a ingressar al 2on., a més de classes de comerç i dibuix, a
preus convencionals. És obvi que aquest programa docent no s'ajustava
prou al document constitucional de la Junta, el qual considerava d'interès
primordial, i en tot cas gratuït, el ler. ensenyament.
Al cap de poc temps el mestre Gotarra cessà voluntàriament, i la Junta
va nomenar nou director, sense formalitzar contracte, a Francesc Dalmau
que era mestre de l'escola. Dalmau obrà com li semblà bé: posà i cessà
mestres segons la pròpia conveniència, i s'absentà sense donar-ne compte a
la Junta. Finalment aquesta intervengué: reposà el mestre Joan Bosch que
era força apreciat, el qual havia estat acomiat per Dalmau, i destituí aquest
del càrrec de director. Per substituir-lo, fou nomenat Agustí Crehueras,
amb caràcter interí.
Aquests canvis motivaren un escrit de Pere Pasqual en «El Eco
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Guixolense» (7 i 14 setembre 1879) on acusava la Junta de negligència en el
seu comès i deia: «A otra altura se ballaria el nivel moral e intelectual de las
clases desheredadas si en los 7 anos que lleva de existència el establecimiento se hubiese cenido la Junta a cumplir estrictamente el objeto de su
creación, sin patrocinar los intereses de ninguna companía o empresa».
Reprodueix l'escriptura de creació de la Junta i el contracte d'aquesta amb
el primer director, i es lamenta que la Junta hagués desatès la l.a ensenyança, base fonamental del llegat. «La escritura de creación de la Junta
no precisa la categoria de la escuela de l.a ensenanza, y por tanto la Junta
tiene facultades para crearia superior, con aplicación al comercio, a las
artes y a la indústria, lo cual fi j ària un grado de adelanto notable sobre las
escuelas que costea el Ayuntamiento. Lo incomprensible es que lleve el
nombre del inolvidable Sr. Vidal una escuela de l.a ensenanza elemental
no creada por la Junta, donde los alumnos han de pagar crecidas cuotas en
beneficio de una empresa particular. La junta tiene medios suficientes para
el sostenimiento de una escuela de l.a y 2.a ensenanza».
Aquell any el Col·legi Vidal celebrà el fi de curs amb diversos actes. El
dia 28 de maig, alumnes i mestres, acompanyats de les autoritats i pares i
precedits d'una orquestra, es traslladaren al temple parroquial, on es cantà
un ofici amb sermó. A la tarda, a la casa-col·legi, hi hagué una vetllada
literàrio-religiosa amb lectura de poesies per pàrvuls, i el mes de Maria
com a final. L'endemà es digué una missa de rèquiem en sufragi d'Antoni
Vidal, i a la tarda, professors i alumnes anaren al Remei a fer la berenada
(«El Eco Guixolense» d'l juny 1879).
En aquell temps el Col·legi Vidal ocupava dues cases, situades als
carrers del Sol, núm. 64, i de l'Algavira; es veu que en una d'elles hi havia
l'escola i l'altra era destinada a vivenda del director i mestres, ensems que
d'algun alumne pensionista.
En els exàmens de 2on. ensenyament que tingueren efecte el 20 de
juny 1880 a l'estatge del Col·legi, presidits pel director i secretari de
l'Institut provincial, de 61 alumnes que es presentaren, 15 tingueren «sobresaliente» i cap no fou suspès. Un alumne procedent del Col·legi Vidal
obtingué «sobresaliente» en les diverses assignatures de primer any de
Filosofia i Lletres, ensems que el premi ordinari de Literatura general i
espanyola; un altre antic alumne havia guanyat per oposició un premi ofert
per la Diputació de Barcelona.
Convençuda la Junta del llegat de la conveniència de reestructurar el
pla docent del Col·legi, entre els seus membres va suscitar-se la qüestió
sobre l'oportunitat de confiar la direcció a un institut religiós, concretament els Escolapis. El cas trascendí a la població, i els pares dels alumnes,
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en un plebiscit, es declararen amplament partidaris de la continuació del
professorat seglar. La Junta s'avingué a l'opinió popular, ensems que
acordava fer gratuït el ler. ensenyament. «El Eco Guixolense» de 26 agost
1880 exposava així els acords presos: «El asunto del profesorado del
colegio Vidal està resuelto. Después de algunos meses de interinidad,
durante los cuales se suscito en el seno de la Junta administrativa del
Legado y entre el publico la cuestión de si se destinarían a dicho establecimiento profesores clérigos o seglares, se ha optado por estos últimos, a
tenor del prospecte que ha circulado estos días. Según el mismo, habrà en
dicho colegio clases de instrucción primària, 2.a ensenanza y escuela mercantil. La l.a y 2.a ensenanza se daran gratis a los hijos y vecinos de San
Feliu, habiendo una escuela preparatòria para la 2.a ensenanza y clases de
ornato».
La Junta nomenà director el professor Josep Riu i Foraster. L'escriptura de contracte, d'l octubre 1880, especifica en vint-i-sis clàusules les
atribucions respectives per un període de duració de deu anys. Heus ací els
punts de més interès: la l.a ensenyança serà exercida per un professor amb
caràcter gratuït per a tots els fills barons naturals de la vila, havent de
satisfer, però, 50 cèntims cada mes pels cartipassos i plomes que, per a més
regularitat, facilitarà el mateix col·legi. La 2.a ensenyança es donarà completa fins a obtenir el grau de batxiller; les càtedres seran exercides en
nombre suficient per professors de Filosofia, Lletres i Ciències, habilitats
amb títol de batxiller, llicenciat o doctor en la facultat respectiva. La Junta,
en pagament de la l.a i 2.a ensenyança i de la direcció del Col·legi, lliurarà a
Riu i Foraster 7.000 francs anuals amb el premi corresponent per raó del
gir, fent-los efectius per trimestres avançats. Passats els primers cinc anys,
podrà augmentar o rebaixar la quantitat de 7.000 francs, si bé no podrà
rebaixar-la a menys de 6.000 pessetes. Si, per dificultats en el cobrament de
la renda del llegat, la Junta no pogués fer efectiu un o més trimestres, el
director podrà exigir als pares dels alumnes les quantitats a prorrata que
hagi deixat de percebre, les quals tornarà així que la Junta es posi al corrent
d'allò que li degui. Es donaran cursos de preparació per a ingressar a 2.a
ensenyança, que comprendran: lectura i declamació, gramàtica castellana,
anàlisi gramatical, nocions de retòrica i art epistolar, caligrafia, aritmètica,
geometria, geografia, prenocions de ciències naturals, religió i moral. Per
ésser admesos a aquest curs de preparació, els alumnes hauran de saber
llegir i escriure i conèixer els principis de gramàtica i aritmètica; pagaran
una mensualitat. La clàusula 16 diu: «La Junta determina que el traje
oficial o distintivo para los alumnos del Colegio consistirà en una gorra de
pano azul turquí con las iniciales C. V.»
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Poc després, la idea de traspassar l'ensenyament als Escolapis tornà a
ésser tema de discussió dins i fora de la Junta. Contràriament al que calia
esperar, qui defensava en la Junta l'entrada dels Escolapis no era el rector
mossèn Joan de la Creu Geonès, sinó el jutge, Pere Mr. Baster; el qual
explicà les seves raons en un full imprès que féu circular per la vila, ensems
que promovia judici ordinari contra els altres dos membres de la Junta que
s'oposaven als Escolapis. «El Eco Guixolense» de 10 abril 1881, fent-se
ressò del desig majoritari, qualifica d'obstinada l'actitud de Baster, «por
cuanto el sabé que por una votación popular pasada, no ha mucho tiempo,
estos habitantes en inmensa mayoría rechazaron la idea de entregar a
escolapios la dirección del Colegio Vidal; cuya inmensa mayoría estaba
compuesta de las clases proletarias y menesterosas»; i feia elogis del
Col·legi, «el cual ha dado muchos y muy buenos discípulos y ha sido
elogiado por los catedràticos del Instituto de Gerona». Al cap de dos
mesos, el mateix periòdic (19 juny), en un article titulat ;Alerta!, deia: «La
sitüación del Colegio Vidal se hace cada vez mas insostenible: litigios,
interdictos, comunicaciones y avisos desoídos, provocaciones, donde debiera reinar la paz y la concòrdia. .. ^Queréis Escolapios, gente que según
confesión vuestra sois los de mas posición y valimiento? Pues bien, instituidlos por vuestra cuenta y dejad al pobre que es el único, según se
desprende del testamento de D. Antonio Vidal de inolvidable memòria,
que debe disfrutarlo».
No hi ha dubte que Baster representava en aquest afer l'aspiració d'un
sector de la població, en sa major part gent benestant, de veure-hi instal·lat
un col·legi regentat per Escolapis, un institut religiós que gaudia de força
prestigi aleshores. En realitat, aquesta aspiració venia de lluny; sense que
fos la primera temptativa, l'Ajuntament de l'any 1864 presidit per Rafael
Patxot gestionà i obtingué l'autorització de S.M. per obrir un col·legi
d'Escolapis, oportunitat que es frustrà per no comptar aleshores la congregació amb prous religiosos disponibles, tanta era la demanda que en tenia.
Fins l'any 1891 no s'establí a la vila el primer col·legi de religiosos per a
nois, dirigit pels Germans de la Doctrina Cristinana.
En «El Eco Guixolense» de 19 de juny esmentat, es reproduïen dues
notes del director del Col·legi Vidal Josep Riu, aparegudes al quadre
d'anuncis de l'establiment. La primera deia: «No habiendo todavía la
Junta Administrativa del legado Vidal satisfecho el importe del trimestre
que venció el 1.° de abril, me veo en el caso de hacer uso de las facultades
que me concede la escritura de contrata, la que previene que cuando la
referida Junta por qualquier motivo dejara de atender al pago, el Director
del colegio podrà obligar a los alumnos a que a prorrata satisfagan el
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importe del trimestre, cuya cantidad serà reintegrable, devolviéndose tan
pronto como se reciba la de los fondos del legado Vidal». L'altre comunicat, datat el 13 juny, deia que, no havent encara la Junta satisfet el darrer
trimestre, els alumnes de ler. ensenyament havien de satisfer 20 rals
reintegrables, per aquell concepte.
«El Eco Guixolense» de la setmana següent comunicava que els dies
18,20 i 21 havien tingut lloc al Col·legi els exàmens de prova de curs de 2on.
ensenyament, presidits per dos catedràtics de l'Institut provincial, i comentava: «Brillantes fueron los exàmenes, lo que prueba el celo y buena
dirección de los ilustrados profesores; basta decir que la comisión de
Gerona quedo contentísima del aprovechamiento de los alumnos, habiendo asegurado que en otros pocos establecimientos pudieron apreciar
el método y buena dirección de los senores profesores». I el 10 juliol
següent deia que l'Ajuntament havia acordat un vot de gràcies a l'exalcalde Benet Montaner i al rector mossèn Geonès «por haber secundado
la voluntad popular al objeto que el Colegio Vidal fuese dirigido por
profesores laicos».
El 4 de març del 1883, aniversari de la mort d'Antoni Vidal, els pobres
de la vila no cobraren l'almoina anual del llegat, i tampoc la Junta administrativa no abonà al director del Col·legi el trimestre corresponent, cosa que
motivà una manifestació de protesta a la plaça major.
El juliol de 1885 es produí un altre canvi de director, càrrec per al qual
la Junta contractà el professor Pere Garriga i Puig. «El Bajo Ampurdàn»
d'l agost informava així del primer acte del nou director: «Con el epígrafe
Colegio Vidal, D. Pedró Garriga y Puig, recién elegido y contratado Director del mencionado Colegio, acaba de publicar un opusculito-programa
que se ha repartido por la localidad, a fin de que sepan los habitantes de
San Feliu cual es el plan de ensenanza que se propone seguir y la confianza
que tiene en su sistema, y a que ha obtenido óptimos frutos durante los
veinte anos que cuenta en el ejercicio de su profesión». No dubtava el
periòdic que Garriga, en la seva esfera d'acció, aconseguiria «levantar el
Colegio del marasmo en que yacía». «Nosotros alimentamos un fondo de
confianza, ya que las buenas referencias que tenemos del Sr. Garriga nos
hacen esperar un feliz resultado por la acertada elección que ha tenido la
Junta».
Garriga i Puig no defraudà aquella esperança. En els cinc o sis anys
que dirigí el Col·legi Vidal, demostrà ésser un excel·lent pedagog ensems
que director de gran competència professional, que va saber envoltar-se de
col·laboradors distingits, i tingué iniciatives lloables que demostraven el
seu zel. Aquesta tasca no el privà de conrear la pròpia afecció literària i
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poètica. La personalitat i la labor pedagògica de Garriga tenen una especial significació per a nosaltres, ja que hagueren d'influir força en la
vocació docent de nostre Joan Esteva. Aquest el tingué de professor al
Col·legi Vidal i després en el prestigiós Col·legi Ibèric de Barcelona, dirigit
pel mateix Garriga, on Esteva acabà de preparar-se i féu les pràctiques de
mestre.
El mateix any 1885 el col·legi Vidal adquirí una col·lecció de mapes
Delamare «que contienen las reformas de los recientes viajes de exploración y los acontecimientos políticos han introducido en la ciència geogràfica» («El Bajo Ampurdàn» de 29 novembre); afegia el periòdic que el
catedràtic de ciències havia anat a Barcelona «para escoger aparatós de
Física que van a ser cedidos al legado Vidal». En una edició posterior (13
desembre), el mateix setmanari deia que el professor de ciències estava
classificant els exemplars zoològics existents en el gabinet d'Història natural del Col·legi, i que estaven per arribar els aparells de Física adquirits.
El 29 agost 1886 «El Bajo Ampurdàn» publicà un anunci de Garriga
en el què feia avinent que el ler. de setembre el Col·legi tornaria a obrir les
classes de ler. i 2on. ensenyament i de Comerç ensems que les de preparació per a ingrés de 2on. ensenyament. S'obrirà una classe de dibuix natural
i adorn i de pintura, a càrrec del professor Jaume Pons i Martí, i una altra
de dibuix industrial dirigida per l'enginyer industrial Francesc Ciriquian.
En cas de reunir el nombre suficient d'alumnes, s'obrirà, el ler. d'octubre,
una classe nocturna d'arts i oficis. Hi haurà una secció d'alumnes recomanats, els quals, a més d'assistir a les classes, tindran dret a ésser acompanyats al Col·legi i a llurs cases per un «ayo», així com a permanèixer a la sala
d'estudi que s'obrirà a l'efecte, on podran estudiar les lliçons del dia
següent. A aquests alumnes hom els acompanyarà a missa i a passeig els
dies de festa, si així ho desitgen els pares. S'admetrà un nombre limitat
d'alumnes pensionistes i mig pensionistes que seran tractats com en família, subjectes a un reglament especial. Aquests pensionistes i els recomanats usaran un vestit d'uniforme segons el model que adoptarà el Col·legi;
per als demés alumnes, aquest uniforme serà potestatiu.
El 19 d'octubre el periòdic guixolenc informava que havia tingut
efecte l'acte d'apertura del nou curs, amb assistència de l'alcalde Joan
Valls, el rector i el jutge municipal, el diputat provincial pel districte senyor
Puig, el viee-cònsul de Portugal senyor Fortó, la Junta d'Instrucció pública
local i el cos de regidors municipals. «Un profesor leyó un soneto a la
memòria de don Antonio Vidal».
El mateix setmanari deia (1 juliol 1886) que el Col·legi Vidal havia
obtingut en els exàmens de fi de curs un resultat brillant. «El director
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quiere poner este establecimiento de ensenanza a la altura en que estan los
de su clase. Se quiere trasladar el Colegio en lugar mas céntrico. Es un
inconveniente no tener un edificio ex-profeso para un colegio de 2.a
ensenanza.
En l'edició de 6 de maig del 1888, «El Bajo Ampurdàn» publicà una
nota en la que esmentava els premis i mencions honorífiques obtinguts en
els cursos 1885-86 i 1886-87 pels alumnes de l'Institut provincial i col·legis
incorporats i remarcava: «En ambos cursos vemos que fue el Colegio Vidal
el que obtuvo mas premios».
Per a estímul dels estudiants, Garriga practicà un sistema de vals tipus
cromo força suggestius, dedicats a personatges cèlebres de tot temps, que
alhora devien servir per a la qualificació escolar de l'alumne. (1).

Anvers d'un cromo-val del Col·legi Vidal. El personatge ací reproduït és Cuvier.

Altra iniciativa de Garriga Puig fou una publicació anual que sortí
amb data fixa de 4 març. Portava per títol «El Colegio Vidal», seguit de la
llegenda: «Revista anual redactada por el director y profesores de este
(1) Lluís Esteva conserva 21 cromos-vals, potser la col·lecció completa, guanyats pel
seu pare quan estudiava al Col·legi Vidal. Són cromos de l'època dedicats a homes cèlebres
que han existit. Els dibuixos, en colors, reproduïen el bust del personatge i un episodi destacat
de la seva vida, invent o obra, i al dors fa un resum biogràfic seu. Al davant figura la inscripció:
«Vale por 5 puntos. Colegio Vidal dirigido por don Pedró Garriga i Puig. San Feliu de
Guíxols». Els cromos són dedicats a Cervantes, Juli César, Napoleó I, Colom, Balmes, Isabel
la Catòlica, Víctor Hugo, Cuvier, Watt, etc. En força dels vals, figura escrita en llapis
l'assignatura en què Esteva els guanyà: «Aseo (3 vals), Aritmètica (3), Escritura (3), LJrbanidad (2), Gramàtica (1), Lectura (1), Geometria (1), Religión (1), Indústria y Comercio (1)».
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centro de Ensenanza. Dedicada a la memòria de su ilustre fundador
D. Antonio M. a Vidal en el dia del anivesario de su muerte». En sortiren
cinc números (anys 1886-1890) (2). En el primer, dedicat totalment a
Antoni Vidal, figura una poesia de Garriga i Puig titulada San Feliu de
Guíxols. — «Dedicada al Sr. D. Numa Vidal, con motivo del 17.° aniversario del fallecimiento de su Sr. padre D. Antonio Vidal, el generoso protector de los pobres y de los ninos de su pàtria». Comença amb l'estrofa: «Del
mar sentada a la orilla, / se ve una matrona hermosa, / entre arrogante y
sencilla, / contemplando como brilla / el cristal de agua undosa»; i acaba:
«La nobleza al mundo asombra / de un hijo tuyo inmortal, / que es el
bienhechor del hombre; / graba en màrmoles su nombre, / se llama
Antonio Vidal».
L'any 1887 la revista escolar publicava un extens article apologètic de
Garriga, Un nuevo apòstol del Progreso, sobre el comte de Peralada i de
Rocabertí, que havia creat a Peralada una escola d'oficis en la que ell
donava classes als alumnes. El mateix número contenia una altra poesia de
Garriga i Puig, Elegia. A mi buen amigo E.P. (Eusebi Patxot) con motivo de
la muerte de su hija Rosita. A l'edició de 1889 la revista inseria l'article El
primer monumento a Vidal en el que es donava compte d'haver-se inaugurat un monument al patrici, erigit per subscripció i a iniciativa del director i
claustre de professors del Col·legi. L'autor recordava els llegats més
importants a favor dels guixolencs: el de Francesc Jofre i Paradís per a
dotar cada any amb 1.000 pessetes tres donzelles necessitades en casar-se; i
el llegat de Joan Suris que tenia per base un capital de 20.000 duros,
destinat a socórrer necessitats urgents de famílies pobres durant l'any. I
deia: «Mucho mas importante es el legado Vidal, con una renta anual de
15.000 francos, destinado a dar pan a los pobres y a instruir y educar a los
ninos. El monumento que se ha levantado en el Colegio Vidal a su ilustre
fundador es obra del joven artista guixolense Manuel Cabarrocas y Cruz;
mide mas de 3 metros de altura y se componc de tres cuerpos. Le sirve de
base una sencilla graderia rodeada de una baranda de hierro; sobre la
graderia se levanta un artístico zócalo de un metro de alto, que tiene en sus
cuatro caras otras tantas planchas con alegorías e inscripciones alusivas a
los sentimientos filantrópicos y humanitàries de Vidal; como remate de la
obra se levanta sobre el zócalo su busto de mas de tamano natural... El
(2) Veg. Lluís i Elena Esteva, Inventari de la premsa guixolenca (1878-1979), en Estudis
sobre temes guixolencs (Publicacions del Museu Municipal, Sant Feliu de Guíxols, 1980),
pàgs. 65 i seg. Lluís Esteva posseeix els cinc números de «El Colegio Vidal», col·leccionats pel
seu pare quan era alumne del Col·legi.
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Colegio Vidal ofreció a la Junta del legado dicho monumento, que se
inauguro en el acto de apertura del curso actual, colocàndose en lugar
preferente de la clase de l.a ensenanza».
Dels treballs publicats a «El Colegio Vidal» de diversos col·laboradors, gairebé tots mestres del mateix Col·legi o bé amics de Garriga,
destaquem: l'article El movimiento continuo, de Ramon Otzet, qui substituí Garriga en la direcció del centre; la poesia A Balmes de J. Franquesa i
Gomis (núm. de 1889); com també l'article ^Cómo se ensena el nino a ser
veraz?, de B. Galí i Claret, oncle i mestre de l'eminent pedagog Alexandre
Galí i Coll (any 1890).
Garriga i Puig fou cessat de director del Col·legi per la Junta del llegat,
no sabem per quina raó, deixant una grat record a la vila. Més endavant, 22
maig 1897, el periòdic «La Lealtad» informava que la Societat Barcelonesa
d'Amics de la Instrucció havia celebrat un solemne acte de recepció de
Garriga i Puig, «antiguo director del Colegio Vidal, laureado en varios
certàmenes públicos y distinguido director del acreditado Colegio Ibérico», qui llegí la memòria d'entrada reglamentària. I afegia: «Cuando
recuerdo los óptimos frutos que producía su dirección en el Colegio
Vidal... con aquel distinguido grupo de profesores como los Dalmau,
Pellicer, Creuheras, Bosch, Soler y otros, e imagino que una junta compuesta, como la fundadora, del alcalde, juez municipal y cura pàrroco, que
se supone que han de ser personas ilustradas, fue capaz de privar al pueblo
de San Feliu de un elemento de ilustración... dimitiendo a un director tan
celoso e ilustrado como el Sr. Garriga, porque sí, y solo porque sí, hasta
vergüenza siento como guixolense».
Per substituir Garriga, la Junta nomenà Ramon Otzet i Corominas;
era un distingit professor, enginyer industrial i doctor en Ciències; participà en un projecte de ferrocarril i fou catedràtic de Matemàtiques a
Cervera. Quan només feia tres anys que dirigia el Col·legi Vidal, deixà el
càrrec per diferències amb la Junta, composta per Joan Palol, Pere Pasqual
i mossèn Jaume Puig. La seva sortida del Col·legi motivà un escrit d'adhesió d'un grup de pares. «Los padres de los alumnos se unieron en apretado
haz i reiteraren su adhesión al ex-director, solicitando su concurso para
constituir un nuevo establecimiento». Amb aquest recolzament, Otzet obrí
l'«Academia Guixolense», a partir de I'l setembre 1893; instal·lada a la
baixada de Sant Elm núm. 1, els alumnes podien cursar-hi el 2on. ensenyament fins al títol de batxiller, d'acord amb els programes oficials; ensems es
donaven classes de càlcul mercantil, teneduria de llibres i francès, dibuix
lineal, de paisatge, adornament i figura; hi havia classes de vetlla «en las
que los alumnos pueden adquirir hàbitos de estudio y solventar las dificul194
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tades que se les presenten», i s'admetien mig pensionistes («La Comarca
Federal» de 29 setembre 1894). El juny de 1897 l'Acadèmia Guixolense
presentà 72 alumnes a exàmens de 2on. ensenyament, i obtingué una
elevada cota de qualificació. Al cap de dos mesos moria Otzet, i sense ell,
l'Acadèmia Guixolense hagué de tancar. Bon amic d'Otzet fou Salvador
Albert qui, en l'aniversari de la mort, li dedicà un sentit article, Ramon
Otzet, acompanyat del retrat; Albert remarca que Otzet era matemàtic de
professió i lloa la seva integritat i honradesa («La Lealtad», 27 agost 1898).
Poc podem dir de Pascual Fedón de Lizaso, que succeí Otzet en la
direcció del Col·legi Vidal l'any 1893; era llicenciat en Filosofia i Lletres.
El 1897 figura com a director l'enginyer industrial Aronte Baratta i
Oliver. El 25 de setembre d'aquest any «La Lealtad» publicà el següent
solt: «Nuevo Colegio Vidal. La Junta, deseando interpretar la voluntad del
generoso donante ampliada por su hijo don Numa, quien en 15 junio 1871
nombró la Junta... està trabajando para que el 1.° de octubre y bajo la
dirección del reputado profesor Aronte Baratta, puedan abrirse las clases
de l.a y 2.a ensenanza en el que, desde hoy en adelante, llevarà el titulo de
Colegio Vidal y se instalarà en los bajos del ex-convento de benedictines,
cuyos locales han sido cedidos gratis por el Ayuntamiento. La l.a ensenanza, tanto elemental como superior, se darà gratuita a todos los alumnos
hijos de esta villa. Respecto a la segunda ensenanza, la cuotas seran en
proporción del número de alumnos, siendo gratuita para los pobres».
Quant a la instal·lació en l'ex-convent, cal advertir que el Col·legi, des
d'algun temps, ocupava ja certs locals de l'antic edifici, probablement els
corresponents als dormitoris de novicis, al costat de la porta d'entrada de
l'església, on hi havia hagut l'escola municipal de noies. Referent a aquesta
qüestió, l'Ajuntament, en sessió de 18 agost d'aquell any, prengué l'acord
següent: «Se autoriza al alcalde presidente para que pueda destinar a la
ampliación del Colegio Vidal, instalado en el propio edificio, los locales
que juzgue precisos para el mayor desarrollo y mejoramiento de la instrucción». I en el consistori immediat s'ampliava l'acord així: «Se faculta al
alcalde para que pueda mandar desalojar las habitaciones que los carabineros ocupan en el ex-convento, y se recoge la observación del Sr. Dalmau
relativa a los inconveniente de esta autorización, acordàndose en su vista
que se procure limitar la ampliación de locales para el Colegio Vidal a
todos los utilizables de la planta baja, tomando en caso necesario los del
ler. piso, sin perjuicio emperò de los que ocupe la guardià municipal». El
Col·legi Vidal quedava així definitivament instal·lat en els esbarjosos locals
de la planta baixa de l'ex-convent, els quals ocupà gairebé fins a l'extinció
del centre i que els ex-alumnes recordem prou bé.
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«La Lealtad» de 28 maig 1898 informava que en els exàmens de 2on.
ensenyament, els 72 alumnes presentats s'havien qualificat així: 24 «sobresalientes», 21 notables, 12 «buenos» i 15 aprovats. Dos dels alumnes
obtingueren el grau de batxiller. El periòdic remarcava que el resultat era
superior al que es podia esperar, tenint en compte que el curs havia durat
deu setmanes menys que els anteriors, ja que havia començat amb cinc
setmanes de retard i s'avançaren els exàmens altres cinc setmanes per
ordre governativa.
El 20 d'agost següent el mateix periòdic anunciava que el Col·legi
Vidal, dirigit per Aronte Baratta, començaria el nou curs de ler. i 2on.
ensenyament el ler. de setembre. Precisava que el curs primari superior
comprenia: ampliació de gramàtica, aritmètica, geometria i geografia, útil
per als que desitgin estudiar el batxillerat com també per als que vulguin
dedicar-se al comerç. Per als cursos de batxillerat, comprès el d'ingrés,
«cuenta con celosos profesores». «Se ha establecido también la ensenanza
de Comercio, comprendiendo todas las pràcticas de operaciones mercantiles y el idioma francès, desarrollàndose dicha ensenanza en dos cursos». Hi
havia classes de vetlla «para ejercitarse en el arte de estudiar». Ensems, en
un local anex, es donarien classes de gimnàstica.
El professor Baratta contragué matrimoni l'any 1899, a Barcelona.
El 1901 hi hagué un altre canvi de director, passant a ésser-ho Julià
Bohigas. Amb ell comença una etapa nova que es diferencia de l'anterior
en diversos aspectes. Fins ací, en els trenta anys d'existència del Col·legi,
hem presenciat una desfilada de directors—concretament vuit, sense estar
segurs que la llista sigui completa—, cap dels quals no es mantingué en el
lloc més enllà de sis anys. Amb Bohigas, la direcció del centre s'estabilitza,
de tal manera que en els quaranta anys següents no experimentarà cap més
canvi de direcció. Ensems, a partir del curs 1901-1902, el pla d'estudis es
modifica substancialment: de ple acord ara amb l'esperit i la lletra del
document de constitució de la Junta del llegat, hom renuncia al 2on.
ensenyament per a dedicar-se més intensament al primari i a l'elemental
superior; i aquest pla es manté inalterat en el futur. D'altra banda, els
Ajuntaments a la fi desenganyats, cessen de lluitar pel monopoli de l'administració del llegat, i dins la Junta tripartita hi haurà una plausible avinença, de la qual es beneficiarà la marxa del centre; també s'hauran acabat
les temptatives de lliurar l'ensenyament a religiosos.
La notícia d'aquests canvis es troba reflexada a la premsa local. Així el
setmanari «Llavor» de 24 d'agost del 1901 informa: «La Junta administrativa del llegat Vidal ha acordat retirar la subvenció concedida à l'actual
Col·legi Vidal, que es modificarà en el sentit de treure del pla d'estudis la
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2.a ensenyança. Sols s'hi cursarà la l.a ensenyança (elemental y superior) y
els estudis propis de la carrera mercantil. El motiu sembla que es el
d'aplicar baix una interpretació més justa l'objecte del llegat y donar-li més
útil aplicació». En el número següent «Llavor» ampliava la notícia «Avísde
la Junta del llegat Vidal. — Aquesta considera com à finalitat del llegat
l'ensenyament de la major suma de coneixements indispensables per als
usos més comuns de la vida social y industrial. El ler. de setembre s'obriran les clases de ler. ensenyament elemental superior, comerç y idiomes
francès y alemany, totes gratuïtes, amb extensió particular à la gramàtica
castellana, geometria en relació amb l'agrimensura, principis de la física
industrial, elements de geografia comercial y economia política, càlcul
mercantil, teneduría de llibres y correspondència mercantil. A càrrec dels
següents professors: francès, D. Julià Bohigas (professor normal y director
del Col·legi); alemany, Josep Granolleras; elemental, Antoni Àngel; superior, J. Bohigas y Lluís Boschdemont; comerç, J. Bohigas, LI. Boschdemont y J. Granolleras. Matrícula, à la secretaria situada al local de l'exconvent. — També la Junta ha establert classes gratuites de pàrvuls al
Col·legi de Sant Josep, on s'ensenyarà gratis l'idioma francès à aquells
alumnes que estiguin prou preparats. — L'alcalde president, Eduard Carbonell». El Col·legi de Sant Josep era dirigit pels germans de la Doctrina
Cristiana.
El nou director del Col·legi Vidal, Julià Bohigas i Canadell (Banyoles
1871 - Sant Feliu de Guíxols 1944) (3) era el més gran de cinc germans i
procedia de família modesta. Estudià magisteri a l'Escola Normal de
Barcelona, tot donant lliçons particulars —fou preceptor dels fills del
marquès de Soto Hermoso— i a la parròquia de Sant Miquel de la Barceloneta. Essent mestre titular, dirigí l'escola parroquial de Santa Anna, on els
mestres i alumnes li feren un homenatge. A Barcelona tractà el poeta
Jacint Verdaguer, el qual conegué a Banyoles amb motiu del sojorn d'una
setmana que l'autor de L'Atlàntida hi féu l'any 1884 (4).
Quan portava set anys al Col·legi Vidal, el 21 desembre 1908, contragué matrimoni amb Júlia Anglada i Macià, de distingida família guixolenca, a l'església del Mercadal, de Girona; tingueren una filla, Josefina,
vivent encara. Bohigas exercí la professió docent a Sant Feliu fins a l'any
1942, i morí el 7 d'octubre de 1944.

(3) Les referències biogràfiques que ací dono procedeixen de l'article de Maria Dolors
Gabarnet Julià Bohigas i Canadell, publicat, amb un retrat seu, a «Àncora» d'l agost 1967.
(4) Bohigas posseïa algunes cartes de Verdaguer, malauradament perdudes, així com
un parell de llibres seus amb dedicatòries autògrafes.
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Jo conegui Julià Bohigas vers 1910, quan vaig fer un curs a la seva
classe de primària. Provist d'una barba que no trigà a blanquejar i que
sovint s'allisava amb un gest nerviós de la mà, s'assemblava al cap del
govern i del partit conservador espanyol Antoni Maura. Com diu Dolors
Gabarnet, era «un home bo, senzill i pietós... de fina sensibilitat». Afeccionat a la literatura, compongué poesies en català—en dedicà una d'elogiosa a mossèn Lluís Patxot—; la seva firma, però, no apareix en el
setmanari catalanista «Llavor» ni en cap altre dels que sortien a Sant Feliu.
Políticament fou «home de Cambó i Ventosa», amic dels dirigents del
Centre Català local. Diu que un d'ells, Lluís Casas, el salvà un dia de
temporal quan ja les ones se l'emportaven.
En l'exercici del seu càrrec, Bohigas no tractà de brillar ni excel·lir per
damunt dels altres mestres. Mercès a aquesta discreció, unida a un caràcter
moderat i conciliador, Bohigas fou el director ideal per a mantenir l'equilibri d'un centre que havia anat de mal borràs, a causa de les desavenències
de la Junta tripartita.
L'any 1901 o 1902, quan feia poc que Bohigas s'havia fet càrrec de la
direcció del Col·legi Vidal, un jove mestre, Joan Esteva i Vilallonga, fou
contractat per exercir-hi el seu magisteri.
Finc ací, hem recorregut documentalment les etapes més remarcables
del Col·legi que dugué el nom del patrici guixolenc Antoni Vidal, des de la
fundació gràcies al quantiós llegat seu. És hora que dediquem l'atenció al
mestre Joan Esteva.
EL NOSTRE SENYOR «JUANITO»
També aquest epígraf demana una explicació. L'apel·latiu «Juanito»
amb què el mestre Esteva fou conegut pels guixolencs, de segur li vingué
del fet de dir-se també Joan el pare i l'avi. El diminutiu li quedà, i hom li
donava un sentit afectuós; el mot contrastava amb el respecte que inspirava
la seva persona, mes pretenia ésser un reconeixement del fons de bondat
que hom li atribuïa. Altrament, el nom castellanitzat «Juanito», com
d'altres mots castellans d'ús corrent a Sant Feliu, cal considerar-lo un
producte d'importació més, com el cafè, i el tabac, que ens vingué de les
Antilles per conducte dels indians. Jo mateix no vaig poder lliurar-me,
durant alguns anys, de l'indesitjat diminutiu amb el què vaig venir de
Cuba; dec advertir que el pare i avi meus també es digueren Joan (5).
(5) Que el nom «Juanito» no feia gràcia al mestre Esteva n'és prova que, en néixer el
primer fill Francesc (Paco), deixà que la família triés el nom que els plagués, dient: —«M'està
bé qualsevol nom mentre no acabi en ito».
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Quant al possessiu «nostre» de l'epígraf, vol remarcar la participació
en el present estudi de les diverses persones que amablement han tingut a
bé proporcionar-me dades del major interès. Ja he fet esment dels estimats
amics Lluís i Paco, fills del senyor «Juanito». D'altres bons amics i condeixebles del Col·legi Vidal, que anomenaré oportunament, han contribuït a
completar els records del nostre mestre, de manera que l'esbós d'aquest
que ací faig, tant com una visió personal meva, ho és en bona part de tots
ells.
Segons un estudi dels seus avantpassats fet per Lluís Esteva, el primer
nascut a Sant Feliu ho féu l'any 1757; es deia Francesc Esteva i Torrent i fou
mariner; el seu pare, Antoni, també d'ofici mariner, era oriünd de Palafrugell. Francesc es casà amb Francesca Calzada, de Sant Feliu; foren els
vesavis del mestre Joan. Segueixen tres generacions d'Esteva barons tots
els qual porten el mateix nom de fonts, Joan. El fill i el nét de Francesc
foren, com ell i els seus ascendents, mariners. Els Esteva guixolencs
tingueren descendència nombrosa: Francesc, el més jove de 7 germans,
fou 9 vegades pare; Joan Esteva Calzada també tingué 9 fills. Els pares del
senyor «Juanito», Joan Esteva i Freixent (1846-1921) i Maria Àngels
Vilallonga i Font (1843-1884) hagueren de conformar-se amb dos fills,
Joan i Cecília; aquesta, nascuda l'any 1871, morí jove.
Joan Esteva i Vilallonga, doncs, vingué al món en una llar de llarga
tradició marinera, essent batejat el 27 febrer 1876. Segons Lluís, «de petit
anava a estudi i a estones feia d'aprenent de barber i escaraiva» (6). Vers
els 10 anys començaria els estudis de segon ensenyament al Col·legi Vidal,
potser coincidint (any 1885) amb el primer curs que Garriga i Puig hi féu
com a director del centre; no hi ha dubte que Esteva el tingué de professor,
si no tot el temps, bona part dels sis anys que Garriga dirigí el col·legi
guixolenc.
Aquell lustre hagué d'ésser decisiu per a l'estudiant adolescent. Que
fou un alumne aprofitat i amb afany de saber en seria prova el fet que
Garriga es fixés en ell i l'animés a fer el batxillerat. Va decidir ja aleshores
de seguir la carrera de mestre? Una oportunitat d'accedir a aquests estudis
se li oferí l'any 1890 en què Garriga hagué de deixar el Col·legi Vidal i es
traslladà a Barcelona per dirigir un internat de certa importància, el
Col·legi Ibèric; aquest establiment estava instal·lat en un esbarjos casal
amb jardí al carrer Major de Gràcia, núm. 71. Es veu que Garriga proposà

(6) Escairar consisteix a escapçar les arestes o caires dels carrats de suro, i és una
operació prèvia a arrodonir els taps.
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Grup d'estudiants de batxillerat del Col·legi Vidal. Al centre, el director P. Garriga i
Puig i dos professors. Juanito Esteva, el tercer noi de la dreta, es el més menut de tots. (Foto
de Lluís Vinyas. Arxiu Municipal).

a Esteva d'ingressar al Col·legi, on sota la seva tutela podria acabar el
batxillerat i seguir els cursos de magisteri, tot fent d'ajudant intern.
Esteva havent acceptat, començà per a ell una vida nova a la capital,
no pas regalada. Escoltem el seu fill Lluís: «En el Col·legi, a canvi d'anar a
cercar i tornar els alumnes de cases benestants i de prestar serveis diversos,
li donaven uns brous de color dubtós absents de calories. Malgrat la
migrada alimentació, acabà els estudis de batxiller als 16 anys sense perdre
cap assignatura» (7). El títol de batxiller, conservat duu la data 6 de juny
del 1892. Deduïm d'ella que, en entrar al Col·legi Ibèric, Esteva havia
(7) L'alimentació frugal era aleshores cosa corrent en els internats. Em comta el mateix
Lluís que el seu pare, quan acompanyava els alumnes a llurs cases respectives, passava amb
ells per davant d'una casa de menjars on cada dia veia embadalit com els clients s'alimentaven
de valent. Una vegada, a Faltre banda del vidre, hi havia un senyor que menjava un plat de
sopa amb un parell d'ous. Engolia més aliment en aquell «entrant» que no en prenia el meu
pare en un mes. No pogué fer-hi més. Quedà clavat amb els ulls fits en aquella sopa. Quan
l'aprenent de mestre despertà del somni, els nois que acomboiava havien desaparegut com un
vol d'orenetes. Aquell plat de sopa restà present a la seva memòria durant tota la vida, com
una obsessió permanent.
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Joan Esteva, vers 1892, quan acabà el batxillerat. (Foto R. Eroles, del Passatge Madoz, 1,
Barcelona).
Julià Bohigas i Canadell als seus 50 anys. (Foto facilitada per la seva filla Josefina).

aprovat a Sant Feliu almenys l'ingrés i els dos primers cursos de batxillerat,
i que a Barcelona féu els dos cursos restants.
Amb el títol de batxiller, va matricular-se a l'Escola Normal de
Mestres; això li representaria set anys més de permanència a Barcelona en
què va graduar-se de mestre. Tot aquest temps, alhora que estudia,
s'exercita ja en l'art d'ensenyar al mateix Col·legi Ibèric; el director,
considerant-lo prou apte, així que es matricula de primer curs a la Normal,
li confia una classe elemental.
Amb tal motiu, l'aprenent de mestre obre una llibreta en la que anota
diverses dades referents a les classes que dóna; aquest document, providencialment conservat, ens permet seguir els primers passos del mestre
Esteva. A la coberta es llegeix Clase Elemental. - Octubre 1893. Comença,
però, el curs anterior, segons els epígrafs de la primera pàgina «Curso de
1892-93» i «Suscripción para obsequiar a D. Pedró Garriga y Puig», seguits
d'una llista de 23 noms —hem de suposar que eren els alumnes de la seva
classe— amb les respectives aportacions les quals sumen 33 pessetes. Sota
un altre epígraf, «Exàmenes de fins de curso», s'enumeren les assignatures
—Lectura, Aritmètica, Gramàtica, Doctrina, Història Sagrada, Geome201
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tria i Geografia— i segueixen 31 noms amb les respectives puntuacions que
van de 2 a 4. Ve una relació nominal dels alumnes del curs següent, mes per
mes, de setembre 1892 a agost 1893; el nombre d'alumnes varia d'un mes a
l'altre, amb un promig de 33 alumnes; l'assistència més baixa es produeix el
mes d'agost, 27 alumnes; com pot veure's aquell estiu no feren vacances. El
Nadal de 1892 Columbí (un mestre?) li regala «un par de botones para
punos». Més obsequis: «Mis días en 1893», Columbí li regala una cartera,
Payró un paquet de puros de 10 cèntims, Boldova i Pasqual, cadascun dos
puros del mateix preu. Curs de 1893-94: es repeteixen les llistes mensuals
d'alumnes, aquesta vegada de setembre a juny, amb un promig de 53,
sensiblement més elevat que el curs anterior. El dia del sant—«mis días»—
li fan més regals, ara són 13 (una corbata, una cartera, cigars pectorals,
puros). Esteva ha esdevingut fumador, i l'obsequi de cigars pectorals pot
significar que aquell costum no li feia cap bé; més endavant deixà de fumar
per motius de salut (8). Curs 1894-95: hi ha una llista de 75 noms. Per Nadal
li fan 4 regals; pel seu sant 17, la major part són puros. El curs següent
Esteva porta una classe nova. L'epígraf diu «Clase Mercantil. Curso 1895 a
96»; segueixen 39 noms; al costat d'un s'indica «despedido», i darrera un
altre, «defunción». Aquest canvi de classe significava un ascens en la
carrera d'Esteva.
Complement gràfic d'aquest quadern són uns retrats de la mateixa
època, conservats per Lluís Esteva; es tracta de grups de professors i
d'alumnes del Col·legi Ibèric. Arrenglerats tots ells en l'ampla escalinata
del pati, Esteva hi figura ja com a mestre. Dos dels retrats reprodueixen el
claustre de professors; en ambdós casos els grups consten dels mateixos
individus, en nombre de 14 amb el director al centre. Esteva és el més jove
de la colla. Les fotografies no porten data —només s'indica el nom del
col·legi—, mes no hi ha dubte que foren fetes en ocasions diferents. Altres
dos retrats són dels alumnes de les classes que portava Esteva; el més antic,
sense data, a continuació del nom del col·legi, hi ha el mot «Elemental», i
apareixen 38 nois que integraven el curs; al segon retrat es llegeix «Mercantil, 1896» i el nombre d'alumnes és de 24. En els respectius grups, a
l'extrem de la primera fila, es veu el director Garriga i Puig, «de panxa
prominent i barba punxaguda estil Napoleó III» —segons Lluís Esteva—,
abillat amb jaqué, i a l'extrem oposat, el nostre aprenent de mestre, vestit
(8) Essent ja casat, Esteva caigué malalt de tifus, una malaltia que llavors feia molts
estralls, i hagué de privar-se de fumar tot el temp. Un cop s'hagué refet, decidí continuar
sense fumar, dient: «—Si he resistit tres mesos sense fumar, bé puc estar-me de fer-ho per
sempre».
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amb gec; en la fotografia del curs Mercantil —reproduïda ací—, Esteva
exhibeix una elegant capa xalina que li penja fins a mitja cama, alhora que
adreça al fotògraf una mirada viva i un lleu somrís de satisfacció.

Grup d'alumnes del Col·legi Ibèric, de Gràcia (Barcelona), curs Mercantil, amb el
director P. Garriga i Puig i el mestre novici Joan Esteva.
Claustre de professors del Col·legi Ibèric amb el seu director. Joan Esteva és el tercer
de l'esquerra.
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Un document datat a Girona el 30 d'octubre del 1895 acredita que
Joan Esteva, de la quinta d'aquell any, ha estat exceptuat de fer el servei
militar ordinari per haver-se redimit mitjançant 1.500 pessetes fetes efectives.
El mestre novici es permet per aquest temps corregir l'acreditat pedagog empordanès Josep Dalmau i Carles, els llibres de text del qual,
especialment els de matemàtiques, tingueren una ampla acceptació a tota
la Península i a l'Amèrica espanyola. En una carta seva a Esteva, li dóna les
gràcies per la comunicació d'un error trobat en el seu llibre Problemas de
Aritmètica. «Suponemos», li diu, «que a doble diàmetre resulta doble
pozo, siendo así que resulta un pozo cuatro veces mayor»; encòmia la seva
perspicàcia i diu que farà l'esmena en la pròxima edició. No fou l'única
vegada que Esteva corregiria Dalmau i Carles; en una altra ocasió, li féu
veure que no era correcte l'exemple de les edats que posava per il·lustrar
les quantitats directament proporcionals. Dalmau deia que la proporció
era directa si anava «de mas à mas», essent així que, segons li observava
Esteva, ho és si en doblar la primera quantitat resulta doblada la segona.
El 20 setembre 1899 Esteva aprova l'examen final de mestre; el
certificat que li conferix el grau de mestre d'instrucció primària normal,
expedit per l'Escola Normal de Mestres de Barcelona, porta data de
l'endemà. Ensems que el certificat. Lluís Esteva conserva l'orla de la
promoció de mestres d'aquell any. En aquest quadre, encapçalat «Escuela
Normal Superior de Maestros de Barcelona. Curso Normal de 1898 a
1899», hi ha els retrats de 3 catedràtics i dels 16 alumnes que composen la
promoció; les fotografies s'han descolorit tant que és impossible reconèixer les persones. El més curiós és la procedència dels nous mestres, els
noms dels quals, així com el lloc d'origen, figuren dessota els retrats:
només un és barceloní i dos provenen d'altres poblacions de la província;
de la província de Girona, n'hi ha dos, Esteva i un altre; un de Lleida i un
de Tarragona; procedents d'altres regions, n'hi ha dos de Mallorca i un de
Menorca, un d'Osca i un de Terol, dos són de Múrcia, un de Logrono, i fins
i tot n'hi ha un de Buenos Aires.
Sembla que Esteva encara donà dos cursos com a professor de Mercantil al Col·legi Ibèric. L'any 1900 és nomenat president d'una Exposició
industrial de Gràcia, segons li comunica la junta en un escrit de 22 març. El
mateix any passa encara la revista militar a Barcelona. El 27 octubre 1901
ja fa la presentació a l'alcaldia de Sant Feliu, a on hem de creure que ha
traslladat la residència. L'etapa barcelonina, closa definitivament, degué
durar uns onze anys.
El 1902 es produeix un important esdeveniment en la vida de Joan
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Esteva; el 21 de juliol, als 26 anys, contrau matrimoni amb Agnès Cruanas i
Masferrer, a la parròquia del Mercadal de Girona.
El 23 maig de l'any següent els naixia el primer fill, Francesc o Paco.
Aquest ens assevera que el seu pare, en casar-se, exercia ja de mestre al
Col·legi Vidal. Degué entrar-hi a l'acabament del curs 1901-1902, ja que en
la nota publicada a «Llavor» el 24 agost 1901, on es diu la composició del
curs, el nom d'Esteva no hi figura. Probablement, doncs, vingué a Sant
Feliu deixant per això el Col·legi Ibèric, ja contractat per la direcció del
Col·legi Vidal. L'oferta que aquesta li féu degué de convèncer Esteva, al
qual no devien mancar ganes de retornar a Sant Feliu.
Al cap de poc temps, es produí un episodi que hauria pogut tòrcer el
seu destí de mestre. El sogre, Miquel Cruanas i Ramon, del ram del suro
—fou també regidor municipal pel grup federal— li proposà de formar una
societat dedicada a la fabricació de taps. Esteva cedí a la temptació, i el 13
d'agost del 1903 signaven l'escriptura de constitució de la societat «Cruanas y Esteva». La societat durà poc i els beneficis foren magres; amb els
que li corresponien, Esteva comprà una barraca de fusta a la platja de Sant
Pol. Al mestre el diner no l'enlluernava i es convencé per sempre que allò
seu era l'ensenyament per al qual estava tan ben dotat.
En un contracte col·lectiu entre la Junta administrativa del llegat i els
professors del Col·legi Vidal, signat el 23 agost 1905, hom confia a Joan
Esteva la classe Elemental amb una retribució de 2.000 pessetes anuals, la
mateixa que tenen el director Bohigas —que es reserva les classes d'Elemental elevada i Comerç— i Lluís Boschdemont, encarregat de la Superior. En aquesta ocasió, la Junta del llegat era constituïda per l'alcalde
Manuel Vilas i Ayats, el jutge municipal Joan Bartra i Romà i el rector
Jaume Puig i Daunís. Per l'interès que indubtablement té, reproduïm les
clàusules principals del contracte:
«1.° Don Juliàn Bohigas desempenarà el cargo de Director del Colegio de l.a ensenanza que sostiene la Junta del legado Vidal, y se obliga a
ensenar las asignaturas propias de las clases de Comercio y Elemental
ampliada, percibiendo en concepte de honoraries una asignación de dos
mil pesetas anuales. — 2.° D. Luís Boschdemont tendra a su cargo la clase
Superior y percibirà la asignación anual de dos mil pesetas. — 3.° El
profesor D. Juan Esteva queda encargado de la clase Elemental y recibirà
por sus honoraries dos mil pesetas al ano. — 4.° La clase de pàrvulos correrà
a cargo del profesor D. Antonio Àngel Serrats, quien percibirà una asignación de mil trescientas setenta y cinco pesetas anuales. — 5.° Siempre que
lo permitan los fondos disponibles, la Junta del legado Vidal abonarà a D.
Enrique Anglada, en concepte de gratificación, la cantidad de veinte y
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cinco pesetas mensuales, por auxiliar al profesor de la clase de pàrvulos. —
6.° Se nombra profesor especial para la clase de lengua francesa a D. José
Granollers, quien cobrarà por sus honoraries sesenta pesetas anuales (?).
— 7.° La Junta satisfarà a los profesores sus asignaciones por trimestres
vencidos y siempre que tenga fondos disponibles. — 8.° Los mencionades
profesores se comprometen a dar clase diària y gratuita a los alumnos que
asisten al Colegio, debiendo permanecer en la misma el tiempo reglamentario, o sea, tres horas por la mariana y otras tantas por la tarde, a
excepción del profesor de francès que se obliga dar esta clase durante una
hora cada dia. — 9.° La Junta del legado Vidal destinarà a cada curso una
cantidad prudencial para gastos de limpieza, efectos de ensenanza y material del Colegio, cual cantidad dependerà del estado de fondos de que
pueda disponer la referida Junta. — 10.° Para la organización interior del
Colegio, deberes de los alumnos y atribuciones del Director y Profesores
en las cuestiones de orden y disciplina escolares regirà el mismo Reglamento aprobado por la Junta en la próximo pasado ano». La vigència del
contracte era de dos anys prorrogables.
Notem que el total de les elevades percepcions dels mestres és de
8.395 pessetes, a les quals cal afegir les despeses de neteja dels locals,
material escolar, etc.; resultava, doncs, una quantitat bastant superior a les
7.000 pessetes calculades en un principi com equivalents dels 7.000 francs
del llegat. De segur que fou l'època que aquest esdenvingué més productiu, coincidint amb una elevada cotització del franc.
Pel que fa al pla d'estudis, si el comparem amb el de l'any 1901 en què
Bohigas entrà de director del Col·legi, veiem que les classes de ler.
ensenyament (elemental i superior) s'han ampliat amb la de pàrvuls que
abans es feien al col·legi dels «Hermanos». Continuen els mestres Boschdemont, Granolleras i Àngel, amb les classes canviades. Antoni Àngel,
encarregat ara de pàrvuls, morí al cap de dos anys; era el més antic del
col·legi (9). Potser entrà llavors, per substituir-lo, Josep Bohigas, germà de
Julià (10). Quant a l'ajudant de pàrvuls, Enric Anglada, degué cessar el
1905, any en què ocupà aquell lloc Josep Geli i Forest, jove estudiant que
aleshores tenia 15 anys (11).

(9) El 28 desembre 1907 «Llavor» comunicava així la seva defunció: «El senyor Àngel
s'és mort!. . . Fou professor del Col·legi Vidal desde sa fundació y mestre de dues generacions
de guixolencs».
(10) Julià Bohigas i Canadell havia també cursat els estudis de magisteri primari.
Després d'exercir alguns anys al Col·legi Vidal, es traslladà a Venezuela on treballà en un
negoci que posseïa un altre germà. En les seves darreries tornà, solter, a Sant Feliu.
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Gràcies al llibre d'actes de la Junta local de ler. Ensenyament d'aquells anys, conservat a l'Arxiu Municipal (núm. 977 de registre), hom comprova que el nivell docent del Vidal, que durant el període del director
Aronte Baratta es mantingué en cotes baixes, s'ha elevat des que Bohiges
dirigeix el centre. Així, a l'informe de la visita feta el 22 març 1901, o sigui,
dins el darrer curs que dirigí Baratta, l'inspector Manuel Ibarz fa aquesta
observació: «Y a propósito del Legado Vidal, se permite esta inspección
hacer observar que, con la organización actual, ni gana la ensenanza ni los
hijos de San Feliu adquieren la preparación de que tanto han menester
para dedicarse con preferència a los asuntos industriales y de comercio.
Con buena voluntad es bien seguro que podria darse mejor inversión a los
7.000 francos que se destinan al fomento de la ensenanza».
Ara bé, una acta de la Junta d'Ensenyament del 18 maig 1905, reprodueix l'informe d'una posterior visita d'Ibarz, d'un to ben diferent: «De los
colegios privades merece especial mención el llamado Colegio de Vidal
por darse la ensenanza gratuitamente. Debido sin duda a la organización
que se le ha dado últimamente y a la mayor importància en que se tiene
todo lo que respecta a la primera ensenanza, puede afirmarse que los
adelantos son notables, sobre todo en los alumnos pertenecientes a los
grados segundo y tercero de los en que està dividida la escuela. Esto prueba
que la dirección es acertada e inteligente». En successius informes del
mateix inspector, es repeteixen els conceptes elogiosos. Així en el de 26
setembre 1908: «De las escuelas privadas conviene hacer mención especial
de la dirigida por don Juliàn Bohigas... En dicha escuela hay 266 alumnos
inscrites, distribuídos en tres grados, ademàs de darse como especialidad el
francès y la preparción para el Comercio. La inspección se complace en
hacer constar que se trata de un Centro muy bien organizado y con
personal muy idóneo. Todo responde a una unidad de criterios y a una
armonía grande entre los Profesores». I amb data 29 abril 1911, després de
(11) Josep Geli i Forest, nascut el 1890 i encara vivent, fou ajudant del Col·legi Vidal
fins als 23 anys. Educat en ell, hi conegué el director Aronte Baratta i tingué de mestres
Boschdemont i Granolleras. Es llicencià en Ciències i fou catedràtic a les Escoles normals de
Sòria i Lleida; graduat també en Farmàcia, exercí de farmacèutic a Lleida. Esteva l'apreciava
força i l'orientà en els estudis de magisteri. En una visita feta recentment a la seva llar
guixolenca, m'ha contat que diverses vegades va acompanyar Esteva a pescar. Aprengué de
retratar amb un aparell que aquell portà de Barcelona, i a l'edat de catorze anys en comprà un
que li costà 28 rals, estalviats cèntim a cèntim. He vist uns àlbum de fotografies fetes amb
aquella màquina; són perfectes i algunes han estat reproduïdes en periòdics guixolencs. Diu
que li fou molt útil—el conserva encara— un tractat de pedagogia. Elartedeeducardeíuliàn
López Catalàn, en dos volums (anys 1883 i 1887), que li va recomanar Esteva.
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fer també especial esment del Col·legi Vidal, Ibarz diu: «Desde que està al
frente del mismo don Juliàn Bohigas y se cuenta con colaboradores tan
competentes como el hermano de este senor y don Juan Esteva, hay unidad
de criterio, mucha armonía y un trabajo esmerado e inteligente. Se complace la Inspeccción en hacerlo constar así».
Som en una de les etapes més brillantes del Col·legi Vidal. L'elevada
matrícula de l'any 1908 posa de manifest la importància del centre. El
Col·legi de Sant Josep, dels Germans de la Doctrina Cristiana, conegut per
els «Hermanos», únic establiment religiós de ler. ensenyament per a nois
que hi havia a Sant Feliu i que podia competir amb el Vidal arrossegà, en
crear-se,un bon nombre d'alumnes de famílies benestants atrets pel nom de
l'institut; mes passat un cert temps, pogué comprovar-se que no pocs d'ells
es donaven de baixa per a matricular-se al Col·legi Vidal. Jo mateix vaig
seguir aquest camí quan, després d'uns anys d'anar als «Hermanos»,
m'arribà l'hora de preparar-me per al Comerç, tota vegada que estava
destinat a tornar a Cuba —on vaig néixer— per a seguir les petjades del
meu pare i oncles, en el negoci de carbó vegetal «Romaguera Hermanos»
de Regla, un raval de l'Havana.
El meu pare, Joan Torrent i Romaguera, quan jo tot just havia
complert nou anys, a bona hora em va matricular al Vidal. A causa de
l'edat, em tocà ingressar a la classe elemental que donava el director Julià
Bohigas. Només vaig fer-hi un curs, i pocs records conservo de les classes.
Bohigas era de caràcter pacient i bondadós; poques vegades aixecava la
veu per fer un crit; ens feia llegir i escriure frases en català. A la memòria
m'ha quedat la visita de l'inspector de ler. ensenyament —devia ésser
Manuel Ibarz, que ho fou molts anys—, el qual ens feia preguntes, i una
d'elles va ésser sobre els anys i la formació dels segles. Essent a l'any 1910,
per què dèiem que érem al segle XX i no el XIX? Potser la pregunta no era
prou adequada a la nostra edat perquè cap de nosaltres no sabé contestarla.
En ingressar al Col·legi Vidal, el que més va impressionar-me fou
l'edifici que l'albergava, el vetust convent benedictí desafectat l'any 1835.
Construït el segle X, si no abans, en una època guerrera i dura, conservà
l'aspecte primitiu de fortalesa —segons la nomenclatura jurídica-fou «castell termenat», residència de l'abat, senyor feudal i alodial de la vila i el seu
terme—, àdhuc després que el munificent abat Panyelles hi hagués fet, a
mitjan del segle XVIII, unes importants obres d'ampliació; aquestes
obres, d'haver-se realitzat totalment, haurien fet del convent un Escorial
en petit. S'interromperen, però, a mig fer, i a causa d'haver-se conservat
les torres i els murs de defensa i bona part de l'edifici antic anex a l'església
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parroquial, ensems que d'altres murs a mig abatre incorporats al nou
edifici conventual, de tot plegat en resultà una cafarnaüm arquitectònica
indescriptible. Les façanes, de parets llises, l'únic element decoratiu quelcom vistós que mostraven es reduïa a la porta principal, de gust barroc.
Aquesta singular nota de gràcia es repetia en el portal d'ingrés al pati murat
del cenobi, del mateix estil, el qual mereixé els honors de la conservació en
enderrocar-se la muralla; isolat en mig de l'actual plaça del Monestir, avui
el portal és un monument singular conegut per «L'arc de Sant Benet», que
s'ensenya als turistes.
Els alumnes de la classe elemental ens esbargíem en aquest antic pati
murat, que era flanquejat per la façana del convent i els peus de l'església
parroquial; aquesta era protegida per dues torres de defensa, la del Fum,
semi-circular, que feia de campanar, i la del Corn de recordances feudals,
mig escapçada en un intent de demolició, de forma rectangular tipus
«sala», que degué servir de refugi en els assalts dels corsaris; sembla que
aquesta torre, avui restaurada, com la del Fum, coneguda per Alabric o
l'Abric, era la construcció més antiga, probablement anterior a la fundació
del monestir. En aquella part de l'església hi havia la porta Ferrada
prevista d'un porxo sostingut per tres arcs pre-romànics i una sèrie de nou
arquets lombards sobreposats; aquest conjunt columnari produeix un
efecte estètic de gràcia malgrat la simplicitat de la construcció, que no pot
ésser més sòbria. Hom no sap encara quina funció tingueren els arcs, que
formaren part d'una sèrie o conjunt més ampli; tant com a un porxo d'accés
a l'església pogueren pertànyer a l'interior d'una església primitiva o a un
claustre conventual. El més sorprenent de tot és que sobrevisquessin als
incendis i devastacions. Ara bé, aquest senzill conjunt arqueològic era una
gràcia amagada, invisible aleshores per a nosaltres, ja que estava oculta
darrera d'un sòlid mur de certa alçada —amb senyals d'haver-ne tingut
força més—; des dels balcons de l'escala del convent, però, ens era possible
guaitar l'interior del mur, i d'allí estant podíem veure la part superior dels
tres arcs bizantins de la porta Ferrada,- llurs bases lamentablement estaven
colgades per un gruix bastant considerable de terra i runes, sens dubte
procedents de la demolició parcial del mur.
Des del pati, la vista del bigarrat conjunt fortalesa-església-conventruïnes era com un quadre de pesombre onírica de Bruegel, amb figures
humanes i tot. Recordo que, per una passarel·la exterior que comunicava
amb la torre del Fum, vèiem passar el sagristà i la seva dona que anaven a
l'habitacle que allí tenien; el sagristà era un home grassonet de cara rodona
i color rosat, amb escassos cabells que li feien com una aurèola; mai no se'l
veia conversar amb ningú, i apenes emitia un murmuri quan ajudava les
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Aspecte dantesc del conjunt església-monestir, des del pati d'entrada del convent,
amb la porta Ferrada i les torres del Fum i del Corn ocultes per edificacions sobreposades, en
les què es veuen vestigis d'un elevat mur mig enderrocat. (Foto J. Geli).

misses. A mi em feia l'efecte d'un monjo fantasma que hagués retornat del
passat. Darrerament tota aquella complicada obra ha estat restaurada,
havent-ne suprimit l'ala de tramuntana —que fou dependència de
novicis—, així com els enfarfecs sobreposats. Ara les torres i la porta
Ferrada mostren llur primitiva aparença, i els estranys s'hi encanten corpresos i intrigats. El lector pot veure en el pla del monestir fet per l'arquitecte General Guitart l'any 1897 —publicat al programa del Congrés
Internacional de l'Alta Edat Mitja de l'any 1962— com eren les dependències i encontorns de les torres i la porta Ferrada abans de la restauració.
L'interior de l'ex-convent, que constava de planta baixa i tres pisos,
era un laberint de passadissos, sales i habitacions, de sostres de volta de
mig canó amb llunetes i murs feixucs, racons foscos i humits a on el sol mai
no hi penetrava. Tot respirava la major austeritat; no busquéssiu allí cap
ornament ni detall arquitectònic de material noble —marbre, granit, fusta
de Flandes—. El vestíbul era ombrívol i mal enllosat; l'escala tenia certa
amplitud i les baranes consistien en dues barres paral·leles de fusta gastades pel temps les quals susbtitui'en les anteriors de ferro colat, existents
210

EL COL·LEGI VIDAL I EL MESTRE JOAN ESTEVA I VILALLONGA

29

encara en els pisos superiors. Sabem que en temps dels monjos, com un
detall excepcional, al començ de l'escala, hi hagué la figura d'un lleó de
bronze o ferro; feia anys, però, que no hi era.
Quan l'edifici fou cedit a la vila, l'Ajuntament, mancat sempre de
locals, veié, amb la consegüent satisfacció, com d'un cop se li solucionaven
tots els problemes d'allotjament. I així, l'ex-convent serví de quarter de les
tropes de pas o destacades temporalment, com també d'hospital en algun
cas d'epidèmia; i en les nombroses habitacions i sales s'encabiren tota
classe de gent i de serveis: els destacaments fixos de la guàrdia civil i
carrabiners, els guàrdies municipals, amb llurs famílies i el «cuartelillo»
dels presos comuns, l'escola pública i els mestres; i restaren encara prou
locals per a la instal·lació de la rectoria amb habitacions per al rector i
vicaris. Amb tot aquest personal, la major part castellanoparlant, ens
topàvem tothora en el vestíbul o en el pati d'esbarjo, sense que hi tinguéssim mai cap paraula.
El Col·legi Vidal, com hem vist, ocupà els locals de la planta baixa de
l'ex-convent; corresponien al refectori i la cuina, les aules i sala d'actes de
la comunitat monacal, i indubtablement eren els més amples i ventilats de
l'edifici. Avui dia, una part d'ells, amb entrada per la plaça del Monestir,
alberga el Museu Municipal.
La classe elemental primària es feia a la sala que els monjos utilitzaven
per a la distribució de la sopa als pobres; de sostre més elevat que les altres,
hi entràvem pel vestíbul de l'escala; avui és la primera sala que es troba en
entrar al Museu. Si seguim el recorregut actual d'aquest, a continuació de
la susdita sala, es troba una saleta de pas, en la que per una escala
s'accedeix a una ampla sala, la més gran de totes; era l'aula on el senyor
Esteva feia la classe superior, i la que més recordo de totes. A sobre la
porta hi havia el bust d'Antoni Vidal, procedent del monument al patrici
fet per Cabarrocas, del que abans he parlat. Deixem aquesta sala, per ara, i
seguim el recorregut del Col·legi. En ella acaba el Museu, mes nosaltres,
per un passadís i deixant de banda els serveis sanitaris, torçàvem a mà dreta
en angle recte i sortíem a l'ample corredor que recorre l'ala de migdia; era
l'obra d'ampliació feta per l'abat Panyellas. A un costat del corredor
s'arrengleraven quatre portes, corresponents a tantes altres sales; les tres
darreres antigament en constituïen una sola, el refectori; a la porta d'entrada de la del mig, dins del mur, encara es conserva l'escaleta de pujar a la
tribuna, avui inexistent, del monjo lector. Aquesta sala era destinada a
despatx del director del Col·legi i ensems a museu-laboratori (12). A les dues
primeres hi havia les classes de pàrvuls a càrrec del mestre Josep Bohigas i
del seu ajudant Josep Geli. Recordo que alguna vegada la colla de superior
r
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havíem fet classe a la sala primera. Totes elles estaven previstes d'alts
finestrals que donaven a l'hort de la rectoria; aquest hort s'esqueia a un
nivell més elevat, i a causa d'això i dels arbres i mates, els locals eren foscos
i humits; sembla que el senyor Bohigas s'havia queixat de la fosca al rector,
mes mossèn Jaume Puig es mostrà poc disposat a despullar de vegetació
l'hort. L'altra banda del corredor donava al pati posterior del convent per
una porta, damunt la qual hi havia un rètol llegible des del pati que deia
«Colegio Vidal»; a l'angle edificat del pati hi havia una escala coberta per la
qual les forces armades i llurs famílies pujaven als pisos on tenin les
habitacions.
El pati era un ample recinte de més de 600 metres quadrats, limitat en
dos dels costats pel convent, a migdia pels safareigs públics, una quadra i
una finca particular amb jardí, i a ponent, per la façana d'entrada de la
fàbrica de taps dels germans Bender. Tenint en compte que en els dos
darrers costats, segons el pla conservat de les obres d'ampliació, havien de
construir-s'hi dues ales més tan extenses com les existents, el conjunt
hauria estat un claustre o pati clos pels quatre costats d'unes proporcions
desmesurades. Hem de creure que l'abat Panyellas patí d'un deliri de
grandesa; no és estrany que les obres restessin sense acabar; quant més
hauria valgut que s'hagués esmerçat l'esforç a agençar el vell convent! No
cal dir que també aquest pati posterior era bastant concorregut per les
persones que l'usaven per anar a llurs quefers. Els de la classe superior hi
fèiem l'esbarjo, i d'ell conservo el record dels jocs i les bones estones
passades amb els companys.
En referir-me a les aules i als mestres i llur relació amb els diversos
graus o classes, he de fer avinent que no es correspongueren sempre de la
mateixa manera. Així, alguna vegada la classe de pàrvuls es féu al local
d'entrada al Museu; per altra part, el germans Bohigas s'intercanviaven les
classes i tan aviat Julià donava l'elemental primària com la de pàrvuls; en
canvi Esteva es pot dir que tingué sempre la superior, a l'aula més espaiosa.
El germà del director, Josep Bohigas, era quelcom gras, d'un tarannà
esportiu, i en caminar es balancejava; segurament per això algú li posà el
motiu de «es Balandre». Al Col·legi tocava un harmònium amb el que
s'acompanyava per fer cantar als minyons cants bilingües; un d'ells era una
mena d'himne que els pàrvuls entonaven en entrar a l'aula, el qual feia així:
Honor, a los héroes de la Humanidad;
glòria, glòria al patricio Antonio Vidal...
(12) En el mateix local encara es conserva l'ampla vitrina, que ocupa tot un costat de la
sala, la qual contenia els exemplars d'història natural i els aparells de física.
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Grup escolar de pàrvuls del Col·legi Vidal, de vers 1914, amb el mestre Joep Bohigas
i l'ajudant Torroella. Fotografia feta al pati posterior del col·legi-monestir. El tercer noi de
l'esquerra és Francesc Esteva.
Un altre grup escolar del Col·legi Vidal, al bosc d'en Rabell; observi's el crescut
nombre d'alumnes. (Foto J. Geli).
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(Comunicació de Santiago Arxer). Ensems que cantar, Bohigas feia fer als
nois gimnàstica rítmica, amb acompanyament musical. Era un bon mestre;
també donà classes de Comerç i ensenyava als alumnes taquigrafia segons
un mètode copiat del francès.
Ja he dit la situació de l'aula gran on el mestre Esteva ens feia la classe.
Era de forma allargada, i la llum exterior hi entrava per unes finestres
col·locades al mur exterior que tenia —i té— un gruix considerable: 1
metre i 10 centímetres. L'aula es repartia en dues seccions: a la primera hi
havia els pupitres per a escriure, la taula del mestre i una pissarra sostinguda per un cavallet; a la segona, les grades, que eren tres rengles de bancs
damunt una tarima, encarats a una altra taula del professor i a una gran
pissarra a la paret. Disposàvem d'ambdós sectors, de manera que, en el
transcurs de les classes, tan aviat sèiem a les taules com a les grades, segons
que haguéssim d'escriure o bé d'escoltar les lliçons, passar diapositives
amb la llanterna màgica, etc. En aquest local una trentena d'escolars de 10
a 14 anys ens férem homes, tot aprenent del millor mestre els coneixements
bàsics que tan útils ens serien al llarg de la vida.
Alguns dels companys de l'aula els coneixia prou per ésser veïns del
barri —jo aleshores vivia al carrer de la Riera—, d'altres per haver anat
plegats al Col·legi dels «Hermanos», i dins la diversitat de caràcters de tots
ells, no recordo que hi hagués individus arravatats i violents; en general
predominaven les bones maneres. Cal recordar que en aquell temps encara
tractàvem els pares de vostè, no dèiem sí o no sense acompanyar-ho del
mot «senyor», cedíem el seient i la voravia a les persones d'edat, etc., tal
com havíem après dels nostres pares i a l'escola de pàrvuls tot cantant. Però
si individualment solíem comportar-nos amb un relatiu capteniment, la
cosa canviava quan érem una colla, grossa o petita, i al bromista de torn se
li ocorria penjar una llufa a un vianant o bé dibuixar un cap d'ase a la
pissarra. Generalment eren bromes innocents; dels jocs que practicàvem,
el futbol era el més corrent, i el més perillós el de les batalles a pedrades,
que teníem prohibides als patis del Col·legi. Reconec que col·lectivament
érem un personal no pas fàcil de manejar, que feia passar males estones als
germans Bohigas; al més lleu descuit d'ells, la disciplina trontollava i els
treballs eren a restablir-la.
Aqueixa predisposició dels meus companys per a la gresca m'era
coneguda de sobres, i he de confessar que, si bé no era dels primers a fer-la,
m'hi sumava de bon grat mentre no passés de la ratlla. Per això d'antuvi em
va sorprendre, tocant a la disciplina, el clima singular de la classe governada pel mestre Esteva. Les relacions entre ell i els alumnes eren allí d'un
to amable per no dir cordial; hi havia una entesa tàcita que sols podia
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provenir d'una comprensió mútua. El senyor «Juanito» sovint se sumava a
la broma, si no era ell que l'hagués iniciada amb una sortida humorística;
jamai no se li escapava el control de la classe, la qual tornava a l'ordre tot
dient: «—I ara continuem amb el que dèiem sobre la formació dels icebergs»; les rialles cessaven i tots quedàvem atents a la interessant explicació.
EL SISTEMA PEDAGÒGIC D'ESTEVA I VILALLONGA
Com sap bé tot mestre, el tema de la disciplina escolar és bàsic en
pedagogia. El que no sigui capaç de guanyar-se als alumnes ho té molt
malament i valdria més que es dediqués a una altra cosa, més que més si té
al seu càrrec una aula massificada, com solen ésser avui.
Per al mestre Esteva això no era problema, i més aviat causava la
impressió que gaudia en trobar-se amb un aldarull; generalment aquests es
produïen en absència seva i cessaven de sobte quan ell entrava a la classe.
Cas que no fos així, no s'alterava el més mínim; no esclatava en invectives,
ni tan sols aixecava la veu, i no era rar que esbossés un somriure irònic.
Sabíem que era enèrgic quan volia, i ens imposava un gran respecte per
l'aplom i el domini que tenia sobre la gent. Aquesta força sens dubte
procedia d'una confiança i seguretat en si mateix, tant com de les seves
remarcables dots dialèctiques. Vingut el cas, era un polemista temible,
irònic fins a la causticitat; practicava el diàleg socràtic, recorria a la paràbola i a la metàfora; les seves sortides eren imprevisibles i us sorprenia amb
els seus arguments lògics. Els cercabregues fàcilment eren desarmats per
ell, i si calia, posats en ridícul davant dels companys, si bé rarament s'hi
rabejava.
Mes per damunt de tot, Esteva tenia un altre do inapreciable, el de
fer-se escoltar; sabia desvetllar l'interès de l'auditori, el qual mantenia
absort i pendent de la seva paraula. Escau ací contar dues anècdotes que
revelen fins a quin punt aconseguia Esteva dominar l'auditori àdhuc quan
es tractava de persones majors i il·lustrades. El doctor Francesc de P. Mas i
Oliver, mataroní, bisbe de Girona des de 1915, aquest anys féu la primera
visita pastoral a Sant Feliu, i en el recorregut a les escoles públiques, es
presentà al Col·legi Vidal on el rebé la Junta del llegat. Volgué presenciar
la classe que feia el mestre Esteva; no puc precisar quin era el tema de la
lliçó mes sí que era il·lustrada amb diapositives de la llanterna màgica. El
cas és que l'explicació magistral es féu tan interessant que el bon bisbe restà
com encisat, pendent d'allò que el mestre deia. La lliçó s'allargà sense que
aquell donés mostres de tenir-ne prou; el seu secretari veient que es feia
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tard, advertí discretament a sa il·lustríssima que eren esperats al Col·legi de
les Germanes Carmelites; el bisbe li féu senyal que callés, i seguí escoltant
embadalit. Al cap d'una bona estona, el senyor Bohigas fou cridat que
sortís al vestíbul, on hi havia una monja tota nerviosa, la qual li digué que la
mare superiora estava molt inquieta pel retard del prelat i si havien de
seguir esperant-lo. Bohigas passà l'avís al secretari de cambra i aquest al
doctor Mas, el qual tornant a fer el senyal de silenci, va dir-li que no podia
anar-hi encara, que les germanes tinguessin una mica més de paciència, i
continuà escoltant fins que el mestre Esteva donà la lliçó per acabada.
L'altre cas esdevingué el curs 1935-1936, i fou protagonitzat per Llorenç
Brunet, notable dibuixant a la ploma i aquarel·lista que col·laborà a diversos periòdics il·lustrats de Barcelona així com el setmanari guixolenc «La
Costa Brava»; essent professor de dibuix a l'Institut de 2on. Ensenyament
de Sant Feliu, hom li digué que el senyor Esteva feia molt bé les classes; li
demanà que el deixés assistir a una d'elles, i tant li agradà que, amb permís
del mestre, va asistir d'oient a la seva aula tota la resta del curs (13).
Altrament el mestre Esteva posseïa un pregon coneixement de la
psicologia de l'infant i de l'adolescent, que li permetia seguir llurs pensaments i preveure'n les reaccions (14). Demostrava un respecte pels alumnes, el quals tractava de vós. Era parc en els elogis i amb alguns nois es
mostrava aspre quan notava que no posaven el més petit interès per a
aprendre o que volien fer el graciós tothora. Valorava l'esforç i l'aplicació
dels alumnes, per damunt de llur intel·ligència.
El meu cosí Santiago Arxer i Coll, alumne avantatjat del mestre
Esteva, ha tingut a bé, a prec nostre, d'exposar en unes precises notes la
normativa d'aquell, resumida en els apartats següents:
«ler. Disciplina en les classes al més alt nivell.
2on. Tolerància paternal per als alumnes estudiosos però no totalment capacitats per comprendre amb agilitat mental les lliçons i els problemes.
(13) Aquests dos fets m'han estat comunicats per Lluís Esteva.
(14) Heus ací una anècdota de com Esteva guanyava les partides als bromistes. Un dia,
en començar la classe, s'adonà que havia desaparegut el borrador de la pissarra gran —era
una rotllana feta de tires de feltre cosides—. Tot seguit comprengué que era obra d'un noi
bromista; no digué res i portà de casa un borrador nou. També aquest es féu fonedís
misteriosament. Ell que porta un altre borrador, i en acabar la classe, el guardà tancat amb
clau a la seva taula; l'endemà tornà a treure el borrador, com la cosa més natural. Així ho féu
fins que a la fi, al costat de la pissarra aparegueren els dos borradors sostrets. Aquest episodi
quedà en secret com una qüestió personal entre el bromista i el mestre, sense que aquest fes
cap pas per esbrinar qui era l'autor de la facècia. (Comunicació de Francesc Esteva).
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3er. Tolerància en la lliure però correcta expressió de l'alumne en
repetir les lliçons.
4rt. Severitat vers l'alumne que considerava apte però gandul en
estudiar».
Com ampliació d'aquests conceptes, heus ací unes regles àurees que
també el nostre mestre practicava, extretes unes dels meus records i
d'altres comunicades per Lluís Esteva:
Tenir tothora els alumnes ocupats.
Instruir-los degudament sobre el que no s'ha de fer a l'aula, al pati
d'esbarjo i al carrer.
Castigar només l'alumne o alumnes promotors del desordre, no tota la
classe.
No demanar mai a cap alumne informacions que equivalguessin a
delatar algun company.
Castigar severament la mentida.
Si bé, com ha assenyalat Arxer, Esteva no volia que repetíssim les
lliçons al peu de la lletra, era extremadament insistent i porfidiós a voler
que tots les aprenguéssim bé; no passàvem a un altre coneixement mentre
la majoria no hagués assimilat l'anterior. Com a norma, destinava la meitat
del temps a repassar la lliçó del dia abans, i la resta a la lliçó següent, per tal
que els alumnes endarrerits es posessin al corrent; amb això aconseguia
que el curs fos homogeni. Tot i així, si veia en els endarrerits bona voluntat,
cridant-los a part, els reblava allò que no entenien.
No era partidari de massa llibres de text ni de prendre gaires apuntacions,- en canvi als estudiants de batxillerat els feia fer quadres sinòptics i
resums de les lliçons i assignatures. I sobretot, volia molt exercici i repàs.
De llibres de text recordo les Lecciones de Aritmètica de Josep Dalmau i
Carles (15), la Geografia Universal d'Esteve Paluzie i unes Lecciones de
Cosas, també de Dalmau.
Respecte als estímuls o recompenses, no es donaven premis ni distincions especials als més aplicats; res de diplomes, medalles ni faixes com en
els col·legis de pagament. La sola distinció que Esteva feia consistia en
l'ordre de prelació dels seients; els que més bé sabien les lliçons ocupaven
els primers llocs en les taules i grades; si hi havien nois petits, aquests eren
posats al primer banc. El càstig als que no sabien la lliçó o no presentaven
els problemes era el corrent de fer-ho copiar diverses vegades; als que no es
(15 j D'aquest llibre, Lecciones de Aritmètica, aplicadas a las diferentes cuestiones mercantiles para las escuelas y colegios del* ensenanza. Libro del alumna, 2." parte, grado superior,
ens valíem de l'edició de Girona de l'any 1911, que era Ia24. a .
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comportaven com cal els tocava d'escriure cinquanta o cent vegades una
frase d'arrepentiment; en altres ocasions aquests eren castigats a sortir al
pati mentre fèiem la desitjada lectura de La vuelta al mundo en ochenta
días. No vaig presenciar mai que el senyor Esteva pegués cap alumne.
Per als cursos superiors del mestre Esteva, el pla d'ensenyament era
l'establert per la Junta del llegat l'any 1901, del qual ja he parlat, si bé hom
l'havia podat d'alguna assignatura que no era pròpiament bàsica, com la
teneduria de llibres i la comptabilitat, d'interès per als que volien dedicarse a comptables i al ram administratiu; per a aquests alumnes, el senyor
«Juanito» feia unes classes privades a casa seva, com veurem.
L'assignatura considerada més important, quant a la seva utilitat,
indiscutiblement eren les Matemàtiques, i d'aquestes l'Aritmètica. Esteva,
abans que res, volia que sabéssim fer correctament les operacions i problemes, i després ens ensenyava les demostracions i els principis o teoremes en
què es basaven, o sigui, al revés del que fan molts mestres. Les operacions
fonamentals les havíem de saber fer ràpidament i segura. Tenia la mania
del sumar, operació en la què fracassaven alguns estudiants de comptabilitat, fins al punt que, durant tots els cursos, ni un sol dia no deixà de
posar-nos per exercici una suma. No era una suma corrent en columna,
sinó dos rengles horitzontals d'unes setze xifres cadascun, que sumàvem
d'esquerra a dreta i de dreta a esquerra; gràcies a aquesta pràctica constant, vaig aprendre, com tots els meus companys, a sumar veloçment, a tort
i a dret, per desordenats que estiguessin els sumands, i tres números a la
vegada; no cal dir que la mateixa facilitat se'ns comunicava automàticament a les altres operacions. En Àlgebra el nostre coneixement s'estenia a
les equacions de diverses incògnites i als polinomis.
La Geometria era enfocada en un sentit pràctic, «en relación con la
agrimensura», segons el pla estipulat, i, tal com ensenyada per Esteva, ens
capacitava perfectament per a calcular qualsevol àrea o volum, per irregulars que fossin. Ens feia calcular les superfícies —d'una aula, del pati
d'esbarjo— prenent les mides amb la cinta mètrica. En aquell temps hi
havia el problema addicional de la diversitat de mesures, amb l'exigència
d'adaptar-les al sistema decimal darrerament introduït a Espanya. Malgrat
el temps transcorregut des que el Govern féu obligatori el nou sistema,
hom encara usava els quintars i les arroves, la quartera, la cana, la llegua,
etc. En acabar els estudis, no hi havia alumne que no dominés, poc o força,
aquell trencacolls; el mateix cal dir respecte a la conversió de les mesures
estrangeres més corrents.
La Gramàtica, avui tan negligida, el nostre mestre ens l'ensenyava a
consciència, d'acord amb la seva importància; era, és clar, la castellana,
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sense que ens fossin explicats els aspectes i característiques que la diferencien de la gramàtica catalana. Fèiem exercicis de lectura i traducció de
textos catalans. Les regles d'ortografia ens les sabíem de memòria, i
qualsevol de nosaltres podia analitzar una oració sense equivocar-se.
Fèiem força pràctica de redacció, tant descriptiva, acompanyada d'un
dibuix (recordo que una vegada ens posà per tema una regadora), com
narrativa d'esdeveniments i fets corrents i històrics; també ens feia resumir
o al revés ampliar un text determinat.
Les classes de Geografia i Història natural eren les més interessants de
totes. La part monòtona de memoritzar els gèneres i espècies dels animals i
plantes i la composició dels minerals, era compensada per l'explicació
apassionant de la vida i els costums dels animals. Quant a la Geografia,
apreníem de memòria els noms de totes les nacions i llurs capitals, dels
mars, muntanyes, rius, etc., més importants i llur situació. Recordo que les
regions i províncies d'Espanya les assenyalàvem damunt el mapa per ordre
de situació, en el sentit de les agulles del rellotge, cosa que facilitava la
localització.
El repàs dels coneixements geogràfics es pot dir que el fèiem de la
manera més pràctica i agradable, substituint el llibre de t e x t . . . per una
novel·la. Aquest original sistema del mestre Esteva consistia a fer-nos
llegir, una tarda a la setmana, per torn i en veu alta, un capítol de la novel·la
de Juli Verne La vuelta al mundo en ochenta días o bé Los hijos del capitàn
Graní en edició castellana, lectura que ell ampliava en detalls nous o
curiosos, explicats d'aquella manera seva atractiva que els feia tan fascinats
com la mateixa novel·la. La lectura de La vuelta al mundo era esperada per
nosaltres amb més il·lusió que un dia de festa; i és curiós que el record que
deixà a tots nosaltres no s'esborrà amb els anys, com he poguí comprovar
recentment —més de seixanta anys després!— en preguntar als meus
condeixebles sobrevivents què era allò que més recordaven de les classes
del mestre Esteva: sens pensar-s'hi, tots ells coincidiren a esmentar la
lectura de La vuelta al mundo en ochenta días (16).
D'aquelles memorables lliçons, recordo la formació dels icebergs i la
contribució d'ells a l'origen del banc de Terranova, els corrents marítims

(16) Pel que a mi respecta he de dir que un estat d'exaltació produït per aquelles
lectures, ampliades pel meu compte, ressorgí imprevistament al cap de cinc lustres, com un
Guadiana ocult, resultant-ne un llibre meu biogràfic, Julio Verne o La pasión científieogeogràfica del siglo XIX (Ediciones Mediterràneas, Barcelona, 1943, 245 pàgs. i 4 làmines.
Amb el mateix motiu caldria relacionar el fet d'ésser jo membre de la National Geographic
Society, de Washington, des de fa més de trenta anys.
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del Golf i del Kuro-Sivo. Recentment han tornat a les meves mans,
procedents de la col·lecció conservada per Lluís Esteva, uns dibuixos fets
meus, a la ploma sobre cartolina, d'entre ells el miratge d'una palmera i la
metamorfosi d'una papallona; són uns dels molts dibuixos que el senyor
«Juanito» ens feia fer per projectar a l'aula amb la llanterna màgica. Altres
records meus són unes sortides recreativo-científiques a la propera muntanya de les Comes i al bosc d'en Rabell en les que analitzàvem plantes i
pedres diverses i ens n'emportàvem exemplars per al museu del Col·legi.
Les lliçons de Física i Química, segons el coneixement que aleshores
hom tenia d'aquestes ciències, versaven especialment sobre fenòmens de
la naturalesa; en recordo l'explicació del principi d'Arquímedes i de la llei
de gravetat de Newton, dels quals ens havia posat problemes acompanyats
de pràctiques. Amb motiu d'aquelles lliçons, fèiem visites al museulaboratori i vèiem funcionar els aparells de Física que allí hi havia i
experimentàvem amb substàncies químiques. D'aparells de Física, en
recordo els següents: una bomba pneumàtica per a fer el buit, una pila
Volta, un carret de Rumkof, un telègraf Morse, una brúixola de navegar
(donatiu del capità de barco Cosme Calzada). Algun d'aquests aparells,
així com la llanterna màgica, havien estat projectats o construïts pel propi
Esteva; en la llanterna hi col·laborà Cervera, pare d'un dels alumnes, que
era llauner, i Esteva proporcionà les lents d'una màquina de retratar seva.
Dins d'una ampla vitrina hi havia exemplars de minerals i plantes, i alguns
ocells, papallones i rèptils, així com un esquirol, dissecats. Però el més
impressionant i que atreia tots els esguards així que entràvem allí, era un
esquelet humà complet sostingut dempeus per una perxa- aneu a saber de
qui era. Aquell macabre espècimen, després de complir una lloable funció
pedagògica al Col·legi Vidal, fou transferit al Grup escolar Gaziel, on
encara es conserva (17).
Quan feia tres anys que anava a la classe superior del senyor Esteva,
vaig començar els cursos de Comptabilitat i Teneduria de llibres que
donava a casa seva. Érem un grup de deu o dotze alumnes, la major part
procedents del Col·legi Vidal, i la classe la fèiem al migdia en acabar la del
col·legi; a primera hora del matí i al vespre, les classes es repetien a d'altres
grups. La casa s'esqueia a la carretera de Girona, número 38 antic, pròxima al carrer de Santa Magdalena; més endavant Esteva adquirí la casa

(17) Aquella època vaig arribar a saber de memòria tots els ossos del cos humà
—encara els recordo—; vaig fer-ne la primera coneixença mercès a l'esquelet del Col·legi
Vidal, ampliada després amb l'artista Josep Berga i Boada, de qui rebi lliçons de dibuix i
anatomia.
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del costat, la 36, convertint ambdues finques en una sola (avui núm. 74). El
local que feia d'aula era la primera habitació que hom trobava en entrar a
mà esquerra, la qual rebia la llum per una finestreta de la carretera. No era
massa folgada, i el mobiliari consistia en una espaiosa taula escriptori del
tipus despatx de l'època de doble vessant inclinada, amb la part superior
plana per a posar els tinters, llapis, etc. La taula ocupava el centre de
l'habitació (18), i a l'entorn d'ella hi havia les cadires, un armari i dues
taules petites que eren ocupades per la màquina d'escriure i una premsa per
a copiar cartes.
Les classes poc s'assemblaven a les que havia vist fins llavors. Era com
si us trobéssiu en un banc o en una sessió de Llotja. En el reduït recinte els
alumnes es movien i enraonaven els uns als altres amb tota llibertat; hi
havia qui s'aixecava, consultava quelcom o esperava torn per parlar amb el
mestre, movia la premsa de copiar o escrivia amb la màquina. Sovint dos o
tres companys discutien vivament, sense que el senyor Esteva intervingués
si no era per a resoldre la qüestió.
Per entendre aquella activitat cal saber com estàvem organitzats.
Amb una visió anticipada del front en el que hauríem de lluitar per
guanyar-nos el pa, protagonitzàvem els diversos quefers mercantils més
corrents. Tan aviat fèiem de botiguer com de fabricant, venedor majorista,
corredor, consignatari, etc. Compràvem i veníem tota classe de mercaderies, fèiem d'intermediaris, negociàvem documents i crèdits. Força de les
operacions les fèiem amb persones desconegudes per nosaltres, el nom de
les quals ens indicava el senyor Esteva, i que en realitat eren alumnes de les
classes femenines seves, batejades per ell amb noms masculins imaginaris.
Les operacions mercantils es concertaven en tota regla; formalitzàvem els tractes fets de paraula amb els documents pertinents. Els preus de
les mercaderies eren els normals en el mercat, i s'incrementaven amb les
despeses i càrregues ordinàries: jornals de transformació, embalatge, magatzematge, transport, comissions i tasses, benefici. Hom portava el realisme a l'extrem, valent-nos de signes representatius: el diner circulava en
forma de «bitllets» o vals de diferents valors, per l'estil dels que s'usen en el
joc anomenat Palé. I les mercaderies eren igualment representades per
targetes; n'hi havia de taps o suro en pannes, mongetes, cafè, bacallà, etc.
Ensems disposàvem d'una sèrie de documents comercials impresos ad hoc
—lletres de canvi, albarans, factures, rebuts, etc.— semblants als que
usaven els comerciants. Les lletres de canvi les expendia el senyor Esteva,
(18) Recordo que el dia de sant Joan la taula s'omplia de tota classe d'obsequis que els
alumnes fèiem al senyor Esteva.
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que feia d'estanquer i distribuïa el correu; també feia de banquer, cobrantnos simbòlicament les despeses, que eren anotades escrupolosament per
nosaltres a la llibreta auxiliar de caixa. Les lletres de canvi eren negociables
sobre bancs i clients de Barcelona o l'Havana.
La comptabilitat es portava així mateix rigorosament, en impresos
comercials que compràvem a les impremtes Suner o Viader; els principiants es valien de fulls o plecs solts, i més endavant dels llibres usuals:
Diari, Major, Comptes corrents, Caixa, Inventaris, Balanços. No cal dir
que observàvem els procediments de comprovació i resultats de rigor:
l'arqueig diari de caixa, els inventaris i balanços periòdics. Els llibres
forçosament havien de quadrar i la més petita diferència, encara que fos
d'un cèntim, ens obligava a repassar les operacions fetes després de la
darrera comprovació. Si un alumne novell no se'n sortia —cosa bastant
freqüent— era ajudat per un company de més experiència. Els que no
sabien sumar, poc tenien a fer allí. Tot i que aleshores ja s'usava el paper
carbó per a fer còpies, complíem el preceptiu costum de copiar les cartes
—que escrivíem amb tinta copiativa de color violeta— en el llibre copiador; aquest era un llibre de fulls de paper fi, que impregnàvem lleugerament d'aigua amb una esponja; per obtenir la còpia calia fer una pressió
forta, per a la qual cosa ens valíem d'una premsa apropiada.
A mesura que progressàvem en el quefer mercantil, ens entrava el
deler d'obtenir beneficis i de fer un bon balanç. Mes els negocis sovint es
torçaven per causes imprevistes: una lletra que no es cobrava per fallida del
lliurador, una expedició que no arribava al seu destí, una baixa sobtada del
preu quan necessitàveu vendre... Aquests contratemps els introduïa, com
pals a la roda, el nostre mestre que interpretava ací el paper delfatum. Per
a il·lustrar com anava la cosa, ve a tomb el cas que em contà el meu cosf
Salvador Arxen el senyor Esteva li demanà l'estoc de mercaderies (representades, com he explicat per les targetes-vals), i sense que l'Arxer ho
advertís, en una d'elles—es tractava d'una partida de mongetes— escriví el
mot nefand «corcades». Les mongetes foren venudes a un company, i
d'aquest passaren a un altre que, més despert, no acceptà la mercaderia. Hi
hagué les consegüents reclamacions, d'ell al venedor, i d'aquest a l'Arxer,
que es mostrà sorprès. S'originà la qüestió jurídica de qui havia de fer-se
càrrec de la pèrdua; el f all abitral del senyor «Juanito» fou advers al meu
cosí que hagué d'acceptar el fet que les mongetes se li havien avariat al
magatzem, i l'assentament al compte de pèrdues i guanys era el problema
que li calia resoldre.
Quan una lletra de canvi acceptada no era feta efectiva al venciment,
ja sabíem el tràmit que calia seguir: presentar-la al notari per al protest,
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amb càrrec de les despeses al company morós; generalment conveníem
amb ell una pròrroga amb càrrec d'interessos. Els alumnes més avançats
havien d'afrontar també la possibilitat de fer fallida; en tal cas eren convenientment instruïts del que havien de fer, d'acord amb el Codi de Comerç.
Si per regla general les classes del senyor Esteva eren com un joc en el
que participaven tots els alumnesja classe de Comerç sens dubte era la més
característica i difícil en tal sentit, ja que exigia un esforç sostingut per part
del mestre, qui, com en una representació escènica havia de mantenir la
ficció de la realitat en els mil detalls que constituïen les activitats mercantils. Organitzar i dirigir una classe com aquella requeria unes dosis elevades
d'imaginació, habilitat i domini de la matèria per a sortir-se'n amb èxit,
cosa que el nostre mestre aconseguia com qui no fa res.
Cal destacar l'originalitat dels mètodes pràctics del professor Esteva,
els qual en aquella època representaren una novetat en el camp de la
pedagogia, com així ho reconegué el catedràtic de la Normal de Girona
Manuel Xiberta. Val a dir que ell no féu el menor intent de divulgar, en un
tractat didàctic o com fos, el seu mètode personalíssim, cosa que no
entrava en el seu caràcter, i així el coneixement d'ell quedà reclòs en el
reduït àmbit de Sant Feliu i en algun sector docent de Girona. Tot el llegat
d'Esteva i Vilallonga relacionat amb la labor profesional es redueix a un lot
de papers que pot considerar-se representatiu,conservats pel seu fill Lluís.
Gairebé la totalitat d'aquests papers foren escrits pel mestre per a ús
personal. Consisteixen en fulls amb apuntacions de problemes i exercicis
pràctics i evidentment tenien una finalitat recordatòria per a les classes
pròximes. Versen sobre diversos graus i assignatures, sense que continguin
referències de llibres de text ni autors; es pot assegurar que tots són
posteriors a l'època barcelonina. Curiosament, bon nombre dels fulls són
sobres comercials desfets, escrits a la part interior.
Hi ha també un nombre reduït de papers procedents d'alumnes, que
contenien problemes resolts per ells, en làmines acurades i algun quadern;
no hi ha dubte que són obra d'alumnes avançats i que foren conservats per
tal que servissin de model.
Reproduïm a continuació diversos autògrafs del mestre. Cal advertir
que el caràcter elemental de força dels problemes no obstava, tenint en
consideració el seu sistema pedagògic, perquè igualment els proposés als
alumnes més avançats.
«Un hombre nació en el ano 1876 (19). ^Cuàntos anos tiente?

(19) Notem que era l'any que Esteva havia nascut.
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Sustituir los puntos por un número: 5 + . = 6 / / 8 - . = 6 / / . — 3 = 5.
0'0073968 x 0706. // 35 duros, 1 pta. y 3 reales = reales. // ^Cuànto
valen 1.496.arrobas a 45 ptas. el quintal?
698 H- 75'96 + 874 + 3'946 + 84'6 + 95'38 + 674 + 6'8 + 10.329 946'85. // 0'0073096 x 730. // 56'48237 : 9.324.
1 mes = minutos. // 4 décimas, ^cuàntas centésimas son? // Una
decena de pta., ^cuàntas ptas. son? // 5 décimas de pta. son... céntimos.
Decir un múltiple de 5. // Un divisor de 13. //14.309 = cifras romanas.
1.° ^Cuàntos son los puntos cardinales? 2.° El punto por donde se
pone el sol se llama... 3.° ^,Qué forma tiene la tierra? 4.° Dibujar la
curvatura del mar y senalar lo que no se ve desde.la playa y desde una
altura. 5.° Dibujar y poner el nombre a una línea recta, ondulada, vertical,
quebrada, inclinada, mixta, curva, horizontal.
Dibujar una plomada. £,Qué es una plomada? Para què sirve. ^Se
pueden dibujar curvas que sigan la dirección de la plomada? ^Por què?
Escribir el nombre de una cosa. Anteponer un articulo. Anadir un
adjetivo.
Traducción: El vent, l'aucell, el món, els núvols.
Dibujar un vaso. De què se hace. Para què sirve. Què cosas se usan
para beber. Cuàntas sílabas tiene la palabra vaso. Què clase de sílabas son.
Cuàntos vasos son media docena de vasos».
Hi ha una sèrie força nombrosa —98 fuUs acompanyats tots ells d'una
còpia— d'exercicis gramaticals. Heus ací alguns dels temes proposats:
Escriure correctament textos mal escrits. Substituir els punts per vocals,
per articles i adjectius, per les lletres «b» o «v». Regles de l'ús de la «b».
Accents de paraules. Significat de paraules. Substituir noms per sinònims.
Canviar el gènere de mots substantius i adjectius. Diferents temps de
verbs, etc. Hi ha diversos textos en català per a ésser dictats.
La resta dels papers, més importants i nombrosos, corresponen a
temes mercantils. Una carpeta conté diverses sèries de models de cartes
comercials; notem que totes estan redactades en un estil molt concís. Un
fascicle cosit de 22 fulls escrits a màquina conté cartes comercials de
caràcter general. Ensems hi ha fulls solts de cartes manuscrites sobre
diverses qüestions mercantils. Un altre plec manuscrit es contrau a «Recepciones, reclamaciones y reembolsos». I encara trobem un grup —n'hi
ha dos jocs iguals— amb l'epígraf «Cartas para envíos a La Habana»; llur
contingut és com segueix:
«1. Carta pidiendo al comisario cabida al vapor «Roger de Llúria»
de una partida de azúcar para La Habana (20).
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2. ídem. constestación afirmativa de la anterior.
3. ídem. aviso de embarque de la mercaderia.
4. Nota del destino de la mercaderia al consignatario.
5. Carta del consignatario con aviso de haber embarcado la mercaderia.
6. ídem. del consignatario anunciando el giro de los gastos de la
mercaderia.
6. ídem. envio de documentación de remesa al comprador de La
Habana.
8. ídem. acuse de recibo de la mercaderia.
9. ídem. anunciado al comprador giro por saldo de mi factura mas
gastos de envio».
El mateix lot conté un fascicle amb anotacions de tarifes i despeses de
tramesa de mercaderies, així: Carreteig de matèries de consum. Distàncies
(F.c. de Madrid a Saragossa i Alacant) a Girona, Barcelona, Tarragona,
Port-Bou, Cervera, tarifa de ports per tona/km, i despeses de magatzem i
repès. Distàncies entre estacions del F.c. de Sant Feliu a Girona, o del F.c.
de Girona a Palamós per Flaçà i tarifa de transbordament. Nòlit i despeses
de tramesa de suro en pannes a l'Argentina, inclòs el visat consular.
Transport a fort-fait per f .c., via Cervera-Bordeus, amb destí a Anglaterra,
i a Bordeus per via marítima, preus per 100 kgs. en francs, fins a bord i a
domicili. Transport per f.c. de Cervera a diverses ciutats de França.
Despeses a la sortida d'Espanya de taps; comprenen impost de tràfec, drets
obvencionals, despatx i mossos de Duana. Relació de canvis fixats pel
Centre oficial de Contractació de la Moneda (el dòlar es cotitza a 12'10
ptes. i la lliura esterlina a 59). Totes aquestes tarifes, que teníem a l'abast,
ens permetien calcular al cèntim qualsevol tramesa de mercaderia.
Una altra carpeta, amb l'epígraf «Moneda extranjera», conté una
taula de conversió a penics des de 37 a 50 ptes. taula de ptes./miler a 1 penic
la grossa a diversos canvis. Models d'impresos comercials i d'algun Banc.
Esmentem, finalment, una llibreta retolada «Cuaderno para uso de
Càndido Roca». Degué pertànyer a un alumne avantatjat de Comerç.
Comença amb un exercici de redacció sobre fenòmens de la naturalesa, i
(20) Esteva no s'adonà de la incongruència de fer una remesa de sucre a Cuba, país
essencialment productor-exportador d'aquest producte. El vaixell mixte de càrrega i passatge
«Roger de Llúria» pertanyia, com també el «Roger de Flor», a l'empresa naviliera dels Roger
de Palamós, dels quals descendeix un altre mestre meu, el filòleg i editor Josep Maria de
Casacuberta i Roger. Cabalment en el «Roger de Llúria» vaig fer el meu viatge de tornada de
l'Havana l'any 1919.
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segueixen unes preguntes sobre temes mercantils i comptables, possiblement tretes d'un programa d'exàmens per a entrar a un Banc:
«1.° Cuàles son los asientos mas usuales en una Banca? 2.° ^Quiénes
compran y venden letras? 3.° Sitio donde se compran y venden letras. 4.°
Necesito una letra de 5.000 ptas. sobre Madrid; si no se tiene ninguna de
este valor, ^cómo se arregla? Una Banca cualquiera la extiende; no da
ninguna de las que tiene, sinó que extiende una nueva, a no ser que se de la
coincidència de tener una letra del valor que se pide. 5.° ^Acostumbran los
banqueros a comprar letras con beneficio y venderlas a descuento? 6.° Para
negociar una letra, ^aguardan a que el cambio esté mas alto al en que ellos
la tomaron? 7.° Ejemplo: soy banquero, tomo una letra al cambio-giro de
1% descuento y la negocio a la vez al cambio-negociación de 1% beneficio.
= ^Compran y venden siempre las acciones u obligaciones? Sí.lO.0 Cuando
se compran acciones, ^qué asiento se hace? (Caja a Cupones)... 13.°
Jugadas de Bolsa». En un altre apartat de la llibreta, titulat «Ejercicios», es
resolen casos diversos d'assentaments comptables: 1.° Juan deposita en la
Banca 2.000 ptas. al interès del 3% anual (Caja a Acreedores). 2.° Al finir
el ano, Banca paga 60 ptas. de interès (Pérdidas y Ganancias a Caja)».
Segueixen diverses operacions d'interès simple i compost. «4.° Juan retira
el capital (Acreedores a Caja). Segueixen fins a 10 casos. = «Documentes
de cambio» (6 casos). «Se negocian en Bolsa letras sobre plazas extranjero.
Es lo mismo que comprar y vender francos. Letras de cambio a plazo corto
y largo. Cuentas comentes». Hi ha exemples d'assentaments múltiples
compostos.
Els papers procedents d'alumnes ensems conservats consisteixen en
una vintena de làmines de tamany 44 x 32 i 22 x 16 cm. de paper quadriculat; contenen problemes de Geometria amb els corresponents dibuixos a
escala. La major part dels problemes consisteixen en el càlcul d'àrees de
polígons irregulars, i també en la construcció d'angles i triangles, circumsferències, tangents, etc. Una de les làmines és un pla de l'ala de migdia del
monestir a escala 1 : 100, fet per S. Cervera; una altra és el pla del pati
posterior del monestir a l'escala 1 : 200 i la signa E. Vila. Hi he trobat tres
fulls fets meus; dos d'ells són datats l'any 1911. M'ha sorprès comprovar
que aleshores jo només tenia deu anys. Si es considera la relativa complexitat dels problemes, l'acurada i correcta redacció de les solucions i la
uniformitat de la lletra —hi ha títols en «redondilla»— les làmines serien
una prova de l'elevat grau de preparació assolit per les classes del mestre
Esteva.
Tornant a les seves classes particulars de Comerç, com pot veure's, la
preparació comptable que hom hi adquiria era completa i a nivell de
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peritatge mercantil. En acabar els estudis, els alumnes estaven perfectament capacitats per entrar a un Banc o al despatx de qualsevol indústria o
comerç. Els patrons ho sabien i acudien al mestre Esteva quan necessitaven un escrivent; en el moment de buscar feina, el fet d'haver estat alumne
seu era la millor referència que hom podia donar. És simptomàtic que
acudissin a les seves classes particulars per a completar els estudis comercials els fills i àdhuc les filles de les millors famílies guixolenques, de
fabricants i negociants, que s'havien educat al Col·legi dels «Hermanos» o
de les Germanes Carmelites, o bé en pensionats de Barcelona.
Seguir els passos en la vida dels que fórem deixebles del mestre Esteva
—com he tingut oportunitat de fer— ens portaria a conclusions totalment
positives respecte als resultats del Col·legi Vidal i de les classes particulars
de la Carretera de Girona. Em plau afirmar que, entre els que fórem
alumnes del senyor Esteva, hi hagué, en el transcurs dels anys, un estret
companyerisme, com sol succeir entre amics que han viscut plegats hores
agradables. Molts d'ells aconseguiren crear-se situacions envejables, i en
els èxits aconseguits no hi ha dubte que hi tingueren una part força
important els coneixements allí adquirits.
Amb motiu de la gravíssima crisi de la indústria surera que conegué
Sant Feliu els anys de la primera guerra europea (1914-1918), molts joves
emigraren a Barcelona i d'altres a països d'Amèrica, on s'establiren definitivament. Per haver-me jo mateix transplantat a Barcelona, puc donar raó
del destí de bastants d'ells, ja que tinguérem oportunitat de veure'ns,
sobretot els anys 60 amb motiu de la fundació a la ciutat comtal del Casal
Guixolenc. Algun dia caldrà parlar-ne, del nostre Casal barceloní, la
creació del qual fou possible gràcies a l'entusiasme de Santiago Marill i
Enric Descayre.
Pel que a mi respecta, m'havia preparat convenientment per entrar al
despatx dels successors de Ferran Romaguera i Patxot, a Cuba. Era un
negoci, creat per ell, de carbó, força ben enfocat, que comprenia la
producció del carbó vegetal al mateix boscc o «manigua», el transport del
carbó i llenya a Regla en quatre goletes pròpies i la distribució en carros
—després fou en camions— a l'Havana. El meu destí, però, no havia
d'ésser aquell. En arribar a Regla, les places de comptable del despatx
havien estat ja cobertes per cosins meus. Em faltà a aquella edat —tenia 16
anys— el tremp que requeria la imprevista situació, i l'any següent tornava
a ésser a Sant Feliu.
Fóra llarg de contar com —després d'un parèntesi de set anys d'estudis
eclesiàstics i d'una temptativa de treure el títol de mestre a la Normal de
Girona —que tampoc no m'hauria valgut per a fer oposicions a places
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vacants, ja que era cubà— vaig encarrilar-me en les activitats comptables-administratives per a les que m'havia preparat. D'antuvi, a
Barcelona, vaig entrar al despatx de l'agent de Canvi i Borsa August
Compte, treball que em donà ocasió de participar a les sessions de contractació bursàtil i a les liquidacions del Borsí. D'allí vaig passar a l'agència
concessionària dels automòbils Citroen. Amb aquest bagatge, finalment
vaig ingressar a les oficines centrals de la Pirelli, on trobí el meu condeixeble Miquel Tafall; vaig romandre-hi, al departament de compres, 38 anys,
fins a l'hora de la jubilació.
Puc dir que cap dificultat no vaig tenir mai per trobar feina ni per
adaptar-me als llocs que he dit; tampoc no tinguí necessitat d'ampliar en
cap centre d'estudis els que havia fet amb el senyor «Juanito».
Quant al Col·legi Vidal, la guerra europea també tingué uns efectes
desastrosos per al llegat, la Junta del qual hagué de veure impotent com
cada dia minvava la renda de la làmina de l'Estat francès que el representava; el valor del franc assolí, a l'acabament de la guerra, les cotes més
baixes (0'30 ptes./franc). Els sous dels professors anaren retallant-se;
molts trimestres no cobraren. Tot i que el director estava facultat per a
imposar una quota de compensació, sembla que hom no recorregué a
aquest recurs —almenys quant al grau elemental—, tenint en compte que
la crisi laboral especialment afectava la població modesta. I si d'una banda
els sous dels mestres minvaven, d'altra el cost de vida i els jornals augmentaven.
Aquella greu situació restà reflectiva en el darrer contracte que Joan
Esteva signà amb la Junta del llegat, pel qual el salari li era reduït a la meitat
de l'inicial. Fou redactat vers l'acabament del curs 1919-1920 i porta data
d'l maig 1920; en reproduïm la part essencial: (21)
«Conste por el presente documento, que queremos tenga la fuerza y el
valor de publico, que D. Guillermo Teli Gurí, alcalde constitucional,
Rd. D. Manuel Viader, cura-ecónomo, y D. Joaquín Callicó, juez municipal, con el caràcter de miembros de la Junta del legado de D. Antonio
Maria Vidal, de esta ciudad, han convenido con los profesores que suscriben losiguiente:
1.° Los maestros titulares D. Juan Esteva y D. Juliàn Bohigas,
sub-director y director del Colegio Vidal, respectivamente, se obligan a
dar las clases superior y elemental, esta última con caràcter gratuito,
percibiendo en concepto de honoraries la suma de milpesetas anuales.

(21)

Aquest document i els tres que el segueixen han estat conservats per Lluís Esteva.
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2. ° Si la renta de siete mil francos destinades a ensenanza no llegasen
a producir dos mil pesetas anuales, se repartirà el producte de dicha renta
entre los dos referides profesores, sin derecho a ulterior reclamación por
parte de estos.
3.° Si la renta excediera de dos mil pesetas anuales, el sobrante se
destinarà a la amortización del dèficit actual.
4.° Los mencionados profesores se comprometen a no pedir aumento de sueldo mientras haya dèficit, obligàndose en cambio la Junta del
legado Vidal a no dar inversión del sobrante de dichas dos mil pesetas hasta
que se hubiese extinguido el referido dèficit.
5.° Mientras haya carència de consignación, por insuficiència de
recursos, los alumnos que reciban la ensenanza gratuita satisfaràn una
peseta mensual para contribuir a los gastos de material y limpieza del
Colegio, quedando exceptuades los pobres.
6.° La Junta satisfarà a los profesores sus asignaciones por trimestres
vencidos, siempre y cuando tenga fondos disponibles para ello».
La duració del contracte era de dos anys i qvatre mesos. Esteva encara
resistí mig any aquella situació, mentre d'altra banda rebia ofertes per
a donar classe al col·legi de l'Ateneu Social i per a portar la comptabilitat de
diverses empreses. Degué considerar que ja s'havia sacrificat prou, i
presentà la renúncia de mestre. L'escrit adreçat al president de la Junta del
llegat amb data 4 novembre del mateix any, segons una còpia conservada,
fa així:
«El mezquino sueldo que disfruto, cada dia mas insuficiente para
atender a las mas perentorias necesidades, y la imposibilidad de verlo
aumentado durante muchos anos a causa de la baja de los cambios y del
compromiso que tiene la Junta de enjugar el dèficit existente, por una
parte y por otra la tardanza en conjurarse la crisis econòmica que desde
comienzos de la guerra viene comprometiendo la existència del Colegio,
me han decidido a aceptar una colocación cuyas condiciones de trabajo me
son muy ventajosas...»
La renúncia li fou acceptada en escrit de 13 novembre, en el qual
ensems deia: «La Junta, lamentando que la ensenanza de aquel centro
docente se vea privada del concurso de tan competente Maestro, cumple el
grato deber de hacer constar en acta el reconocimiento de los excelentes
servicios prestades por el Sr. Esteva en el Colegio sostenido por la munificiencia del inolvidable D. Antonio F. M. Vidal».
Amb la sortida d'Esteva, el Col·legi Vidal ja no tornà a ésser el que
fou. Calgué reorganitzar el mini-cos de professors reduït a Bohigas i un nou
mestre, al qual hom degué confiar la classe elemental. El contracte, del 4
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de maig, fou modificat establint unes condicions encara pitjors per a
Bohigas i el mestre entrant (sens dubte a causa d'un nou descens del franc),
com sabem per una carta de Bohigas a Esteva de 30 de novembre. El motiu
d'ella era informar-lo respecte a la liquidació dels sous endarrerits, i feia
així:
«Tengo el gusto de participarle que la Junta del legado Vidal y el que
subscribe han firmado, con fecha de hoy, un convenio que contiene una
clàusula que dice: 3.° Si la renta del Colegio Vidal excediese de mil
setecientas cincuenta pesetas anuales (notem que en el contracte anterior
era de 2.000 ptas.), el sobrante se destinarà a la amortización del dèficit
actual que asciende, según detalle en la nota adjunta, a la suma de Ptas.
7.360'83. El referido sobrante destinado a la amortización se distribuirà en
dos partes iguales; una de ellas se aplicarà a la amortización de los atrasos
de material, y otra a la del dèficit resultante de las atenciones de personal.
Lo que se complace en comunicarle para su conocimiento y a los efectos
consiguientes...».
Com pot veure's, l'endeutament de la Junta amb els mestres era de
consideració: representava, al canvi monetari d'aleshores, uns quatre anys
de la renda del llegat destinada a l'ensenyament. Esteva mai no arribà a
cobrar de la Junta els endarreriments.
La col·locació al·ludida per ell com a molt avantatjosa consistí, alhora
que fer classe, amb dedicació parcial, al col·legi de l'Ateneu Social, installat en el local cafè del camp d'esports de l'entitat, a portar la comptabilitat
del fabricant de taps Narcís Salvador, conegut per «en Siset de la Riera».
La trobà en un estat deplorable, tot i que el comptable anterior esmerçava
a aquella feina la jornada completa amb hores extraordinàries i tenia
d'ajudant Francesc, el fill gran del propi Esteva. Un cop aquest hagué
posat els llibres al corrent, amb unes poques hores en tenia prou per a
mantenir-los al dia. Aquesta feina, que no l'ocupava més d'una o dues
hores diàries, la conservà fins a l'any 1939.
Per aquest temps, demés dels constants oferiments de treball de
comptable que hom li feia, cal esmentar el de la direcció de la sucursal
guixolenca d'un banc. Mes Esteva desconeixia l'ambició del diner, essent
en aquest sentit el pol oposat del professor Telesfor Izal, de qui tant es
parlà a la vila pels volts del 1880, quan Esteva tot just era un infant (22).
(22) Izal al principi es comportà irreprotxablement com a mestre municipal, i mereixé
les felicitacions del Consistori amb motiu de diverses iniciatives, com la d'un quadre artístic
—es conserva a l'Arxiu Municipal— dedicat als homes il·lustres guixolencs, fet per alumnes
sota la seva direcció, i un interessant estudi referent al projecte del port, fet també amb la
col·laboració d'alumnes. Sobtadament, però, se li desvetllà una forta ambició; deixant
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Aquells oferiments no aconseguiren fer-lo desviar de la seva vocació
pedagògica. Amb més intensitat pogué ara dedicar-se a l'escola privada de
casa seva, on amplià l'ensenyament de Comerç amb la preparació d'estudiants que feien el batxillerat. En aquesta nova etapa s'acredità també
força i la seva labor eficient fou reconeguda a la capital provincial a on els
estudiants acudien a examinar-se. Els catedràtics de l'Institut de segon
ensenyament que constituïen els tribunals saberen aviat que uns dels
alumnes més ben preparats eren els del mestre Joan Esteva. Aquest, a la
sala d'exàmens, s'asseia entre els seus alumnes, i amb això el catedràtic els
localitzava; sabia que aspiraven a una bona qualificació i que d'entrada
podia fer-los preguntes difícils.
En la preparació dels estudiants de batxillerat, Esteva seguia també
mètodes propis. Per començar, feia un càlcul consistent a dividir pel
nombre de lliçons els dies lectius del curs, descomptant d'ells un mes.
Dedicava a cada lliçó els dies que tocaven, de manera que arribaven a la
darrera quan faltava un mes per als exàmens. Aquest darrer mes era
dedicat a un repàs intensiu del llibre i a fer simulacres d'exàmens: cada
alumne, amb el programa de preguntes a la mà, explicava una lliçó designada a l'atzar, i a continuació Esteva feia preguntes saltades, de «fogueig»,
sobre aquella i d'altres lliçons. Els dos darrers dies eren de repòs; els
estudiants no havien de llegir cap llibre, sinó distreure's de la millor
manera i oblidar els exàmens. I així, serens i amb el cap clar, amb un aplom
que era l'admiració dels catedràtics, es presentaven davant d'ells.
El mestre Esteve deia que per aprendre degudament una assignatura,
calia esforçar-se des del començ i avançar de la mateixa manera, sense
presses, però sense deixar cap lliçó embastada, ans bé sòlidament apresa.
Els seus mètodes es basaven primordialment en les pràctiques i el repàs, i
per això procurava frenar l'avanç de l'assignatura tot el possible, dintre el
programa de temps establert per endavant per a cada lliçó. Per tal de
facilitar el repàs tenia un mitjà propi, consistent en uns quadres sinòptics
confeccionats per ell, que permetien repassar tot el llibre en mitja hora.
D'aquestes quadres, mossèn Vicenç Piera digué: «Eren una meravella; no
els he vist fer a ningú més». Amb tot això Esteva obtenia el que poquíssims
mestres aconsegueixen, que els alumnes arribessin a la vigília dels exàmens
desatesa la classe, que encomanà a un alumne avantatjat, es dedicà a diverses activitats
lucratives: comptable de la casa Batet, consignació de barcos, etc. Fent-se passar per malalt,
aconseguí que li fos nomenat un substitut permanent, el qual pagava amb la meitat del sou que
continuava cobrant del Municipi. Aquesta situació abusiva durà força temps, en perjudici de
l'ensenyament, tot i les repetides demandes que l'Ajuntament adreçà a la Junta provincial
d'Instrucció perquè Izal fos destituït de mestre.
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segurs de si mateixos. Aquest estat d'ànim contrastava amb el que és
corrent entre el comú dels estudiants; tots sabem com són per a ells els dies
que precedeixen els exàmens, dies de tortura i tropell, en què dediquen
hores nocturnes que haurien d'ésser de descans, a repassar les lliçons, per a
presentar-se fatigats i amb les idees confuses als exàmens.
Parlant d'exàmens, he de dir que, durant el temps que vaig estudiar al
Col·legi Vidal no recordo haver fet cap examen de fi de curs com els que
solien fer-se a les escoles, presidits per les autoritats i amb assistència de
públic. Tals exàmens, l'objecte dels quals és demostrar el grau d'ensenyança assolit pels alumnes, en realitat no eren necessaris en un centre com
el Vidal; els resultats òptims podien palpar-los els pares sense que els
professors haguessin de fer un muntatge teatral que tenia força de fictici. A
Sant Feliu potser s'havia abusat dels exàmens públics, que eren una plataforma de lluïment per als alumnes empollaires; els guixolencs no eren gent
que es deixés enganyar per aquelles exhibicions (23). Podem imaginar el
concepte que al mestre Esteva mereixien tals exàmens. Quan li era forçós
fer-ne, la seva manera de procedir consistia a proposar a les autoritats
—que solien ésser l'alcalde, el jutge i el rector— que designessin els
alumnes i que li comuniquessin la pregunta o preguntes que volguessin fer;
i era ell qui s'adreçava al noi. Esteva coneixia la manera de reaccionar de
cadascun dels seus alumnes; les autoritats no haurien fet altra cosa que
«ensenyar el llautó» i despistar els nois.
Vegem ara per quins avatars passà el Col·legi Vidal fins a la seva
extinció. El llibre de la Junta local d'Ensenyament —del qual m'he valgut
anteriorment— no va més enllà de l'any 1920; mes he tingut la sort de
poder consultar una llibreta similar foliada que igualment recull aquells
informes, reproduïts i signats pels inspectors, llibreta que pertangué al
director Bohigàs i que actualment es troba en poder de la seva filla
Josefina. Aquesta llibreta conté els informes de les visites fetes al Vidal
després de l'any 1920 i fins a la que de segur fou la darrera que hom li féu,
(23) Com a exemple d'exàmens públics a la vila del vuitcents, valgui el cas reportat
pel setmanari «Llavor» el 28 juliol 1901, el qual informava que els dies 22 i 23 havien tingut
lloc, a la sala del teatre Vidal, els exàmens públics del col·legi per a noies dirigit per
Magdalena Palou. Aquest col·legi, dedicat a l'ensenyament elemental «bajo el amparo de la
Purísima Concepción», tenia el domicili al carrer de la Bolta núm. 13. El primer dia, l'examen
fou teòric sobre diversos temes, dels que «Llavor» destaca la lectura i traducció de català i la
història de Catalunya «que les alumnes aprenen en l'obra de Norbert Font». El segon dia hi
hagué un examen pràctic de tall i confecció de vestits, i les alumnes en tallaren, embastaren i
provaren. La representació fou perfecta; «Llavor» remarcava que ho havia estat massa i que
tragueren la impressió d'haver estat assajada abans en tots els detalls.
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de l'any 1941; a aquesta llibreta em refereixo en les diverses cites que faig
tot seguit.
Quan feia dos anys que el mestre Esteva havia abandonat el Col·legi,
l'inspector Josep Junquera i Muné, en l'informe del 16 desembre 1922,
felicita el director Bohigas per la labor docent i observa: «Làstima que las
circunstancias económicas hayan dado al traste con la antigua organización
de esta escuela en forma graduada. Sin embargo, el senor Bohigas sigue
solo en su lugar, lo cual constituye para el nuevo mérito al arrostrar por sí
todo el peso de la labor». L'informe següent, del mateix inspector (14
desembre 1923) ens assabenta de la incorporació al Col·legi d'una ajudanta: «Però la modificación introducida en el régimen escolar, gracias al
acuerdo del Sr. Bohigas de graduar la ensenanza con la colaboración de la
Srita. Josefina Gual, merece un nuevo plàceme». Amb motiu d'una altra
visita (10 juny 1925), Junquera escriu que, amb la col·laboració de la
senyoreta Gual, «se establece la especialización de ensenanzas, obteniéndose resultados muy positivos. El Sr. Bohigas sigue manteniendo firme su
energia, a pesar de la depreciación que ha sufrido el fondo que sostiene el
Patronato (24). Ello honra una vez mas al profesor y dice mucho en pro de
su vocación y de su alma de maestro». En successius informes, l'inspector
Junquera repeteix els elogis al director. El 4 juny 1926 diu: «Cual ayer
sigue hoy el Sr. Bohigas dirigiendo el antiguo Colegio Vidal, con el mismo
acierto y con idèntica vocación». I en l'informe del 17 juny 1928: «Los anos
dejan sedimento; en el Sr. Bohigas es de entusiasmo. Ha visto muy alto su
Colegio y no quiere ver que el nivel decrece. Moralmente no se deprecia el
capital que sostiene la obra... Con carino y acierto sigue el Director
secundado por la Srita. Gual en la bella obra de educación».
L'any 1930 es pefila ja la solució lògica tocant a la continuïtat del
centre: la seva futura fusió amb l'escola estatal graduada. Junquera, el 21
de maig, s'hi refereix: «Deseamos para cuando la Graduada de San Feliu
llegue, una fusión entre la escuela del Estado y el Colegio Vidal. Los
esfuerzos del Sr. Bohigas se sumaran así a los del profesorado oficial, como
complemento digno. Los anos de labor y los resultados que hemos apreciado nos aseguran la competència del Sr. Bohigas y nos auguran una
època de esplendor junto a la Escuela graduada futura». La fusió trigaria
(24) «L'Avi Muné», que reportava les quantitats que anualment es repartien entre els
pobres de la vila procedents del llegat Vidal —hom recordarà que era l'equivalent de 8.000
francs— assenyala, per a l'any 1927, 1.470,- ptes., i per a l'any 1929, 1740'— («L'Avi Muné»
del 12 de març del 1927 i 9 de març del 1929). Per tant, la part del llegat destinada a
l'ensenyament, que era de 7.000 francs, representava per a aquells anys 1286 i 1.545 ptes.
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més d'un lustre a fer-se i Bohigas no la veuria. En informes posteriors (9
juny 1932 i 12 juny 1935, aquest darrer quan ja es veia venir la guerra
fratricida) es repeteixen les felicitacions al director: «Como ayer y como
anteayer nos producíamos al informar, sigue la escuela del Sr. Bohigas
paralela a sí misma en el curso de los anos. La Inspección felicita efusivamente al Sr. Bohigas por su vocación y por el uso de la misma en bien de sus
discípulos . . . Es de notar la intensidad del conocimiento en las cuestiones
de lenguaje y calculo. Los alumnos razonan con serenidad, hija de la
seguridad en el proceso del pensar».
Els anys de la guerra civil resten obscurs; no sabem com foren per al
Col·legi Vidal. Continuà el senyor Bohigas donant classes amb una ajudanta, a les aules de l'antic monestir? Passat el torb guerrer, tenim notícia
oral de la continuació del Col·legi, instal·lat ara a l'antiga casa porticada del
núm. 25 de la Plaça, on durant la guerra es traslladaren les classes de
l'Institut de 2on. ensenyament. Aquest local careixia de les condicions
necessàries, com ho palesava l'informe de 7 maig 1941 de l'inspector,
mossèn Josep Dorca: «Realmente la fisonomia material de esta escuela no
es placentera, por sus escasas condiciones pedagógicas; mas su contenido
intelectual merece la aprobación, en particular en lo que se refiere a la
teoria gramatical». Deia, però, que calia intensificar l'ensenyament de la
Doctrina cristiana i la Història sagrada, «procurando que se den mas ideas
que palabras», que hom havia de racionalitzar la lectura, «de manera que
trascienda de lo puramente mecànico», i encomiava els esforços del director per a instruir i educar l'alumnat. Durant aquest temps, la matrícula del
Vidal arribà a un nombre ínfim d'alumnes, 25 (25).
L'estat peremptori de salut de Bohigas —es feren ja presents els
trastorns cardíacs que al cap de dos anys el portarien a la tomba— l'obligà,
l'any 1942, a abandonar tota activitat intel·lectual. Havia dirigit el Vidal
per espai de quaranta anys, darrerament en condicions gairebé heroiques
per la insuficiència de recursos materials, identificat totalment amb el
Col·legi, en el que esmerçà totes les energies i els seus afanys de mestre,
alhora que revelava un entusiasme vocacional poc freqüent. Amb Bohigas
(25) Segons el llibre de la Junta local d'Intrucció Pública (Arxiu Mpal. lligall 978), acta
de 7 gener 1941, el nombre total d'alumnes matriculats en els diversos col·legis guixolencs era
de 888, que es repartien així:
Escoles Nacionals
260 nois i 225 noies
Germans de la Doctrina Cristiana
120 alumnes
Germanes Carmelites
148
»
Sagrat Cor de Maria
110
»
Col·legi Vidal
25
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s'extingí el seu estimat Vidal, el qual fou incorporat al primer grup escolar
graduat de Sant Feliu, el que després es digué «Gaziel». La darrera
ajudanta que tingué Bohigas, Francesca Audet, fou transferida al centre
estatal; el mateix destí tingueren la part aprofitable del mobiliari així com
el museu i laboratori físico-químic. El mestre director Julià Bohigas, per
totes aquelles virtuts docents i la seva conducta exemplar i heroica a
sostenir dempeus, fins al límit de les seves forces, el que fou prestigiós
centre d'estudis guixolenc, és mereixedor del reconeixement, que li fou
regatejat al seu dia, i que Sant Feliu hauria de fer palès de manera pública.
PERFIL HUMÀ DEL MESTRE ESTEVA
Físicament el senyor Esteva era més bé d'estatura baixa i poc cos.
Tenia el caminar lent i els moviments acompassats. El rostre era notable
per l'expressió dels ulls, de mirada viva, i la boca, en somriure, es distenia
amplament i franca. El seu parlar era també greu i mesurat; s'expressava
de manera planera sense aixecar gaire la veu; en la conversa mai no deixava
d'introduir una paraula irònica o una frase d'humor, acompanyades del
somriure clar. De totes aquestes qualitats es desprenia una mena de domini
que feia que hom l'escoltés amb interès i complaença.
Per aquest acusat caràcter, Esteva fou un espècimen humà notable,
que hauria fet les delícies de l'escriptor palafrugellenc Josep Pla, tan fi a
captar les idiosincràsies d'un cert relleu que es donen amb poca freqüència
i solen posseir els seus «homenets» (mot horrible amb què els batejà).
Ara bé, les qualitats humanes d'Esteva assoleixen el relleu precís si
situem la persona en la seva circumstància. Descendent directe de múltiples generaciones de mariners i criat en una llar marinera, no hi ha dubte
que posseí moltes de les virtuts específiques dels seus ascendents. Així
veiem que la plàtica senzilla i pausada i les expressions iròniques seves no
es diferenciaven de les de la gent de mar, els gustos i costums dels quals
conservà tota la vida. Perquè el senyor Esteva, en una actitud que l'honrava, es mantingué fidel al seu estament originari. Essent mestre, li plaïa
anar a pescar a Canyet amb els familiars i trobava gust a fer un arròs amb
eriçons. Quan adquirí la barraca de fusta a Sant Pol, hi anava amb la
família a fer un arròs i passaven el diumenge a la platja. Esteva fou un
home de costums senzillíssims. Escoltem el que ha volgut escriure per a
nosaltres el fill gran, Paco. «Treballava molt durant la setmana. El diumenge fou el seu problema, que resolgué fonent-se amb la naturalesa.
Durant un temps, després de casat, anava a pescar serrans i julioles amb el
seu pare i un amic al que anomenaven «el Rei». Després la mort féu de les
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Joan Esteva i la seva esposa, Agnès Cruanas i Masferrer.

seves, i el recordo avorrit i malencònic mirant com jugaven en alguna taula
del Casino dels Nois, la tarda del diumenge. Després formà colla amb el
mestre de piano i excel·lent afeccionat a la pintura senyor Francesc Puig i
amb el també amateur de la pintura senyor Agulló. Amb ells i llurs famílies
recorríem totes les rodalies, des de Romanyà i Vallvenera fins a la Conca,
des de Panedes i la Font Picant a Solius. Quantes passejades del matí al
vespre, en un temps que gairebé érem els únics que fèiem aquesta manera
de viure! Com els gitanos, ens deien. La grip de l'any 1918 s'emportà el fill
gran del Senyor Puig quan tenia 17 anys (26). Es desfeu la colla i el meu
pare tornà a la malenconia dels diumenges avorrits al Casino dels Nois.
Pels anys vint i tants, tornà a, fer la vida de dia de festa, aquesta vegada amb
una colla de «bon vivants» de l'art del tap, fenomenals menjadors de
(26) Recordo molt bé el matrimoni Puig-Coromines. Francesc Puig fou un notable
mestre de piano, fundador i director d'una orquestra de cambra, «El Clavicordio Guixolense», que donava freqüents concerts al Centre Català. Com a pintor deixà pintures de
paisatge, reeixides. Vaig ésser força amic del seu fill gran Joan, el qual morí mentre jo era a
Cuba. També jo vaig participar a les excursions que esmenta Paco Esteva, de les que encara
conservo un grat record.
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suculents arrossos fets a la barraca de Sant Pol. Cremada la d'Esteva, ara la
colla d'amics i llurs famílies s'acollí a la barraca, també santpolenca, d'un
d'ells, Masgrau, fabricant de taps, on «es menjava força, bé i picant» (27).
També aquella colla es va desfer, per defunció prematura d'alguns dels
components.
No és rar entre els pescadors que, a fi d'esmerçar profitosament els
dies que no poden sortir per mal temps, conreïn un tros de terra. Aquest
acabà essent l'esbargiment del senyor «Juanito» els dies de lleure, en un
hort que havia adquirit al carrer Velàzquez. Acabada la nostra guerra
Esteva s'anà recloent a l'hort en una vida molt plàcida. Allí el visitàvem els
amics i deixebles, i ell acollia tothom amb una ocurrència i el somriure franc
de sempre, revelador d'una consciència tranquil·la. Lluís Esteva quan es
traslladà, ja casat a Sant Feliu, s'establí a la casa que es feren a l'hort; l'any
1951, el seu pare, havent enviudat, deixà la casa de la Carretera i'anà a
viure amb ells.

El nostre mestre al seu hort amb Josep Geli i Frederic Verrié. (Foto LI. Esteva).
(27) Heus ací una anècdota, contada per Lluís Esteva, que demostra el bon humor que
regnava en aquelles reunions. «Recordo que un dia que jo hi era, la meva mare, bona cuinera
va preparar una cassolada de cargols; els va fer com els feia a casa, sense massa picant Un dels
companys, la dona del qual tema una llaga a l'estómac, li digué: -«Ja pots menjar-ne Lola
no et faran cap mal».
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A la casa de la Carretera, ampliada amb l'afegitó de la casa veïna, el
mestre Esteva continuà donant les classes sense permetre's un repòs.
Treballador incansable, calia que ho fos, sense l'esperança d'una jubilació,
inexistent en el seu cas de mestre independent de l'Estat.
Els anys que precediren la seva sortida del Col·legi Vidal quan una
bona part dels trimestres ni ell ni el senyor Bohigas no cobraren en absolut
el sou, ja prou migrat, posaren a prova el seu tremp. Heus ací com ens ho
«conta Francesc: «En aquests dies actuals és molt difícil de captar la veritable angoixa i ràbia d'impotència d'un home que havia nascut per a l'ensenyança i que es veia compel·lit a encaminar la seva vida per uns viaranys
que li eren estranys. .. Recordo que el pare estava tens, irritat, constantment preocupat; totes les converses revertien sobre el mateix tema. Fou un
temps molt dolorós per a tots nosaltres. La decisió de deixar definitivament
el Col·legi Vidal no li fou fàcil ni ràpida; s'hi pensà molt. Per tal de sostenir
la família s'imposà un horari esgotador. Començava les classes de Teneduria a dos quarts de vuit i no acabava fins a les nou del vespre, amb la sola
pausa d'una hora per a dinar. Tot un poema!».
Francesc en dirà encara: «El pare fou un mestre de cap a peus; les
seves classes sempre foren d'una entrega total i mai no es concedí en elles
un respir. I això des que va començar a guanyar-se la vida, essent encara
gairebé un nen i mentre cursava el batxillerat, fins als últims moments de la
seva vida. Quan la malaltia el ferí de mort, estava fent classe a un grup de
noies. Tenia tal passió per la seva carrera que no va dubtar mai a
considerar-la la més important, i aquesta idea l'ajudà a suportar les dures
condicions en què es trobà els últims temps del seu servei en el Col·legi
Vidal, ja que mai no va afluixar ni desviar-se. Vull anotar ací que tinc la
seguretat que jo vaig ésser per a ell un desertor. Quan l'any 1925 vaig ésser
destinat a Galícia, a rel d'haver guanyat les oposicions al Magisteri nacional i estar complint el servei militar a Àfrica en el moment de cobrir-se les
vacants, em semblà oportú, lluny de Sant Feliu —on habitualment em
guanyava la vida donant classes particulars—, intentar donar un salt
endavant i veure si amb les meves soles forces podia cursar i aprovar la
carrera de Farmàcia, aïllat en una «aldea» mig perduda entre muntanyes.
Vaig aconseguir-ho, el que fou una gran satisfacció per a ell; mes en estar
acabant la carrera i arribat el moment decisiu de plantar de fet el magisteri
per dedicar-me a fer d'apotecari, sempre vaig notar-li com una certa
recança. Vull encara recordar una conversa tinguda asseguts en un banc
del Passeig entre ell i el senyor Bech, mestre aleshores de Sant Feliu,
intentant dissuadir-me del canvi de timó que jo volia donar a la meva vida, i
insistint una vegada més en la importància social de la tan soferta i sovint
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El senyor «Juanito» amb roba d'hivern, poc temps abans de morir.
(Foto LI. Esteva).

menyspreada professió de mestre. Efectivament, i crec que per sempre
més, jo vaig ésser ja per a ell una mica un desertor».
Lluís el germà petit de Francesc, després de fer el batxillerat, completà les poques assignatures que li mancaven, per a obtenir, a l'Escola
Normal de Girona, el títol de mestre elemental. El seu primer destí com a
mestre nacional, fou a un llogarret de Galícia, com el seu germà. En
successius concursos fou destinat a Begur i a Sant Feliu, al grup graduat
«Gaziel». Com a mestre oficial sempre, esgotà el període actiu i excepcionalment es jubilà als 60 anys. Alhora donà classes particulars de Comerç i
batxillerat a la casa de la Carretera, seguint sempre el sistema pedagògic
del seu pare. No cal dir que aquest veié amb tota complaença que el seu fill
seguís les seves petjades, com a mestre nacional. Tan treballador com ell,
Lluís es superà accedint a coneixements superiors d'arqueologia com a
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deixeble avantatjat del doctor Lluís Pericot, historiador de la prehistòria.
Especialitzat en el neo-eneolític, Esteva ha realitzat les excavacions dels
dòlmens de la comarca, com a Comissari d'excavacions. Ensems director
del Museu i'de l'Arxiu històric municipal, ha publicat importants treballs
d'història local en diverses revistes i en els annals que publica el Museu,
dirigits per ell. També és president de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà i membre corresponent de les Acadèmies de Bones Lletres (1969) i
de Belles Arts de Sant Jordi (1977). Igualment Lluís Esteva volgué que els
seus dos fills, Elena i Francesc, fessin els estudis de magisteri, amb el qual
novament donà plena satisfacció al seu pare.
Hem arribat al punt trist de la mort del mestre Joan Esteva. Heus ací,
com Lluís explica aquells moments dolorosos (28). «Feia dies que havia
tingut senyals de la seva dolença, però no va voler deixar l'última classe que
feia. Allà, davant les seves deixebles, va sentir venir el mal. Va tenir
fortitud per a fer sortir les noies, va tancar la casa de la Carretera, vingué a
l'hort i, mig impossibilitat, encara va conservar el coneixement algunes
hores. Semblava que no volia donar-se per vençut. Als set dies ens deixava,
sense haver-nos donat cap molèstia. Va ésser, en el moment de la mort,
l'home que vàrem conèixer en vida». En morir tenia 80 anys i era el degà
dels mestres guixolencs.
La seva mort fou molt sentida pels guixolencs. A continuació reproduïm part de l'article que «Xavier» (Francesc X. Callicó) dedicà al difunt,
aparegut al setmanari «Àncora». «Ha muerto el senor Juanito. — Pocas
veces el finar una vida humana en la ciudad habrà producido un sentimiento tan general de pesar como el notificado la semana pasada en estàs
pàginas bajo el epígrafe que encabeza estàs líneas... Quien haya conocido
al «senor Juanito» comprenderà que no podia ser de otra manera, dadas las
prendas personàles que le adornaban: talento, afabilidad, sencillez y un
sentido del deber profesional indesviable... Trabajador infatigable,
oriento su prolongada existència bajo la disciplina de un meditado plan de
trabajo, e igualmente desempenaba con interès y carino su misión instructiva y educadora que cultivaba las plantas de su apreciado huerto, labor
que fué para el el solaz mas placentero en los últimos anos. — En el aspecto
profesional se granjeó ya de muy joven una reputación envidiable. En el
renombrado Colegio Vidal, de grata memòria, ejerció magistralmente su
cargo de profesor durante 25 anos, y fué allí donde adquirió temple su
excepcional predisposición para la enserïanza. Después, ya con escuela

(28)

Fragment d'una carta de Lluís Esteva a J. Vallverdú i Axalà.
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pròpia, se dedico especialmente en la preparación de los aspirantes a la
carrera de Comercio, cometido en el cual demostro tan singular maestría
que daba timbre de capacidad en el oficio haber estudiado bajo su tutela.
Tanto es así que puede decirse sin exagerar que en la escuela del senor
Juanito se formaron profesionalmente durante tres generaciones los mejores oficinistas y contables de la ciudad. — Por tales méritos como por las
cualidades cívicas antes mencionadas, merece el fenecido Juan Esteva
Vilallonga la gratitud y el perenne recuerdo de todos los.guixolenses. Si no
fuera porque contrastaria con la sencillez que le era característica, nos
atreveríamos a pedir para el un testimonio lapidario que perpetuarà su
memòria en un lugar bien visible de la ciudad».
En carta de pèsam a la família, Manuel Xiberta i Roqueta deia: «Por
su inagotable bondad y nobleza de caràcter, lo consideràbamos como un
verdadero y leal amigo, que siempre recordaremos con profunda simpatia».
Amb aquestes paraules poso fi al meu pobre treball, no sense abans
expressar la meva satisfacció per l'oportunitat d'haver pogut donar ací el
meu testimoni i palesar els meus sentiments envers el mestre exemplar,
mestre meu inoblidable, Joan Esteva i Vilallonga (29).
(29) A darrera hora, ja enllestit el present-treball, ha aparegut en una dependència
anexa a l'arxiu municipal, amb motiu d'un inventari, una carpeta que conté documents del
Col·legi Vidal. Considerant que tenen prou interès per a la història del susdit centre docent,
en dono ací una notícia conjunta. Probablement la carpeta fou segregada, pel motiu que fos,
de l'arxiu de la Junta del llegat Vidal, arxiu que no ha aparegut enlloc. Tinguem present que la
Junta feia les sessions a la Casa Consistorial i que l'alcalde les presidia.
La carpeta és retolada Colegio Vidal. Vacante profesor de Pàrvulos, i ha entrat a l'Arxiu
amb el núm. de registre 1.905. El concurs per a proveir la plaça de mestre, amb una dotació de
1.800 ptes. anuals, hagué d'ésser convocat el juny o juliol de 1914. Es presentaren set
aspirants, dels quals es conserven les respectives sol·licituds amb el currículum professional.
Per cert que un dels pretendents és el guixolenc Emili Preses i Lluhí, el qual havia exercit
anterioment de mestre elemental al mateix Col·legi Vidal durant quatre anys, sota la direcció
de Pere Garriga i Puig; també exercí al Col·legi Ibèric, de Gràcia, per espai de sis anys,
igualment sota la direcció de Garriga, coincidint allí amb el mestre Esteva, «actual profesor
de ese Colegio Vidal, quien podrà facilitar toda clase de informes, en la imposibilidad de
poder presentar el que suscribe certificado de D. Pedró Garriga, por ignorar su domicilio
actual». En sessió de la Junta del llegat de 25 d'agost d'aquell any, s'acordà anul·lar la
convocatòria, «ante el temor fundado de que no se cobre, durante algun tiempo, la renta del
legado, que se componc de títulos de la deuda perpetua francesa». El temor provenia de la
guerra, la primera guerra europea, que França havia declarat a Alemanya el dia 1 d'agost.
A la carpeta es conserven d'altres documents referents al llegat i al Col·legi Vidal que no
tenen res a veure amb la vacant de mestre. Hi ha una sèrie de 10 factures corresponents a la
negociació de lletres a 4 dies sobre Marsella, per al cobrament dels cupons de la Deuda
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francesa. Corresponen als anys 1903 a 1916 i s'hi consigna la cotització del franc; l'any 1903
aquest tenia un benefici del 37'35%; era el temps de les vaques grasses. Els anys de la guerra
hom continuà cobrant la renda; l'any 1916 el franc es cotitzava a 0'85 ptes.; ja hem vist que a
l'acabament de la contesa arribà a valer sols 0'30 ptes.
La Junta del llegat alguna vegada recorregué a la benevolença de la casa de banca
d'Antoni Romaguera, de Sant Feliu per fer front als seus compromisos, com ho proven dos
rebuts, de 1.000 ptes. (any 1913) i 2.500 ptes. (any 1916), signats pel susdit banquer,
quantitats retornades per la Junta i que aquesta havia rebut abans en concepte de préstec
sense interès, a curt termini (dos mesos).
L'encarregat de cobrar la renda del llegat a França era, l'any 1916, Albert Domergue,
«successeur de A. Vidal et Cie.», de la rue Saint Jacques, 36, Marsella, del qual trobem una
carta comunicant tenir a disposició de la Junta l'import del ler. trimestre, 3.750 francs.
Un altre document és un contracte entre la Junta i els professors del Col·legi Vidal, datat
el 30 de desembre del 1913, amb validesa per a dos anys, pel qual aquella confia a Julià
Bohigas la direcció del centre, així com les classes Elemental i Mercantil, amb una dotació
anual de 2.000 ptes.; a Joan Esteva, la classe Superior, també amb 2.000 ptes., i a Josep
Bohigas la general de Pàrvuls també amb 2.000 ptes. Ensems s'autoritza el director perquè
proveeixi la classe de Pàrvuls d'un auxiliar, amb un sou de 450 ptes. anuals, tot advertint que
aquesta plaça podria suprimir-se donat cas que la situació econòmica del llegat ho fes
necessari.
Finalment volem esmentar un escrit del professor Lluís Boschdemont a la Junta, de 15
juny 1906, on justifica les faltes d'assistència pròpia a les classes, per les quals havia estat
amonestat, al·legant una malaltia i el consegüent estat delicat de salut; està en desacord amb
la Junta per la qual cosa presenta la seva dimissió com a professor del Col·legi, desprès
d'haver-hi exercit per espai de 14 anys.

242

1. INTRODUCCIÓ
la)

Una mica d'història. De Rochdale a l'Empordà.

El cooperativisme, com a modalitat d'associació econòmica i social
dins el sistema capitalista, històricament naixia com a reacció davant les
injustícies i la misèria que comportava el mode de producció capitalista del
segle passat a les zones més industrialitzades, en primer lloc a Anglaterra.
Aquestes associacions tenien un caire defensiu, de lluita obrera a
nivell econòmic, igual que les organitzacions sindicals.
Uiia experiència determinant en aquest sentit fou la famosa societat
dels Pioners de Rochdale (Anglaterra), que seria tinguda en compte com a
model del cooperativisme i, per tant, d'una influència fonamental.
Allí, a poc .a poc s'anaren perfilant uns principis que han constituït
l'essència del cooperativisme:
a) Els membres d'una cooperativa havien de ser els més possibles,
amb unes necessitats comunes i, així, no es tindrien en compte les diferències polítiques i religioses.
b) Adhesió lliure, voluntària. Els socis podien deixar de ser-ne quan
els plagués. Control democràtic de l'organització; l'autogestió era fona(1) Agraïm al senyor Lluís Esteva, encarregat de l'Arxiu Municipal, tota la collaboració i el suport docent que ens ha vingut donant sempre.
El nostre regraciament també a la Junta de la cooperativa per les facilitats donades a
l'hora de consultar el seu arxiu.
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mental. Els mateixos socis gestionarien directament la seva pròpia activitat. Els càrrecs dins la societat serien llocs de servei.
c) Una part dels beneficis es destinarien al millorament intelec-tual i
social dels socis, al desenvolupament de la instrucció i educació cooperativista. Aquest principi constituia «la regla d'or» del cooperativisme.
d) Retorn econòmic de «l'excés de percepció» —el benefici obtingut
en l'activitat comercial—, a proporció de les compres realitzades.
e) Malgrat la seva funció antiespeculativa, el cooperativisme s'hauria d'orientar vers objectius d'emancipació social, més enllà de l'activitat
purament econòmica.
No totes les societats que duien el nom de cooperatives ho eren de
debò. Aquests principis de Rochdale servirien —serveixen avui també—
per a diferenciar les que ho són, de les que no (2).
L'aprofitament industrial del suro anava transformant els nostres
pobles, que esdevenien petites ciutats industrials. D'un món exclusivament rural, mariner i menestral es passava ràpidament a una societat
també de capitals invertits en fàbriques, de lliure competència, d'excés de
producció, de crisis periòdiques, de creixement urbà, etc., mentre que,
alhora es trastocaven les relacions de producció. Als nostres pobles es
generava una diversificació social nova: fabricants, productors, comerciants del suro i tapers assalariats. Simplificant un xic, diríem que la nostra
comarca s'escindia en una classe burgesa i una altra obrera, amb uns
interessos pràcticament antagònics. Havien aparegut noves formes d'explotació.
Malgrat les moltes anècdotes que es conten, carregades de pintoresquisme i de bon humor, la lluita de classes era un fet a l'Empordà
—comarca, per altra banda, oberta completament a les idees de la veïna
Europa—. (Lluita, potser atenuada per les possibilitats d'un pam de terra
conreada i/o d'un bot de pesca).
Amb el republicanisme federal i anticlerical dels Caimó, Terradas,
Montoriol, Sunyer i Capdevila, Totau i Ferran Garrido, pioners ensems
del socialisme utòpic, apareixien les primeres associacions, federacions
anarquistes, societats de resistència... i cooperatives (3).

(2) A. PÉREZ BARÓ, Cooperació i cooperativisme, Barcelona, 1966, p. 19-26.
(3) A Palafrugell, el 1872 es «fundà una societat (que llavors se'n digué de resistència)
titulada «Sociedad Solidaria de Obreros Tàponeros de Palafrugell y sus constornos».
J. PLA, El meu país, Barcelona, 1968, p. 575. Vegi's també JOAN REVENTÓS CARNER, El movimiento cooperativa en Espana, Barcelona, 1960, p. 57 i s.
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No és, doncs,gens estrany que una de les primera cooperatives de
consum del nostre país fos «La Econòmica Palafrugellense», fundada el
1865 al carrer de l'Aliada. El pròleg dels seus estatuts palesa amb tota
claredat que la cooperativa constituïda a Palafrugell estava íntimament
relacionada amb la problemàtica social i la presa de consciència de classe
per part dels obrers empordanesos, amb la necessitat d'organitzar-se per
aconseguir una societat més justa, més igual (4).
Està clar que botiguers i comerciants no podien sentir-se massa satisfets d'aquesta nova modalitat d'associació obrera; l'oposició seria permanent per part de la petita burgesia.
El 1883, també a Palafrugell, naixia una nova cooperativa que portava
per nom «La Reformadora», títol d'escissió.
A pesar dels molts problemes i divisions d'aquestes primeres societats
obreres, la influència dels cooperadors de Palafrugell s'estenia per totes
aquelles poblacions, més o menys industrialitzades, dels voltants (5).
Més tard, el 1885, l'influx arribava i es materialitzava a Sant Feliu de
Guíxols, dos anys abans que a Palamós (6). Aquesta història, però, l'explicarem després. Abans hem de dir quelcom del cooperativisme, en general,
de Sant Feliu de Guíxols.
1 b) Referència preliminar al cooperativisme guixolenc.
Un dels objectius més importants de les meves esporàdiques recerques històriques és l'aproximació al coneixement del moviment obrer de la
nostra població.
En principi es va verificant una de les meves primera hipòtesis de
treball, ben oposada a la impressió de Gaziel quan escrivia despectivament: «En realitat, aquestes provatures d'organització proletària no prosperaven, perquè ningú, fora dels quatre gats que les constituïen, no en
sentien la necessitat. Tothom, fos amo o treballador, se la passava tan bé (o
estava tan satisfet de com se la passava, que encara és millor), que les
temptatives de reivindicació social no prenien empenta: totes feien figa,
com coets mullats» (7).
Contra aquesta visió —esdevinguda avui convencional— d'un món

(4) F. FERRER I GIRONÈS, Notes per a la història del Cooperativisme a les Comarques gironines, «PRESÈNCIA» n.°547, abril 1981.
(5) J. REVENTÓS, o.c. p. 80 i 81.
(6) ' «El Programa», núm. 57 del 24-VI-1932.
(7) GAZIEL, Obres completes, Barcelona, 1970, p. 295. Encara avui es parla d'una
Arcadiadefindesiglo. LI. BASSETS, «El País», del 19-XII-1982.
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idíl·lic, «xauxa», on els obrers convivien feliços amb llurs burgesos sense
treballar gaire, jo vinc trobant notícies d'associacions, lluites socials violentes de la classe obrera guixolenca.
A les darreries del segle dinovè trobem al nostre poble un proletariat
conscient de la seva situació i de la necessitat d'associar-se davant un
sistema socio-econòmic que els oprimia injustament.
Després de l'escissió de l'AIT, la Federació Regional Espanyola de la
Primera Internacional —quan al congrés de Còrdova s'imposava la línia
baukunista (1872)— comptava a Sant Feliu amb 8 seccions obreres pertanyents a l'Associació de Teixidors, amb un total de 494 afiliats (8).
Més tard, el 1890, la classe treballadora guixolenca celebrava amb una
manifestació pública i pacífica la festa del Primer de Maig. Els estandarts
exhibits pels carrers i places de Sant Feliu deien: «Solidaridad Obrera 1.°
de Mayo 1890», «Movimiento Universal de Trabajadores» i «Viva la
jornada de OCHO HORAS de trabajo» (9).
Diversos mítings tingueren lloc al saló Torrent (Vidal) per a tractar de
difondre la seva ideologia anarquitzant. A una d'elles s'exigí la llibertat de
tres anarquistes presos a Xicago. Era l'estiu de 1893 (10).
Des del 1892 es venien fent passos per a constituir noves societats
obreres. El 1899 ja funcionaven «El Progreso» i «La Labor Corchera», les
quals varen ser protagonistes de la llarga i conflictiva vaga general de finals
de segle, que costà la vida d'un obrer (11).
L'origen del cooperativisme a Sant Feliu, és obvi, s'ha de relacionar
amb tot aquest moviment de lluita obrera, amb la necessitat de resistir i
organitzar-se concretament davant la carestia de la vida, que sovint afectava de forma ben punyent els nostres treballadors.
És molt poc —gairebé res— el que s'ha escrit sobre el nostre cooperativisme. Gaziel es limità a escriure que «a Sant Feliu encara n'hi ha més
d'una, i totes van fent la viu-viu» (12).
Medir, un xic més informat, enumerà les cooperatives de consum que

(8) JOSEP TERMES, Anarquismoy sindicalismo en Espana. La Primera internacional
(1864-1881). Barcelona, 1972, ps. 155,221 n, 287 i 295.
(9) AHMSF, Governació 6 (Classificació provisional).
(10) AHMSF, Sec. XVI (provisional) i núm. 5.
(11) AHMSF Sec. X, núm. 105. Vegi's ÀNGEL JIMÉNEZ, Associacions obreres. La
llarga i conflictiva vaga del 1900 (Desembre 1899 - març 1900) a «Es Corcó», núms. 14 i 15,
març i abril, 1982.
(12) GAZIEL, o.c., p. 296.

246

MOVIMENT COOPERATIU A ST. FELIU DE GUÍXOLS (1885-1939)

5

havien existit a Sant Feliu i tractà de la fallida de la primera d'elles, «La
Economia», segons la informació subministrada per «Ciutat Nova». Acabava dient quelcom de la de mossèn Sants Boada, l'única que funcionava
quan Medir escrivia la seva Historia del Gremio Corchero (13).
Les notícies de què disposem avui ens permeten afirmar que el cooperativisme guixolenc tingué una evident importància històrica, malgrat les
ben escasses possibilitats materials de què disposava i del poc marge de
viabilitat econòmica que permetia el sistema. Una simple enumeració de
cooperadors guixolencs, els més notables, justificaria el que acabem d'afirmar. Així, per exemple, podem parlar de:
Narcís Duran Juera (1867-1919) —una de les personalitats ganxones
que caldrà recuperar aviat per la memòria del nostre poble— fou un actiu
animador del primer cooperativisme del nostre poble i, fins i tot,de tot
Catalunya.
Quan el 20 de novembre de 1898, en plena crisi econòmica i política, al
local de la cooperativa «La Bienhechora» de Badalona es reunien per
primera vegada en assemblea 37 cooperatives de tot Catalunya, trobem ja
sobresortint la figura de. Narcís Duran. Primer com a President del comitè
que féu possible la convocatòria d'aquella reunió, qualificada com la
«primera gran Assemblea de les Cooperatives Catalanes». I el que és més
significatiu, en l'aplec cooperativista s'acordà nomenar un Comitè regional
de les Societats Cooperatives de Catalunya que radicaria a Sant Feliu de
Guíxols, on tenia el seu domicili aquell qui seria també el seu primer
president, en Narcís Duran.
Àdhuc fou un dels cooperadors més destacats, junt amb Eladi Gardó,
Joan Salas Anton, etc., del Primer Congrés de Cooperatives de Catalunya,
que se celebrà per Sant Joan del 1899 al palau de Belles Arts (14).
En aquest sentit cal parlar també d'en Salvador Albert i Pey. Moltes
foren les gestions que, com a Diputat a Corts, portà a cap en bé del
moviment cooperatiu. Sobretot pel que fa a l'exempció o reforma de
contribució industrial. S'entrevistà amb ei ministre d'Hisenda ï pronuncià un efectiu discurs al Congrés de Diputats. El 23 de febrer de 1912
s'aconseguia que les cooperatives obreres quedessin dispensades de pagar
contribució industrial.Èxit que, entre altres personalitats, cal atribuir a
Salvador Albert (15). Més tard va ser President Honorari de la Federació
Provincial de les cooperatives gironines (16).
x

(13).
(14)
(15)
(16)

RAMlROMEDIR3OFRA,Historiadelgremiocorchero, Madrid, 1953, p. 395.
A. PÉREZ BARÓ, o.c. p. 48; Cf. J. REVENTÓS, o.c. p. 100-102.
«El Programa», núms. 364, 369 i 429.
«L'Avi Muné», núm. 629 del 17-V-1930.
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Les històries clàssiques de la cooperació catalana citen Salvador Albert com a intel·lectual destacat del moviment (17).
A un altre nivell, al de cooperadors militants, hem d'evocar Rafael
Pirïol i Maimí (18), que dedicà gairebé tota la seva vida a «La Guixolense»,
lluitant contínuament per donar a la seva entitat un sentit veritablement
social.
Un altre dirigent de la mateixa cooperativa que podem recordar aquí,
és Ramon Sais i Sendra. A més de ser president de «La Guixolense» durant
molts anys, es dedicà a donar a conèixer l'ideal cooperatiu, censurant
l'error del profit material com a únic objectiu de la cooperació. Moltes
foren les conferències i, sobretot, els articles publicats sobre aquests temes. Pensem també que fou un dels ponents del Congrés de Barcelona,
celebrat el 1929.
De totes maners els republicans radicals acusaven en Sais de dir-se
«anarquista» perquè així donava més prestigi i credibilitat als federals i a la
cooperativa de la qual era director (19).
Encara que la cooperació guixolenca es concretà de forma més estable
en les cooperatives de consum —d'elles en parlarem sobretot en aquest
treball —no hi mancaren pas intents precaris de crear cooperatives obreres
de producció.
El 1889 ja existia una societat cooperativa de producció de taps, de
nom «La Reforma», instal·lada al carrer Sant Domènec 59 i, després al de
la Creu. És de remarcar la quantitat de càrrecs directrius que trobem a
l'esmentada societat obrera: president de Junta Directiva, president de
Junta d'Inspecció, director, administrador... Potser sí que aquest complicat muntatge fou una de les causes de mutus recels, expulsions i escissions
que molt aviat tingueren lloc en aquella organització. En les discussions
s'esmenta contínuament la persona de Joaquim Salgas i Bonal del carrer de
la Pilota. President de la junta d'Inspecció primer i director després, era
acusat d'haver dit públicamentt que, com a bon anarquista, mai no acceptaria un càrrec directiu d'una societat cooperativa. Joaquim Salgas va ser
també un capdavanter de les primeres manifestacions i mítings obrers que
tingueren lloc a Sant Feliu i que abans ja hem esmentat (20).
(17) ALBERT PÉREZ BARÓ, Historia de la cooperación catalana, Barcelona, 1974,
p. 122.
(18) ÀNGEL JIMÉNEZ, Al cinquanta aniversari de la seva mort: Rafael Pinol i Maimí
(1866-1932), pedagog laic, periodista lliurepensador i cooperativista, «Es Corcó», núm. 16,
maig 1982.
(19) «El Ideal», núm. 62 del 23-VII-1921.
(20) «El Bajo Ampurdàn», núms. 272 i 273 del 20 i 27 del X, 1889.
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El 1931 es formà una cooperativa obrera de construcció, de paletes i
manobres. Era la secció sindical del ram que, en pes, prenia aquesta
modalitat (21). Desconeixem per ara el resultat de l'experiència.
Aquets intents —que hem de suposar no foren els únics— tenien llur
origen en la ideologia anarquista de casa nostra.
Però també el cooperativisme catòlic de mossèn Sants Boada provà
aquí de crear una cooperativa de producció de suro, la «Suber C. de P.», de
la qual parlarem després.
Abans, tanmateix, cal dir alguna cosa del cooperativisme catòlic del
nostre poble.
Ic)

Cooperativisme catòlic.

Amb força retard, també l'Església Catòlica començà a plantejar-se la
qüestió social, a preocupar-se de la massa de treballadors que patien les
conseqüències del sistema capitalista i que s'allunyava cada vegada més de
l'Església.
Signe d'aquest desvetllament fou l'encíclica del papa Lleó XIII «Rerum Novarum» (1891) que, per altra banda, venia a esperonar la creació ja
iniciada de diverses institucions obreres confessionals, i a cohesionar un
moviment de caire paternalista que anul·lés la lluita de classes i barrés el
pas al socialisme.
Un dels intents més coneguts per a assegurar la presència de l'Església
al món obrer fou la tasca del jesuïta Antoni Vicent, formant els Cercles
Obrers Catòlics amb patrons (socis protectors) i obrers, com una mena de
corporacions gremials. Crec que el seu himne començava així: «Som
germans, tots; rics i pobres; fora lluites i rancors.. .».
Està clar que, amb semblants mètodes, difícilment el catolicisme
social podia abordar amb èxit el repte de la societat industrial de finals del
segle passat i començaments d'aquest.
Aquella forma d'endegar les idees del catolicisme fracassà —el propi
P. Vicent ho reconegué—, puix que els obrers, recelosos, continuaren
identificant l'Església amb la patronal.
Paral·lelament, es fomentaven setmanes socials i es preveia la possibilitat de constituir cooperatives de consum, mutualitats i sindicats controlats pels clergues.
Són de remarcar les entitats que en aquest sentit es crearen a les
nostres comarques: el Sindicat de Blanes, Lloret, Pineda, Malgrat, Verges, Banyoles... Ens consta que tals associacions, confessionals, tingue(21) «El Programa», núm, 9 del 26-VII-1931.
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ren més difusió i reeiximent al medi rural que no pas a les ciutats industrials, on segurament la clerecia no tenia tanta influència social (22).
En aquest camp es distingí un sacerdot guixolenc, mossèn Pere Dausà
i Arxer de ["'«estanc de Sant Joan». Fem constar ací, només, que va ser
fundador de «La Cooperativa Agrícola de Banyoles», el 1913. «L'abnegació, el desinterès i la vocació de Mn. Pere, ànima d'aquesta institució
model ja aleshores, va portar a la consciència dels pagesos de la contrada
l'ànsia de la perfecció i la mentalitat cooperadora que els seus descendents
encara continuen respirant» (23).
I, finalment, és prou sabut que un altre capellà guixolenc, amic de
Mn. Pere Dausà, es singularitzà per la seva tasca social i catòlica efectuada
a Sant Feliu. Parlem de mossèn Sants Boada i Calsada.
Mn. Sants va néixer a la nostra ciutat el 26 de gener de 1875 i morí
violentament la nit del 31 d'octubre de 1936 (24).
Ordenat prevere, celebrà la seva primera missa a la nostra parròquia
30 de juny de 1905 (25).
Immediatament començà a desenvolupar la seva activitat «socioeconòmica-cristiana» que, per cert, fou copiosa i ensems controvertida.
La «Memòria» de la cooperativa que portava el seu nom (1943) diu:
«El Rd. Santos Boada, al ser ordenado sacerdote, hizo voto de consagrar
su vida a la obra social, siguiendo las directrices que, en este aspecto, había
senalado el pensamiento católico» (26).
Una simple enumeració, no exhaustiva, de les institucions que va
fundar el nostre mossèn ja ens donarà una idea de la seva activitat.
El novembre del mateix 1905 començava l'«Asil Dominical», obra
que continuà després amb l'«Institut Popular», i que tingué el seu primer
estatge social al carrer de Sant Isidre.
El 1907 fundà el seu «Ateneo Social», que amb el temps tindria
diferents seccions: teatre, esport (fubol, tennis...), cultural, fotografia,
etc. El mateix any obria la Caixa d'Estalvis.
Un any després, 1908, constituïa una cooperativa de consum, depenent de l'Ateneu Social, i molt més tard, creava una petita cooperativa de
producció de capses de suro aglomerat.

(22) J. REVENTÓS, o.c. p. 115, 136-144.
(23) La Cooperativa Agrícola de Banyoles, «Punt Diari» del 18-VII-1982. També
«Costa Brava», mim. 250 del 23-11-1935.
(24) Arxiu Parroquial. Llibre de Baptisme 23, f. 575.
(25) «Llevor», núm. 206 de l'l-VII-1905.
(26) Arxiu cooperativa, Memòria de 1943.
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Mossèn Sants Boada al seu despatx de l'Ateneu. Primers anys de la seva activitat social.

El juliol de 1917 formava el «Patronat d'Obreres»; i, arran d'una
llarga polèmica amb els «Hermanos», començà una escola per a infants.
Promocionà «Setmanes Socials» conferències, classes nocturnes...
No és aquest el lloc ni el moment de parlar de cadascuna d'aquestes
entitats; Ens limitarem a fer-ho de la cooperativa de consum.
Pel que fa al pensament de Mn. Sants, hem trobat resums de conferències donades per ell mateix amb la intenció de clarificar la seva ideologia i
actitud. En efecte, l'objectiu primordial de l'Ateneu Social i de totes les
seves seccions era: «la solució de la qüestió social».
I què entenia per qüestió social el reverend? La definia així «la
organisació que deu donarse à la societat per a satisfer les exigències
racionals de totes les classes, tant quant ho permetin les naturals imperfeccions de les coses humanes».
No estava d'acord amb alguns criteris, equivocats segons ell, que
sostenien molts catòlics del seu temps: «Vos haig de confessar ingènuament, que una part catòlica pertanyent à les classes acomodades, ha mirat
amb desvio les reivindicacions obreres. La societat no catòlica s'havia
arribat à creure que les reivindicacions obreres eren anticristianes y uns y
altres s'havien arribat à forjar no se quin pensament del cristianisme, que à
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la societat més democràtica la consideraven antidemocràtica, a la societat
abolidora de l'esclavitud, estimulant l'esclavatje».
Per tant, segons Mn. Sants cristianisme i democràcia eren dos conceptes que de cap manera no estaven renyits, ans tot el contrari. I que les
reivindicacions obreres no eren «per se» anticristianes.
El nostre sacerdot s'autoconfessava demòcrata, cristià i social: «Ara
bé, aquesta Reforma de la Societat, nosaltres volem i esperem que la farà
el poble y per això som demòcratas; perquè hem vist que el cristianisme es
el fonament de la democràcia, som cristians; perquè no aspirem als canvis
polítics sinó socials, podem resumir el pensament, dient: que som demòcrates, cristians, socials».
Per al mossèn totes les entitats creades per ell, també la caixa d'estalvis i la cooperativa, no eren purament econòmiques, sinó mitjans «per a
ajudar-nos a la consecució de la nostra finalitat i el nostre ideal és la solució
de la qüestió social». La cooperativa havia d'ésser el model d'una futura
societat (27).
Apuntem ací que la seva personalitat i la seva obra fou molt controvertida, i no solament per les persones anticlericals del nostre poble, sinó per
catòlics i per la majoria de capellans i «Hermanos» de la nostra parròquia,
per la qual cosa repetidament Mn. Sants es queixà al Bisbat.
El rector, Mn. Jaume Puig, escrivia al bisbe dient: «Es un caràcter ó
tipo, jamàs cede! Ntro. Senor me proteja...» (28).
Una altra història seria avaluar, en la mesura que això sigui possible,
els resultats del seu apostolat social.
Per una banda, i a pesar de la pretesa «neutralitat» política que
Mn. Sants Boada volia donar a les seves institucions, de fet les forces
polítiques de la dreta catalanista i clerical no solament li donaren suport
sinó que exerciren càrrecs directius. Per l'altra, no sembla que hom assolís,
ni de bons tros, el primer i principal objectiu del seu catolicisme social:
resoldre la qüestió social a Sant Feliu, que amb les seves idees, es féu més
complexe en augmentar la divisió i la confusió.
I, a la fi, tenim la impressió que aquelles entitats confessionals,
fundades i controlades totes per Mn. Sants, malgrat la seva bona fe no es
mostraren gens útils per a evangelitzar el món obrer guixolenc, ni tan sols
els socis obreres que en tragueren un fruit material.

(27) Arxiu cooperativa, Resum de la conferencia donada al Ateneo per son Director,
10 juliol 1911.
(28) Arxiu Diocesà, Correspondència Ateneu i Bisbat.
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Tanmateix, la tasca apostòlica de Mn. Sants Boada plantejà un debat
a l'interior dels partits polítics republicans del nostre poble: llurs afiliats
podien ésser alhora socis d'una cooperativa de consum «catòlica»?
Enric Bosch i Viola no s'ho explicava. Per què —inquiria— si «tot
Sant Feliu es republicà» la puixança de les escoles religioses i de la cooperativa de l'Ateneu? Li semblava més coherent la decisió del «Centro Radical» d'expulsar del partit tot militant seu que fos soci de la cooperativa de
l'Ateneu o que portés els seus fills a una escola clerical (29).
El reverend Boada, en carta oberta a l'Enric Bosch i Viola, el reptà a
demostrar la teòrica incompatibilitat entre republicanisme i cristianisme
(30). El nostre perspicaç periodista i poeta, al nostre entendre, no se'n sortí
airosament (31). La polèmica arribà també al Centre Federal. Però els seus
dirigents, J. Iria i J. Vidal, abans de decidir res sobre aquesta qüestió,
demanaren assessorament al prestigiós correligionari de Barcelona, Francesc Layret. La valuosa i intel·ligent opinió de l'advocat laboralista, ben
resumida, era que el programa de la U.F.N.R. prescindia de les creeences
religioses dels seus militants i que aquestes —i les possibles
contradiccions— pertanyien a l'esfera de la consciència individual i que si
el partit s'interferia en problemes de consciència ho faria en contra la
llibertat i la justícia que defensava el seu programa, desviant-se de la seva
missió que era estrictament política.
D'acord amb l'opinió d'en Layret, que esdevingué prevalent, el Centre Federal desestimà per majoria de vots la proposta d'expulsar del partit
els militants que fossin també socis de la cooperativa catòlica o que portessin llurs fills a escoles religioses (32).
Id)

Crítiques a les nostres cooperatives de consum.

Si el cooperativisme de Sant Feliu tingué els seus teòrics i militants,
també tingué els seus detractors.
«L'Avi Muné» censurà més d'una vegada les tres cooperatives «mal
anomenades obreres», que només es preocupaven de l'excés de percepció
a repartir trimestralment. Els preus de les cooperatives —escrivia— ja
anaven carregats amb el tant per cent que s'hauria de distribuir. Reprovava que essent tres les cooperatives, ni en temps de greu crisi econòmica
no sabessin o volguessin posar-se d'acord per comprar conjuntament i
(29) «El Programa», núm. 441 del 25-V-1912.
(30) «El Programa», núm. 442 de l'l-VI-1912.
(31) «El Programa», núm. 443 del 8-VI-1912.
(32) «El Programa», núm. 446 del 29-VI-1912.
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disposar així d'un sobrant d'aliments de primera necessitat. Les tres cooperatives eren, segons el mateix setmanari, «de petits accionistes burgesos
que se motegen d'obreres i es valen del món obrer per a eximir-se del
pagament de contribució».
Les censurava totes, però «L'Avi Muné» considerava que la cooperativa de l'Ateneu era la més «anti-social» de totes (33).
Cap als anys trenta, el setmanari d'Enric Bosch i Viola ja s'havia
plenament reconciliat amb «La Guixolense» (34).
La Unió Socialista de Catalunya blasmava les cooperatives de consum
mogudes només «pel petit interès del guany» i els cooperativistes de tota la
vida que havien mantingut a ultrança la «neutralitat» ideal de les cooperatives. Creia que «si el cooperativisme no té un caire conscient i franc del
socialisme, no és res» (35).
També els anarquistes, que almenys fins a la guerra civil no havien
estat partidaris del cooperativisme de consum com a eina vàlida per a la
lluita del proletariat, des del setmanari «Acción Social Obrera» les censuraven: «No olvidemos que las cooperatives de consumo estan, en general,
abiertas a los burgueses como a los obreros, y que las bonificaciones que
ellas hacen a los cooperadores aprovechan tanto a los paràsitos sociales
como a los traba j adores, y que por consiguiente, la cooperativa de consumo, lejos de expropiaries de sus rentas, les da los medios de ahorrar mas
a ú n . . . » (36).
Es mostraven, en canvi, més partidaris de les cooperatives de producció i, com ja ha quedat dins abans, en aquest camp feren alguna
experiència.
2 . COOPERATIVA DE CONSUM «LA ECONOMIA» (1885-1908?).
2a)

Constitució legal i estatuts

El 8 de març de 1885 «El Bajo Ampurdàn» de Sant Feliu donava la
notícia. I ho feia després de parlar de les funestes conseqüències de la crisi
econòmica i la consegüent carestia de vida que perjudicava en gran manera
els treballadors guixolencs, evocant la capacitat de resistència i lluita de la
classe obrera de Palafrugell, que havia sabut organitzar-se en societats
(33)
(34)
(35)
(36)

«L'Avi Muné», núms. 35, 41-46 (1919).
«L'Avi Muné», núm. 629 del 17-V-1930.
Arxiu cooperativa. L'ànima del cooperativisme, «Justícia Social», 1923.
«Acción Social Obrera», núms. 44-56.
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cooperatives de consum i obtenir excel·lents resultats per al proletariat
d'allà.
Afortunadament per a la classe obrera d'ací —feia avinent dit
setmanari— Sant Feliu disposaria ben aviat d'una cooperativa de consum,
amb uns estatuts gairebé idèntics als de «La Reformada» de Palafrugell.
L'esmentat setmanari de Sant Feliu acabava la seva editorial demanant la unió de tots els treballadors que pensessin ser socis, puix que en la
unió radicaria la seva força, i demanava comprensió a les classes benestants.
«No dudamos tampoco que las autoridades y personas de posición
desahogada prestaran su concurso a tan útil obra, de cuyo buen éxito
puede depender la paz y el bienestar de muchas familias» (37).
Indagant a la biblioteca del Seminari, casualment vam trobar els
Estatuts d'aquesta nostra primera cooperativa de consum, impresos el
1900 (38). Per ells ens assabentem que, un mes després de la primera
notícia donada pel setmanari guixolenc, concretament el primer dia d'abril
de 1886 i davant el notari Joaquim Sala i Martí, uns homes de Sant Feliu
expressaren llur desig de constituir legalment una cooperativa de consum i
crèdit mutu, amb el nom de «La Economia».
Aquests eren: Miquel Andreu i Ruiz, comerciant, Joan Dausà i Palau,
taper, Enric Geli i Gallisà, escrivent, Narcís Pentinat i Cayol, taper,
Mateu Fornós i Galí, taper, Pau Franch i Renart, taper, Josep Bruguera i
Sala, taper, Joan Bas i Maura, taper i Pere Niell i Bofill, taper. Actuaren de
testimoni Antoni Vilaret i Germà i Pere Tarinas i Pagès.
Tots ells eren de Sant Feliu, llevat de Pere Niell que era de Palafrugell
i que el 1888 ja exercia el càrrec de president de dita cooperativa (39).
El 27 de maig del mateix any la Junta general aprovà unànimement els
estatuts d'aquesta entitat. En ells hi retrobem alguns dels principis que
havien establert els pioners de la Rochdale: el control democràtic, l'adhesió lliure i voluntària, el fons col·lectiu irrepartible, l'interès limitat al
capital. Dels beneficis se'n farien tres parts: per al fons de reserva, millora
del local i per a retorn als socis a proporció de les compres.
Altres principis rochdalians, en canvi, no hi són. Hom no especifica la

(37) «El B.ajo Ampurdàn», núm. 32 del 8-HI-1885.
(38) Biblioteca del Seminari de Girona, Estatutos de la Sociedad de Consumo y crédito
mútua «La Economia» domiciliada en San Feliu de Guíxols, 1900. Imprenta Gener, Mayor
del Centro, 5.
(39) AHMSF, Associacions (Classificació provisional).
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«neutralitat» política i religiosa. Ni es parla dels beneficis destinats al
millorament intel·lectual i social dels socis.
Podien ser socis tots aquells que ho volguessin i reunissin les circumstàncies previstes als estatuts, és a dir que imposessin un mínim de 100
pessetes com a capital individual. Dita imposició es podia fer tota de cop o
bé a terminis, a raó de dos rals setmanals o vint-i-sis rals trimestrals.
La primera Junta Directiva de «La Economia» quedava constituïda
pels mateixos socis fundadors ja referits. O sia: Miquel Andreu i Ruiz,
president, Joan Dausà i Palau, viee-president, Enric Geli, secretari, Narcís
Pentinat, subsecretari i Mateu Fornós, Josep Bruguera, Joan Ponsatí, Pau
Franch, Pere Niell, Joan Bas, vocals.
2b)

Inauguració i creixement econòmic.

Les notícies ressenyades per «El Bajo Ampurdàn» del 27 de novembre de 1885 comunicaven als seus lectors que el 20 de novembre la cooperativa «La Economia» havia estat inaugurada, obrint les seves portes i venent
als seus «numerosos» associats diversos articles: pa, oli i espardenyes,
entre altres coses.
El primer establiment, el de l'obertura, estava situat al carrer Major
Antic número 8 cantonada al de Sant Pere. Aquest primer local deuria ser
petit perquè hom informava que molt aviat l'engrandirien car es disposaria
de més articles «para comer, beber y arder y otros varios».
El setmanari guixolenc es felicitava d'aital inauguració esdevinguda a
Sant Feliu perquè la creia totalment indispensable per a «la clase trabajadora» (40).
En començar les operacions comercials.la cooperativa comptava amb
un capital social que amb prou feines arribava a les 2.500 pessetes. A finals
d'any, però, era ja de 8.841 ptes., havent-se obtingut un benefici de
3.205,58 ptes.
A les darreries de l'any següent, 1886, el capital social pujava a 35.050
ptes., amb un benefici de 4.188,32 ptes. El segon trimestre de 1887 el fons
sumava 47.102 ptes. amb un rèdit de 7.306,- ptes. Els socis eren 600 els
primers mesos de 1887 (41).
Quatre anys més tard, a començaments de 1891, el fons social s'havia
pràcticament doblat; pujava a 87.789 pessetes, amb un moviment trimestral de 90.000 a 96.0000,- ptes. També, lògicament s'havia incrementat el
(40) «El Bajo Ampurdàn», núm. 61 del 27-IX-1885.
(41) «El Bajo Ampurdàn», núm. 163 del 8-IX-1887.
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nombre de socis, que era ja de 829. Així és que, almenys exteriorment, allò
funcionava. Aquesta era la impressió que hom tenia, quan en Salvi Pujol i
Armet ja era un directiu de la cooperativa (42).
El progrés econòmic era evident. De manera que la cooperativa
per 20.000 ptes. va poder comprar un nou local, situat al carrer de la
Penitència 24; va fer-hi obres per arranjar-lo i disposar d'unes dependències ben espaioses amb cabuda per al despatx, forn de pa, magatzem i altres
compartiments (43).
En començar l'any 1887 la cooperativa ja era instal·lada al nou local.
Just un any després, pel gener de 1888, l'Ajuntament concedia permís a
Joan Jordà —representant de la societat cooperativa «La Economia»—
per aixecar dos pisos sobre el nou local del carrer de la Penitència (44).
A la introducció ja hem dit quelcom de la personalitat de Narcís
Duran i Juera. Doncs bé, per una instància que adreçà a l'Ajuntament
sabem que el 15 de gener de 1897 Duran era director-gerent de «La
Economia» i que aquesta havia adquirit una altra casa, ara al carrer de Sant
Domènec 57, que donava per darrera en el de Sant Fèlix Màrtir (45). Narcís Duran demanava permís per a enderrocar-la i bastir-hi un nou edifici de
62,25 m2, d'acord amb el plànol que acompanyava la instància (46) i que
fou aprovat per l'Ajuntament el 16 de juliol del mateix any, després de
l'informe positiu de Guitart: «Dado lectura de una instància de la sociedad
cooperativa de esta Villa «La Economia» ofreciendo bajo determinadas
condiciones adquirir y derribar por su cuenta la casa n.° 57 de la calle de
Sto. Domingo cediendo terreno necesario a la via pública que comprende
la apertura o prolongación de la calle de S. Fèlix Màrtir; el Ayuntamiento
teniendo en cuenta que con ello se facilita la realización de tan importante
reforma con el menor gravamen y sacrificio para los intereses municipales,
acuerda aceptar dicho ofrecimiento bajo la obligación tan solo de subvencionaria con la suma de 2.500 ptas. que al efecto se consignaran en el
presupuesto ordinario del próximo ejercicio y mediante la expresa condición de hallarse espedida aquella nueva via al transito publico por el mes de
j unió del corriente ano que como plazo màximo se senala para lle vario a
cabo» (47).

(42) «La Ilustració Catalana», Barcelona, núm. 254, 15-111-1891.
(43) «El Bajo Ampurdàn», núm. 131 del 6-1-1887.
(44) M.A. 71, f. 223.
(45) AHMSF, Secc. XVIII, núm. 11.
(46) AHMSF, Secc. XVIII, núm. 11, Plànol 32.
(47) M.A. 75, fs. 186 i 216.
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Cooperativa "La Economia". Planta baixa de l'edifici que s'havia de bastir
al solar del carrer de Sant Domènec, cantonada al de Sant Fèlix Màrtir.

El febrer de 1898, Duran com a Director de «La Economia» i en unió
amb altres cooperatives envià dos telegrames al ministre d'Hisenda i al
President del Consell de Ministres. Heu ací al text: «Excmo. Sr. Ministro
de Hacienda —Madrid—. Crítica situación econòmica, agravada por el
elevado precio resulta el pan, primer alimento clase jornalera, nos obliga a
suplicar a V.E. en representación sociedad cooperativa La Economia de
esta villa, interceda para que se conceda libre entrada a los trigos ó la
mayor rebaja posible en arancel. Es causa justa que espera ver apoyada
por V.E. que tanto interès demuestra por clases trabajadoras».
No cal dir que la resposta fou negativa per part del Ministeri, al·legant
que aquell afer només el podia resoldre el poder legislatiu (48).
El telegrama de Narcís Duran —que hem de suposar fou una de les
darreres gestions que realitzà com a directriu de «La Economia»— voldria
prefigurar que el progrés econòmic finalitzava?
Sigui com sigui, arribava a la seva fi la primera etapa de cooperativisme, quan era relativament fàcil aconseguir molt aviat un benefici

(48)

«La Lealtad», núm. 196 del 26-11-1898.
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Cooperativa "La Economia". Façana de l'edifici pel carrer de St. Fèlix Màrtir.

substanciós si es carregaven poc els articles de consum, només que cobrís
les lleugeres despeses generals. Com que el comerç es trobava poc desenvolupant, els botiguers carregaven d'un 50% a un 100% sobre el preu de
cost. Per això els primers cooperadors podien aquells anys fer-se amb un
estalvi important (49).
Amb la crisi econòmica i política del 98 les coses començaven a
canviar.
2c)

Intrigues, escissió i fallida,

Malgrat el creixement ràpid i generalitzat dels primers anys, no hi
mancaren les intrigues. Al cap de poc d'haver-se constituït, sorgiren les
primeres malèvoles crítiques contra la cooperativa. El mateix succeí a
Palafrugell. No ens estranyaria pas que les secretes provocacions que es
feien córrer contra l'entitat tinguessin alguna relació amb els botiguers i
comerciants, que no devien veure amb bons ulls la marxa ascendent de la
societat que els competia; com si d'un intrusionisme inadmissible es
tractés.
Per una carta enviada des de Londres per qui fou el primer president, i
director després, Miquel Andreu i Ruiz, tenim coneixement d'aquelles
maquinacions, «calumnias tan groseras como estúpidas».
Llegint el final de la missiva en qüestió, que porta data 10 de setembre
(49) J. CASTANO COLOMER, La cooperativa de consumo, Barcelona, 1982, p.

130.
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de 1887, sabem que els polítics tenien quelcom a veure amb les «secretes»
calúmnies: «Yo creo .. . que siendo estàs associaciones cooperativas altamente beneficiosas, moral y materialmente, para las clases de modestos
recursos, debieran merecer la protección de todas las personas que se
interesan por su bienestar, y especialmente de aquellas que pretenden ser
los mentores de las clases populares, en beneficio de las cuales no han hecho
aun ni poco ni mucho que sepamos, ocupades tal vez demasiado en
representar papeles por cierto nada envidiable» (50).
D'altra banda, quan el Consell Nacional dels cercles catòlics-obrers
d'Espanya demana dades concretes sobre la situació obrera de Sant Feliu
(1896), Mn. Jaume Puig respon: «Hay una sociedad cooperativa en grande
escala;... La dirección de la cooperativa es de marcado espíritu antireligioso» (51).
Ara per ara, no tenim cap notícia fefaent de què passà en realitat. El
fet cert és que una nova cooperativa de consum, amb el nom de «La
Guixolense» començà, el 1898, arran «d'una divergència sorgida amb la
cooperativa La Economia» (52).
Possibles causes d'aquesta dissensió?
«Ciutat Nova», setmanari lligat a la dreta i a la Cooperativa de
l'Ateneu, en més d'una ocasió al·ludia la responsabilitat dels federals i del
seu portaveu «El Programa» (53).
«El Programa» del 21 de febrer de 1914 replicava enèrgicament l'escomesa dels seus rivals: «Ni el Partit Federal ni El Programa tenim ni
tinguérem mai res a veure amb «La Economia» . . . Si voleu parlar-ne, feu
ben alt, publiqueu tots els documents que vos dongui gust i gana, però, no
ens adreceu res a nosaltres, dirigi-ho a les persones que tingueren intervenció, puntualitzant bé i sense generalitzar, puix així cada hú sabrà a lo que
atendres» (54).'
La cooperativa de l'Ateneu insistia: «la complerta ruina (de La Economia) de que companys d'«El Programa» en son els responsables» (55). I
persistiria encara després de la guerra civil: «La Economia» era «de fuerte
empuje económico, però minada ya por el morbo político» (56).
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
Full solt.
(56)

«El Bajo Ampurdàn», núm. 163 ja citat.
Arxiu diocesà. Resposta a l'enquesta del Bisbat de Girona.
«El Programa», Festa Major, 1932.
«Ciutat Nova», núms. 158, 161, 164 i 189.
«El Programa» núm. 532 del 21-11-1914.
Arxiu cooperativa. La cooperativa Obrera del Ateneu Social al poble de Sant Feliu.
Arxiu cooperativa. Memòria de 1943.
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Per consegüent, és possible que hi hagués quelcom de política en
l'afer de l'escissió. Narcís Duran era un ferm polític de la Federal i Rafael
Pinol, cofundador del Centre Federal (57), ambdós exercien un càrrec
important a «La Economia» i el 1899 l'abandonaven. Pinol passà a dirigir la
cooperativa que sorgia del cisma: «La Guixolense».
Es més, hem esbrinat que Salvi Pujol i Armet, antic dirigent de «La
Economia», també el 1899 fundava una altra cooperativa, «La Union».
Conseqüència de la mateixa divergència que s'esdevingué a «La
Economia»?
De qualsevol manera que fos, hem constatat que a partir d'aquella
discòrdia la nostra capdavantera societat de consumidors estava a les
acaballes.
Pel febrer de 1899 se sovintejaren reunions successives al saló Vidal,
on els socis que restaren fidels a «La Economia» debatien la situació de la
seva entitat. En una d'aquestes assemblees de socis es produí un avalot tal
—no especificat per la premsa— que fins i tot l'alcalde i el governador
hagueren d'intervenir (58). A la junta general extraordinària que tingué
lloc a finals de febrer del mateix 1899, hom nomenà Joan Sala Massaguer
director-gerent, Sebastià Berga Sabria administrador, Rafael Pinol tenidor de llibres i Jaume Janer i Cristià recaptador (59). Per tant, Narcís
Duran havia estat rellevat del seu càrrec i el seu íntim amic, Rafael Pinol,
exercitaria aquest càrrec molt poc temps, perquè l'octubre del mateix any
era ja director-gerent de «La Guixolense».
Pel febrer de 1900, «La Economia» s'havia de desprendre de la botiga
de llenceria que tenia al local del carrer Sant Fèlix Màrtir—cantonada Sant
Domènec— deixant-la en arrendament a la «Labor Corchera», associació
dels obrers de la indústria del tap (60).
Fins el 1908, la cooperativa pionera del nostre poble iria fent la
viu-viu.
El 1903, junt amb les altres cooperatives, promogué una reunió del
poble al saló Roca per a tractar de la greu crisi que requeia sobre la classe
treballadora, arran dels excessius gravàmens sobre consum d'articles de
primera necessitat. S'exigien destitucions, la reforma de l'administració
municipal, el rebaix a la meitat de l'impost de consums i que es pensés un
nou sistema de recaptació de tributs: el repartiment individual (61).
(57) AHMSF, Reglamento del «Centro Federal», 1893.
(58) «El Puerto», núms. 6 i 9 del 4 i 15 de febrer de 1899.
(59) «El Puerto», núm. 10 del-4-111-1899.
(60) «El Puerto», núm. 60 del 17-11-1900.
(61) AHMSF, Sec. XVI, núm. 8.
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El 1905 la cooperativa figurava encara com a entitat de Sant Feliu a
F«Anuario de la Ciudad» (62).
Segons «Ciutat Nova» l'últim semestre (de 1908?) «La Economia» no
va repartir cap benefici, «el termòmetre va estar sota zero, costant això
llàgrimes i vides» (63). «La mala administración hizo que liquidarà sus
actividades de una manera lamentable, ocasionando la pérdida total del
fondo social que representaba el ahorro de muchos obreros» (64).
La fallida de «La Economia» servirà per a justificar la creació d'una
altra cooperativa, la de l'Ateneu Social. «Vosaltres podeu ser testimonis
dels treballs portats a cap pel Director de l'Ateneo per a veure si era
possible evitar la complerta ruina de que companys de «El Programa» en
son els responsables; vosaltres que sou testimonis de infructuoses temptatives del respetable Director del Ateneo per a lograr una intel·ligència entre
els elements del comerç i els restos perduts d'una societat poderosa...»
(65).
«Vosaltres (obrers) que acudíreu a la Junta del Ateneu per a que
aquesta formés una cooperativa, després de la desfeta de La Economia (ja
que vàreu quedar sense Cooperativa i sense diners)» (66).
Amb tot.desconeixem el que de veritat s'esdevingué al si d'una cooperativa gran i pròspera, desintegrada per raons avui no suficientment conegudes.
3. COOPERATIVA DE CONSUM «LA GUIXOLENSE» (1898-1939)
3a)

Fundació, increment i crisi econòmica.

El 25 de juny de 1898 Joan Gafas, Josep Valls i Pau Vinyas, membres
de la Comissió organitzadora de la societat Cooperativa de consum i
mutual de crèdit «La Guixolense», comparegueren davant el notari de la
nostra ciutat, Josep Lloret del carrer de l'Hospital n.° 2, a fi de constituir
l'esmentada entitat i fer-ho constar en acta notarial (67). Així, doncs,
aquell any començà «La Guixolense» en un carreró del carrer Sant Domènec.
(62)
Esteva).
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)

«Anuario de la ciudad de San Feliu de Guíxols. 1905». (Propietat del senyor Lluís
«Ciutat Nova», núm. 158 del 5-VII-1913.
Arxiu cooperativa. Memòria 1943.
Arxiu cooperativa. Full solt.
Arxiu cooperativa. Id.
AHMSF, Sec. X, núm. 104.
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L'origen fou ben modest. Començaren uns pocs socis, a partir del
capital format a base d'imposar cinquanta cèntims setmanals durant sis
mesos.
El primer dirigent de la societat va ser Joan Gafas, membre de la
comissió organitzadora.
Al cap d'un any, 1899, els socis eren 200. Animats, doncs, per aquest
progrés inicial, aquell mateix any llogaren els baixos de la casa número 27
del carrer de la Rutlla, on construïren un forn de pa de la seva propietat.
El 22 d'octubre de 1899, a la reunió celebrada a la sala Roca era
nomenat director-gerent de «La Guixolense» qui, fins aleshores era comptable de «La Economia», Rafael Pinol i Maimí, i ho seria fins a la seva
mort, esdevinguda el 1932 (68).
Pel setembre de 1903 el nombre de socis havia arribat a 587 i la junta la
formaven: Josep Merignach com a president, Josep Bussot viee-president,
Josep Bordas secretari; Esteva Ponsetí, Enric Carreró, Joan Robert i
Josep Canelles, vocals (69).
L'estiu de 1908 el local del carrer de la Rutlla era transformat interiorment i exteriorment, on s'hi construí un cobert (70).

Cooperativa "La Guixolense". Dibuix de les reformes realitzades a l'interior
del seu estatge del carrer de la Rutlla, núm. 27.

(68) «El Programa», Festa Major, 1932.
(69) AHMSF, Sec. X, núm. 106.
(70) M.A. 83 f. 176. També M.A. 84, f. 26.

263

22

ÀNGEL JIMÉNEZ I NAVARRO

L'increment de socis i les obres realitzades palesaven un lleuger
creixement econòmic, que no perduraria gaire.
La caiguda de l'economia guixolenca els anys posteriors a la primera
guerra europea afectà greument «La Guixolense», però també en ella
molts treballadors hi trobaren possibilitats de sobreviure. Àdhuc la forta
competència que li establí la cooperativa rival, la de l'Ateneu, coadjuvà en
l'estacament econòmic d'aquesta societat, que havia nascut amb força. És
la impressió que podem deduir, després d'una detinguda anàlisi de les
poques dades que posseïm.
Seria pràcticament impossible, i segurament inútil, resumir totes les
crítiques i diatribes—jocoses unes i despietades la majoria— que ambdues
entitats cooperatives es llençaven mútuament a través dels setmanaris que
els representaven. En general, podem dir, «El Programa» acusava la
Cooperativa de l'Ateneu de no ser gens ni mica «obrera». Era la cooperativa de les «classes riques», «beata», de «les dretes», que practicava un
socialisme «d'estómac», adulterat. Atacava per sistema tot allò que digués
o fes mossèn «Santos» o «Sanctus», a qui donava el malnom de «Gallito» o
de fals «redemptor» (71).
«Ciutat Nova», per la seva banda, acusava els partidaris de «La
Guixolense» de ser causants de la ruïna de «La Economia», com hem dit
abans; responsables de la «Setmana Tràgica» i que enganyaven els treballadors. Que utilitzaven els càrrecs públics —ja que dominaven gairebé
sempre l'administració local— per treure'n un profit propi i per atacar la
cooperativa de l'Ateneu (72).
3b)

Aspiracions cooperativistes i malestar social.

En aquesta, segona etapa, el cooperativisme prenia algun que altre
aspecte empresarial (73).
Un dels principals objectius —gairebé únic— per part del senyor
Rafael Pinol, animador de «La Guixolense» en les primeres dècades del s.
XX, fou la de donar a la seva societat estabilitat econòmica; donar seguretat i garantir el capital estalviat pels socis. (L'experiència de la fallida de
«La Economia» havia estat alliçonadora).
Rafael Pinol creia que per a consolidar-se econòmicament calia primer que res posseir en propietat l'immoble de la cooperativa. D'acord amb

(71) «El Programa», núms. 475, 477, 482, 487, 498, 525 i 527.
(72) «Ciutat Nova», núms. 158, 161,164 i 189.
(73) J. CASTANO, o.c. p. 130.
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això, des del 1914 procurà de crear un fons col·lectiu a base de deixar cada
soci una pesseta al trimestre. Però, endebades. Els socis volien que se'ls
tornés el màxim possible de l'excés de percepció i exigiren que se'ls
reintegrés tot el que s'havia retingut sota aquell concepte.
Els dirigents de la cooperativa ho interpretaren com una manca d'esperit social, cooperativista. Potser sí, però no oblidem que aquells eren
temps ben difícils per a les classes populars.
Tot amb tot, Piííol insistiria. A la reunió general del 13 d'octubre de
1918 tornava a plantejar la qüestió:
«^Basta que una cooperativa se conforme solamente con garantir el
capital de los socios y darle alguna solidez? No por cierto. La solidez debe
ser completa y estable. Y no la creemos completa y estable mientras no
tenga local propio. Esto de tener local propio una cooperativa, podrà
parecer, visto superficialmente, cosa secundaria y de relativa importància,
nunca cosa esencial. Nosotros preguntamos a los que no se han fijado
detenidamente en esta cuestión: ^,qué concepte se formaria de la estabilidad de una cooperativa de producción que no le perteneciese los instrumentos de trabajo? ^Qué concepte se formaria de la estabilidad de una
cooperativa de consumo que operase con capital ajeno, que no fuese
propio de sus socios...»? (74).
Tanmateix, ara la qüestió urgia més perquè el contracte de lloguer del
local acabaria el 1924. Mancaven, doncs, uns cinc anys per a que finís el
contracte. Per això Piííol proposava que, tenint com a base fixa 900 socis,
es reunís un capital de 18.000 ptes., deixant cada soci una pesseta del
benefici trimestral al fons social, és a dir, quatre pessetes anuals. Quantitat
que, en tot cas, podria ser reintegrable en moments de necessitat.
Com a dadaxeferent a les possibilitats econòmiques de la cooperativa,
Pinol, aportà que el guany obtingut amb poc més de divuit anys havia estat
de mig milió de pessetes, concretament de 664.359.84 ptes.
Ara bé, ultra els aspectes materialistes o empresarials de la cooperativa, Pinol no oblidava que aquesta tenia a més uns altres objectius importantíssims a assolir: els socials, l'educació —regla d'or del cooperativisme— i la mutualitat. Ho recordava als socis el 1918, així com ho havia fet
també el 1914. Després d'una breu anàlisi de la situació de les escoles, tot
subrallant el seus defectes, tant els de les públiques com els de les privades,
manifesta que si la cooperativa hagués de crear una escola, aquesta hauria
de ser modèlica en tots els aspectes; una escola nova. Projecte, tanmateix,
(74) Arxiu cooperativa. Cooperativa «La Guixolense». Memòria presentada por el
Director-Gerente a la reunión general ordinària celebrada el 13 de octubre de 1918.
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complexe i econòmicament costós en aquelles circumstàncies de forta
depressió econòmica.
Així és que abandonaren la il·lusió de l'escola ideal i optaren per la
mutualitat d'invalidesa per malaltia i vellesa, quan la situació econòmica
ho permetés.
El 1919 la Junta de la cooperativa quedava constituïda així: Ramon
Sais, president, Francesc Ballo, viee-president, Lluís Bruguera, secretari,
Joan Robert, viee-secretari, Baldomero Mestres, comptable, i Enric Casanovas, Servand Sagrega, Francesc Ferrés, Josep Vila, Telm Vilar i Josep
Gruart, vocals (75).
Potser la importància de la nova Junta consisteix en el fet que Ramon
Sais entrava a l'escena de «La Guixolense», la qual cosa significaria un bon
suport per al director a fi d'orientar amb més fermesa la cooperativa cap al
seu propòsit col·lectivista, l'ideal que havia d'informar tot el cooperativisme. La tasca, però, no seria gens fàcil.
L'any 1920 l'esmentada Junta directiva presentà un programa de
reforma per a establir noves seccions: de caire cultural—una biblioteca—,
d'ajuda mútua —mutual de crèdit— i cooperativa de producció. A més,
proposà l'acció mancomunada de totes les cooperatives per poder crear
uns magatzems a l'engrós; fer una acció paral·lela amb els sindicats, etc. És
a dir, encaminar l'entitat vers la transformació social dels treballadors
associats (76).
Conforme aquest pla renovador, la Junta de la cooperativa va repartir
als seus socis un projecte de modificació estatutària. Els associats havien de
presentar per escrit totes aquelles esmenes que creguessin convenients.
A mitjan juny, al cinema «Mundial» tingué lloc una reunió general
extraordinària amb l'objecte de portar a cap la projectada renovació
d'estatuts. Es produí un fort debat, que mostrà que la majoria de socis eren
contraris a aquella innovació. No es pogueren modificar els estatuts ni
portar endavant, per consegüent, l'ideal de la cooperació.
La causa, és obvi, l'hem de cercar concretament al refús d'haver d'aportar una quantitat mínima de cent pessetes, a base de deixar-hi voluntàriament sis pessetes trimestrals, o bé descomptant-ho de l'excés de percepció
(77).
Manca de formació i esperit cooperatius dels socis? Potser sí, però
també dificultats econòmiques.
(75) AHMSF, Sec. XIV, núm. 14.
(76) «El Programa», núms. 837-839 i 849.
(77) «El Programa», núm. 851 del 19-VI-1920 i núm. 853 del 3-VII-1920.
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Mentrestant, pels volts dels mateixos dies —del 19 al 21 de març de
1920— al palau de Belles Arts de Barcelona se celebrà el IV Congrés
Regional amb l'assistència d'unes 107 cooperatives de tota mena. «La
Guixolense» hi participà. Dit Congrés venia a ratificar les idees renovadores dels cooperadors directius. Es començava a viure la necessitat d'una
actuació col·lectiva amb les altres cooperatives, de ser solidàries (78).
En aquest sentit, el 26 d'octubre de 1920, al saló de sessions de
l'Ajuntament de Sant Feliu es reunia la Federació de Cooperatives catalanes (79).
Mentrestant, amb l'agreujament de la crisi econòmica s'intensificà la
tensió social. L'Ajuntament temia un avalot popular en protesta per la
penúria de subsistències i el desmesurat creixement del cost de la vida.
I efectivament, un diumenge de febrer (1919) aprofitant la vinguda del
governador de Girona, a la Plaça tingué lloc una manifestació contra
l'encariment i manca de queviures. Una comissió de manifestants s'entrevistà amb l'autoritat provincial, qui expressà que ell ja havia comunicat al
Ministeri de proveïments la delicada situació i el malestar social que
afectava sobretot el món del treball i que havia demanat que se l'autoritzés
prohibir la sortida a l'estranger de determinats articles de consum.
En concret el governador proposà que es formés una comissió del
poble que vetllés per l'oscil.lació de preus i l'especulació; comissió que
integrarien tres persones de l'Ajuntament, dos represents dels manifestants, un delegat de cadascuna de les tres cooperatives i un altre de la Unió
Comercial (80).
Al nostre setmanari, «L'Avi Muné», li semblà tot plegat un resultat
ben migrat i que la movilització popular no havia servit pràcticament per a
res. Un poble, com el de Sant Feliu, que havia «patit durant 5 anys gana
material, sed de justícia i manca de treball» (81), que manifestava justificadament la seva protesta, mereixia una reposta més seriosa i positiva per
part de les autoritats.
La qüestió de la farina fou segurament la més problemàtica. De la
mateixa manera que ho féu l'Ajuntament i Salvador Albert, també «La
Guixolense» d'acord amb la Federació de Cooperatives adreçà un tele(78) «El Programa» 837-839 i 853. Cf. A. PÉREZ BARÓ, Historia de la cooperación
catalana, p. 52. Cooperació i cooperativisme, p. 59.
(79) M.A. 98 f. 9. «El Ideal», núm. 20 del 25-IX-1920 i «L'Avi Muné» núm. 126 del
2-X-1920.
(80) M. A. 95 f. 71-73.
(81) «L'Avi Muné», núm. 41 del 5-II-1919.
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grama al President del Consell de Ministres protestant per la decisió del
sindicat fariner de suprimir la farina intervinguda (82).
Un altre poblema, socialment el més nociu, era l'atur, la manca de
llocs de treball. Per la qual cosa, l'Ajuntament va pensar crear una mena de
subsidi per a les famílies sense feina. Però com que el nostre Consistori no
disposava aleshores d'un fons en metàl·lic, resolgué emetre uns «bons»,
canviables per queviures.
Abans, però, calia consultar les entitats econòmiques locals: les tres
cooperatives de consumidors i la Unió Comercial. «La Guixolense», «La
Union» i la «Union Comercial» s'avingueren a concedir aquell crèdit a
l'Ajuntament. La cooperativa de l'Ateneu es va desentendre i no hi
participà, cosa que provocà les ires d'«El Programa» (83).
Ara bé, «La Guixolense» ho tingué molt difícil per a rescabalar el
préstec fet al Municipi (84).
Val a dir que aquests anys, 1920 a 1923, foren els més crítics per a la
nostra cooperativa. Altres societats trontollaren en aquella època i fins i tot
algunes cases comercials, com el Banc de Barcelona, feren fallida (85).
«La Guixolense» es salvà d'aquella costeruda situació repartint als
socis solament un 3%, com a excés de percepció i transferint 5.000 pessetes
del fons social a sobrant disponible, acarant així les necessitats quotidianes
més urgents. El compte social, capital col·lectiu, quedà reduït a 15.000
pessetes (86). Aquesta mesura econòmica suscità moltes baixes de socis i
una forta campanya contra la cooperativa. (És de remarcar que mentrestant la cooperativa de l'Ateneu repartia el 8% (87)).
El 1921 el moviment comercial de «La Guixolense» era de 444.218,55
pessetes, i els socis eren 893 (88).
3c)

1923: anys de recuperació.

A partir de l'any 1923 la indústria surera experimentà de nou un
redreçament econòmic. Paral·lelament, començà un període de recuperació per a «La Guixolense». De manera que el 1926 disposava ja d'un fons
social de 40.000 pessetes. Immediatament hom pensà en el vell somni de
(82) «El Ideal», núm. 3 del 29-V-1920 i «El Programa», núm. 848 del 29-V-1920.
(83) «El Programa», núm. 891 del26-HI-1921; «El Ideal», núm. 44 del 19-111-1921.
(84) M. A. 98 f. 9. «El Programa», núm. 907 del 16-VII-1921.
(85) «L'Avi Muné», núm. 141 del 15-1-1921; «El Programa», núm. 880 del 27-1-1921.
Vegi's la nota 78.
(86) AHMSF, Sec. X, núm. 106; «L'Avi Muné» del 17-V-1930.
(87) Arxiu cooperativa. Llibre d'actes. Acta 140, f. 100.
(88) AHMSF, Sec. X, núm. 106.
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Pinol: comprar l'edifici que ocupava la cooperativa, pel qual demanaven
47.500 pessetes.
En efecte, la cooperativa pagà bitllo-bitllo la meitat del preu de
l'immoble, i l'altra meitat hauria de pagar-la en cinc anys. Però la millora
que aquells anys experimentava la cooperativa els permeté cancel·lar el
deute en un any. En aquells moments, el retorn proporcional del guany era
del 10 per cent (89).
Assolit, doncs, un dels primers objectius de la cooperativa que li
donaria estabilitat econòmica, l'any 1929 «La Guixolense» per 25.000
pessetes adquirí la casa del costat, número 25, del carrer de la Rutlla, vist
que el primer local començava a ser insuficient.
Amb aquests dos edificis adjunts de la seva propietat, la cooperativa
bastí un local modern. Les obres de reforma pujaren a 60.000 pessetes.
A l'arxiu municipal hi ha la instància en la qual es demana permís
d'obres; també els plànols corresponents (90). En efecte, el 23 de juliol
Ramon Sais el sol·licitava i l'Ajuntament, pocs dies després, el concedia
(91).

Cooperativa "La Guixolense". Croquis de la façana de l'establiment al
carrer de la Rutlla núms. 25 i 27, segons les obres del 1929.

El diumenge 11 de maig de 1930 era inaugurat el nou saló-botiga.
Assistiren a l'acte Salvador Albert, President Honorari de la Federació
Provincial de les cooperatives de Girona; diversos socis que havien format
(89) «El Programa», Festa Major, 1932.
(90) AHMSF, Sec. XVIII, 46-66.
(91) M. A. 113, f. 198.
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part d'anteriors juntes i que, d'una manera o altra, havien fet possible el
nou establiment; els corresponsals de diaris barcelonins «La Nau», «La
Publicitat», «La Veu de Catalunya», «El Matí», «El Diluvio», «El Dia
Gràfico», «Las Noticias», «Diario de Barcelona», «La Vanguardia» i de la
premsa local «La Costa Brava», «Acción Social Obrera» i «L'Avi Muné».
El president de la cooperativa, Ramon Sais, després d'unes breus i
amables paraules de salutació a tots els presents, féu una mica d'història de
la societat que presidia subratllant l'esforç que representava la inauguració
de les noves dependències.
Acte seguit, tots els assistents visitaren el nou local, restant tots
plenament satisfets pel bon gust amb què s'havia realitzat el nou estatge de
la cooperativa.
Segons els nostres setmanaris, la Junta i la Direcció es feren mereixedors dels justos elogis i felicitacions de la concurrència (92).
Ultra la tasca d'infraestructura que acabem d'apuntar, els dirigents de
la societat obrera no descuidaren els principis socials que havien d'envigorir l'ideal cooperatiu, és a dir el desenvolupament social dels associats.
Així és que el segon trimestre del 1927 hom començà a constituir un
fons per a una futura secció de Mutualitat, amb una imposició inicial de 500
pessetes, fins a sumar 24.466,80 ptes. el segon trimestre de 1931.
El primer estiu del període republicà es creava dita secció, designant
per a ella una junta especial de la qual en seria president el mateix de la
cooperativa; Marcel Roque, Joan Balmana, Josep Ferrer, Enric Oller i
Enric Borrell serien vocal (93).
En la nova secció de Mutualitat els socis de la cooperativa que realitzessin un mínim establert de consum, podrien percebre, en cas de malaltia,
dues pessetes diàries. La Mutualitat va ser ampliada en el sentit que els
socis, que no formessin part de cap altra, pagant una quota de 1,20 ó 2
pessetes podrien veure cobertes llurs necessitats si emmalaltien perquè
tindrien dret a rebre quatre i vuit pessetes diàries que, junt amb les dues que
els correspondria com a consumidors, serien de sis i deu respectivament.
També als familiars dels associats els seria possible gaudir, en part,
dels avantatges de la Mutualitat, pagant la quota corresponent.
Certament, la Junta de la cooperativa era conscient que amb una
mutualitat no n'hi havia prou. Però la mentalitat dels socis no permetia anar
molt més enllà. Per aconseguir eficaçment fites més enlairades, de caràcter
(92)
1930.
(93)

«L'Avi Muné», núm. 629 del 17-V-1930; «La Costa Brava», núm. 3 del 17-V«El Programa», núm. 8 del 19-VII-1931.
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cultural y educatiu —pensaven els directius—, calia que canviés la mentalitat dels associats a través d'una formació cooperativista, de l'ensenyança
de la cooperació amb cicles de conferències especialitzades, biblioteques,
periòdics...; creant cooperatives infantils a les escoles on els alumnes
poguessin dirigir i administrar-se una cooperativa de material escolar, etc.,
(94).
Encara més, era necessari transformar l'estructura de la societat burgesa i per assolir-ho les cooperatives haurien d'acumular el capital suficient
per anar dominant a poc a poc gran part de la producció, controlar
l'economia i, així, canviar la societat.
Aquest era, per exemple, el pensament de Ramon Sais. Cooperativisme autèntic? Utopia? (95).
3d)

1931: canvi polític i nova etapa.

A partir de la proclamació de la Segona República començà una nova
etapa de desenvolupament i modernització del moviment cooperatiu català, aconseguint la seva millor època.
Si la Llei de Cooperatives de 1931, en bona part fonamentada en els
principis de Rochdale, venia a donar suport moral als objectius socials que
pretenien els dirigents de «La Guixolense», l'organització de les cooperatives en Federacions Regionals i Comarcals va permetre, d'altra banda,
vertebrar millor el moviment cooperatiu, fomentant la unió i solidaritat
entre les cooperatives de la nostra comarca.
Des les vint-i-sis societats adherides a la Federació Provincial de
Girona, les tres més importants eren sens dubte l'«Econòmica Palafrugellenca», l'«Equitativa» de Palamós i «La Guixolenca» de Sant Feliu. Les
tres, del país del suro. No és estrany, doncs, que la Federació, reunida en
assemblea l'agost de 1932 i en representació de quinze mil famílies, promogués una campanya i fes públic un document reclamant del govern de la
República una actuació immediata i decidida per a fer front a la greu crisi
del suro, a causa de la política francesa d'augmentar els drets de duana.
Alhora la Federació exigí un lloc a la Junta d'Aranzels i Valoracions.
Al mateix temps, la Federació de cooperatives fomentà una campanya
de venda de taps de suro, obligant que totes les ampolles es tapessin amb

(94) Tenim entès que l'Escola Horaciana de Sant Feliu durant un cert temps comptà
amb una cooperativa de material escolar dels mateixos alumnes. Conferències «L'Onada»,
núm. 15 del 31-XII-1-32; articles «L'Onada», núm. 19 del 28-1-1933.
(95) «El Programa»,'Festa Major, 1932.
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taps nous de suro. Totes les conclusions de la Federació van ser corroborades al Novetats en una assemblea organitzada per «La Guixolense».
També hom nomenà una comissió per visitar el president Macià i fer-li
a mans les conclussions a què havia arribat la Federació de Cooperatives de
Girona. La comissió la integraven Joan Geli per la cooperativa «La Guixolense», Martí Cama per «La Llei» de Sant Antoni de Calonge, Joan
Margarit per l'«Equitativa» de Palamós i el president de «La Econòmica
Palafrugellenca» (96).
Mentrestant el personal directiu de la cooperativa s'anava renovant.
El 26 de juliol de 1931 «La Guixolense» es reuní al Novetats i, després
d'avaluar les conseqüències del funcionament de la nova secció de Mutualitat, segons els estatuts es procedí a renovar part de la Junta, essent els més
votats Agustí Fanol, Francesc Soler, Francesc Campà i Josep Pijoan (97).
També es produí una sentida pèrdua, la mort de Rafael Pinol i Maimí,
tants anys director-gerent de la cooperativa. Era l'abril de 1932. El rellevà
en el càrrec Joan Pujol, fins aleshores comptable de la mateixa entitat (98).
A la reunió general del 25 de gener de 1933, quan s'acordava posar en
pràctica l'embotellament de tots els líquids, olis, vins, aiguardents..., amb
taps nous de suro, s'informà als socis que la cooperativa havia estat
classificada dins el grup de cooperatives «populars» obreres (99).
(La nova Llei de Cooperatives de 1931 substituïa la classificació de
cooperatives «obreres» per la de «populars», és a dir aquelles que feien
constar als Estatuts que s'havien constituït per a la millora econòmica i
social dels obreres i persones de condició modesta en general) (100).
Se succeïen les reunions per a tractar de la secció de Mutualitat. El 24
de gener de 1933 es renovaren els càrrecs d'aquesta secció. Sebastià Matas i
Josep Iria serien secretari i vocal respectivament.
Es féu balanç dels ingressos i despeses de l'any que havia acabat:
Ingressat per quotes socis mutualistes
Capital de la secció Mutualista

9.332,5
28.890,6
38.223,1

(96) «L'Onada», núm. 1 del 24-IX-1932 i núm. 3 del 8-X-1932; «El Programa», núm.
71 del 2-X-1932 i núm. 73 del 16-X-1932.
(97) «El Programa», núm. 11 del 9-VIII-1931.
(98) «El Programa», núm. 47, del 17-IV-1932 i núm. 67 del 4-IX-1932.
(99) «El Programa», núm. 89 del 5-II-1933; «L'Onada», núm. 19 del 28^1-1933.
(100) J. CASTANO, o.c. p. 15.
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Pagat per estipendis socis cooperativa . . . .
Pagat per defuncions socis cooperativa . . . .
Pagat per estipendis socis mutualistes
Pagat per defuncions socis mutualistes . . . .
Pagat per despeses generals

31

1.797, 140, 6.935, 360, 208,75
9.440,75

Sumen ingressos
Sumen despeses

38.223,1
9.425,75
Total

28.782,35

(101)

Les reunions a Girona amb les altres cooperatives de les comarques
gironines es multiplicaven. Hem de dir que a l'àmbit cooperativista havien
desaparegut les demarcacions provincials i havien pres vida les comarques
naturals.
Per adaptar l'estructura federativa a la nova classificació comarcal
establerta per la Generalitat, s'anuncià la celebracià d'un Congrés. Les
cooperatives de les nostres comarques el preparaven a Girona. «La Guixolense» era representada en aquelles reunions per Pere Fanol qui, ensems,
feia de secretari.
En efecte, el 24 de juny de 1933 se celebrà a Barcelona el Congrés que
es ratificà en l'apoliticisme del moviment cooperatiu; es reclamà l'exempció i que el govern de la Generalitat tingués en compte l'opinió del
moviment cooperatiu abans de legislar res sobre les seves societats. L'antiga Federació Regional esdevenia Federació de Catalunya, constituïda
per federacions comarcals (102).
Com a prolongació d'aquell Congrés, el 20 d'agost al saló de sessions
de l'Ajuntament de Girona «La Guixolense» amb les altres cooperatives
federades acordaren, després de donar a conèixer les conclusions del Congrés, escriure en català tota la documentació i impresos de la Federació i es
designà una nova junta directiva que redactés un reglament per a establir
compres en comú (103).
Per tot el que hem dit fins ara, deduïm que «La Guixolenca» sempre
estigué activament present en tots els treballs mancomunats de la Federació de les cooperatives de les comarques gironines (104).
(101) «El Programa», núm. 89 del-5-II-1933.
(102) A. PÉREZ B ARO, Cooperació i cooperativisme, p . 83.
(103) «El Programa», núm. 100 del 23-VHI-1933; «L'Onada», núm. 48 del 26-1111933.
(104) «El Programa», núm. 125 de 22-X-1933.
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Vigent a Catalunya l'Estatut del 32, el Parlament legislà sobre la
cooperació i la mutualitat amb una LLei de Bases primer (17.11.1934) i
amb unes lleis específiques més endavant. La de cooperatives fomentava
més encara el caràcter col·lectivista de les cooperatives perquè establia un
mínim de socis per a constituir-se en cooperativa, augmentava el percentatge del benefici dedicat a fons de reserva no repartible i intensificava la
democràcia interna —l'autogestió— en la direcció de les entitats. Àdhuc
establia un servei de Registre i classificació estretament vinculat a les
Federacions de Cooperatives, amb facultat inspectora inclús. També s'inicià aquests anys una campanya amb la finalitat de crear un clima favorable
a la fusió de cooperatives per aconseguir lògicament nuclis més forts i
contrarrestar la dispersió (105).
Arreu, però, hi havien algunes cooperatives locals, que, tot i que
econòmicament havien funcionat bé, les seves juntes es negaven a adherirse a la Federació de Cooperatives o a la central de compres que hom havia
creat, a fi d'estalviar-se les quotes corresponents (106).
Les noves disposicions no solament afectaven «La Guixolenca» sinó
també la «Cooperativa Obrera» i totes les mutualitats de la nostra població
(107).
Adjuntem en aquest apartat el conjunt de cooperatives federades de
les comarques de Girona, corresponent a la Memòria publicada de l'exercici 1934-1935 (108). Per comparació podrem fer-nos una idea del que
podia representar «La Guixolenca», dins el marc de la Federació comarcal.
socis
Bonmatinenca, La, Bonmatí
48
Casa del Poble, Massanet de Cabrenys ..
112
Constància, La, Salt
135
Econòmica, La, Bagur
437
Econòmica, La, Palau Sacosta
50
Econòmica Palafrugellense, Palafrugell . 2.151
Econòmica Saltenca, Veïnat de Salt
160
Econòmica Vilovinenca, Viloví d'Onyar
27
Equitativa, La, Palamós
2.005

vendes
51.516,00
103.000,00
193.557,00
236.173,00

empl.

3

1.737.205,65
313.567,05
1.259.484,90
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(105) J. REVENTÓS, o.c. p. 224-229.
(106) J. CASTANO, o.c. p. 131.
(107) AHMSF, Sec. X, núm. 14.
(108) Arxiu cooperativa. Memòria corresponent a l'exercici 1943-1935. Federació de
cooperatives de Catalunya.
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Esperança Gironina, La, Girona
Familiar Celranenca, La, Celrà
Fraternitat, La, Castellfullit
Guixolenca, La, S. Feliu de G
Llei, La, S. Antoni de Calonge
Obrera, La, Vilallonga del Ter
Previsora Empordanesa, Pals
Popular Bescanonina, Bescanó
Protectora, La, Cassà de la S
Regeneradora, La, Llagostera
Reguladora, La, Darnius
Unió, La, Les Planes
Unió Anglesenca, La, Anglès

3e)

224
107
50
1.029
352
37

170.336,40
33.418,05
27.000,00
640.323,00
278.237,00
26.815,00

485
186
85
150
360

264.212,00
60.513,00
70.060,00
367.256,00
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4

5
3
15

Fusió amb la «Cooperativa Obrera» i desenllaç.

Haurem de suposar que continuava la ratxa ascendent de la nostra
cooperativa. A començaments de 1936 «La Guixolenca» ja havia obert una
sucursal al carrer de Santa Llúcia n.° 3 (aleshores carrer de Rafael de
Casanovas). S'hi instal·laren tres motors elèctrics i s'hi feren diverses obres
(109).
Si els fets de juliol afectaren extraordinàriament tot el moviment
cooperatiu, també havien d'alterar la marxa de les nostres dues cooperatives de consumidors.
El cas és que el 25 d'agost de 1936 la Cooperativa Obrera va ser
confiscada pel Comitè Antifeixista de Sant Feliu de Guíxols.
El 10 d'octubre, una comissió interventora féu balanç (corresponent
al tercer trimestre de 1936) de la cooperativa requisada i l'entregà a «La
Guixolenca». L'actiu i passiu de la «Cooperativa Obrera» donà una xifra
total de 122.911,12 ptes. (Mentre que el balanç fet per «La Guixolenca»,
corresponent al mateix trimestre, pujava a 208.795,99 ptes.) (110).
Sabem que aleshores Joan Pujol continuava essent Director de la
cooperativa, Josep Güell tenidor de llibres, Joan Salgas administrador,
Albert Sais comptable, Arcadi Girona i Enric Serra auditors.
En l'exercici corresponent al 1936-1937 «La Guixolenca» (amb la
Cooperativa Obrera fusionada a la força) comptava amb 2.046 socis i 46

(109)
(110)

M.A. 123 f. 123 i 393.
Arxiu cooperativa. Full solt.
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empleats; amb un volum de vendes d'l.210.996,17 i un fons de reserva de
8.647,31 i de 53.691,79 com a fons d'obres socials.
Continuava, doncs, essent una de les més importants de la Federació
de Cooperatives de les comarques gironines (111).
Acabada la guerra amb el triomf de les forces sublevades, l'antiga
Junta de la Cooperativa Obrera féu diverses gestions per a recuperar tot el
que havia estat expropiat el 1936.
Entre altres coses, «el Presidente dio cuenta de que por parte de esta
Cooperativa y «La Guixolense» junto con la intervención de dos individuos de Falange, se hizo un inventario del Mobiliario que existe en la
actualidad en «La Guixolense» ó sea después del asalto en quefue víctima
dicha Entidad, «La Guixolense» (112).
Finalment, per «iniciativa del litre. Sr. Delegado Provincial de la
C.N.S.» el 12 de juny de 1939 es féu al saló «Victoria» un acte de fusió entre
ambdues societats de consumidors. Essent-hi presents membres de les
dues cooperatives es ratificaren a formar una única cooperativa, el nom de
la qual seria «Cooperativa de consumo Rdo. Santos Boada» (113).
Per l'antiga «La Guixolense» signaren l'acta de fusió Rafael Costa,
Lluís Bussot, Juli Nadal, Josep Rigau, Joan Vila, Francesc Frigolé i Rossend Reixach. D'aquests, figuraren a la nova junta constituïda, Francesc
Frigolé i Rossend Reixach.
D'acord amb aquest acte, Antoni Atmetller i Arxer «Jefe de la Cooperativa Rdo. Santos Boada» demanà que registressin les finques del
carrer de la Rutlla i de Sta. Llúcia amb el nom de la nova cooperativa (114).
Més enllà de les actes i fórmules legals, hem parlat amb persones
protagonistes importants i de molta ascendència de la «Cooperativa Rdo.
Santos Boada» i coincideixen en manifestar que els antics socis de «La
Guixolenca», en aquelles circumstàncies, no disposaven de la llibertat
suficient i necessària per a realitzar una «autèntica» fusió.
4.
4a)

COOPERATIVA DE CONSUM «LA UNION» (1899-1923?).
Constitució i primeres notícies.
Comencem aquest apartat advertint que fins ara són molt poques i

(111)
Catalunya.
(112)
(113)
(114)

Memòria corresponent a l'exercici 1936-1937. Federació de Cooperatives de
Arxiu cooperativa. Acta 229 f. 169.
Acta de fusió, f. 1 i 2 del Llibre segon d'actes.
Instància de la cooperativa.
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disperses les dades referents a aquesta nova cooperativa de consum.
En tot cas, pensem que es tractava d'una petita societat que devia anar
tirant enmig de les altres dues, més poderoses.
La primera notícia que tenim és precisament la de la seva constitució.
Efectivament, el 27 de maig de 1899 Salvi Pujol i Armet, Ramon Martorell
i Jaume Arxer i Rabell i altres que figuraven com a socis fundadors de la
societat cooperativa de nom «La Union», signaren l'escriptura de constitució de la societat, davant el notari d'aquesta ciutat senyor Josep Lloret
(115).
Salvi Pujol fou el primer administrador-gerent de l'entitat, que tenia
el seu local social al carrer de Girona, número 53. L'establiment no era de
la seva propietat, per la qual raó l'Ajuntament li negà un permís d'obres
que havia sol·licitat. Tot i la negació municipal, les obres es portaren a cap.
Afer que fou motiu de llarga discussió al Consistori, el qual acordà «ordenar a quien corresponda proceda sin demora a deshacer aquella obra o la
ejecute mediante cumplimiento de los requisitos senalados en las ordenanzas» (116).
El 1903 participà, junt amb les altres cooperatives, a la reunió del
poble al saló Roca per tractar dels importes sobre consums (117).
A finals de 1906, el setmanari «Llevor» informava que s'havia declarat
un incendi a l'edifici que ocupava aquesta entitat de consumidors al carrer
de Girona. Hom suposava que la causa havia estat una estufa que es deixà
encesa a la sala de reunions de la junta.
Veïns, regidors i guàrdies municipals ajudaren a extingir el foc. De
totes maneres, les pèrdues materials no foren molt altes, però es cremaren
alguns llibres. Així i tot la cooperativa va ser indemnitzada, quan Dionís
Carreras ostentava el càrrec de president de la societat (118).
L'estiu de 1909, altra vegada, la classe treballadora del nostre poble
patia les conseqüències d'un encariment més considerable de les subsistències i de l'atur. Per això el regidor Figueras va proposar que les cooperatives reduïssin al màxim possible el preu dels articles de consum, principalment els de primera necessitat. En aquella ocasió, doncs, també la coope-

(115) AHMSFG, Sec. X, núm. 105. (Salvi Pujol i Armet, el 1890, havia estat un dels
dirigents de «La Economia» i propietari del setmanari «El Racionalisme», abans d'en
Narcís Duran i Juera, AHMSF, Sec. XVI, núm. 5. Ramon Martorell, per la seva banda, fou
membre de la comissió iniciadora del «Fomento de la Ensenanza Laica» el 1899).
(116) M. A. 76 fs. 231 i 234; Sec. XVIII, núm. 31.
(117) Vegi's p. 14.
(118) «Llevor», núm. 283 del 29-XII-1906; «El Programa», núm. 165 del 9-II-1907.
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rativa «La Union» va ser consultada a través del seu representat i gerent,
Salvi Pujol i Armet (119).
El 1910 participà en aquella forta polèmica que enfrontà l'esquerra i la
dreta del nostre poble, arran del projecte municipal de crear un gran centre
d'ensenyament mitjà i, ensems, de cultura.
A les diverses reunions a les quals assistien totes les entitats populars
de Sant Feliu, «La Union» no hi va faltar. Essent representada per Josep
Sais, es mostrà sempre partidària del citat projecte municipal (120).
La seva actitud en aquest afer ens permet deduir que la ideologia de
«La Union» o dels seus directius, continuava essent afí a la dels federals.
4b)

Afer de les pastes i la farina.

A la primeria de 1918, «La Union» va ser objecte d'una dura crítica i
campanya per part de la cooperativa de l'Ateneu Social.
Eren els anys difícils de la primera guerra mundial; carestia de proveïments bàsics, especulació i de nou puja de preus.
Coincidint que el batlle Francesc Mas i Lleonsí era federal i director de
«La Union», el setmanari «Ciutat Nova» denuncià l'arribada a la nostra
ciutat de 420 caixes de pastes de sopa —el pes de les quals era de
23.400 kg.—, que foren lliurades a la cooperativa «La Union».
L'alcalde i director de la cooperativa no va saber aclarir suficientment
l'afer a l'oposició; no s'explicà la finalitat de l'arribada de l'extraordinària
quantitat de pastes que, per altra banda, van haver de ser retornades (121).
El blasme de «Ciutat Nova» insistia: «No podrà consentir com a
Director de la Cooperativa «La Union» composta gairebé tota d'obrers, que
se la pugui ni lleugerament acusar de que hagi contribuït a realitzar un acte
que va dretament contra la classe obrera; ni podrà tolerar com a Alcalde de
la ciutat, que el seu nom aparegui enterbolit en mig de les nebulositats
d'aquest nou afer» (122).
Els federals des d'«El Programa» intentaren defensar l'alcalde Mas
argumentat que, en tot cas, es tractava d'un afer «privat» (123). Justificacions que, evidentment, la dreta no acceptaria, ans aprofitaria l'avinentesa

(119) ÀNGEL JIMÉNEZ, Notes per a un millor coneixement històric de la nostra
«Setmana Tràgica». Juliol 1909. «Es Corcó», Festa Major, 1982.
(120) M. A. 85, 19 d'abril, 24 de novembre i 22 de desembre de 1910.
«Ciutat Nova», núm. 17 del 22-X-1910; «El Programa», núms. 359, 365, 366-368.
(121) «Ciutat Nova», núm. 394 del 19-1-1918.
(122) «Ciutat Nova», núm. 392 de 5-V-1918.
(123) «Ciutat Nova», núm. 396 de-2-11-1918.
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per demostrar als seus lectors «per a quins fins utilitzen certs prohoms
federals els càrrecs públics...» (124).
Tercerejant «L'Avi Muné», comentava que tant «Ciutat Nova», «l'orgue de la dreta», com la cooperativa «més anti social de totes en quant a
sentit obrer», no perderen l'ocasió de combatre l'Ajuntament i el seu
president, l'alcalde, «que tal volta dit senyor volia vendre-les aquí a preu
de taxa com els ous i el peix» (125).
Si més no, la qüestió de les pastes ens ha servit per a conèixer millor
algun aspecte de la cooperativa «La Union». Sabem que la majoria de socis
eren obrers i que els federals la seguien gestionant.
Tenim coneixement que l'any 1918 la cooperativa del carrer de Girona
consumia diàriament la quantitat de 140 kg de farina per a la pròpia
elaboració del pa (126). És a dir, fabricaven un xic més de 180 kgs diaris de
pa; el que ens ve a confirmar que es tractava d'una cooperativa de consum
de reduïda capacitat econòmica.
Un any després trobem «La Union» classificada a l'Ajuntament com
associació benèfica, domiciliada al carrer Girona, n.° 51 i 53.
Aleshores Tomàs Bruguera era president, Joaquim Janó i Ferran
Bosch viee-presidents; Josep Semi, Ricard Audet i Joan Geremias vocals, i
Bonaventura Bosch, secretari (127). Havent-hi aquesta junta i essent
encara director de la societat Francesc Mas, va esclatar una altra controvèrsia al poble: la farina.
L'augment d'aquest article imprescindible al mercat lliure per l'exportació a Europa, obligà les autoritats a intervenir-ne. Hom creà un comissariat de proveïments que ordenà als Municipis repartir la farina intervinguda proporcionalment a les declaracions jurades que presentessin els
industrials (128).
Segons denúncia pública i escampada amb full imprès per tot Sant
Feliu, la junta de la cooperativa obrera de l'«Ateneu Social» declarà que el
repartiment de farina intervinguda que feia el nostre Consistori no solament era injust perquè sempre es perjudicava la societat de l'Ateneu, sinó
que l'alcaldia havia deixat de distribuir 1.325 saques, enviades pel governador de Girona (129).
(124) «Ciutat Nova», núm. 398 de 16-11-1918.
(125) «L'Avi Muné», núm. 41 del 5-II-1919.
(126) AHMSF, Sec. X, núm. 106.
(127) AHMSF, Sec. XIV, núm. 14.
(128) M.A. 96 f. 136; «El Programa» núm. 853 del 3-VII-1920.
(129) Arxiu cooperativa. Als socis de la Cooperativa de l'Ateneo Social i al poble de
Sant Feliu. Full solt.

279

38

ÀNGEL JIMÉNEZ I NAVARRO

Encara més, el regidor catalanista i portaveu defensor dels interessos
de la cooperativa de l'Ateneu, Santiago Marill, al saló de sessions de
l'Ajuntament acusà el Sr. Mas, director de la cooperativa «La Union», de
tenir excedents de farina fins el punt que s'havia permès el luxe de prestar
vint-i-dues saques de farina intervinguda a l'entitat de l'Ateneu.
El Sr. Mas respongué que si n'havia facilitat a la cooperativa de
Mn. Sants era perquè la tenia ell en dipòsit, però al servei de tota la
població (130).
El regidor Payet, federal i representant de «La Guixolense», donà
suport al director de «La Union».
Com era normal, «L'Avi Muné» s'immiscuí i, després de criticar «La
Union» i «La Guixolense» expressà que mentre la de l'Ateneu havia tingut
farina havia «callat com un mort», tot i que a la població en mancava; sols
amenaçaven i es començaven a moure quan a ells els en mancava (131).
4c)

Discreta desaparició.

Durant els anys 1921 i 1922 la cooperativa de consum «La Union»
consta a l'Ajuntament, classificada encara com associació de caràcter
benèfic (132), i en alguna ocasió fou consultada per l'autoritat local.
Pel juny de 1922 moria Joan Balmana «actualmente» administrador
de la cooperativa del carrer de Girona. És la darrera notícia trobada fins el
dia d'avui (133).
Això ens permet conjecturar que les circumstàncies econòmiques
adverses de després de la primera guerra europea, que no canviaren fins el
1923, la feren desaparèixer. La seva pobra, però polèmica, existència finia
el 1923?
5.

5a)

COOPERATIVA OBRERA DE L'«ATENEO SOCIAL»
(1908-1939).
Desenvolupament socio-econòmic dels primers anys.

El 15 de novembre de 1908 hom contituïa a Sant Feliu de Guíxols una
altra cooperativa de consum, el nom de la qual seria «Cooperativa Obrera
del Ateneo Social».

(130)
(131)
(132)
(133)

M.A. 96 f. 136.
«L'Avi Muné», núm. 46 del 22-111-1919.
AHMSF, Sec. XIV, núm. 14; «El Programa», núm. 891 del 26-111-1921.
«El Programa», núm. 949 del 27-VI-1922.
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Els motius de la fundació de la societat obrera ja els he apuntat abans.
Segons els mateixos iniciadors, arran de la fallida de «La Economia» un
grup de socis de la malaguanyada cooperativa demanaren a mossèn Sants
que es posés al davant dels qui sentien l'autèntic cooperativisme i constituís
una nova cooperativa de consum (134).
Abans, però, Mn. Sants obtenia el valuós recolzament i l'aval d'importants personalitats guixolenques i comptava amb l'oferiment i suport
moral i material de «tres importantíssimes Cooperatives de Barcelona»
(135).
Prèviament, el 21 d'octubre de 1908, es presentaren a l'administració
els estatuts o reglament, que el governador civil de Girona aprovava el 5 de
novembre del mateix any (136).
Els estatuts que regirien la cooperativa de l'Ateneu Social mostraven
uns trets ben diferents respecte els principis tradicionals de la Rochdale, de
«La Economia» i —haurem de suposar— de «La Guixolense» i «La
Union».
Així, per exemple, tenim que aquesta nova societat teòricament
«obrera» quedava totalment supeditada a la Junta de l'Ateneu Social, del
qual només n'era una secció.
D'altra banda, podia haver-hi tres categories de socis: numeraris,
supernumeraris i protectors: «Socis numeraris, son els que tenen tots els
drets a la Cooperativa: sols poden ser d'aquesta categoria, els socis obrers
de l'Ateneo.
Socis supernumeraris: tenen dret tant sols als dividendos què's reparteixin com a benefici del consum. Per tant, estan faltats de veu y vot en les
Juntes, no poguent desempenyar càrrechs ni fruhir del fons de reserva:
perteneixen a n'aquesta categoria, els que (a judici de la Junta, per motius
especials) no poden ser socis del Ateneo.
Socis protectors: els socis del Ateneo que, consumint a la Cooperativa, no participen dels beneficis, però que la Junta ha acordat fer-los-hi el
5% de descompte en les compres» (137).
Com a principis veritablement cooperativistes hi trobem a faltar,
doncs, l'entrada i l'adhesió lliure per a tots els obrers que volguessin ser-ne
socis, en igualtat de drets i obligacions, formant una única categoria de

(134) Arxiu cooperativa. Memòria, 1943.
(135) Arxiu cooperativa. Memòria, 1910.
(136) Biblioteca del Seminari. Reglament de la Cooperativa Obrera del Ateneo Social,
1908, art. 14.
(137) Id. art. 28.
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Cooperativa de l'«Ateneu Social». Establiment de l'entitat als baixos de
l'Ateneu, al carrer Major (1910).

socis. Hi mancava el principi de neutralitat religiosa i el democràtic o
autogestionari, atès que la Junta de l'Ateneu Social es reservava la direcció
de la cooperativa, etc.
La primera Junta que gestionaria la societat cooperativa quedà així
formada el 15 de novembre de 1908: Mn. Sants Boada, president, Lluís
Martí, viee-president, Francesc Patxot, comptable, Benet Cosp, vieepresident; Lluís Comes, Annibal Barris, Raimon Abras, Joan Vallmajor i
Joan Soms, vocals.
El primer establiment de la cooperativa estava situat al carrer de Sant
Antoni, números 6 i 8; i obrí les seves portes per començar les operacions
comercials el 16 de novembre, essent Jaume Bori dependent major, l'únic
que en aquells moments seria retribuït econòmicament (138).
Tot i que en començar el nombre de socis era ben escàs, es constatà la
necessitat de fer-se ells mateixos el pa i construir-hi provisionalment un
forn als baixos del mateix local del carrer de Sant Antoni.
(138) Actes 1-3. (Del llibre d'actes de la cooperativa. Citarem només «Actes» i el
número corresponent).
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Cooperativa de l'«Ateneu Social». Forn de pa amb pastera mecànica, al
carrer de Sant Antoni (1911).

El Sr. Patxot prestà el capital indispensable per realitzar les obres, a
un 4% d'interès, mentre l'Ajuntament donava permís per a instal·lar-hi un
motor a gas de tres cavalls de força, malgrat l'oposició del veí Josep Sibils
(139).
La gradual consolidació que l'entitat experimentava obligà els directius a cercar uns nous locals que reunissin més condicions. D'aquesta
manera es determinà traslladar la botiga als baixos de l'Ateneu Social, al
carrer Major. Després d'adequar l'establiment, la cooperativa s'instal·là
definitivament el primer de juny de 1910. No cal dir que el nou estatge era
més espaiós i se situava a un punt ben cèntric de la nostra ciutat.
El nou local comptà amb un mostrador ben flamant, bàscula i porta de
ferro (140). Entretant, al magatzem que el senyor Joan Casas tenia al
carrer de Sant Antoni s'hi montà un nou forn amb pastera mecànica,
sistema Jover i Monferrer. Era el gener de 1911.
Pel maig del mateix any hom començà a parlar de la necessitat de
posar una sucursal de la cooperativa cap al Puig. I, efectivament, es llogà

(139)
(140)

M.A. 85, f. 195; M.A. 87, f. 52.
Actes 25-30; 36-40. «Ciutat Nova», núm. 278 del 30-X-1915.
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una casa que Miquel Cruanas tenia al carrer Santa Magdalena, cantonada
al de Sant Domènec. S'hi realitzaren obres i s'instal·là ja un motor elèctric
(141).
La puixança econòmica de la coperativa de l'Ateneu Social era indubtable. Paral·lelament es donava una expansió social, augmentaven els socis
a mesura que s'apujava el tant per cent distribuït com a excés de percepció.
Potser fent un quadre comparatiu es veurà millor: (142)
1908
1909
1910

Novembre
Desembre
Juny
Desembre
Juny
Desembre

91 socis
133 »
249 »
316 »
435 »
626 »

consum
»
»
»

1.238.15
3.725.02
6.295,74
8.657,64

benefici
»
»
»
»
»

7%
7%
7%
11%
13%
12%

El 1912 tenia 1.049 socis i, el 1916, els associats eren 1.320.
El secret d'aquest increment de consumidors, no tenim cap mena de
dubte, eren els guanys sobre el consum que la cooperativa de l'Ateneu
repartia.
Durant el primer temps distribuí, com a excés de percepció, el benefici
íntegre; és a dir, el 7 per cent; després repartí 1'11, el 12 i el 13 per cent
(1910-1912).
Mentrestant., es llogà un altre magatzem al carrer de Sant Llorenç per
a construir-hi una tina, on es pensava elaborar el vi.
El 1913 es pensà comprar, per part de l'Ateneu, l'horta d'en Donatiu.
La cooperativa, tanmateix, hauria de col·laborar amb un préstec de
125.000 pessetes. Hom ho justificava dient que al cap i a la fi la finca
constituiria una garantia del fons de reserva de la cooperativa (143).
En realitat, quan el nombre de socis fou important es creà un fons de
reserva i amortització, i un altre destinat a diverses seccions culturals de
l'Ateneu Social.
No caldrà dir que al mateix temps s'amplià la dependència i augmentaren els sous. Amb Jaume Bori començaren a treballar Joan Costa, Santiago Marill, Benet Escriba, Narcís Lloveras i Francesc Masferrer (144).
(141) Actes 47-50.
(142) Memòria de 1911.
(143) Acta 81.
(144) Acta 42. A partir d'ara no farem constar les baixes i altes de la dependència ni
llurs conflictes laborals. Tampoc no deixarem constància de les successives juntes i consells
generals.
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5b) Successives denúncies.
Era d'esperar. De seguida, diversos elements del poble iniciaren una
interminable polèmica amb la nova cooperativa i, sobretot, amb el seu
fundador i president: Mn. Sants Boada. I a mesura que creixia l'entitat
confessional, s'intensificava també la campanya en contra.
El març de 1910 el President de la cooperativa s'adreçava al Consell
General per «a dar cuenta de cierta efervescència que empieza a notar
entre los elementos contraries a la Cooperativa que procura poner entrebancos a esta buena marcha», en «envidiosa campana» (145).
A l'acta 28 s'especificava un poc més. Els petits comerciants i botiguers deien que la cooperativa fundada per Mn. Sants feia molt mal al
comerç del poble i que aquella precisament s'havia constituït amb els seus
diners, imposats a la Caixa d'Estalvis de l'Ateneu, perquè el mateix
mossèn personalment els ho havia demanat. Aquest serà sempre el principal argument de la «Union Comercial» en les seves successives denúncies.
No poques famílies acomodades catòliques participaren de la cooperativa del carrer Major, beneficiant-se també dels seus guanys; la qual cosa
perjudicava can Bonet, can Vives, i altres botiguers.
Els federals òbviament donaren suport als comerciants, alguns d'ells
correligionaris seus, i a les altres dues cooperatives.
Una nova dificultat es plantejà a l'entitat catòlica quan, per un decret
de la Sagrada Congregació de Roma del 18 de novembre de 1910, es
prohibia a tots els sacerdots l'ostentar càrrecs en les societats o obres de
caràcter social (146).
La Junta de l'Ateneu reaccionà unànimement no acceptant la dimissió
de Mn. Sant i presentà recurs al Bisbat i fins a Roma. El Sr. Marià Vinyas
s'arribà personalment a Roma a entrevistar-se amb el cardenal Vives
(147).
També reaccionaren els seus adversaris des d'«El Programa» amb un
article titulat «Com una bomba»!», lloant la disposició pontifícia que
qualificaven de justa i sàvia; ironitzant alhora sobre les gestiones de la
Junta que volia que Mn. Sants «desobeís» les disposicions del Sant Pare
(148).
Totes les entrevistes i recursos, tanmateix, foren inútils. La resolució
(145)
(146)
(147)
(148)

Acta 27.
«Boletín Oficial Eclesiàstico del Obispado de Gerona», 20-XII-1910.
Acta 40 i 63. Memòria, 1911.
«El Programa», núm. 373 del 28-1-1911.
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de Roma fou negativa i mossèn Sants es veié obligat a dimitir del càrrec de
president de la cooperativa «sin que ello signifique en manera alguna
apartamiento de la obra emprendida y sí únicamente su deseo de acatar
respectuosament^ las ordenes de sus superiores». Es renovaren els càrrecs,
creant expressament el de «Conciliari» per al reverend dimissionari (149).
De totes maneres, hem pogut observar en el llibre d'Actes de la
cooperativa que el canvi de càrrecs dins la societat no comportà de cap
manera un canvi en l'activitat del sacerdot, que continuà essent agent
important de la societat de consum.
El 15 d'agost de 1911 la cooperativa de l'Ateneu perticipà en una
reunió, a Girona, convocada per la Federació provincial, on es proposà
gestionar l'exempció del pagament de constribució i fer-ho a través del
nostre diputat a Corts Salvador Albert. Àdhuc, hom parlà de la conveniència que totes les cooperatives de la província formessin part de la Federació.
L'endemà, reunida la Junta de l'entitat del carrer Major, s'analitzaren
les propostes de la reunió de Girona valorant els avantatges i els inconvenients. I decidiren enviar una comunicació al president de la Federació,
sense especificar el contingut d'aquesta (150), però que hem de suposar fou
negatiu.
Relacionades amb aquestes dues reunions anteriores, la de Girona i la
de l'Ateneu, al local de «La Guixolense» se'n féu una altra on el President
de la Federació Provincial invità tots els presents a signar una carta de
protesta contra un article publicat al «Diario de Gerona» —reproduït
després a «La Veu de Catalunya»— que informant de la reunió de Girona
afirmava que s'havia designat Salvador Albert gestor dels interessos cooperatius «i que, com a premi abans de fer res, ja se li donava grafï/iazcio».
Davant aquesta maliciosa informació, el President de la Federació,
Antoni Botet, havia fet un escrit protestant per la inexactitud de la notícia i
per la forma de presentar-la.
Doncs bé, la cooperativa de Mn. Sants es negà a signar la protesta i,
així ho manifestà (151); tot i que el consiliari de la cooperativa era un dels
qui havien proposat finançar entre tots les despeses extraordinàries que
comportessin les gestions del Diputat a Corts.
El 26 de febrer de 1912 «El Programa» comunicava que es declaraven

(149) Acta 53.
(150) Acta 55 i 56.
(151) Acta 55 i 56; «El Programa», núm. 402 del 26-VII-1911.
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eximides de pagar contribució industrial totes les cooperatives obreres, que
es limitessin a vendre a llurs associats. Aquest èxit el setmanari federal
l'atribuïa a les diligències incansables de Salvador Albert (152).
La Cooperativa de l'Ateneu per a poder gaudir dels avantatges fiscals
sobre el pagament de contribució —explicà a la Junta el consiliari— havia
de menester modificar l'article 13 del reglament, suprimint els socis protectors i l'article 12 sobre el fons de reserva (153). Per tant, la societat del
carrer Major hagué d'abandonar, legalment si més no, pràctiques que no
tenien res a veure amb l'autèntic cooperativisme, com era el tenir socis de
diverses categories, amb drets disminuïts, etc.
Per tant, un cop anul·lats els articles dels seus estatuts, la Cooperativa
instruí un expedient a fi de beneficiar-se del privilegi fiscal. I la resolució
fou favorable a la societat de consum (154).
«L'Avi Muné» sovint els retreurà que una entitat com la seva —la de
l'Ateneu—, que tant havia combatut Salvador Albert, curiosament fos la
primera a acollir-se als benifets conquerits pel Diputat a Corts (155).
La Junta de l'Ateneu i llurs amics i protectors polítics replicaren que
no solament Salvador Albert havia pressionat a Madrid, sinó que foren
diverses les personalitats que feren passos per a la dispensa fiscal de les
cooperatives «ignorando que la ley les concedia. .. dicha exención desde
hacía muchos anos» (156) i que, per tant, l'havien anat pagant indegudament molts anys.
Segons «Ciutat Nova», el senador Frederic Rahola —simpatitzant de
l'Ateneu i amic personal de Mn. Sants Boada— fou el primer que donà el
crit d'atenció sobre les reformes tributàries que el 1910 projectava fer el
ministre d'Hisenda, Sr. Cobiàn. I que la reunió celebrada a Girona fou per
iniciativa de dit senador, malgrat que la presidís Salvador Albert. Més
encara, que Mn. Sants havia redactat la instància sol·licitant la substitució
de la contribució, i que fou molt elogiada per Salvador Albert, i que,
després, el Diputat defensà aquelles idees al Congrés, cosa que va produir
malestar entre la gent de la Unió Comercial (157).
No fou fins més tard que, per una denúncia, inspectors d'Hisenda

(152) «El Programa», núm. 429 del 2-III-1912.
(153) Acta 68.
(154) Acta 79.
(155) «L'Avi Muné», núm. 35 del 4-1-1919,
(15'6) Acta 100. Fan referència a laLeyde Utilidodes de2 demarzode 1900. Llei, però,
que no havia estat eficaç. Cf. J. REVENTÓS, o.c. 109.
(157) «Ciutat Nova», núm. 185 de 17-1-1914 i núm. 192 del 28-11-1914.
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feren acte de presència a la cooperativa, indagant si era realment obrera i
per tant si podia estar exempta de contribució.
La Junta dubtà entre donar de baixa les persones no obreres associades, o pagar contribució (158). Fins que arribà un expedient «contencioso
administrativo»:
«Durante mucho tiempo el consiliario de la Cooperativa Rdo. Santos
Boada, tuvo que sostener duras luchas con la oposición que a su obra
realizaban los elementos liberales, caciques de la Ciudad, que desde el
Ayuntamiento y la prensa obstaculizaban la obra catòlica y positiva que
realizaba el repetido sacerdote.
En 1914 existiendo en esta ciudad tres cooperativas, fué denunciada
únicamente la del Ateneo Social por la Union Comercial de esta, apoyada
la denuncia por el que era diputado del distrito D. Salvador Albert y Pey,
siendo fallado a favor de la Cooperativa» (159).
De la denúncia, presentada per Ramon Bonet en representació de la
Unió Comercial, s'informà els socis a la reunió general que tingué lloc al
Cineorama el mes de juliol de 1914 (160).
El 26 de setembre l'administració decretava un procediment d'apremi
contra la Cooperativa Obrera de l'Ateneu Social, per no haver ingressat la
quantitat de 10.976,63 ptes. reclamades per Utilitats, corresponents als
anys 1912 i 1913 (161).
I el 5 d'octubre un agent executiu del jutjat de la Bisbal va comparèixer al local de la societat amb amenaça d'embargament.
La Junta acordà entaular el corresponent recurs contra la resolució de
l'administració de Contribucions de Girona, confiant-lo a l'advocat Josep
Gassiot (162).
Pel seu compte. Mn. Sants va recórrer a totes les seves amistats. Tant
Frederic Rahola com Lluís A. Sedó li prometeren que, si calia, plantejarien l'afer al mateix Ministeri. S'entrevistà a Barcelona amb el Marquès
d'Alella, comte de Fígols i senador per Barcelona, amb el mateix Cambó
etc. Tots li oferiren la seva valuosa influència.
Es parlà també amb personalitats del moviment cooperativista i es
pensava denunciar aquella injustícia en una reunió de representants de
totes les cooperatives de Catalunya i Balears (163).
(158)
(159)
(160)
(161)
(162)
(163)

Acta 92.
Memòria de 1943.
Acta 107; «Ciutat Nova», núm. 209 del 14-VII-1914.
«Ciutat Nova», núm. 222 del 3-X-1914.
Acta 110.
«Ciutat Nova», núm. 223 del 10-X-1914.
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Homenatge a Mn. Sants, amb motiu de la seva festa onomàstica (1912).

Per l'eficaç diligència dels esmentats polítics es suspengué telegràficament l'ordre d'embarg (164).
Les raons al·legades per la cooperativa de l'Ateneu per demostrar la
seva integritat eren que les altres dues cooperatives del poble també tenien
algun soci no assalariat, almenys un dos o tres per cent. Aleshores, si la de
l'Ateneu tenia vint-i-cinc associats no obrers no era exagerat, puix que era
una societat de 1.263 socis (165).
Finalment, però, l'expedient sobre pagament d'utilitats per part de la
delegació d'Hisenda contra la cooperativa va ser revocat. Resolució que va
ser celebrada com un autèntic triomf cooperativista el 14 d'abril de 1915.
S'exaltà eufòricament amb una «FESTA COOPERATIVISTA», amb
partit de futbol i tot. El president de la Federació de Cooperatives Catala(164)
(165)

«Ciutat Nova», núm. 239 del 30-1-1915.
«Ciutat Nova», núm. 222 del 3-X-1914.
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nes, Joan Salas Anton, envià una carta de felicitació. Es pronunciaren
diversos parlaments i «fent un emocionant silenci, s'alçà a parlar l'apòstol
de la cooperació el Rvt. Sants Boada que historià la denúncia, demostrant
que més que amb la Unió Comercial, s'havia hagut de lluitar amb certs
elements d'aquesta que estan contra la cooperació» (166).
La Unió Comercial, amb l'anterior fracàs, no es descoratjà. Ara la
denúncia es faria al senyor Bisbe «primera Autoritat Eclesiàstica de la
provincià, que debe velar por el prestigio y moralidad de sus subordinades» (167).
L'acusació, està clar, feia referència directament a Mn. Sants, com a
sacerdot. L'argument, abreujat, era: la missió del sacerdot Boada, com a
home d'Església, hauria de ser de pau i harmonia. De fet, però, no era així
sinó tot el contrari: fomentava odis.
El reverend —continuava dient l'informe— no solament havia perjudicat el comerç de Sant Feliu, sinó que havia enganyat molts botiguers
quan, Mn. Sants, s'entrevistà amb la Unió Comercial per demanar-los que
donessin suport a la seva Caixa d'Estalvis, puix que seria la millor manera
de combatre eficaçament les cooperatives locals, enemigues del comerç.
Molts comerciants col·laboraren de bona fe i, després, el mossèn els va trair
en fundar una cooperativa amb els diners dels botiguers. Una cooperativa
que d'obrera només en tenia el nom, ja que els guanys es repartien entre la
burgesia guixolenca i, de més a més, no pagava impostos!
Aquest informe, enviat al Bisbe, anava acompanyat de telegrames
d'arreu d'Espanya adreçats al prelat i manifestant llur disconformitat amb
l'activitat de Mn. Boada.
Tanmateix, per un esborrany de carta del Bisbat, no sembla que
tingués èxit la nova ofensiva de la Unió Comercial.
No fou fins més tard que la intervenció del president de la Cambra de
Comerç féu possible que baixés de to la tibantor entre la cooperativa de
l'Ateneu i la Unió Comercial. I suposem que també la impotència i el tedi
havien de suavitzar les tensions, almenys externament.
5c)

De la Cooperativa de l'Ateneu a la «Cooperativa Obrera».

Amb la depressió econòmica, arran de la primera guerra europea, es
modificà la marxa ascendent de la cooperativa de Mn. Sants.
(166) «Ciutat Nova», núm. 250 del 17-IV-1915.
(167) Arxiu Diocesà. Informe de la Union Comercial. 4-XII-1915. Telegrames de la
«Unió Comercial Càntabra»; «Associació Comercial» de Huelva; «Liga Droguera» de
Tarragona; «Unió Comercial» de Sevilla, entre altres.
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En aquelles circumstàncies crítiques Marià Vinyas i Joan Sabater
hagueren d'ajudar materialment la societat de consum (168).
Així i tot, entre el 1916 i el 1920 pogué encara repartir, com a excés de
percepció, un 10%. El 1921 distribuí ja un 8%. No fou fins aquests primers
anys de la dècada vint quant la cooperativa acusà més les conseqüències de
la crisi econòmica.
Això no obstant, el 12 de gener de 1919 el Consiliari de la cooperativa,
després d'un parlament sobre la crisi econòmica que commovia el món
obrer i la visió que ell tenia d'aquells difícils moments, proposà que
s'acordés «emancipar els obrers empleats en aquesta Cooperativa passant
a ésser industrials», els quals no obtindrien un «salari», sinó el tant per cent
que hom determinés. Alhora, una delegació d'empleats passaria a formar
part de la Junta Directiva (169).
A la primeria de 1923 Mn. Sants manifestava que havia disminuït molt
el consum, per l'obligat èxode de moltes famílies guixolenques.
La cooperativa hagué d'emprendre mesures restrictives: donar de
baixa el telèfon, exigir un lloguer més baix del segon pis del C. Major,
vendre al 50% del seu valor nominal els títols de deute municipal; àdhuc, es
veié atrapada per la suspensió de pagaments del Banc Comercial de
Barcelona (170).
Davant semblant conjuntura econòmica, a la reunió extraordinària
celebrada al saló del teatre del Camp d'esports (novembre de 1923), el
Consiliari parlà de la conveniència d'establir una nova indústria de suro per
resoldre en part el greu contratemps que sofrien molts guixolencs. Es
tractava de crear una nova secció de la societat, com a cooperativa de
producció de capses de suro aglomerat i, d'aquesta manera, donar feina als
socis de la cooperativa en atur forçós. I així s'acordà.
Calgué afegir a l'article 3 dels estatuts: «Extendiendo los fines de la
Sociedad, y desarrollando los de la cooperación, se establece, para dar
trabajo a sus asociados una sección de Cooperativa de Producción, con el
nombre de «Suber C. de P.» Interín no se formule un reglamento interior
propio de esta sección cuidarà de su organización y desarrollo la misma
Junta Administrativa de la Cooperativa» (171).

(168) Acta 123.
(169) Cooperativa obrera delAteneo Social, full solt, acta 130.
(170) Actes 143-146. «L'Avi Muné», núm. 141 del 15-1-1921; «El Programa», núm.
880 del 22-1-1921; «Acción Social Obrera», núm. 147 del 5-II-1921.
(171) Acta 147.
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Tot ens fa pensar que el desenvolupament de la cooperativa de producció fou lent i molt limitat. Tot just el gener de 1927 una assemblea
ordinària de socis autoritzava la firma de Mn. Sants, Jaume Bori, Josep
Arxer i Joan Baguer per a la «Suber C. de P.» (172).
I fins al Cens de 1935 (173) no tornarem a trobar la cooperativa de
producció amb les següents dades:
«SUBER C. de P.
Situada al n.° 7 del carrer de Zorrilla. Tenia una superfície de 189 m2 a
la planta baixa i 132 m2 de patis.
Personal: 1 taper, 2 aglomerats, i peó. Total: 4».

"Suber C. de P." Esbós i situació de la cooperativa de producció de capses
de suro aglomerat.

Però l'acord pres el 23 de novembre de 1923, afegit a l'art. 3 dels
estatuts (174) va ser derogat un mes abans d'esclatar la guerra civil, el 20 de
(172) Acta 158.
(173) S. HERNÀNDEZ BAGUÉ, Empreses i treballadors del suro a Sant Feliu de
Guíxols, «Estudis sobre temes guixolencs», n.° 2, Sant Feliu de Guíxols, 1980, p. 154.
(174) Acta'147.
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juny de 1936. Aquell dia es convocà una Junta: «Para exponer que como
quiera que la fàbrica «Suber C. de P.» de hecho es de Don Santos Boada
Calsada y constando en acta en la cooperativa de 23 de noviembre de 1923
en la que dice que se establece para dar trabajo a los asociados una sección
de cooperativa de producción con el nombre de «Suber C. de P.» se
acuerda por unanimidad dar por anulado de dicha acta lo que hace referència a este asunto e ir liquidando la cuenta de la Cooperativa con «Suber C.
de P.». Para mas aclaración se hace constar que en el nuevo reglamento de
la Cooperativa deliberadamente no se indica nada de dicha sección que es
exclusivamente particular del indicado Sr.» (175).
Motiu de l'anul·lació? No s'adaptava a les disposicions legals vigents
en aquelles circumstàncies?

'Suber C. de P." Aspecte interior, amb Mn. Sants i treballadors. (Foto LI. Pallí).
(175)

Acta 221.
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L'avantprojecte de Llei elaborat el setembre de 1927 —que serviria
després per a la redacció de la Llei de cooperatives del 1931—, com a
contrapartida a les moltes condicions imposades per a merèixer la consideració de «cooperativa», considerà que les que ho fossin realment podrien
ser eximides del gravamen tributari. S'afavoririen les més modestes i,
sobretot, les que presentessin major interès social (176).
Cal imaginar que, preveient els efectes del projecte de llei esmentat, la
Cooperativa de l'Ateneu es disposà a canviar els seus estatuts, pel febrer de
1928. Resumirem els canvis més importants:
De primer, es constituïa l'entitat amb personalitat jurídica pròpia i
independent de l'Ateneu, amb el nom de «Cooperativa Obrera». Ara el
seu objectiu seria la millora social i material de la classe obrera «seguint els
principis que sosté i defensa la demòcrata social cristiana».
Amb els nous estatuts podrien ser socis totes les persones que pertanyessin a la classe obrera.
El càrrecs directius, a partir d'aquells moments, serien designats per la
majoria d'associats presents a la reunió general, excepte el càrrec de
consiliari que seria nomenat pel Bisbe de la diòcesi a proposta de la junta.
El càrrec de consiliari quedaria exempt de responsabilitat administrativa
(177).
De nou, amb la Llei de Cooperatives de 1931, la cooperativa modificà
quelcom dels seus estatuts. Els havien d'ajustar més als principis de
Rochdale.
El 14 de gener de 1932 la «Cooperativa Obrera» s'autodefinia com una
cooperativa distributiva o de consum i de caràcter «popular» (178). Desapareixia l'expressió «democràcia social cristiana». Tots els socis tindrien
vot i veu a totes les assemblees i qualsevol soci podria ser elegit per a
càrrecs de la Junta Directiva, reforçant, almenys estatutàriament, el principi d'autogestió.
Amb aquests canvis, els estatuts van ser enviats al Ministeri de Treball
per a la seva aprovació. Però van ser retornats perquè calia modificar-los
més encara. En general, havien d'afegir-hi l'expressió «persones de medios
modestos en general». Que constés expressament que no es podria admetre un nombre de socis, superior al 5%, que no fossin obrers. Era necessari
suprimir l'article 18 que deia que un reglament interior determinaria les
(176) J. REVENTÓS, o.c. p. 205.
(177) Acta 165.
(178) A. PÉREZ BARÓ, Possible perill per al cooperativisme català, «Avui» del
4-V1II-1981. Vegi's nota 100.
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atribucions d'alguns càrrecs de la Junta. Calia que quedés establert que
només es podria repartir, com a excés de percepció, el 50% del benefici;
l'altre 50% aniria al fons de reserva per a promoció d'activitats culturals i
socials, etc.
Finalment, a l'assemblea general de juliol de 1933, el president de la
Cooperativa Obrera informà que havien estat aprovats els estatuts pel
Ministeri de Treball i Previsió i que havia quedat registrada com a cooperativa de consumidors, subgrup de les distributives o de consum (179).
Pel gener de 1935 la Cooperativa Obera s'acollia a la Llei de Bases de
la Cooperació aprovada pel Parlament de Catalunya, amb lleugeres però
significatives modificacions. Potser la més important era l'article addicional següent: «Tenint en compte l'elevat tant per cent de percepció que
rendeix la Cooperativa, el que vol dir que es ven a preus massa alts, la Junta
estableix el rebaix que convé per sobre les mercaderies cada semestre, a fi
que els beneficis semestrals siguin prudencialment d'un 5 a un 6% arribant,
si les circumstàncies ho aconsellessin a vendre a preus de cost deduïts els
gastos d'administració». Aprovats aquests canvis dels estatuts, s'elegí president Albert Granolleras (180).

5d)

Segona República: progrés material i confiscació de la cooperativa.

Des del 1924 tenia efecte a la cooperativa una certa recuperació
econòmica. És indicatiu el tant per cent distribuït entre els socis: el 1924 es
repartí com a excés de percepció el 9,5%. Del 1925 al 1930, el 10%. El
1931, el 12%. El 1932 retornà el 13% i del 1933 al 1935 distribuí el 14%.
El 1936, però, havia de retornar només el 4% (181).
La millora de la societat de consum es manifestava en altres detalls.
Per exemple en el 1926 la cooperativa es venia el cotxe de cavalls per
comprar una camioneta de 21.000 pessetes; es compraren dos molinets
elèctrics de moldre cafè; repintaren locals i estanteries; compraren una
bomba amb carretó per a l'oli i una premsa de vi, etc. (182).
No fou fins el 1933 que adquirí en propietat la casa n.° 18 del carrer
Sant Llorenç (on tenien instal·lada la tina) i l'immoble del carrer de Joan

(179) Actes 186, 192 i 198.
(180) Acta 221.
(181) Cal assenyalar que per poder-se acollir a la Llei de Bases de la Cooperació del
1934 la cooperativa es veia obligada a rebaixar els preus de les mercaderies i distribuir com a
excés de percepció sobre el consum entre el 5 i el 6%.
(182) Actes 157 i 179.
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Deu (St. Antoni) 5 (on tenien el forn de pa), per 15.000 pessetes (183).
Acreixia, doncs, també el seu patrimoni.
Es vengueren la camioneta vella i compraren una altra nova, una
pastera; una'màquina d'escriure, etc.
El senyor Bisbe i el rector de la parròquia oferiren a la cooperativa la
possibilitat de comprar, amb prioritat de qualsevol altre, el solar de l'antiga
església de Sant Joan. Però no interessà, per la forma de vendre'l (184).
A la Memòria de 1943, retrospectivament, els dirigents de la cooperativa del període franquista judicaven així la situació de la societat durant la
Segona República:
«Al proclamarse el régimen republicano, el Rdo. Santos Boada previendo una posible actuación sectària contra las cooperativas de raigambre
catòlica, procuro reducir las actividades del Ateneo Social, siendo disuelta
la sección deportiva del mismo y vendiendo el campo de deportes. La Caja
de Ahorros del Ateneo fué asímismo disuelta siendo traspasado el Activo y
Pasivo de la misma a la Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorros».
«La actuación socialista en la economia catalana a través de la Generalitat de Catalunya, hizo objeto a nuestra Cooperativa de constantes
presiones para que esta ingresara en la Federación Catalana de Cooperativas, de acusado matiz socialista. El Rdo. Santos Boada se opuso en todas
cuantas ocasiones fuimos requerides para efectuarlo, encontràndonos en
este proceso hasta que estalló la revolución roja» (185).
Amb més perspectiva històrica i amb menys apassionament i interès
polític ens sembla que la veritat és una altra. La tendència cap a la
concentració cooperativista, mitjançant la fusió de diverses entitats, s'iniciava ja cap el 1923. I, durant la Segona República, foren els responsables
del moviment cooperatiu de Catalunya els qui des de les planes d'Acció
Cooperatista intentaren de crear un clima favorable a la fusió de cooperatives, per organitzar nuclis forts i evitar la dipersió (186). D'altra banda, al
Congrés de 1933 el moviment cooperatiu es ratificà en l'apoliticisme.
Àdhuc la Llei de Bases de la Cooperació i la Llei de cooperatives
aprovada al Parlament de Catalunya el 1934, eren textos que havien estat
redactats per cooperadors autèntics, amb llarga experiència en aquest
v

(183) Actes 195 i 199. «Escritura de venta otorgada por D.a Paulina Nadal Companó
a favor de la Sociedad "Cooperativa Obrera"». 16-VIII-1933.
(184) Acta 179.
(185) Memòria 1943.
(186) J. REVENTÓS, o.c. p. 229; Cf. J. CASTANO, o.c. p. 131; a França hom ja
propugnava la fusió de les cooperatives des del 1915.
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tema. Entre els quals destacà Joan Ventosa, conegut de Mn. Sants Boada
(187). I aquestes noves lleis no foren altra cosa que l'aplicació dels principis
bàsics tradicionals del cooperativisme rochdalià del segle passat.
Bé, el fet és que el Consiliari —càrrec que acceptà l'administració de
la Generalitat— no solament es negà sempre a la «fusió» amb altres
cooperatives, sinó que també es negà a «federar-se», a formar part de la
Federació de Cooperatives de Catalunya (188).
No creiem que la causa d'aital negativa fos l'estalvi de les quotes a
pagar. Pensem que més aviat es tractava del temperament del reverend
Boada, home de gran personalitat i tenaç, capaç de fer obres personalíssimes i incapaç per caràcter de treballar en equip, de col·laborar amb els
altres (189).
El 20 de juliol de 1936 no es pogué celebrar la reunió general de la
societat de consum a causa de les «circumstàncies anormals» d'aquells dies,
restant aplaçada indefinidament (190).
Pels volts dels mateixos dies, a finals de juliol, el Consiliari era
empresonat.
El 29 de juliol, a fi d'evitar l'expropiació de les cooperatives de
consum per elements incontrolats, aparegué un Decret signat per Lluís
Companys, president de la Generalitat, pel qual totes aquelles entitats
quedaven intervingudes per la Generalitat i estaven sota control directe del
Consell Superior de la Cooperació. Intervenció del Govern de Catalunya,
que delegaria a les respectives Federacions comarcals l'endemà mateix
(191).
Així i tot no s'impedí que el 25 d'agost fessin acte de presència a la
Cooperativa del carrer Major Cristòfol Sala i Vila (C.N.T.), Aureli Albertí
Dorca (C.N.T.), Agustí Fanol i Aragonès (E.R.C.) i Joan Darna Planellas
(E.R.C.), tots ells del Comitè Antifeixista de Sant Feliu, i essent-hi present
(187) A. PÉREZ BARÓ, Historia de la cooperación catalana, p. 91-98. Vegi's «Ciutat
Nova», núm. 239 del 30-1-1915.
(188) Els primers anys participà a les assemblees de les cooperatives catalanes (Act.
51-52). Féu acte de presència al Primer Congrés Nacional de cooperatives d'Espanya el
1913, però en aquest ja Mn. Sants manifestà el seu recel («Ciutat Nova», núm. 185 del
17-1-1914. Vegi's també A. PÉREZ BARÓ, Cooperació i cooperativisme, p. 50 i 51).
Després, progressivament deixà de participar en el moviment cooperatiu català.
(189) Aquesta interpretació no és gratuïta. La fem a partir de la lectura de moltes de
les seves cartes pesonals adreçades al Bisbat de Girona i del mateix llibre d'actes de la seva
cooperativa.
(190) Acta 223.
(191) A. PÉREZ BARÓ, Historia de la cooperación catalana, p. 146.
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l'administrador Jaume Bori i Tomàs li demanaren que reunís immediatament la Junta. Efectivament, comparegueren Albert Granolleras com a
president, Marià Saura, Agustí Vinyas i Josep Pallí. Un cop reunits, Sala
manifestà que ell i els seus companys en nom del Comitè Antifeixista
procedien a la «incautació» de la cooperativa, de totes les seves dependències, mercaderies, atuells i estris, per tal d'intervenir i assumir plenament la
direcció i administració de la societat. Jaume Bori era cessat del seu càrrec i
hom nomenaria un interventor.
El president de la Cooperativa Obrera expressà la seva estranyesa ja
que, tot just feia un dia, s'havia entrevistat a Girona amb el president de la
Federació, Dimas Bussot, i els havia dit que no hi havia cap inconvenient
que treballessin independentment ambdues cooperatives, «La Guixolenca» federada i l'«Obrera» que no ho era.
Tot amb tot, s'efectuà l'expropiació estenent un acta que signaren tots
els presents (192).
El Comitè Antifeixista nomenà interinament J. Roig i S. Cateura
interventor i administrador, els quals feren balaç i l'entregaren a «La
Guixolenca» (193).
Després de la desfeta republicana, el 14 de febrer de 1939 es reunia la
Junt Directiva de l'antiga Cooperativa Obrera i volgué fer constar en acta
el seu sentiment per la mort del qui havia estat fundador i consiliari,
Mn. Sants Boada i Calsada, injustament occit la matinada del 31 d'octubre
a I'l de novembre de 1936.
Després, «En vista del pregon efectuado por la Alcaldia liberadora
ordenando se restituyera a los legítimes usuarios de todo lo que fue
incautado por los marxistas, esta Junta se personó al despacho de la
Alcaldia y de aliï a la Comandància Militar y habló con el Teniente Coronel
Comandante de esta plaza resenàndole todo lo que había pasado a la
Cooperativa durante el tiempo de la denominación marxista. Dicho Sr.
contesto que podíamos efectuar los trabajos necesarios a fin de que nos sea
devuelto todo lo que ilegalmente nos fue arrebatado» (194).
El 2 de març es feia constar en acta «que esta mariana la Junta de esta
Cooperativa junto con el Presidente y el Administrador de «La Guixolense» y dos individuos de la F.E.T. Francisco Portas y Juan Balmana, de
acuerdo con las instruciones del Sr. Alcalde Gestor Dn. Vicente Gandol,
(192)
(193)
(194)

Acta 224.
Acta 225.
Acta 225.
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Noces d'argent de la cooperativa "Obrera". Mn. Sants, Junta i personal (1933)

se ha tornado Inventario del Mobiliario existente en la actualidad en las
Cooperativas, Obrera y «La Guixolense» (195).
El President féu diferents viatges a Girona per tal de consultar a
l'advocat la manera de legalitzar la Cooperativa d'acord amb les lleis del
Règim franquista i cercar la fórmula d'obtenir de la millor manera possible
la restitució dels seus béns.
Es redactà un nou reglament per a la cooperativa d'acord amb la llei
que el govern de Franco i els militars havien promulgat a Burgos el 27
d'octubre de 1938 (196).
I ja, finalment.es procedí a la fusió legal de les dues cooperatives, amb
el nom de «Cooperativa de consumo Rdo. Santos Boada». Era el 12 de
juny de 1939.
«Acordada la fusión la general acueda por unanimidad el nombramiento de los Sres que han de formar la Jefatura de la Cooperativa.
Esta queda constituida como igue: Jefe de la Cooperativa, Antonio
Ametller Arxer. Junta Rectora: Mariano Saura Carreras, Secretario; Juan
Feliu Vicens, Rosendo Reixach Mundet, Francisco Figolé Aymerich,
Agustín Vinas Martí y José Pallí Rovira, vocales. Comisión Inspectora de
cuentas: Alberto Granolleras Gispert, Feliu Canet Basart i Luis Julià
Canadell.
Para los efectos consiguientes se hace constar que estos nombramientos se han efectuado con la venia del Jefe local de la C.N.S.» (197).
(195)
(196)
(197)

Acta 226.
Acta 229. J. CASTANO, o.c. p. 12.
Acta de fusió.
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CONCLUSIÓ

Sota el títol Moviment cooperatiu a Sant Feliu de Guíxols, que encapçala el nostre treball, no hem pretès fer una anàlisi exhaustiva del moviment cooperatiu guixolenc. Som conscients que actualment resten encara
molts buits, dubtes i segurament oblits que hem comès a l'hora de seleccionar i sintetitzar les notícies que posseïm.
Malgrat la seva indubtable limitació, pensem tanmateix que podia
tenir la utilitat d'aproximar-nos al coneixement del nostre moviment
obrer, tot i que algú el podria considerar de caràcter secundari a Sant Feliu.
Ens sembla evident que en aquest camp caldrien més estudis sobre
salaris, associacions, ideologia... I, àdhuc, entenem que hi ha interpretacions de la nostra història a replantejar des d'una òptica diferent.
Recapitular i avaluar pel cap baix els resultats del cooperativisme
guixolenc fins el 1939 és ben complicat.
La nostra primera cooperativa de consum i crèdit mutual «La Econo-,
mía» naixia amb els efectes socials de la industrialització del suro; era
contemporània dels primers moviments associatius dels treballadors guixolencs —de marcada impregnació anarquista— i es constituïa en defensa
de l'economia de les classes populars i com a mitjà d'avenç social. S'inicià
amb força i el seu creixement econòmic fou notable.
Més tard, a tombants de segle, una lluita interna de caire polític —no
suficientment coneguda— la va dinamitar, i dels estralls produïts en sorgiren dues altres cooperatives: petita l'una—«La Union»— i més gran l'altra
—«La Guixolense»—, ambdues dirigides per prohoms del nostre centre
Federal; gestionades, per tant, per una petita burgesia reformista que
pretenia assumir alguna de les reivindicacions obreres.
D'altra banda, observem que els anarquistes s'havien distanciat, almenys dels quadres rectors de les cooperatives.
L'aparició d'una tercera cooperativa de consumidors, la de l'Ateneu,
confessional i estretament lligada a la dreta catalanista i clerical, augmentà
la divisió i fins la confusió, ja que l'alt excés de percepció distribuït per
aquesta no solament va atreure la gasiveria de persones benestants que
volien estalviar més encara, sinó que també seduí molts dels qui deien ser
liberals, republicans i socialistes (198).
En un contex històric difícil i conflictiu, de constants desequilibris
econòmics, tenim la impressió que la cooperació com a estil de vida es
(198)

«El Programa», núm. 394 del 24-VI-1911.
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limitava a uns .grups de dirigents, mancada d'una àmplia participació per
part dels associats, que es limitaven a cercar els guanys que hom els
retornaria.
El Consiliari de la Cooperativa de l'Ateneu sovint s'havia lamentat de
la poca assistència a les reunions generals (199). També «La Guixolense»
deplorava amb desencís l'escassa concurrència a les conferències i xerrades
que es donaven sobre cooperativisme (200), i es trobà amb dura oposició
en intentar enlairar les fites socials de la seva entitat.
A partir del 1931, en general, el moviment cooperatiu català conegué
un període floreixent, puix que el règim republicà l'afavorí i li donà suport.
Prosperitat que notem a «La Guixolenca», mentre que l'«Obrera» es
negava a seguir la consigna de la Federació de fusionar-se (ni tan sols no
volgué federar-se), fins que el Comitè Antifeixista, seguint una política de
fets consumats, la requisà i fou absorbida per «La Guixolenca».
Si el període de la postguerra representà un cop fort a tot el cooperativisme català, a Sant Feliu, amb les represàlies, «La Guixolenca» era
fusionada a l'Obrera», sorgint la nova «Cooperativa de consumo Rdo.
Santos Boada».
No ens podem deixar de preguntar—està clar que inútilment— quina
hauria estat la situació del cooperativisme guixolenc de no haver esclatat la
guerra civil i la dictadura dels vencedors que obstà el seu lliure desplegament.
Subsistint encara el sistema econòmic i social que engendrà noves
formes d'explotació i la consegüent resistència del moviment obrer, i que
avui origina una profunda crisi econòmica, de valors humans i la situació
dramàtica de l'atur, pensem que més que mai el cooperativisme continua
essent un camí vàlid perquè la classe treballadora organitzi llurs projectes
econòmics i socials amb imaginació i solidaritat.
Sense ser tècnics del cooperativisme actual ni de l'economia, sabem
però que les coses no poden ser tan simples. Són necessaris capitals,
persones preparades professionalment i tècnicament que, alhora, visquin
la filosofia del cooperativisme i garanteixin l'eficàcia i viabilitat econòmica; suport dels poders públics, projectes intercooperatius, etc.
Tanmateix volem creure que totes les dificultats serien superables si
els obrers coneguéssim a fons les pròpies possibilitats.
És en aquest sentit que, reiterem, pot tenir interès estudiar i donar a

(199) Acta 134.
(200) «L'Onada», núm. 15 del 31-XII-1932.
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conèixer el cooperativisme guixolenc, en el nostre cas, a través de la
recuperació històrica.
Continuem aspirant a fer dels nostres ben modestos treballs locals una
tosca eina de canvi, devers un poble amb una convivència més justa i en
conseqüència, més lliure (201).

(201) JOSEP FONTANA, Historia; Barcelona, 1982, ps. 247-263. Vegi's també
J. FONTANA, Els usos de la història, «L'Avenç», n.° O, desembre 1976, ps. 8-10.
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LES CARMELITES DE LA CARITAT
A CALONGE (1894 -1910)
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i MONTSERRAT DARNACULLETA

1.

INTRODUCCIÓ I SIGLES

A finals d'agost del 1979, un grup de pares ocupà pacíficament el
Col·legi de Carmelites de la Caritat de Calonge per evitar que es tanqués,
tot deixant de complir la seva funció de guarderia. El fet saltà a la premsa.
Intervingué l'Ajuntament, el Bisbat, fins i tot el Ministeri d'Educació. De
qui era aquell col·legi? De les monges? D'un Patronat pràcticament
inexistent? Del Bisbat? Del poble? Es començaren a fer indagacions i es
trobaren documents. Probablement si no hagués estat per aquest fets, la
història del Col·legi hauria quedat a l'anonimat i la seva memòria present
només en el record dels seus antics alumnes i educadors. Però vet aquí que
una escola rural catòlica del nostre país havia passat, de sobte, a ser
notícia.
Avui discorreguts quatre anys llargs d'aquells fets, el Col·legi continua
viu sota el nom de «Guarderia La Palmera», atén una cinquantena d'infants, i espera una solució definitiva.
Per això hem cregut que era un moment propici per a treure a la llum,
sense apassionaments, els orígens d'aquesta institució i oferir unes pinzellades de la seva trajectòria docent.
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Vista general de Calonge.

Sigles de fonts d'il·lustració usades:
A.C.G; - Arxiu de la Casa Generalícia de les Germanes Carmelites
de la Caritat (Roma).
A.D.G; - Arxiu Diocesà de Girona.
A.P.C: - Arxiu Parroquial de Calonge.
A.M.C: - Arxiu Municipal de Calonge.
1.1. CARMELITES DE LA CARITAT

En el decurs del segle XIX i malgrat l'aparent confusió creada per
l'abundància de noves fundacions religioses, pot parlar-se, amb propietat,
d'un tipus d'ordre característic. Aquestes noves congregacions seguiren
l'evolució que va ser iniciada pels clergues regulars del segle XVI. La
santificació de l'individu ja no es cercava tant pels camins del rigor ascètic,
quant pel total lliurament a la feina, tot accentuant molt la vida interior
mitjançant l'oració mental, una organització rígida i disciplinada, i generositat en el servei i en el treball (1).
Dins d'aquest context, la vitalitat catalana quedà també palesa en el

(1) L. HERTLINC, Historia de la Iglesia, Barcelona, 1981 pp. 470-71.
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terreny religiós, en el segle XIX (2), amb figures com Antoni M. Claret,
Balmes, Casadevall... i Joaquima de Vedruna (Barcelona, 1783-1854),
fundadora de l'Institut de Carmelites de la Caritat (3).
La Mare Vedruna, seguint les directrius espirituals del caputxí
P. Esteve Fàbrega i Sala (Olot, 1774-1828), el 26 de febrer del 1826 fundà
un institut femení. L'esmentat institut, en principi, havia de constituir-se
com una Germandat de Penitents Menors, segons l'esperit de Sant Francesc; però la voluntat del Bisbe de Vic, Pau de Jesús de Corcuera (1825 1835), les convertí en Carmelitanes amb el nom de «Hermanas Terciarias
de Mana Santísima del Carmen» (4).
Malgrat les crisis i dificultats de tota mena, l'obra anà creixent,
exercitant-se en l'ensenyament i la beneficència, com a realització dels fins
essencials de l'Institut: la santificació de les Germanes i l'alleujament de les
necessitats espirituals i temporals de la humanitat (5).
La fundació de la Mare Vedruna, vista dins el marc general del segle
XIX, constitueix una aportació més a l'esforç gegantí que va portar a terme
l'església per a tutelar la fe i la moral de la societat a través de l'ensenyament (6). Fou, a més, el primer Institut de l'Estat espanyol, nascut amb
fins docents i les Filles de la Mare Vedruna les primeres religioses catalanes
que es convertiren en mestres rurals.
La Superiora General que succeí la fundadora va ser la Mare Paula
Delpuig de Sant Lluís (Malgrat, 1811 - Vic, 1889) (7). Dona malaltissa,
d'escassa formació, aconseguí, amb el seu tremp extraordinari, portar al
desenvolupament i a l'expansió aquesta família religiosa. Durant el seu
generalat de trenta-cinc anys (1854-1889) va afegir gairebé un centenar de
(2) J. VICENS VIVES, Catalunya en el segle XIX p. 173.
(3) Per a la biografia de Santa Joaquima i la història de l'Institut de Carmelites de la
Caritat, vegeu sobretot: A.M. ALONSO FERNANDEZ, Historia documental de las Congregaciones de las Hermanas Carmelitas de la Caridad amb 2 toms: «La Congregación en la vida de
la fundadora» (1783-1854), Madrid, 1968, i «El generalato de la Madre Paula Delpuig»
(1854-1889), Madrid, 1971, que constitueix un estudi pràcticament exhaustiu i amb abundant
aparell crític. Pel valor de les il·lustracions existeix una preciosa obra anterior, que tot i restar
inconclusa en el seu pla general és de gran interès. (C. MASCARÓ C. a Ch.), Compendio
Ilustrado de la Historia del Instituto de RR. Carmelitas de la Caridad, Vic, 1926(ler. Centenari
de la Fundació).
(4) Per les circumstancies que concorregueren a la fundació (Cf. A.M. ALONSO op.
cit. Tom I, pp. 76-96). Més tard s'anomenaran «Carmelites de la Caritat».
(5) L'estructura de l'Institut s'acabà de perfilar en les Constitucions de 1850 en virtut de
la intervenció d'Antoni M. Claret (A.M. ALONSO, op. cit. pp. 340-347).
(6) A. M. ALONSO, op. cit. Tom I p. 394.
(7) Tom II.
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fundacions a les 27 que havia deixat en morir Santa Joaquima i aconseguí
l'aprovació definitiva de les constitucions de l'Institut en virtut del decret
signat per Lleó XIII el 20 de juliol del 1880 (8).
1.2. FUNDACIONS DEL BAIX EMPORDÀ
1.2.1. L'Hospital de Sant Feliu de Guíxols

La primera població del Baix Empordà amb la qual va vincular-se
l'Institut de les Carmelites de la Caritat va ser Sant Feliu de Guíxols. El seu
antic hospital havia estat engrandit i reparat per l'Ajuntament, però
aquesta renovació quedava ineficaç, si no es portava a terme també l'assistència directa al malalt. Per això, el 1857, la Junta administrativa va
estudiar la situació i veié com a única solució encomanar-lo a les «Hermanas Escorialesas Terciarias de Nuestra Senora del Carmen» (9).
A finals del 1857, s'enllestiren les obres de les dues casetes on havien
d'instal·lar-se les Germanes. El 9 de març del 1858 s'inauguraren els seus
serveis i el dia 13 la Junta de Beneficència i la Mare Paula Delpuig, segona
Superiora General, signaren el contracte (10).
Entre els afavoridors d'aquest hospital hi figura Emília Johera (sic)
(11) de la mateixa família que Dominga Juera, la fundadora que exposarem més endavant.
1.2.2. L'Hospital i el Col·legi de Palafrugell

Des del 1852, l'hospital de Palafrugell era regit per cinc Germanes de
la Puríssima Concepció, que tenien també cura de l'ensenyament de les
nenes. Quan a l'agost del 1857 es van retirar de l'hospital, l'Ajuntament
immediatment va pensar a substituir-les per unes altres germanes. El
setembre del 1858, el rector Joan Collboni va proposar que fossin Carmelites. I després de les gestions oportunes, el 25 de juny de 1859 se signà el
contracte (12).
Arrel de la revolució d'octubre de 1868, es constituïren a cada municipi Juntes Locals revolucionàries que assoliren plens poders i que mena-

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Tom II pp. 378-382.
A.M. ALONSO, Historia Documental..., Tom 2, pp. 123-126.
Ibid.
Compendio Ilustrado de la Historias del Instituto, pp. 184-185.
A.M. ALONSO, op. cit. p. 132.
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des per criteris anticlericals, van atacar directament diverses comunitats de
Germanes.
Així les Carmelites foren expulsades de Cadaqués, de Vidreres, d'Arbúcies, de Ripoll, de Cardona, etc. (13). A Palafrugell la població s'alçà en
armes, es. declarà a favor de la República i també es va erigir una Junta
Revolucionària, que el 13 d'octubre va ordenar a les Germanes que abandonessin el local en el termini de 48 hores. L'esmentada Junta només es féu
responsable del pagament de dues infermeres. Les altres quedaven en
llibertat per a establir una escola pública pel seu compte (14).
Escriu A.M. Alonso que aquesta mesura va posar al descobert l'estima de les famílies envers les Germanes (15). Tot seguit el seu confessor
els va facilitar una casa per a viure i continuar el seu ensenyament amb
ajudes econòmiques de tot el poble. Fins al 1883 no va construir-se el nou
edifici (16). Aquesta separació forçosa, a la llarga, fou beneficiosa, perquè
va cristal·litzar en dues comunitats independents (17).
1.2.3. El Col·legi de Sant Feliu de Guíxols

El Col.legi del Sagrat Cor de Sant Feliu començà a funcionar als
baixos de l'Hospital. El comerciant guixolenc, Pere Clara, cedí en el seu
testament una casa amb hort, perquè les Carmelites hi bastissin un Col·legi
independent, només amb l'obligació de tenir escola dominical gratuïta i
oferir-li alguns sufragis.
El 26 de gener de 1880 va inaugurar-se el nou centre. Encara que a
Sant Feliu hi havia d'altres col·legis privats, la matrícula des del primer
moment fou superior a 150 alumnes la qual cosa va portar a aixecar més
pisos i a comprar d'altres terrenys (18).
1.2.4.

El Col·legi de Palamós

El 1883, en un dels millors moments de puixança de l'Institut de les
Carmelites, el rector de Palamós, Mn. Narcís Tapis, secundat per una

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Ibid. pp. 286-287.
Ibid. pp. 131; 292-294.
Ibid. p. 132.
CompendioIlustrado.. . pp. 191-193.
A.M. ALONSO, op. cit. pp. 133-134.
Ibid. pp. 394-395.
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Junta de dones va demanar que anessin les Germanes a fundar una escola a
la vila (19).
Palamós tenia aleshores 2.300 habitants i es notava la manca de
formació religiosa. Sembla que el rector estava dolgut per la desmoralització i la indiferència religiosa de la població (20). El bisbe Sivilla va aprovar
«con plena satisfacción» l'establiment d'una nova comunitat a la diòcesi i el
batlle escriví tanmateix un atent ofici en el qual agraïa el propòsit que havia
portat les germanes a la vila alhora que es congratulava per l'educació
moral i cívica que rebrien les joves (21).
El 27 d'abril arribaren les quatre Germanes que integraven la comunitat i el primer de maig es va obrir el Col·legi.
La junta es va comprometre a pagar a les germanes un tant al mes, fins
que les pensions de les nenes resultessin suficients per al seu manteniment.
A.M. Alonso escriu que aquestes pensions eren mòdiques i que
estaven a l'abast de la classe obrera o marinera, fins al punt que les monges
asseguraven que «la caridad de los vecinos era el sostén de la comunidad»
(22), perquè el que cobraven pels seus treballs de planxat no podia
considerar-se una renda fixa.
Fins el 1886 les Carmelites de la Caritat de Palamós no van poder tenir
oratori a casa. La seva pobresa devia ser notable, perquè, com que encara
estaven escasses d'ornaments, el rector els deixava el que necessitaven.
Quan el 1892 es van traslladar a la nova casa, ja van poder bastir un nou
oratori. Aquesta casa la compraren el 1899 i en ella hi van romandre fins el
seu trasllat al nou Col·legi, el 1967 (23).
2.

LES B ASES D'UNA NOVA FUNDACIÓ
2.1.

CALONGE A LES DARRERIES DEL SEGLE XIX

Des de l'últim terç del segle XVIII, la vila de Calonge (com tantes
d'altres del Baix Empordà) visqué una prosperitat creixent que només fou
lleugerament delmada per la Guerra del Francès (24).
(19) Ibid. pp. 430-431.
(20) Compendio ilustrado..., pp. 252-253.
(21) J. NONELL, Viday virtudesdela reverendísima madre Paula Delpuig de San Luís,
segunda superiora general del Instituto de las Hermanas Carmelitas de la Caridad 2 tomos,
Manresa 1903. T. II, p. 41. (Cf. A.M. Alonso, op. cit. p. 430 n. 75).
(22) A.M. ALONSO, op. cit. p. 431 n. 82.
(23) Ibid. p. 432.
(24) Almenys nou calongins moriren durant aquesta guerra, alguns dels quals foren
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En poc més d'un segle la seva població augmentà en un 79%, perquè
passà de 1.817 habitantes el 1787, a 3.247 el 1897 (25), la qual cosa la
situava per sobre de la seva veïna Palamós (26). Aquest creixement va
motivar la construcció de tot un eixample urbà als peus del casc antic (27).
La raó d'aquesta puixança cal buscar-la en la prosperitat que assolí la
indústria suro-tapera. El 1884 s'hi dedicaven, entre Calonge i Sant Antoni,
600 homes i 140 dones. Per aquest fet, el municipi era el quart centre
suro-taper de la província després de Sant Feliu, Cassà i Palafrugell (28).
Els tapers eren homes alegres i lliures que celebraven el «sant dilluns»
a la taverna. «La cançó del Taper» (1886) del bisbalenc Ramon Masifern és
un reflex prou eloqüent d'aquella època:
«(..-)
Aquí viu tothom felís
aquí reyna '1 be de Deu
y d'aquest bell paradís
puch ben dir què'm som l'hereu
Oh ma Pàtria ampurdanesa
jo so'l fill que t'aymo mes
so'l puntal de ta riquesa
ay de tu si jo't faltes» (29).
El republicanisme federal, de gran arrelament en el món dels suraires,
guanyà per ampli marge les eleccions del 1893 i del 1896 (30).
A Calonge, hi havia un Casino que havia estat fundat el 1861, una
cobla local «La Principal de Calonge» i un periòdic «La Aurora de Calonge» (1886) (31).

afusellats a Palamós. APC. Llibre d'Òbits, vol. III (1776-1816), fol. 135 rv, - 167 rv. (cf. J.
AYMAR, L'Església Parroquial de Sant Martí de Calonge, Sant Feliu de Guíxols, 1982, p. 86
n. 235.
(25) M. ESCUDÉ, Atlas Geogràfica Ibero-Arnerícano, Barcelona, 1904.
(26) El 1897 Palamós tenia 3.177 habitants.
(27) P. CANER, Desplazamientos y crecimiento del casco urbana Calongense, Anales
del I.E.G. 1954, vol. IX, pp. 247-264.
(28) J. GICH FONTANET i M. FERNANDO GIL, La indústria corchera (memòria
premiada en un certamen literari a Sant Feliu de Guíxols, 2 agost 1884), p. 136.
(29) Cf. Les sis millors poesies ampurdaneses del cantor de la sardana i de l'Ampurdà (sic)
En Ramon Masifern, mestre en Gai Saber, Barcelona, 1936, pp. 9-11.
(30) «La campana de Gràcia». Batallada 1324 (6-X-1894). (Cf. J. AYMAR, Els Secrets
de Sa Bardissa, Sant Cugat dels Vallès, 1982, p. 23).
(31) Catàleg en l'exposició de premsa calongina. Autors, compositors calongins. Calonge, 4/IV a 3/V de 1981. (Centre D'Estudis Calongins «Colònico»).
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Quant a l'ensenyament, consta que ja el 1777 hi havia una Aula per a
l'educació del jovent, prop de la Casa Capitular que fou enderrocada amb
motiu de l'ampliació de l'església de Sant Martí i traslladada a una torre del
castell el 1780 (32). D'allí, segurament degut a les males condicions, fou
traslladada novament a un edifici del carrer de Sant Joan, al costat de
l'antic Hospital de la vila.
Sabem que existia una Escola Pública d'Instrucció Primària des del
1859 (33). I sabem també que el rector Mn. Josep Serratosa i Pagès n'era
membre l'any 1863 (34).
Existí després una escola de noies, la «costura», la mestra de la qual
era anomenada «Donya Adela» (35).
Aquest era, a grans trets, el panorama de la vila que havien de trobar
les Carmelites de la Caritat, quan el 1894 arribaren a Calonge.
2.2. LES DUES «DOMINGAS»; «DONYA» DOMINGA JUERA I
«DONYA» DOMINGA IGLESIAS

La fundadora dels col·legis de Calonge, filla de Joan Juera i de Rosa
Patxot, ambdós membres d'arrelades famílies guixolenques, va ésser batejada a l'església parroquial de Sant Feliu de Guíxols, el 12 de maig del 1828,
i li imposaren els noms de Dominga de la Calzada, sant del dia, Victòria i
Vicenta (36).
El 1859 la trobem documentada a l'Havana on testà davant del notari
Gabriel Salinas (37).
Cal recordar que a la colònida de catalans de l'Havana hi havia una
munió de famílies del Baix Empordà: els Aiguasvivas, els Juera, els Feliu,
els Patxot, etc., de Sant Feliu de Guíxols. Els Isern, els Moní, els Ragolta,
els Salvador, els Vilanova,... de Calonge (38).

(32) J. AYMAR, L'Església Parroquial de Sant Martí de Calonge, pp. 35-36.
(33) Arxiu família Pagès. ESCUELA PÚBLICA de NINOS de CALONGE a D. Jaime
Pagès. El Professor Juan de Carreras posava en coneixement del pare la qualificació global
del seu fill i de cada assignatura.
(34) Arxiu Notarial de Girona. Protocol del 1863, fol. 190.
(35) Testimoni de Joan Isern.
(36) Arxiu Parroquial de Sant Feliu de Guíxols, tom 16, fol, 288.
(37) AMC. Còpia Simple de la ESCRITURA de Testamento de Dona Dominga Juera
y Patxot Autorizada por D. Miguel Martí y Beya Abogado Notario del llustre Colegio del
territorio de la Audiència de Barcelona con residència en la misma en 24 de Diciembre de
1895 (vg. transcripció en apèndix documental). En ell se cita aquest testament fet a l'Havana
el 23-IV-1859.
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Entre aquestes famílies de catalans cercadors de fortuna es donà el
fenomen de l'endogàmia. Així una Anna Juera Ponsjoan, parenta de
Donya Dominga, va casar-se amb Joan Aiguesvivas de família catalana,
que havia canviat el seu cognom pel d'Iglesias (39). D'aquest matrimoni
nasqueren, entre altres, dos fills anomenats Carles i Jaume Aiguasvivas
(Iglesias) i Juera.

Dominga Juera i Patxot (Sant Feliu de Guíxols, 1828 - Barcelona, 1900). (Fot. publicada al
Compendio Ilustrado de la Historia delInstituto de RR. CC. de la Caridad, 1926, p. 268).

(38) La presència de catalans a Cuba, concretament del Baix Empordà, és un tema
interessantíssim que defuig les possibilitats d'aquest estudi.
(39) Arxiu de la família Pagès. Arbol Genealógico / demostrativo de los parentescos de
ler. grado igual de afinidad, 3.° / igual de consanguinidad por una parte, 2.° con 3.° por otra, y
otro / 2.° con 3.° tambien de consanguinidad, que median entre / D. Carlos Iglesias y
Da. Margarita de los Dolores Font. Nota Aun que (sic) el tronco Joan Aiguasvives, bisabuelo
de D. Carlos / Aiguasvivas, lleve este apellido, sus descendientes vienen llamàndose
Iglesias. . .».
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Una altra parenta de Donya Dominga Juera, anomenada Anna Juera
i Aiguasvivas (Iglesias), va casar-se amb Jaume Font. D'aquest matrimoni
nasqueren quatre filles, entre elles Maria Júlia i Margaria dels Dolors.
Maria Júlia Font va casar-se amb l'esmentat Jaume Aiguasvivas i
Juera. Anys després, quan aquest va morir, va tornar a casar-se amb el seu
cunyat Carles. Però morta Maria Júlia, en el vaixell que la portava a
Espanya, el seu marit Carles va casar-se, en segones noces, amb Margarida
dels Dolors, havent de demanar dispensa dels molts impediments d'aquesta nova unió.
El fet és que del matrimoni celebrat entre Jaume Iglesies, de Sant
Feliu de Guíxols, i Maria Júlia Font, de l'Havana, veïns de Quemados de
Marianao, el 21 de gener de 1861 nasqué una nena a la qual imposaren els
noms de Maria Dominga, Inés i Júlia (40).
Molt probablement Dominga Juera va conèixer a l'Havana la petita
Dominga Iglesias, filla dels seus parents.
Donya Dominga Juera i Patxot va casar-se amb un calongí, Lluís Vilar
i Puig (41). D'aquesta unió en van néixer sis fills: Martí, Joan Baptista,
Josepa, Rosa, Dominga de la Calzada i Teresa. Consta que almenys una
filla, Dominga de la Calzada, havia nascut a l'Havana (42).
Entretant un altre calongí, Joan Pagès i Valmana (Calonge, 18491921) d'una casa del Puigtavell, que no volia seguir l'ofici de pagès, amb
espardenyes i una barretina se n'anà a Barcelona i aliï s'embarcà amb destí
a Cuba. Tenia 12 anys. Després de 70 dies de travessia arribà a l'Havana.
L'esperava el seu oncle que el portà a Marianao. Allà va visitar una família
de la colònia catalana on acabava de néixer una nena, Dominga Iglesias,
que anys més tard seria la seva esposa.
El 1866, tornem a trobar Donya Dominga Juera a Sant Feliu on
comprà una casa situada al carrer dels Arbres, n.° 58 (43).
El matrimoni Vilar-Juera havia reunit una immensa fortuna.
« . . .se tenga en cuenta que amalgamando (los bienes de mi
esposo) con los mios en su mayor parte he comprado las fincas
que poseo en mi nombre...» (44).
(40) Arxiu de la família Pagès. Còpia de la Partida de Baptisme de Dominga Iglesias
Font, Iglesia Parroquial de Quemados de Marianao. Llibre de Baptismes VI, fol. 169.
(41) A l'APC no hem trobat la partida de baptisme de Lluís Vilar y Puig. L'únic
testimoni del seu origen calongí el tenim a la placa de marbre de la capella del Col·legi de les
Carmelites.
(42) Testimoni de la Família Sicart.
(43) AMC Testament de Dominga Juera.
(44) Ibid.

312

LES CARMELITES DE LA CARITAT A CALONGE (1894-1910)

11

A Sant Feliu de Guíxols, l'anomenada d'aquesta fortuna era gran.
Quan Donya Dominga hi arribava era tot un aconteixement, puix que
tenia cotxe de cavalls i pagava amb or. «Semblar de casa de Donya
Dominga» era sinònim de molt ric (45).
Joan Pagès treballà a casa dels seu oncle, on tenia cura dels seus cosins
petits i feia d'aprenent (46). El 22 de setembre del 1859, s'enrolà com a

El calongí Joan Pagès i Valmana i la seva esposa Dominga Iglesias i Font (Quemados de
Marianao, 1861 - Calonge, 1948). (Fot. presa a l'Havana, el 20 de Març del 1883).
(45) Testimoni de Maria Bonal.
(46) Testimoni d'Annita Poch, afiliada de Joan Pagès.
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voluntari a les «Companías de tiradores de Marianao» on arribà a assolir el
grau d'Alferes, el 20 de març del 1881 (47). El 5 de desembre d'aquest
mateix any (48) es casà amb Dominga Iglesias, malgrat l'oposició de l'avi
matern de la noia, que opinava que la seva néta podia aspirar a quelcom
més que a un «insurrecte» (49).
El 20 de desembre del 1882, Joan Pagès causà baixa a l'exèrcit.
Després de molts esforços aconseguí convèncer la seva esposa que, vencent la por, es decidí a «Cruzar el charco». Arribats a Barcelona, Joan
Pagès s'establí de barber-dentista, però la seva muller no suportà la vida de
la gran ciutat i ambdós es retiraren a Calonge.
Donya Dominga Juera també es caracteritzà per les obres de caritat
que va fer. Segurament rebé la influència de la que seria la seva consogra:
Josefa Torrent de Sicart, fundadora de les Sales d'Asil de Barcelona (50).
Dominga Juera fundà també un benefici a l'Hospital de Sant Feliu de
Guíxols (51).
Què va portar Dominga Juera a fundar un col. legi a Calonge? La placa
de marbre de la capella del Col·legi de les Carmelites ens dóna una
resposta: «en memòria dels seu dilecte espòs difunt, Josep Vilar Puig,
nascut en aquesta població» (52). Però creiem que hi pot haver un altre
motiu, que és la insistència de la seva parenta, Dominga Iglesias, que ens
consta que, recent vinguda d'Amèrica, estava esgarrifada de la manca de fe
de Calonge i dels renecs dels infants (53).
(47) Arxiu Família Pagès. Hoja Biogràfica del Alferez Dn. Juan Pagès y Valmana.
Dada según solicitud del interesado en 21 Mayo de 1884.
(48) Archivo Parroquial de la iglesia de San Francisco Javier de los Quemados de
Marianao. «Libro 4.° de matrimonios de espanoles», fol. 102 n.° 277 (cf. Arxiu Família
Pagès).
(49) Testimoni Annita Poch.
(50) Un fill de Josepa Torrents, Isidre de Sicart, es casà amb una filla de Dominga
Juera, Dominga de la Calzada. Isidre de Sicart y de Torrents esdevingué comte de Sicart,
Títol concedit el 1875 pel Papa Pius IX (testimoni de la família Sicart).
(51) Compendio üustrado de la Historia del Instituto. . . , p. 268.
(52) Transcripció de la placa de marbre:
D. a DOMINGA JUERA / PATXOT/ oriünda de Sant Feliu de Guixols / a la memòria
del seu dilecte espòs difunt/ D. JOSEP VILAR PUIG / nascut en aquesta població. / Per a
l'educació i la instrucció cristiana i gratuïta / de les nenes d'aquesta població. / Fundà aquest
col·legi i l'encomanà a les monges Carmelites de la Caritat. / I eregí aquest magnífic / temple
sent Bisbe de Girona D.D. Tomàs Sivilla Gener / i rector de Calonge / D. Bartomeu Abrich
Isern / Honor a Déu / El qual fou dedicat a la Santa Mare Verge / del Mont Carmel / el juliol
de l'any del Senyor/1896».
(53) Testimoni d'Annita Poch a la qual ho referí la pròpia Dominga Iglesias, la seva
padrina.
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Al «Compendio Ilustrado de la Historia del Instituto de RR. Carmelitas de la Caridad» (54) hi llegim:
«La instrucción y educación de las ninas pobres fue el principal
objetivo que se propuso la virtuosa senora Dona Dominga
Juera de Vilar, al pedir con tanto empeno al Instituto de Carmelitas que se instalare en aquella población tan necesitada de
educación religiosa» (55).
Això és el que la va portar, com veurem, a comprar dues cases al carrer
Major de Calonge i a cedir dues peces de terra al carrer de la Rutlla (56). Es
va destinar les primeres per a col·legi de nenes, regit per les germanes,
encara aleshores dites Terciàries del Carme i les segones a col·legi de nens,
regit pels germans de les Escoles Cristianes.
En fer el seu darrer testament el 24 de desembre del 1895, Donya
Dominga Juera va legar aquestes finques, i les que destinà a Sant Feliu de
Guíxols, també per a escoles, a un patronat integrat pel:
«Muy llustre Sor Doctor Don Esteban Pibernat, Canónigo
Lectoral de esta Santa Catedral Basílica (de Barcelona), à mi
hijo Don Martin Vilar i Juera y à mi hijo político el Excmo. Sor
D. Camilo Julià i Vilasendra, los quales tendran la obligación
de conceder el uso gratuito de dichas fincas à los referides
Hermanos y Hermanas respectivamente para que instalen en
ellas si yo no lo hubiese hecho antes las Escuelas para ninos y
ninas de la indicada población» (57).
El testament preveia que, en cas que els esmentats Germans o Germanes, un cop instal·lats en aquesta població,
« .. .no quisiesen ó no pudiesen permanecer en ella dedicados
al ministerio propio de su Instituto, los referides legatarios
tendran la obligación de conceder el uso gratuito de las mencionadas fincas à las personas que ellos consideren convenientes, à
fin de que establezcan en dichos locales una escuela tambien de
patronato particular para ninas y ninos de la misma villa de
Calonge...».
Donya Dominga posà tot seguit una altra condició, més precisa, que
fou la que l'havia impulsada a fer la fundació:
(54) Op. cit. loc. cit.
(55) Ibid.
(56) AMC. Testament de Dominga Juera (vg. transcripció completa a l'apèndix documental).
(57) Ibid.
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« .. .con la precisa condición de que la ensenanza que se de en la
indicada Escuela se halle basada en los principios de Nuestra
Santa Religión Catòlica Apostòlica y Romana..».
I preveu tanmateix que:
« .. .si esta condición dejase de cumplirse à juicio de los referidos legatarios podran exigir de las personas que tuviesen à
cargo dicha Escuela, el desocupo de las citadas casas y conceder
à las otras personas que ellos consideren conveniente, el uso de
las mismas para el objeto expresado».
Per donar compliment a aquesta voluntat, Donya Dominga féu un
llegat de cent mil pessetes que havieji de ser invertides en valors. Les tres
quartes parts dels productes líquids d'aquests valors havien d'éssser destinades al pagament de les persones que regentessin les Escoles. L'altra
quarta part quedaria com a fons de reserva per a atendre les despeses de
reparació i manteniment de les esmentades finques, i per al pagament dels
drets a Hisenda.
Quant al Patronat, la fundadora establí que cadascun dels seus membres havia de tenir cura de nomenar com a successor «persona de su
confianza» i que, si no ho fes, els altres dos legataris que el sobrevisquessin,
tenien l'obligació de nomenar-lo. Va demanar que es procurés que un dels
tres legataris fos sacerdot.
« . . .aunque para los susodichos efectos, deban si necesario
fuere, considerarle como persona laica...».
Una altra clàusula interessant és la següent:
«Si falleciese uno de los legatarios sin designar sustituto, y los
otros dos sobrevivientes dejasen transcurrir el termino de tres
meses sin designar la persona que ha de sustituir al legatario
fallecido, faculto espresamente el Excmo. é Ilustrísimo Senor
Obispo de la Diòcesis de Gerona, como persona laica si fuese
preciso para que haga dicho nombramiento».
En el cas que aquelles cases no poguessin ser destinades a escoles
catòliques, Donya Dominga va preveure que el producte líquid de les tres
quartes parts de les esmentades cent mil pessetes es destinessin
« .. .à socórrer à los pobres de las citadas villas de San Feliu de
Guíxols y Calonge ó à atender à las necesidades del Hospital de
ambas villas, segun su prudente juicio».
I finalment diu:
«En el caso de que por cualquier ley ó superior disposición no
pudiese darse cumplimiento à las disposiciones que acabo de
ordenar las personas que en aquella fecha resultaren ser legata316
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rios, enagenaràn las fincas referidas y los valores de que he
hecho mérito é invertiran su producto en las obras benéficas
que ellos consideren convenientes».
Dominga Juera i Patxot, la fundadora dels col·legis de Calonge i Sant
Feliu de Guíxols, morí a la seva casa de la Rambla de Santa Mònica de
Barcelona (58), el 10 de novembre del 1900. La seva parenta, l'altra
Dominga, la va sobreviure gairebé 50 anys, perquè morí a Calonge, el 28
de febrer de 1948.
3.

PROCÉS DE LA FUNDACIÓ
3.1.

LA FUNDACIÓ

El 3 d'octubre del 1894, la Superiora General de l'Institut de les
Germanes Carmelites, que era la Germana Anna Soler de Santa Sabina,
adreçà una instància al Bisbe de Girona tot comunicant-li:
« . . .el propósito de instalar una Comunidad de Hermanas de su
Instituto en Calonge de esa Diòcesis a petición de la piadosa
Senora Da. Dominga Juera de Vilar y mediante sus buenos
oficiós, a fin de establecer una ensenanza que proporcione a las
jóvenes de aquella población una sòlida educación religiosa a la
par que una esmerada instrucción (59).
Alhora li demanava que se servís designar confessors ordinaris i
extraordiranis que tinguessin cura de la direcció espiritual de les Germanes
que allí es designessin.
La resposta del Bisbe no es féu esperar: el 8 d'octubre del 1894, va
escriure a la Superiora General:
«Accediendo con especial satisfacción a la presente instància
autorizamos la instalación de una casa de Hermanas Carmelitas
de la Caridad en Calonge de Nuestra Diòcesis oportunamente
denos cuenta de la fecha de la instalación para los efectos
consiguientes...» (60).
En una nova instància del 27 d'aquest mateix mes, la Germana Anna
Soler, comunicava al Bisbe que s'havia acordat que el dia 4 de novembre
següent s'instal·lés la Comunitat de Germanes a Calonge i suplicava:
(58)
(59)
(60)

Arxiu Família Pagès. Esquela mortuòria de Dominga Juera de Vilar 10-XI-1900.
ADG S. 420 (vg. transcripció a l'apèndix documental).
Ibid.
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« . . .se digne conceder la correspondiente autorización para
hacer uso en la nueva Casa del privilegio Pontificio que nos
permite erigir oratorio y conservar la Sma. Reserva...» (61).
El Dr. Bartomeu Abrich, rector de Calonge, explica en una crònica
manuscrita, en el Llibre de l'Obra (62), que el dia 3 de novembre de 1894
(63) arribaren les Germanes a Calonge. La seva primera superiora fou la
Mare Carme Solà de la Beata Arcàngela i les primeres religioses les
Germanes Gertrudis Turró, Mercè Vidal, Milagro Piquer i Maria Gertrudis Arlandis. Foren, doncs, 5 religioses les que fundaren la Comunitat de
Calonge. Aquest era el nombre ordinari de germanes, que es procurava
que mai no fos inferior a quatre, per tal que no manqués la «deguda
observança» (64).
Va acompanyar-les la Superiora Provincial de Barcelona, Mare Maria
Pou de Sta. Faustina, amb la seva Secretària, la Mare Margarida Arolas
(65) que amb els anys esdevindria Superiora General de l'Institut (66).
El dia 4, diumenge, van obrir les classes que foren: ler. de Pàrvuls,
2on. Elemental, 3er. Superior i 4art. Planxat. El Dr. Abrich explica que les
dues primeres eren «del todo gratuitas» i les altres dues «de pago» (67).
L'endemà, la Mare Maria Pou posà en coneixement del Bisbe l'arribada de les monges que havien de fundar el col·legi (68). Per cert que per
primera vegada apareix el seu nom de: «Nuestra Senora del Carmen». La
Superiora Provincial demana tanmateix del Bisbe que:
« . . .no teniendo aun elegido confesor ordinario para esta Comunidad, ( . . . ) se digne nombrar al efecto al Rector Mn.
Bartolomé Abrich...» (69).
(61) Id. Loc. cit.
(62) APC Llibre de l'Obra II. Crònica escrita pel rector Mn. Bartomeu Abrich
(vg. transcripció completa a l'apèndix).
(63) Encara que el rector a la seva crònica parla del dia 2, es tracta sens dubte d'una
errada, perquè a la instància de la Superiora Provincial al Bisbe de Girona del 5-XI-1894
(ADG S. 420) es parla del dissabte dia 3, i el propi Dr. Abrich afirma a la mateixa crònica que
les classes s'obriren l'endemà de l'arribada, dia 4.
(64) ACG, Minuta de la Mare Paula Delpuig (Cf. A. ALONSO FERNANDEZ, op.
cit. p. 54 n. 87).
(65) APC, Loc. cit.
(66) La Mare Margarida Arolas de Sant Dionís fou, en efecte, la 4.a Superiora General
de l'Institut del 1901 al 1923 (Cf. Compendio Ilustrado de la Historia del Instituto de RR.
Carmelitas de la Caridad, Vic, 1926 pp. 102-104).
(67) APC, Loc. cit.
(68) ADG S. 420.
(69) Ibid.
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Cal dir que el Dr. Abrich era novell en el poble, perquè acabava de
prendre possessió de la Rectoria. Ho havia fet el dia 4, el mateix diumenge
que les monges obriren les classes (70)
3.2.

L'ORATORI

El 21 de novembre de 1894 la Superiora de Calonge comunicà al Bisbe
que l'altar de l'oratori del Col·legi ja estava arreglat i li demanava que
autoritzés al Rector per beneir-lo i deixar-hi la Reserva, tot manifestant
que:
« . . .lo deseamos vivamente para poder tener el consuelo de
visitar al Sefíor muchas veces y honrarle en esta pobre casa en
cuanto podrà hacerlo esta pequena Comunidad...» (71).
Tres dias després, Ramon Font, Vicari General de la Diòcesi, s'adreçà
al rector de Calonge, tot demanant-li que visités l'Oratori privat de les
Germanes, que informés si reunia les condicions necessàries i que afegís si
podia celebrar-s'hi missa «lo menos un dia de cada semana» (72).
Mn Bartomeu respongué el 13 de desembre tot informant que:
«El local de referència està convenientemente separado de
todo uso profano y domestico, decorado y provisto de ornamentes de todos los colores litúrgicos (menos morado, de que
en breve se proveerà y verde), de vasos sagrados y demàs
objetos necesarios para la celebración de la Santa Misa.
El consabido local està igualmente provisto de tabernàculo
para la reserva del Smo. Sacramento, arreglado conforme a las
prescripciones litúrgicas de copón bendecido y làmpara.
Y por ultimo me cumple manifestar a V.S. que las atenciones de parròquia permitiràn celebrar la Santa Misa en dicho
oratorio, por lo menos una vez en cada semana» (73).
Finalment el dia 20 de desembre, el Bisbe Tomàs Sivilla concedí que
pogués celebrar-se missa a l'esmentat Oratori i tenir-hi reservat el
Santíssim.
« . . .debiendo al efecto celebrarse en el mismo a lo menos un
dia de cada semana la santa misa, arder dia y noche delante del
Tabernàculo la làmpara y observarse los demàs requisitos pres(70)
(71)
(72)
(73)

APC op. cit.
ADG S. 420.
Ibid.
Ibid.
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critos por el ritual romano, quedado en todo salvo los derechos
parroquiales» (74).
3.3. L'AMPLIACIÓ

La crònica del Dr. Abrich segueix explicant sobre el Col·legi de les
Carmelites que:
«A pesar de la oposición y guerra que desde luego se hizo a este
Colegio ( . . . ) por los masones, librepensadores y toda clase de
impíos que constituyen la mayoria de la población, fué acreditandose cada dia mas y las alumnas fueron aumentando de tal
manera que en el verano próximo (1895) eran insuficientes los
locales...» (75).
El text en qüestió deixa traslluir la mala maror anticlerical de la
població (76): A les eleccions del 1893 el republicanismes federal havia
guanyat a Calonge per un marge ampli i era una opció política de clares
connotacions anticlericals. Pel març del 1895, després d'una predicació a
l'església de Sant Martí, hi hagué un avalot (77).
Però, com escriu el rector, aquest clima no va ser obstacle pel creixement de l'esmentat col·legi religiós. Donya Dominga Juera el visità l'estiu
del 1895 i
« .. .quedo sumamente complacida del aprovechamiento de las
alumnas en letras, labores y doctrina cristiana así como de las
superiores aptitudes que para sus diversos cargos revelaban las
Hermanas: y haciéndose cargo de la insuficiència del local ya en
el presente, ya por el aumento de alumnas que podia fundadamente esperarse, determino el ensanche del Colegio» (78).
L'ampliació, doncs, apareix lligada també a la voluntat de la fundadora, la qual
« . . .para esto encargó al fervoroso y desinteresado cristiano é
inteligente y activo Maestro de Obras, Don Pedró Pascual y
Bagué, natural de S. Feliu de Guíxols la realización de dicho
ensanche» (79).
(74) Ibid.
(75) APC Loc. cit. (vg. transcripció completa a l'apèndix documental).
(76) Per una aproximació a l'anticlericalisme de Calonge vegeu J. AYMAR Els Secrets
de sa Bardissa, pp. 73-101.
(77) Op. cit. pp. 84-86.
(78) APC Loc. cit.
(79) Ibid.
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La profussió d'elogis fa pensar que probablement l'esmentat mestre
d'obres (80) va exercir el seu treball, renunciant a percebre honoraris.
I continua la crònica dient:
«A este fin fueron compradas las dos casas números 27 y 29
contiguas a la primera, con cuyos terrenos y una pequena
parcela del jardín rectoral, cedido por e í pàrroco D. Bartolomé

Façana principal del Col·legi i la Capella, des del carrer Major. La part més antiga correspon a la casa assenyalada amb el n? 25 (A). L'ampliació (B) i la Capella (C) són obra de
Pere Pascual. (Fot. N. Subirana).
Façana posterior del Col.legi que dóna al carrer de l'Aiguamoix, avui d'Anselm Clavé.
(Fot. N. Subirana).
(80) De Pere Pascual en coneixem una altra obra que realitzà amb l'arquitecte Pere
Garcia Faria i és el projecte de clavegueres que realitzaren per a la vila de Gràcia i que
s'inagurà el 26 de juny del 1887, tot inspirant-se amb el traçat que hi havia a Barcelona (Cf. F.
CARRERAS Y CANDI, Geografia General de Catalunya, vol. IV, n. 2625). També el trobem
citat quan va impugnar el pla general presentat per l'arquitecte Guitart (Cf. L. ESTEVA,
Actuació de l'Arquitecte Guitart a Sant Feliu de Guíxols, «Estudis sobre temes Guixolencs».
Publicacions del Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, 1980, pp. 45-48. n. 76.
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Abrich, hubo espacio suficiente para el ensanche proyectado.
Comenzàronse las obras en 6 Noviembre de 1895 . . . » (81).
Ambdues cases foren comprades per la pròpia Dominga Juera. La
n.° 27 a Miquel Roig i Gispert i era de reduïdes dimensions (82). La n.° 29,
propietat d'Emili Vila i Roura, tenia planta baixa i dos pisos. La venda es
formalitzà el 18 de novembre d'aquell mateix any (83). Per a l'ampliació va
caldre enderrocar les dues cases esmentades, tot aprofitant probablement
les pedres de les façanes alineades amb la del n.° 25 que subsistí. La porta
d'aquesta última fou tapiada bo i mantenint, però, l'arc de pedra amb el
nom del Col·legi. En el seu lloc s'hi obrí una finestra per a donar llum al
locutori. A la façana de la casa següent es va obrir la porta principal i un ull
de bou. En el solar que havia servit de pati durant el curs 1894-95, s'hi alçà
l'edifici de les classes (84).
L'ampliació era també l'avinentesa propícia per a la construcció d'una
capella, i així ho demanà el rector al Bisbe, en representació de Da.
Dominga, el 25 d'abril del 1895:
« . . .a f in de que las Hermanas que dirigen dicho establecimiento puedan con mas facilidad y mas seguro fruto acostumbrar sus alumnas a las pràcticas de religión, esperàndose de ello
mayor glòria de Dios y mas bien para las almas, desea dotar à
dicho colegio de una capilla pública, cuyos pianos se acompafian, y para cuya erección humilde y confiadamente Suplica a
V.E. se digne conceder su beneplàcito y aprobación canònica. . .» (85).
Quatre dies després, el Bisbe signà l'autorització corresponent.
3.4. LA BENEDICCIÓ DE LA CAMPANA

Quan les obres de la capella ja eren avançades, sorgí una qüestió
important: la campana.
A la casa rectoral contigua n'hi havia una d'amagada que, per referències, havia pertangut a l'antic Hospital de Calonge (86). Era una campana
(81) APCLoc. cit.
(82) Registre de la Propietat de la Bisbal. T. 922-65. Finca n.° 420.
(83) Escriptura de venda perpètua autoritzada per Josep Bellido i Mascias, Notari de
Palamós (Cf. Test. de Dominga Juera).
(84) ADG S. 420.
(85) Ibid.
(86) APC Llibre de Baptismes n.° XIII, nota marginal i ADG S. 420. Carta de
Mn. Bartomeu Abrich al Bisbe (3-V-1896).
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de dimesions regulars i so lleugerament estrident que portava inscrita la
data 1679 i que estava dedicada, com la capella de l'Hospital, a Sant Joan
Baptista. Hom la va demanar al rector Mn. Bartomeu Abrich i, aquest, el 3
de maig del 1896 escriví un ofici al Bisbe dient-li que no veia cap inconvenient en l'esmentada cessió, ans el contrari, creia:
« . . .ser este un acto recomendable, por darse así una prueba de
agradecimiento por su munificència a la insigne bienechora Da.
Dominga Joera (sic) de Vilar...» (87).
El Bisbe, per decret del 20 de maig del 1896, autoritzà l'ús de l'esmentada campana tot prevenint:
« . . .que la pròpia campana se bendiga «ad Cautelam» para
cuya bendición, que se verificarà en la forma prescrita en el
ritual mayor de la diòcesis, subdelegamos al pàrroco reeurrente» (88).
Així fou batejada l'antiga campana amb els noms de Joana, Maria i
Lluïsa (89). Fou la veu pública del Col·legi fins que en el decurs de la
Guerra Civil va ser traslladada al campanar de la Parròquia de Sant Martí
per a tocar a peix, on roman en l'actualitat.
3.5. LA CARTA DE CARME SOLÀ

El 10 de juliol del 1896, quant les obres ja eren molt avançades, i la
capella estava a punt d'inagurar-se, la Superiora de Calonge escriví una
sucosa carta al seu cosí, el prevere Ramon Font, en la qual li manifestà:
«No dudo està enterado de la nueva Iglesia y Colegio que nos ha
hecho construir Da. Dominga y que la Capilla se inaugura el 15
del que cursa: pues bien, yo pensaba que no pudiendo asistir el
Sr. Obispo, mandaria un delegado, y que este seria mi querido
primo, y como acabo de recibir carta del Sr. Obispo y no habla
de nada serà que el pàrroco de esta no le hablaria de que viniese
ninguno para la bendición de la bonita Yglesia (sic)» (90).
Probablement Mn. Bartomeu, vinculat des del principi amb el nou
Col·legi volgué assumir personalment la delegació del Bisbe. També és

(87) ADG Loc. cit.
(88) Ibid. Resposta del Bisbe. Aquesta prevenció «ad cautelam» devia ser per si ja
hagués estat batejada.
(89) APC Loc. cit.
(90) ADG S. 420 Carta de Carme Solà a Ramon Font (10-VII-1896) (vg. transcripció
completa a l'apèndix).
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possible que el prelat fos reticent a venir en persona a Calonge, o a
enviar-hi altre delegat de major categoria que el rector, atès el clima de
tensió que regnava al poble. El novenari de Quaresma d'aquell mateix any
s'havia hagut de fer amb la vigilància d'una parella de la Guàrdia Civil (91).
La Superiora aprofità l'ocasió per a convidar a Ramon Font a la
benedicció, alhora que manifestà una certa solitud personal i la necessitat
de confiar-se en algú.
« .. .espero de su bondad se dignarà asistir, no puede figurarse
cuanto lo deseo para tener el gusto de hablar con una persona
de su confianza, aquí estoy faltada de esto, que toda persona
necesita...»(92).
Aquestes paraules de Carme Solà deixen entreveure, si no una reticència, sí almenys, una certa indiferència respecte al rector que, recordemho, era el seu confessor.
A la carta es donen també dades sobre l'alumnat del col·legi i l'acollida
de la població.
«El Colegio, a Dios gracias, sigue bien, asistiendo a el 143 ninas
muy contentas, ademàs la población nos quiere en general y nos
ha tornado carino» (93).
Ens sembla important fer aquesta remarca en contrast amb la «oposición y guerra» de la majoria de la població a la qual es referia Mn.
Bartomeu i que hem citat anteriorment. De tota manera, malgrat la bona
acollida general, Carme Solà acaba en unes remarques significatives sobre
la situació de la població.
«Haga el Senor podamos hacer mucho fruto en estàs criaturas
que un dia seran madres y de estàs puede esperarse el cambio
de esta pobre población tan faltada de fe jCuantas hazanas de
cafres podré esplicarle (sic) el dia que tenga el gusto de
verle...!»(94).
3.6. LA BENEDICCIÓ DE LA CAPELLA

El dimecres, 15 de juliol del 1896, vigília de la Mare de Déu del

(91)
pp. 86-87)
(92)
(93)
(94)

APC LLibre de l'Obra II (1896) (Cf. J. AYMAR, Els secrets de sa Bardissa,
ADGS.420Op. cit.
Ibid.
Ibid.
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Carme, va ser solemnement beneïda la nova capella (95) per part del rector
que havia estat delegat pel Bisbe (96). Mn. Bartomeu fou assistit pels seus
coadjutors Mn. Pere Lacosta i Mn. Pere Costa, per Mn. Narcís Molla de
Calonge; per Mn. Ferran Jordà ex-coadjutor, Mn. Jaume Prats ex-ecònom
i Mn. Fèlix Paradeda ecònom de Palamós. Tot seguit, el rector va celebrar
una missa solemme a l'altar de la nova capella.
« . . .ejecutando las partes de música y canto Has. del propio
Instituto. Predico al ofertorio un elocuente sermón el Rdo.
D. Agustín Maymí y Cal vet, catedràtico de Filosofia del seminario de Gerona. Terminado el oficio se cantó por las mismas
Has. un solemne "Te Deum"» (97).
Mn. Bartomeu segueix amb la relació de persones que assistiren a
l'esmentada inauguració:
« .. .la Sra. Fundadora, Da. Dominga Juera, Vda. de Vilar, sus
hijos Don Juan, Dona Rosa y Dona Josefa, hijo político Don
Camilo Julià, nietas Dona Josefina y Don Javier Julià...» (98).
I, en adreçar-se al Bisbe per a comunicar-li com havia discorregut la
benedicció, li fa saber que:
« .. .previamente invitades el Ayuntamiento y el Juzgado, asistieron en corporación a dichos actos...» (99).
També hi assistiren el mestre d'obres, els Germans de les Escoles
Cristianes, les Carmelites de Palamós i Sant Feliu i nombrós públic «de
todas las clases sociales» (100) que omplí l'església i les tribunes (101).
4.

ELS ANYS DE L'ANTICLERICALISME (1896 -1902)

La comunitat de Carmelites de Calonge va viure els seus primers anys
d'estada a la Vila enmig d'un clima de marcat anticlericalisme que va
culminar amb els fets de la Setmana Tràgica, el juliol del 1909.
El desembre de 1896 hi hagué un atemptat —frustat— contra el rector
Mn. Bartomeu Abrich (102). Quan aquest anava a missa primera, algú
(95) APC Llibre de l'Obra II i ADG S. 420.
(96) La delegació havia estat feta el dia 9 d'aquell mes. (Cf. ADG S. 420. Carta de Mn.
Bartomeu Abrich al Bisbe, el 28-VII-1896).
(97) APC Loc cit.
(98) Ibid.
(99) ADG Loc. cit.
(100) Ibid.
(101) APC Loc. cit.
(102) L'atemptat del rector es troba explicat per ell mateix al Llibre de l'Obra II, amb el
títol «Atentado sacrílego» (Cf. J. AYMAR, Els secrets de sa Bardissa pp. 87-88).
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disparà contra ell. El tret no va eixampar-lo, però, com es pot suposar,
l'esglai del rector va ser notable. Indignat davant del silenci i la passivitat
de les autoritats i amb la por que un segon intent pogués reeixir, Mn.
Bartomeu Abrich va fugir de la població (103).
L'autorització per a posar el via crucis a la capella de les Carmelites,
que el 3 d'agost del 1898 la Mare Carme Solà, superiora de Calonge,

Altar de la Capella del Col.legi de les GG. CC., guarnit per al Mes de Maria. Era fet de
fusta amb aplicacions daurades. El presidia la Mare de Déu del Carme que estava flanquejada
per les imatges de Sant Josep i Sant Antoni, abat. El mes de maig, era costum de posar sobre
les grades de l'altar una Mare de Déu vestida amb robes i sota un dosser adornat amb estels
(Fot. Pere Oliver).
(103)

ADG. Correspondència parroquial vària.
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demanà al Bisbe Sivilla (104), és una mena de símbol del via crucis històric
que havia de passar el clergat de la població.
El 19 de juny del 1899, el nou regent, Mn. Ferran Jordà, va escriure
una carta al Dr. Rafel Hortal, Vicari General de la diòcesi (105). En ella
l'informà que, degut a una llarga malura d'estómac, els metges li havien
aconsellat que «pasara una larga temporada en países montanosos y de
buenas aguas». I li demanava que li fos permès absentar-se de la parròquia
des de primers de juliol fins a mitjans d'agost (106).
Sembla que el rector ja li ho havia comunicat al Vicari General,
verbalment. Aquest, en principi, no hi posà inconvenient, però després, en
una carta del 26 de juny, li demanà que proposés un altre sacerdot per a
reemplaçar-lo durant la seva absència. El rector, queixós, li tornà a escriure (107) i li digué que:
« .. .por considerar a los coadjutores suficientemente capaces
para todo cuanto pudiese ocurrir, no he hecho diligencias para
encontrar sacerdote alguno que me sustituya, lo que me parece
algo difícil hallarlo aun despues de hacerlas, ya por no encontrar tan solo uno que voluntariamente se preste à residir en esta
mas de veinticuatro horas a no ser por obediència, atendida la
mala fama (bien adquirida) que gozan los de esta población, ya
por tener que remunerarle dicho sacrificio en caso de encontrarle, pues sea dicha la verdad, que en el tiempo de residència
que llevo en esta, unicamente he aorrado (sic) una completa
quebranta dura de mi salud, paciència y Dios lo bendiga» (108).
De tota manera el regent diu que està:
«Dispuesto a catar (sic) en todas ocasiones la mas mínima
indicación del Superior...» (109).
I malgrat el consell dels metges, diu que se sacrificarà quinze dies o
tres setmanes.
« . . .respecto al confesar las Hermanas, toda vez que consideran a los coadjutores con pocos anos de servicio para dicho

(104)
del dia 8.
(105)
la data està
(106)
(107)
(108)
(109)

ADG. Instància de la Mare Carme Solà al Bisbe el 3-VIII-1898 amb autorització
ADG.Carta de Ferran Jordà pvre. el Dr. Rafael Hortal, el 19-VI-1899 (noti's que
equivocada a la carta, ja que posa 19 de juliol).
Ibid.
ADG Carta de Ferran Jordà pvre. a Rafel Hortal, el 29-VII-1899.
Ibid.
Ibid.
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cargo, me parece y me lo prometo que no tendra inconvenienté
el confesor extraordinario Rdo. Paradeda cura pàrroco de Palamós, en venir à esta para desempenar el cargo de confesor
ordinario durante mi ausencia, si à S.E.I. bien le place» (110).
Per referències documentals indirectes (111), sabem que el 1900 hi
hagué a Calonge un nou atemptat, aquesta vegada contra la vida de Mn.
Falcó.
El 14 d'abril de l'any següent, Mn. Ferran Jordà s'adreçava novament
al Dr. Hortal (112). Aquesta carta permet entrellucar els moments de
tensió que travessava el poble.
« . . .el Sr. Alcalde se fue personalmente con el Sr. Gobernador
de la Provincià para presentar la dimisión que no le fue admitida, volviéndose con un palmó de narices, intentando al llegar
en esta desprenderse del mando para confiarlo al Cabo de la
Guardia-Civil de esta localidad (sic), eso son rumores, lo cierto
es que se ha prevenido que los establecimientos públicos estén
cerrados bastante temprano en comparación de antes, no se à
instancias de que autoridad» (113).
1

I fa tot seguit una referència a l'atemptat contra Mn. Falcó esdevingut
l'any anterior.
«Otro de los rumores que es comentado à su gusto por los
desapiadados habitantes de esta, es aquello de lo que ya puse a
su conocimiento, respeto (sic) lo ocurrido con el celoso y digno
sacerdote Rdo. Falcó, lo que le tiene muy fastidiado» (114).
Aquesta carta conté també una interessant referència a l'ambient
anticlerical de la població:
« . . .lo que serà mariana Dios lo sabé, mucho hay que témer
para nosotros y orden publico, si llega à esta villa, como ha
llegado a S. Feliu de Guíxols el erege (sic) y apostata Pey y
Ordeix, pues estiende (sic) su campana desmoralizadora hasta
en los centros federales de esta comarca, diciendoles sobre el
clericalisme lo que no se atrevió decir a sus arengador (sic)

(110) Ibid.
(111) ADG Carta de Ferran Jordà pvre. al Dr. Hortal, el 14-IV-1901 i al Bisbe de
Girona el 27-V-1901.
(112) ADG Carta de Mn. Ferran Jordà al Dr. Hortal, el 14-1-1901.
(113) Ibid.
(114) Ibid.
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Volter (sic), le acompanan dos ó tres de sus secuaces entre otros
el ex P. Longàs...» (115).
Les arengues de Segimon Pey i Ordeix (1867-1935), un clergue que
havia estat integrista furibund i que després es va dedicar a organitzar
campanyes d'escàndol contra la pròpia clerecia, havien tingut bona acollida a Calonge. Mn. Ferran es preguntava:
« .. .en virtud de la fervecencia que ya sin oirle reina entre los
calonginos (sic) cual serà cuando le hayan oido?; y en caso que
venga cual deberà ser nuestro procedimiento si intenta celebrar
misa, como lo ha hecho en otras poblaciones, exhibiendo las
competentes licencias? (116).
A tres quarts de quatre de la matinada del dia 25 de maig del 1901, es
va sentir «una formidable detonación que ocasiono el terror y espanto a los
habitantes del vecindario» (117). Fetes les diligències oportunes es va
trobar un esboranc d'un metre quadrat, aproximadament, a la teulada de
la casa n. ° 3 del carrer Major (l'antiga casa del senyor del Mal Ús (118), que
era contigua a la rectoria i molt propera, per tant, al Col·legi de les
Carmelites. Les teules havien quedat triturades i esparses a una distància
de cent metres. Es va deduir que es tractava d'un petard de dinamita:
«El motivo final impulsivo del criminal, no fue sin duda perjudicar ni el propietario ni la casa en donde estalló, pues el no vive
en ella y esta, està deshabitada, sirviendo sus bajos para depósito de carbón; sinó que fue sin la menor duda tirado a la casa
rectoral...» (119).
Es ben curiós que Mn. Ferran assenyali com a precedent d'aquest
atemptat que:
« . . .desde la representación en el teatro de esta villa de la
mahadada (sic) Electró ha subido sobre toda ponderación el
odio a los curas, monj as y a todo lo que sabé a religión...»
(120).
L'esmentat atemptat, com els dos anteriors, segons aquesta carta fou
atribuït a «un tal Montaner, soltero, de treinta anos de edad de antecedentes perversos y criminales».
s

(115)
(116)
(117)
(118)
fortificades
(119)
(120)

Ibid.
Ibid.
ADG Carta de Mn. Ferran Jordà al Bisbe de Girona, el 27-V-1901.
Era l'antiga casa del Batlle de Sac (Cf. P. CANER i LL. VILAR, Castells i cases
de Calonge. Anals de l'IEG vol. XXIII1976-77 pp. 317-318.
ADG Ibid.
Ibid.
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El rector es mostrà desconfiat referent a l'activitat de recerca dels
culpables per part de l'autoritat.
« . . .temo con fundamento sea solo aparente dicha actividad
pues asi lo demuestran al perpetrarse los actos criminales arriba
relatados cometidos en los anos 1896 y 1900» (121).
I acaba demanant al Bisbe:
«Un pronto traslado para poner a salvo sus vidas y egercer (sic)
su ministerio con mucho mas fruto que en esta población de
Calonge, sobre la que como pueblo deicida que es, pesa la
mano justiciera y airada de todo un Dios» (122).
Aquesta remarca final tan pintoresca i exagerada (extrapolar la responsabilitat d'un atemptat ben concret a tota la població i identificar
—encara que sovint es donés— anticlericalisme amb antiteisme) ha de ser
judicada amb benignitat atès l'explicable nerviosisme de Mn. Ferran.
El 25 d'octubre del 1902 a la mateixa hora que en l'anterior ocasió
esclatà un altre petard, aquesta vegada, sobre la mateixa casa rectoral,
amb l'esglai corresponent dels capellans, i de les monges de la casa veïna (123).
En aquesta ocasió el Bisbe va adreçar-se al Governador Civil de
Girona.
«Este es el cuarto atentado que se ha cometido en aquella
población contra el clero parroquial de la misma. Espero que se
servirà Vd. disponer lo oportuno para la represión de hechos
tan criminales, evitandose el disgusto de haber de retirar de
aquella parròquia el clero destinado al servicio de la misma»
(124).
El Governador Civil, Joan de la Mata Dacate, s'adreça immediatament (125) al bisbe tot qualificant l'acte de «bàrbaro atropello», tot
assegurant-li que:
« .. .por mi parte no escasearàn los medios de que dispone mi
autoridad, no solo para reprimir hecho tan criminoso sinó
también para restablecer la tranquilidad y sosiego de todo aquel
vecindario...».
El 30 d'octubre de 1902 l'ecònom Mn. Miquel Serra davant del con(121) Ibid.
(122) Ibid.
(123) ADG Telegrama de Mn. Miquel Serra a la Secretaria de Cambra: «Hoy a las 3.45
minutos estalló petardo casa / rectoral encima boquete tejado susto correspondiente».
(124) ADG Ofici del Bisbe de Girona al Governador Civil el 25-X-1902.
(125) ADG Ofici del Governador Civil al Bisbe de Girona el 26-X-1902.
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tinu perill «y el abatimiento de animo en que deja la repetición de los
atentados contra los habitantes de esta casa rectoral...» demanà al Bisbe
la deguda autorització per a poder marxar del poble (126).
No obstant això, aquesta autorització no fou atorgada. Mn. Miquel
Serra i el Batlle de Calonge anaren a Girona i aquest s'entrevistà amb el
Governador. De tornada a Calonge, el Batlle explicà al rector l'entrevista.
Les sospites del Batlle anaven adreçades cap a un tal Garcia, que vivia
« . . .amancebado y que habia amenazado a su manceba por
haberle despedido de su compania» (127).
Naturalment Mn. Serra no va admetre aquesta versió.
Sembla que tot plegat ens hagi allunyat del fil de la nostra història de
les Germanes Carmelites. Cal dir que encara que els atemptats no foren
expressament adreçats a elles, sinó al clergat de la parròquia, prou que les
monges degueren patir del clima advers! D'una banda, per la proximitat
física dels atemptats de 1901 i 1902. D'una altra banda perquè els odis
s'adreçaven a la religió que elles ensenyaven i a les persones dels seus
confessors (128).

Una altre de les fundacions de Dominga Juera fou aquest "Colegio San Martín". (Fot.
Pere Oliver).
(126) Ofici de Mn. Miquel Serra al Bisbe de Girona el 30-X-1902.
(127) ADG Carta de Mn. Miquel Serra al Bisbe de Girona 5-XI-1902.
(128) Mn. Ferran Jordà havia estat facultat per a confessar les monges en el decurs de
dos triennis consecutius (Cf. ADG Ofici de la Germana Carme Solà al Bisbe Sivilla, el
14-XII-1900.
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LA «SETMANA TRÀGICA» (129)

A Barcelona, el dilluns dia 26 de juliol hi hagué vaga general. L'endemà començaren a flamejar els convents, s'alçaren barricades i s'inicià la
lluita pels carrers (130). A Calonge els aldarulls no van trigar gaire a
començar. Els trobem explicats per testimonis presencials:
Era el dimecres 28 de juliol del 1909, vigília de Sant Eugeni, data en la
qual se celebrava la Festa Major d'estiu a Calonge (131). A la Plaça Major
hi havia alguns venedors. Com cada dia cap a dos quarts de nou, les nenes
s'adreçaven al col·legi de les «Hermanes». Quan arribaren davant la seva
porta, hi trobaren ple de gent. Un home les féu tornar a casa dient-los que
no hi havia classe. Creixia l'enrenou. Hom conta que a la plaça s'enfrontaren dos grups, un d'incendiaris disposats a cremar l'església i l'altre dels qui
intentaven dissuadir-los. Un d'aquests cridà ben fort: «la persona que fa
això no té seny ni vergonya!». Un altre dels exaltats li preguntà: «Ho tens
per dit això?». El primer li respongué: «Sí!». I ambdós grups començaren a
agredir-se (132).
Mentrestant les monges havien marxat precipitadament.
Sembla que un grup d'incendiaris intentà calar foc al Col·legi, però en
Lluís Isern, que tenia una botiga de bacallà al carrer de la Barrera, els va
dissuadir pel greu perill de propagació de l'incendi a les cases veïnes que
hauria pogut tenir conseqüèncias catastròfiques (133). Davant d'això optaren per la destrucció pura i simple.
Pel balcó dels carrer Major anaven llençant els plats, la roba, el
mobiliari, àdhuc els matalassos de les monges i els anaven apilant enmig
del carrer Major, davant d'una multitud embadalida.
Les reaccions foren diverses. Conten que un infant intentà prendre
quelcom i el seu pare, agafant-lo per l'orella l'obligà a retornar-ho a la pila
(134). D'altres, en canvi (alguns de famílies d'anomenada) requisaren
coses: «No tot es va perdre per a tothom...» (135).
(129) Per la Setmana Tràgica i els fets de Calonge vegi's J.C. ULLMAN, La Semana
Tràgica. Estudio sobre las causas socioeconómicas del anticlericalismo en Espana (1898-1912).
Barcelona (1972), esp. p. 578 n. 74. (Cf. J. AYMAR, Els secrets de sa Bardissa pp. 90-93).
(130) F.SOLDEVILA, Història dels Catalans, Barcelona, 1970, vol. V pp. 3011-3032.
(131) J.AYMAR, L'Església Parroquial de Sant Martíde Calonge, pp. 28-29.
(132) Contat per Maria Avellí, testimoni ocular.
(133) J. AYMAR, Els secrets de sa Bardissa, loc. cit.
(134) Testimoni de Maria Isern que ho sabia pel seu pare Lluís Isern i Darnaculleta,
testimoni ocular.
(135) Testimoni Maria Avellí i Anna Poch.
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Els destructors entraren a la capella i, al crit de «visca la llibertat»
(136), van fer caure les imatges. Encara hom recorda (137) com les arrossegaven carrer Major avall per portar-les, amb les altres restes, al convent
dels Germans de les Escoles Cristianes. Donya Dominga Iglesias des del
seu balcó de la plaça Major cridava, amb el seu accent cubà: «j;—Ay
pobrecitas, pobrecitasü» (138).
Tot es va portar al convent i, com que aquest sí que estava isolat i
allunyat del casc urbà, es va procedir a la seva crema (139). La pira no
prenia i un personatge geperut va aconsellar als incendiaris que fessin un
forat al sostre perquè tingués major tiratge. Així ho feren (140) i les flames
assoliren grans proporcions.
Ben de matí les monges havien fugit, vestides «de dona», «amb sac i

Grup d'alumnes del Col.legi de les GG. CC. vers l'any 1908.
(136) APC «Suscripció oberta per arreglar el Col·legi de Ntra. Sra. del Carme destruït y
cremat al crit de visca la libertat en 28 Juliol de 1909», Lligall s/n.
(137) Ciseta Castelló, testimoni presencial.
(138) Ibid.
(139) J. AYMAR, op. cit.
(140) Testimoni Lluís Mont.
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faldilles i un mocador al cap», segons l'expressió popular. Un servent de
can Pepe Bou n'acompanyà algunes, entre elles la Superiora, fins al mas
Sabater, a les afores del poble. Mentre eren allà, els arribà la notícia de la
fogarada de Calonge. El propietari del mas Sabater, Josep Massich i
Masferrer, les va fer sortir per darrera i les portà fins a can Radó, on vivia el
seu cosí Feliu Joanals i Vilar, home molt religiós (141).
Després les van portar a can Cabré, camí de can Torroella de Fitor.
Tant en Massich com en Joanals contaven l'anècdota següent: En una
parada que feren pel camí per reposar, en Massich va dir-los: «Vostès van
molt descuidades i molt refiades». I la Superiora, que era Paula Turró de
Santa Gertrudis, com a resposta es va treure, de sota la faldilla, un revòlver
tot dient: «No anem descuidades, que anem ben previngudes» (142).
Les altres monges, entre elles la germana Milagro Piquer, s'amagaren
a casa la seva protectora, Dominga Iglesias. Aquesta demanà al marit de la
seva serventa, en Martí Poch, que les fes sortir del poble. Juntament amb
l'Enric «Moixí» van acompanyar-les fins el Coll de la Ganga. Conten que
pel camí trobaren alguns incendiaris que els deturaren i els preguntaren:
«On aneu amb aquestes?» I en Martí Poch els esquivà: «Anem allà on ens
convé» (143), i tiraren dret. També conten que després la «Hermana
Milagros» sempre deia a en Martí Poch, home allunyat de les pràctiques
religioses: «Martí, tu no et pots condemnar!, amb el que vas fer per a
nosaltres!» (144).
Segons el Llibre de l'Obra de la parròquia de Sant Martí, el rector
d'aleshores, Mn. Miquel Serra, que havia començat a fruir dels «efectes de
l'enseyança religiosa creada pel Rvd. Abrich» i que l'havia acompanyada
«amb el seu zel i treball ( . . . ) pogué veure un renaixement de la parròquia»
que els fets de juliol del 1909 «van estroncar bruscament i com un flagell
( . . .). Hom diu que del sentiment d'això i dels seus efectes en va morir»
(145).
6.

LA RESTAURACIÓ DEL 1910
L'estroncament, però, havia de durar poc. Da. Dominga Iglesias, que

(141) Testimoni Mercè Massich que ho sabia pels seus avis, Josep Massich i Feliu
Joanals, protectors de les monges.
(142) Ibid.
(143) Testimoni d'Anna Poch, afiliada de Dominga Iglesias.
(144) Ibid.
(145) APC Llibre de l'Obra, II. «Nota dels Sacristans (sic) i Rectors».
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s'estava construint una nova casa a Calonge, va dir que no volia viure al
poble si no retornaven les monges (146). Ella mateixa, acompanyada de
Donya Elisa Sabater van anar a Vic per a gestionar la tornada. Sembla que
al principi les Carmelites es mostraren reticents a tornar.
« . . .però las repetidas instancias dels vecindario, que protestaba no haber tenido intervención en los desmanes cometidos
porgente advenediza y enemiga delpueblo, hizo que la Dirección
del Instituto tomase otra vez a su cargo la misión de instruir a las
ninas que acuden en buen número a las tres clases o grados, ya
gratuitamente, ya con mòdica retribución...» (147).
Consta documentalment que es va obrir una subscripció pública per a
restaurar el Col·legi (148). I el mes de gener del 1910 les monges ja
tornaren a ser a Calonge (149). La nova superiora fou Francesca Abadal de
Nostra Senyora del Roser. El 1911 Joan Pagès i Dominga Iglesias pogueren enllestir la seva casa bastida d'un elegant modernisme. Començava una
nova etapa.
7. APÈNDIX
7.1.

ALGUNES MONGES

7.1.1. La mare Annita

Es deia Anna Pagès i era filla de Berga, de família benestant. En
entrar a la congregació Carmelitana, afegí al seu nom «de la Nativitat».
A la dècada dels vint ingressà al Col·legi de Calonge, on s'ocupà de la
classe «de pago».
Era molt amiga de la Superiora, la Mare Elionor (Leonor) Gassó i
Segura (1894-1926). Quan aquesta morí, prematurament, la germana Annita ocupà el càrrec de Superiora (150).
Sabia molt de pintar i a les tardes n'ensenyava. Per encàrrec de Mn.
Josep Esparch (regent de la Parròquia del 1919 al 1927) va pintar la imatge

(146) Testimoni d'Anna Poch.
(147) Cf. Compendio Ilustrado del Instituto p. 268.
(148) APC «Suscripció oberta per arreglar el Col·legi. . .».
(149) Això es desprèn de la llibreta de despeses per a l'educació de Júlia Avellí, afiliada
de Donya Dominga Iglesias («Gastos de la Educación de mi ahijada Julià»). Arxiu família
Pagès.
(150) Testimoni de Maria Avellí.
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de la Puríssima de l'església de Sant Martí que havia quedat molt ennegrida
pel fum dels ciris. Hom diu que la va pintar tan blanca i ensucrada que més
que Verge semblava de la «belle époque» (151).
La mare Annita Pagès tenia unes faccions difícils i era geniüda, però es
feia estimar. Quan va marxar a Berga, les alumnes li van regalar una
imatge de la Verge nena (la «Nena Maria») que encara es conserva al
col·legi.
El 1940, quan retornà la comunitat, exercí de nou, durant poc temps,
el càrrec de Superiora.

Una de les excursions organitzades pel Col·legi a Torre Valentina. (Fot. "Pascalet").
7.7.2.

La «Hermana» Milagros

Una de les figures més vinculades al col·legi de les Carmelites de
Calonge i més present en el record de molts calongines fou, sens dubte, la
Germana Milagro(s) Piquer (1870-1955).
L'«Hermana Milagro(s)», com la coneixíem popularment, que en
realitat es deia Carme, era valenciana. Recordem que havia estat una de
les monges fundadores. El seu temperament afable i la seva vocació envers

(151)

J. AYMAR, L'Església Parroquial de SantMartíde Calonge, p. 169 i n. 188.
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les criatures més petites, va fer que, durant tots els seus gairebé seixanta
anys de tasca docent al Col·legi, els dediqués als nens i nenes petits. Va
ensenyar a llegir i a escriure tres generacions. Mai no arribà a perdre el seu
accent valencià i és curiós constatar que la mainada que es formà amb ella,
aprengué a llegir amb aquest deix característic.
Prova del molt que va estimar Calonge és que tant després del 1909
com del 1936 va demanar per tornar al Col·legi.
El juliol d'aquest últim any, l'alcalde Nisu Vila, al qual ella coneixia de
petit, en va tenir cura i va oferir-li totes les garanties. Conten que mentre va
durar l'enfrontament bèl·lic, va estar-se a l'Hospital de Sant Feliu de
Guíxols i una família que va anar, a peu, a veure-la, en preguntar-li si
acabada la guerra tornaria ella al poble, els respongué: «És clar que sí! La
gent de Calonge no és dolenta» (152). I, en efecte, va tornar.
El setembre del 1944, en escaure's les seves noces d'or docents, tot
coincidint amb el quinquagèsim aniversari de la fundació del Col·legi, els
calongins li vant retre un homenatge (153).

Benedicció de la nova campana de la Capella l'any 1955. Fou padrina la germana
Milagros.

Làpida commemorativa de la construcció
de la Capella del Col.legi.

(152) Testimoni de Maria Avellí.
(153) Els actes tingueren lloc els dies 15,16 i 17 de setembre del 1944. Hi assistí el bisbe,
Dr. Cartanà. Van concloure amb una vetllada a càrrec dels alumnes, i antigues alumnes. La
Carme Vilaseca acompanyà els cants amb el piano i la nena Montserrat Avellí interpretà
algunes peces. (Programa editat per la impremta Bonet de Ripoll).
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I a primers d'octubre de 1955, quan, en el pati del Col·legi va ser
beneïda solemnement la nova campana de la capella, el poble va voler
que la padrina fos la germana Milagros. Ja molt malalta (estava assistida
pel metge i per la germana Perramon), va seguir la cerimònia des de la
terrassa. Conten que amb la mà enviava besades als seus antics alumnes i a
la gent del poble que omplia el pati i els terrats.
Vuit dies després va morir i està sepultada a Calonge.
7.1.3.

La «Hermana» Teresa

Es deia Teresa Perramon i Cassayas i nasqué a Manresa el 1897. Féu
els vots simples el setembre del 1920 i els perpetus el 1926 a Sant Joan de les
Abadesses. Estigué destinada als Col·legis de Carmelites de Sant Boi de
Lluçanès i de Sant Feliu de Pallerols.
Durant la guerra civil estigué a Barcelona on la sorpengué un tiroteig
darrera la Catedral mentre anava al convent del carrer Lladó. Hom conta
que s'enfrontà a uns milicians dient-los decididament: «Jo sóc monja, en el
nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Jo em vaig donar a Déu per a tota
la vida». Durant la guerra estigué fent de minyona i va patir molt (154).
El 1940 ingressà al Col·legi de Calonge en el qual s'ocupà fonamentalment de les «labors» i del ler. grau. Sabia pintar i brodar amb molta traça.
Tenia un germà, fabricant de cintes, que sovint li enviava retalls i les
alumnes més grans n'hi compraven a pesseta el tros.
Quan algú li elogiava una obra seva i li preguntaven si l'havia feta ella,
sempre contestava que era feta de les «hermanes». Era tot humilitat i
bondat; físicament era més aviat plena i d'ulls riallers. Amb pudor mongívol tenia una capsa plena de trossos d'un estor vell i els feia posar a les
alumnes que no portaven mantellina per a anar a la capella.
La seva mort, ocorreguda a Calonge el desembre del 1964, va ser
exemplar. Malgrat la seva dolorosa malaltia, no va exterioritzar per res el
seu patiment (155), una actitud soferta que la caracteritzà tota la vida.
7.2. LES SUPERIORES

— Carme Solà de la Beata Arcàngela (1894-1903).
— Elvira Pol de Santa Magdalena de Pazis (1903-1906).

(154) Testimoni de la seva neboda Palmira Perramon, Carmelita de la Caritat.
(155) Testimoni del metge que l'assistí, Dr. Agustí Cortès.
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— Maria Vicenta Roca de Jesús (1906-1909).
— Paula Turró de Santa Gertrudis (1909) l.a expulsió.
— Francesca Abadal de N. a Sra. del Roser (1910-1915).
— Magdalena Cabré de Sta. Helena (1915-1918).
— Dolors Tort de N. a Sra. del Pilar (1918-1924).
— Leonor Gassó de Sant Ramon (1924-1926).
— Anna Pagès de la Nativitat (1926-1936) 2.a expulsió.
— Maria Cots Bové de Sta. Margarida (1939—1948).
— Maria del Carme Plana de Sant Josep (1948-1954).
— Roser Rius (1954-1960).
— Teresa Besora (1960-1964).
— Carme Pignatelli (1964-1970).
— Carme Canals (1970-1973).
Després d'aquest trienni, la comunitat fou assumida per la de Palamós
i la Gna. Amor Boleda tingué cura del parvulari i la guarderia fins el 1979,
que les Carmelites de la Caritat abandonaren definitivament Calonge.
7.3. PATRONAT DEL LLEGAT DE DONYA DOMINGA

«Muy ilustre Sr. D. Esteban Pibernat, Canónigo Lectoral de la Catedral Basílica de Barcelona; Don Martín Vilar y Juera (hijo), y el Excmo.
Sr. Don Camilo Julià y Vilasendra. (Según el Testamento de Dna. Dominga del 24 de diciembre de 1895).
— Falleció D. Esteban Pibernat el 2 de marzo de 1907, sin designar
sustituto. Los otros dos nombran a D. Domingo SUNOL AUDINADE,
Presbítero de Barcelona el 13 de abril de 1907.
— Fallecido D. Camilo Julià el 27 de marzo de 1909, sin designar
sustituto. Los otros dos nombran a D. Camilo JULIÀ VILAR, abogado de
Barcelona el 30 de abril de 1909.
— Fallecido D. Domingo Sunol el 7 de marzo de 1913, sin designar
sustituto. Los otros dos legados tampoco lo nombran, ni en su defecto el
litre. Sr. Obispo de Gerona, según el Testamento.
— Fallecido D. Martín Vilar Juera el 27 de junio de 1931, sin designar
sustituto. Queda, por lo tanto, Don Camilo Julià Vilar como único legatario sobreviviente. Este nombra, como sucesor de D. Martín Vilar al Rdo.
D. Luís PATXOT CROSAS, Prebístero de Sant Feliu de Guíxols el 5 de
agosto de 1931.
—* El 1 de agosto de 1931, el litre. Sr. D. Enrique Gimeno Arxer,
Vicario Gral. y Juez Oidor de Testamentos de esta Diòcesis nombró al
Doctor D. Antonio N ARAN JO LUQUE, Pbro. Dean de la Santa Iglesia
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Catedral Basílica de Gerona, Legatario y albacea ejecutor testamentario
de Dona Dominga Juera Patxot, en sustitución del difunto Don Domingo
Sunol.
— D. Camilo Julià Vilar renuncio su cargo de patrono o albacea. A
f in de que tal cargo esté provisió debidamente, los Sres. Naranjo y Luís
Patxot nombran a D. Manuel FONT CROSAS, escribiente, y vecino de
Sant Feliu de Guíxols». (Registre de la Propietat de la Bisbal. — T. 922 /
69-75).
— Més tard, fou nomenat Joan Salvador, com a llegatari, en un
document privat (carta), però sense ésser registrat davant del Notari.
7.5.

APÈNDIX DOCUMENTAL
I

1894, octubre, 3.Vic.
La Superiora General comunica al bisbe de Girona la instal·lació d'una
Comunitat de GG. CC. de la Caritat a Calonge, a petició de Dominga Juera
de Vilar.
«Excmo. e Ilmo. Sr. La que suscribe tiene el honor de comunicar à
V.E.en cumplimiento de su deber el propósito de instalar una Comunidad
de Hermanas de su Instituto en Calonge de esa Diòcesis à petición de la
piadosa Senora Da. Dominga Juera de Vilar y mediante sus buenos oficiós,
à. fin de establecer una Ensenanza que proporcione à las jóvenes de aquella
población una sòlida educación religiosa a la par que una esmerada instrucción.
Al efecto suplica atentamente a V.E. se digne otorgarla su beneplàcito y su bendición para llevaria a debido efecto. Y así mismo suplica se
sirva designar confesores ordinàries y extraordinàries que se encarguen de
la dirección espiritual de las Hermanas que allí se designen.
Gracia que se prometé de la reconocida bondad V.E. — Dios guarde a
V.E. muchos anos. — Vich 3 Octubre de 1894. — Superiora General. —
Ha. Anà Soler de Sta. Sabina. — Exmo. Ilmo. Obispo de Gerona».
ADG. S: 420.
II

1894, novembre. Calonge
Fundació del Col·legi de les GG. CC. de la Caritat a Calonge.
«Gracias a la munificència y magnànima caridad de la Sra. D.a Dominga Juera y Patxot, Vda. de Vilar, fué fundado en esta villa un Colegio
para la ensenanza gratuita (al igual que la de los Hermanos) de las ninas de
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la población. Para ello se utilizó la casa número veinticinco de la calle
Mayor, y se encargó del mismo el Instituto de Hermanas Carmelitas de la
Caridad. En el dia dos de Noviembre de mil ochocientos no venta y cuatro,
se establecieron dichas religiosas en el local preparado. Fué su primera
superiora la Madre Carmen Solà de la Bta. Arcàngela, y las primeras
religiosas, las Hnas. Gertrudis Turró, Mercedes Vidal, Milagro Piquer y
Maria Gertrudis Arlandis. Las acompanó la Rnda. Superiora Provincial de
Barcelona Madre Maria Pou de Sta. Faustina, con su secretaria la Madre
Margarita Arolas. En el siguiente dia cuatro abrieron las clases, que son:
1.° de parvulos, 2.° Elemental, 3.° Superior, y 4.° Planchado. Las dos primeras del todo gratuitas, las otras dos son de pago. A pesar de la oposición y
guerra que desde luego se hizo a este Colegio (que se intitulo de Ntra. Sra.
del Carmen) por los masones, librepensadores y toda clase de impios que
constituyen la mayoria de la población, fué acreditandose cada dia mas, y
las alumnas fueron aumentando de tal manera que en el verano próximo,
eran insuficientes los locales. Al visitar en este mismo verano la piadosa
fundadora su colegio, quedo sumamente complacida del aprovechamiento
de las alumnas en letras, labores y doctrina cristiana, así como de las
superiores aptitudes que para sus diversos cargos revelaban las Hermanas:
y haciéndose cargo de la insuficiència del local ya en el presente, ya por el
aumento de alumnas que podia fundadamente esperarse, determino el
ensanche del Colegio. Para esto encargó al fervoroso y desinteresado
cristiano é (sic) inteligente y activo Maestro de Obras, Don Pedró Pasqual
y Bagues, natural de S. Feliu de Guixols, la realización de dicho ensanche.
A este fin fueron compradas las dos casas números 27 y 29 contiguas a la
primera, con cuyos terrenos y una pequena parcela del jardin rectoral,
cedido por el Pàrroco D. Bartolomé Abrich, hubo espacio suficiente para
el ensanche proyectado. Comenzàronse las obras en 6 Noviembre de 1895
y se terminaren en Septiembre de 1896. En la parte del patio del Colegio se
levantó el edificio de las clases, en la de la calle Mayor una magnífica
capilla pública en honor de la Virgen del Carmen».
APC. LLibre de l'Obra II.
III
1894, novembre, 21. Calonge
La germana Carme Solà demana al Bisbe de Girona l'autorització per
beneir l'Oratori del Col·legi.

«Exmo. é (sic) Ilmo. Sr. Obispo de Gerona. Exmo. Senor. Pongo en
su conocimiento que el altar de este colegio està ya arreglado, así que ruego
à (sic) V.E.I. se digne autorizar al Rdo. Sr. Cura Pàrroco de esta Villa para
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bendecir dicho Oratorio y dejar la Sma. Reserva en el mismo, lo que
deseamos vivamente para poder tener el consuelo de visitar al Senor
muchas veces y honrarle en esta pobre casa en cuanto podia hacerlo esta
pequena Comunidad. El Rescripto de Roma supongo se lo mandó la Rma.
M. General, si no fuese así, se lo enviaria desde aquí enseguida esta su muy
atenta y humilde hija en el Senor que para todas estàs Hermanas le pide la
bendición y con respeto B.S.A. Ha. Carmen Solà de la Bta. Arcàngela».
ADG. S: 420.

IV
1894, diciembre, 20. Gerona
El Bisbe de Girona dóna permís per a poder celebrar la Santa Misa a
V Oratori privat de les GG. CC. de Calonge.
«Informado de que el local destinado al nuevo oratorio privado de la
Casa de las Hermanas Carmelitas de ía Caridad de Calonge se halla
separado de todo uso profano y domestico, convenientemente decorado y
provisto de ornamentes, vasos sagrades y demàs objetos necesarios para la
celebración de la Santa Misa, en uso de las facultades apostólicas que Nos
estan conferidas por rescripto de 16 de julio de 1869, concedemos que por
el tiempo de Nuestra voluntad pueda celebrarse el augusto sacrificio en
dicho oratorio en la forma prevenida en el mencionado rescripto. Asimismo constàndonos que el propio oratorio se halla provisto de tàbernàculo arreglado en conformidad à las prescripciones litúrgicas, de la correspondiente làmpara y de copón bendecido en virtud de las facultades
apostólicas que nos estan otorgadas por el expresado rescripto de 16 de
julio de 1869 y de 13 de marzo de 1891 concedemos que en el referido
oratorio pueda estar reservado, por el tiempo de Nuestra voluntad el Smo.
Sacramento, debiendo al efecto celebrarse en el mismo à lo menos un dia
de cada semana la santa misa, arder dia y noche delante del Tabernàculo la
làmpara y observarse los demàs requisitos prescriíos por el ritual romano,
quedando en todo salvo los derechos parroquiales. Fdo. Tomàs, Obispo de
Gerona».
ADG. S: 420.

V
1895, diciembre, 24. Barcelona
Fragment del testament de Domingo JuerayPatxot, autoritzat pel notari
Miquel Martí i Beya (veg. nota 37).
«Quieròyes mi voluntad que las tres casas que poseo en la villa de Sant
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Feliu de Guixols, Provincià de Gerona situadas una en la calle Travesia del
Garrofer, senalada con el número diez; otra situada tambien en la
pròpia calle Travesia del Garrofer senalada con el número doce; y otra casa
situada en la calle de la Penitencia, senalada con el número veinte y uno
(sic) esquina à la citada calle travesia del Garrofer, se destinen perpetuamente à Escuela de Patronato particular para ninos de la citada villa. Para
evitar cualquiera duda que pudiese ocurrir, declaro y hago constar, que la
casa con su patio anexo situado en la calle Travesia del Garrofer, senalada
con el número diez, tiene una superfície total de trescientos cincuenta
metros cuarenta y cuatro decímetros iguales à nueve mil doscientos setenta
y dos palmos setenta y tres céntimos de palmos cuadrados, de los cuales
cuatro mil seiscientos veinte palmos noventa y siete céntimos se hallan
edificades y los restantes cuatro mil seiscientos cincuenta y un palmos
sesenta y seis céntimos se hallan destinades à patio; y que esta superfície
procede y la he segregado de la que era antes huerto y almacen de la casa
situada en la calle de los Arboles de dicha villa de San Feliu de Guixols
senalada con el número cincuenta y ocho, de superfície cuando yo la
adquirí veinte y tres (sic) mil quinientos veinte palmos que me pertenece
por venta otorgada à mi favor por D. Juan Bernich y Pou, con escritura que
autorizó el Notario de San Feliu de Guixols D. Joaquín Ametller à diez de
Octubre de mil ochocientos sesenta y seis, quedando por lo tanto en virtud
de esta segregación reducida la cabida de la casa situada en la calle de los
Arboles número cincuenta y ocho, con su huerto anexo à catorce mil
doscientos cuarenta y siete palmos treinta y siete céntimos. La casa situada
en la Calle Travesia del Garrofer número doce, la adquirí de Da. Delfina
Caces, con escritura ante el Notario de La Bisbal D. Francisco Miró, à diez
y seis (sic) de Julio de mil ochocientos noventa y uno y la casa situada en la
calle de la Penitencia número veinte y uno (sic) la he adquirido de D. Pedró
Cruanas con escriíura ante el Notario de San Feliu de Guixols D. Joaquín
Sala y Martí, à veinte y tres de Abril de mil ochocientos noventa y dos. Al
objeto de que pueda llevarse à cumplimiento mi espresada (sic) voluntad,
de que dichas casas se destinen perpetuamente à Escuela de ninos de dicha
vila, lego las mencionadas tres casas al Muy llustre Sor. Doctor D. Esteban
Pibernat, Canónigo Lectoral de esta Santa Catedral Basílica, à mi hijo D.
Martín Vilar Juera y à mi hijo político el Excmo. Sor. D. Camilo Julià y
Vilasendra los cuales tendràn la obligación de conceder el uso gratuito de
dichas fincas à los hermanos de las Escuelas Cristianas para que instalen en
ellas, sinó lo hubiese hecho antes yo una Escuela para ninos de la indicada
población. Si por cualquier circunstancia los referides Hermanos una vez
instalados en dicha villa no quisiesen ó no pudiesen permanecer en ella
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dedicades al Ministerio propio de su Instituto, los espresados legatarios
tendràn la obligación de conceder el uso gratuito de las referidas fincas à las
personas que ellos crean convenientes para que establaezcan en dichos
locales una'Escuela tambien de Patronato particular para ninos de la
indicada villa, con la precisa condición de que la ensenanza que se de en
dicha Escuela se halle basada en los principies de nuestra Santa Religión
Catòlica Apostòlica y Romana, y si esta condición de j ase de cumplirse à
juicio de los espresados legatarios podran exigir de las personas que
tuviesen à cargo dicha Escuela el desocupo de las citadas y conceder à las
otras personas que ellos crean conveniente: el uso de las rnismas para el
objeto espresado (sic). Quiero tambien y es mi voluntad que las dos casas
que poseo en la calle Mayor de la villa de Calonge senalada con los
números veinte y cinco y veinte y nueve (sic) y las dos porciones ó piezas de
tierra que tengo en la calle de la Rutlla de la misma villa y parage (sic)
nombrado «Camp del Coll» Con edificio en ellas levantado se destinen
perpetuamente à saber; las dos casas de la calle Mayor à Hermanas
Terciareas del Carmen y las dos porciones de terreno de la calle de la
Rutlla con dicho edificio à los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Para
evitar cualquier duda que pudiese ocurrir, declaro y hago constar, que la
referida casa número veinte y cinco de la calle Mayor de la villa de Calonge
se compone de planta baja, primero y segundo piso con dos cuerpos y un
huerto de secano unido à la misma por la espalda en cuyo linde de Oriente
hay una habitación de planta baja de superfície en junto trescientos
ochenta y un metros ochenta y nueve centímetres aproximadamente, cuya
casa adquirí de D. Juan Cama y Boada con escritura de venta que à mi
favor otorgó ante D. Joaquín Sala y Martí, Notario de San Feliu de Guixols
a tres de Setiembre de mil ochocientos no venta y cuatro, la casa número
veinte y nueve (sic) de la referida calle Mayor de la villa de Calonge que
consta de planta baja y dos pisos y ocupa una superfície de sesenta metros
sesenta y siete decímetros, la adquirí de D. Emilio Vila y Roura en virtud de
la venta perpètua que à mi favor otorgó ante el suscrito Notario à diez y ocho
(sic) de Noviembre ultimo la primera de las indicadas porciones de terreno
de la calle de la Rutlla cuya cabida es de veinte y una àreas ochenta y siete
centiàreas la adquirí tambien por compra venta de Don Narciso Ponsatí y
Marsal según escritura autorizada por D. José Bellido y Mascias Notario
de Palamós à treinta y uno de Agosto de mil ochocientos no venta y tres; y
la otra porción de tierra de la misma calle de la Rutlla de la villa de Calonge
que tiene la cabida de cinco àreas cuarenta y siete centiàreas, la adquirí de
D. Esteban Mont y Albertí por igual titulo de compra venta con escritura
autorizada por dicho Notario D. José Bellido à seis de Noviembre del
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citado ano mil ochocientos noventa y tres y el edificio lo he mandado
construir à mis costas. Al objeto de que pueda así mismo llevarse à
cumplimiento mi expresada voluntad, de que dichas cuatro fincas se destinen perpetuamente esto es, las dos primeras à Hermanas Terciarias del
Carmen y las otras dos à los Hermanos de las Escuelas Cristianas, lego las
referidas cuatro fincas al Muy llustre Sor. Doctor Don Esteban Pibernat,
Canónigo Lectoral de esta Santa Catedral Basílica, à mi hijo Don Martín
Vilar Juera y à mi hijo político el Excmo. Sor. D. Camilo Julià y Vilasendra, los cuales tendràn la obligación de conceder el uso gratuito de dichas
fincas à los referides Hermanos y Hermanas respectivamente para que
instalen en ellas si yo no lo hubiera hecho antes las Escuelas para ninos y
ninas de la indicada población. Si por cualquier circunstancia dichos Hermanos y Hermanas una vez instalados en dicha villa de Calonge no quisiesen o no pudiesen permanecer en ella dedicados al ministerio propio de su
Instituto, los referides legatarios tendràn la obligación de conceder el uso
gratuito de las mencionadas fincas à las personas que ellos consideren
convenientes, à fin de que entablezcan en dichos locales una escuela
también de patronato particular para ninas y ninos de la misma Villa de
Calonge con la precisa condición de que la ensenanza que se de en la
indicada Escuela se halle basada en los principios de Nuestra Santa Religión Catòlica Apostòlica y Romana, y si esta condición dejase de cumplirse
à juicio de los referidos legatarios podran exigir de las personas que
tuviesen à cargo de dicha Escuela, el desocupo de las citadas casas y
conceder à las otras personas que ellos consideren conveniente, el uso de
las mismas para el objeto expresado. Al objeto también de que se de
cumplimiento à dicha voluntad, lego à los referidos Muy llustre Sor.
D. Esteban Pibernat Canónigo Lectoral de esta Catedral Basílica, Don
Martín Vilar y Juera y el Excmo. Sor. Don Camilo Julià y Vilasendra la
cantidad de cien mil pesetas, cuya suma invertiran en valores que den renta
y los depositaràn en la Sociedad o Banco que consideren conveniente
invirtiendo por igual las tres cuartas partes de los productes líquides de los
indicades valores en el pago de la asignación ú honoraries de las personas
que tengan à su cargo dichas Escuelas. La restante cuarta parte de los
expresados productes la retendran en su poder dichos legatarios como
fondo de reserva para atender à los gastos de reparación y conservación de
las mencionadas fincas y pago de los derechos à la Hacienda de que luego
haré mencion. Cada uno de los referidos legatarios Muy llustre Sor.
Estaban Pibernat, Don Martín Vilar y Juera y el Excmo. Sor. Don Camilo
Julià deberàn nombrar para después de su muerte persona de su confianza
que le sustituya en dichos legados, y si no lo hicieren, impongo a los otros
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dos legatarios sobrevivientes la obligación de nombrar à la persona que
haya de sustituir al legatario fallecido, encargàndoles procure siempre que
uno de los tres legatarios sea Sacerdote, aunque para los susodichos efectos
deban si necesario fuere, considerarle como persona laica. Si falleciese uno
de los legatarios sin designar sustituto, y los otros dos sobrevivientes
dejasen transcurrir el termino de tres meses sin designar la persona que ha
de sustituir al legatario fallecido, faculto espresamente al Excmo. é Ilustrisimo Sefior Obispo de la Diòcesis de Gerona, como persona laica si fuese
preciso para que haga dicho nombramiento. Los sustitutos nombrados en
el modo y forma antes espresado, tendràn los mismos derechos y las
mismas facultades que los legatarios por mi ultimamente nombrados. Si
por cualquier circunstancia las referidas casas no pudiesen destinarse à
Escuela catòlica de ninos ó ninas de las repetidas villas de San Feliu de
Guixols y Calonge, es mi voluntad que los repetides legatarios arrienden
dichas fincas y destinen su producte liquido junto con las tres cuartas partes
del producto de las referidas cien mil pesetas à socórrer à los pobres de las
citadas villas de San Feliu de Guixols y Calonge ó à atender à las necesidades del Hospital de ambas villas, según su prudente juicio. Dichos legatarios percibiran tan solo como remuneración de las molestias que les oeasione el cumplimiento de mi volundad el cinco por ciento de la renta que
produzcan las espresadas cien mil pesetas, entendiéndose que por el solo
hecho de aceptar dicho cargo renuncian à cualquier otra remuneración que
por la ley puede corresponderles. Al determinar la inversión que debe
darse à los productes líquidos de dichas cien mil pesetas, me refiero à la
renta ó productos que resulte después de deducido dicho cinco por ciento
así como los demàs gastos que fuesen necesarios para percibir dicha renta.
Los derechos que los espresados muy Ilustrs Sor. D. Esteban Pibernat,
Don Martín Vilar y el Excmo. Sor. Don Camilo Julià hayan de satisfacer à
la Hacienda pública por razón de los legados de dichas fincas y de las
citadas cien mil pesetas, vendran à cargo de mi herència. Los derechos à la
Hacienda que los sustitutos de dichos legados hayan de hacer efectives por
las sucesivas trasmisiones de dichos legados, se pagaran del fondo de
reserva de que antes se ha hecho mérito. En el caso de que por cualquier
ley ó superior disposición no pudiese darse cumplimiento à las disposiciones que acabo de ordenar las personas que en aquella fecha resultaren ser
legatarias, enagenaràn las fincas referidas y los valores de que he hecho
mérito é invertiran su producto en las obras benéficas que ellos consideren
convenientes.
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VI

1896, julio, 10. Calonge
La germana Carme Solà escriu al seu cosí Ramon Font Pbre.
«litre. Sr. Dr. D. Ramon Font Pbro. Muy amado primo en Jesús: No
dudo està enterado de la nueva Iglesia y Colegio que nos ha hecho construir D.a Dominga y que la Capilla se inagura el 15 del que cursa: pues
bien, yo pensaba que no pudiendo asistir el Sr. Obispo, mandaria un
delegado, y que este seria mi querido pïimo, y como acabo de recibir carta
del Sr. Obispo y no habla de nada serà que el pàrroco de esta no le hablaria
de que viniese ninguno para la bendición de la bonita Iglesia. Yo, pues, no
puedo pasar esta tan oportuna ocasión sin invitarle a V. a sus hermanas,
sobrinos, sin descuidar a la buena Magdalena que todavia ha de constestar
a la que le dirigí y me prometió hacerlo. Espero de su bondad se dignarà
asistir, no puede figurarse cuanto lo deseo para tener el gusto de hablar con
una persona de su confianza, aquí estoy faltada de esto, que toda persona
necesita. El colegio, a Dios gracias, sigue bien, asistiendo a el 143 ninas
muy contentas, ademàs la población nos quiere en general y nos ha tornado
carino. Haga el Senor podamos hacer mucho fruto en estàs criaturas que
un dia seran madres y de estàs puede esperarse el cambio de esta pobre
población tan faltada de fe! Cuàntas hazanas de cafres podré esplicarle
(sic) el dia que tenga el gusto de verle. Con especiales recuerdos a Concepción, Dolores y sobrinos queda de V. affma. prima que le suplica la
encomiende a Dios y s.m.b. H.a Carmen Solà (Fdo.)».
ADG. S: 420.

VII
1896, julio, 15. Calonge
Inaguració de la Capella en el Col·legi de les GG. CC. de la Caritat.
«En el dia 15 de julio de 1896 fué bendecida solemnemente por el
referido Cura-pàrroco, autorizado por el Diocesano, la dicha capilla,
siendo asistido por lo Rvdos. D. Pedró Lacosta, y Pedró Costa, coadjutores, Don Narciso Molla natural de esta, D. Fernando Jordà, ex-coadjutor y
Don Jaime Prats, ex-ecónomo de esta parròquia y Don Fèlix Paradeda
Ecónomo de Palamós. — Acto seguido el propio Cura-pàrroco celebro
una misa solemne en la misma capilla, ejecutando las partes de música y
canto Has. del propio Instituto. Predico al ofertorio un elocuente sermón
el Ldo. D. Agustín Maymí y Calvet, catedràtico de Filosofia del Seminario
de Gerona. — Terminado el oficio se cantó por las mismas Has. un
solemne «Te Deum». Fueron presentes ademàs de los presbísteros men347
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cionados, la Sra. Fundadora, D.a Dominga Juera, vda. (sic) de Vilar, sus
hijos Don Juan, Dona Rosa y Dona Josefa, hijo político Don Camilo Julià,
nietos Dona Josefina, y Don Javier Julià; el Ayuntamiento, y el Juzgado
Municipal, el Maestro de Obras, autor del proyecto D. Pedró Pascual, los
Hos. de las Escuelas Cristianas del Colegio «San Martín», Has. Carmelitas
de Palamós y de S. Feliu, y numeroso publico que llenaba la iglesia y las
tribunas».
APG. - Llibre de l'Obra II.
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Aquest treball és un recull de notícies relacionades amb les entitats
esportives guixolenques i dels fets més remarcables que sobre les mateixes
s'han produït. Preferentment ens referirem a l'Ateneu Deportiu, branca
de l'Ateneu Social, que disposava de seccions de futbol, ciclisme, tennis i
també tenia una sala-cafè, així com un cine-teatre.
El camp de futbol fou emplaçat a la mateixa finca on és actualment:
l'anomenada Horta Gran dels Frares, després Horta d'en Donatiu, camp
de l'Ateneu Deportiu, «La Corchera», ara de propietat municipal.
En temps de l'Ateneu, el camp de futbol era més cap a llevant. Gràcies
a això, tenia pistes de tennis .a cada extrem i, voltant-ho tot, un velòdrom
que mai no es va acabar.
Igualment donem notícies de l'«Sport Club Guixolense», del C.E. i
D.A. (Centre d'Esbarjos i Deports Atlètics), del «Guíxols-Sport», del
Casal dels Esports, del Club de Futbol Guíxols, de l'Ateneu Deportiu
Guíxols i de la Unió Deportiva Vilartagues principalment. Per contra, no
parlem de petits detalls de futbol, ja que els hem publicats anteriorment
(1).

(1) «Àncora», núms de F.M. i Nadal del 1981 i F.M. del 1982.
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FUNDACIÓ DE L'ATENEU SOCIAL
Aquesta entitat que volia ésser de caire social i que, passat un temps,
donà origen a l'Ateneu Deportiu, inicià la seva vida el primer de novembre
del 1905. El seu promotor fou un capellà jove: mossèn Sants Boada, a qui
els seus enemics polítics —els federals i el seu setmanari «El Programa»—
no deixaven mai en pau (2).
Coneixem poques dades dels primers anys de l'Ateneu Social. Per
això ens servim del setmanari addicte a mossèn Sants, «Ciutat Nova», que
amb motiu del dècim aniversari de l'Ateneu publicà un resum dels fets
sobresortints ocorreguts fins aleshores a l'entitat (3). Transcrivim literalment d'aquest article els fragments que segueixen:
«Sorpressa gran per a Sant Feliu, fou el primer de novembre de 1905, en
que, sota una coverta primitiva i en hostatge poc confortable, se reuní una
munió de nens i gent gran, per a començar una obra d'homes. Per damunt
dels nens i aixecant-se sobre'ls grans, aparegué un sacerdot i sentiren
l'apostól llegint l'esdevenir d'aquella obra, amb paraules exaltades de
somniador, amb la fermesa d'un ideal i'l calificatiu, per part de molts, de
visionari. Tota la tarda de les festes apareixia en aquell lloc, el jove
sacerdot M. Santos Boada, donant al anomenat Assil Dominical tota
l'empenta de les obres qu'han d'arrivar a la transformació d'un poble. En
aquella barraca del carrer de Sant Ramon, començaren a destriar-se els
nens grans dels petits, fins què'l 15 de juliol de 1906 s'establí la secció dels
primers en un magatzem del carrer Nou de Sant Ramon (o de les Banyes).
«El primer de janer de 1907, se trasladà al carrer de Sant Domingo
( . . . ) anant decididament a la formació de l'Ateneo Social i al establiment
de la Caixa d'Estalvis.
«S'inauguraren aquestes institucions el 2 de març de 1907, o millor dit,
la vigília al vespre, amb una conferència sobre l'estalvi, que donà
D. Santiago Masó, advocat de Girona.
«El 16 de novembre de 1908, s'establí en el carrer de Sant Antoni la
novella secció del Ateneo. En maig del any següent 1910, essent insuficient
el despatx, se traslladà als baixos del Ateneo en el carrer Major.
«El dia 16 de juliol de 1910, s'inaugurà el nou hostatge del carrer de
Sant Isidre per a l'Institut Popular, encarregant-se distingides senyores i

(2) Normalment no el designaven pel seu nom; l'anomenaven «el Gallito».
(3) Apunts històrics sobre l'Ateneu Social 1905-1915, sense signatura, «Ciutat Nova»
núm. 278del30-X-1915.
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senyoretes de l'educació de les noies que concorren a la tarda de les festes,
a las classes què'ls hi donen.
«El 30 de juny de 1911 se firmà l'escriptura d'arrendament de l'hostatge de la Sucursal de la Cooperativa Obrera».
El 1913, ja trobem dades de primera mà. Així a la sessió municipal del
25 de març es va llegir una instància de Joan Sabater que, com a president
de l'Ateneu Social, accepta el projecte de noves alineacions de l'Horta
d'en Donatiu, com proposaven l'arquitecte i la comissió de Foment, i
presenta, per aclarir-ho millor, el nou plànol que és reproduït a la fig. 1 i
que fou aprovat definitivament a la sessió municipal del primer d'abril (4).

Fig. 1. Plànol de l'Horta d'en Donatiu (després de l'Ateneu Social) aixecat per Pere
Pascual el 1912.

Pocs dies després, el 31 de març, es firmà entre Josep M. a Vidal,
propietari de l'Horta d'en Donatiu, i Joan Sabater, president de l'Ateneu
Social, un compromís en virtut del qual aquesta entitat comprà el primer
l'esmentada propietat (5).
A la sessió del 26-VI-1913 (6) fou llegida una instància del president de
l'Ateneu Social en la qual sol·licita construir un cobert a l'Horta i aixecar
fins a dos metres la paret veïna a la Ronda de Massanas, coses que foren
aprovades a la sessió del 8-VII-1913 (7). Uns dies després, l'Ateneu fou
autoritzat per a fer el mateix a la resta del camp (8).
(4) Manual d'Acords, núm. 88, f. 119
(5) «Ciutat Nova», núm. 278 del 30-X-1915.
(6) Manual d'Acords, núm. 88, f. 162.
(7) Manual d'Acords, núm. 88, f. 165.
(8) Manual d'Acords, núm. 88, fs. 171 i 173.
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INAUGURACIÓ DEL CAMP D'ESPORTS
El dia 24 d'agost del 1913, a les quatre de la tarda, fou inaugurat el
camp de l'Ateneu, amb un partit que disputaren el Palamós i l'Strong de
Girona. Guanyà el primer per 4-0 (9).
Aquest fet va motivar que en el nou camp s'hi juguessin molts partits,
en els quals destacaven les accions dels joves Ribas, Corominola, Sala i
Portas, que per raons d'estudis havien viscut algun tems a Barcelona, on
jugar a futbol era quelcom que ja interessava el públic. Aquests encontres
eren arbitrats per Mn. Sants i, com que cada vegada interessaven més, la
directiva de l'Ateneu Social acordà nomenar, entre altres comissions, una
per al futbol, composta per Josep Badosa, Josep Saura i Joan Ribas (10).
El primer equip foraster que va jugar a Sant Feliu contra l'Ateneu fou
el Cassà F.C. i el resultat, un empat a dos gols. L'Ateneu presentà aquesta
formació: Vilaret, Sala, Julio, Font, Corominola, Suris, Sais, Fortó, Prats,
Portas i Castelló; Saura actuà d'àrbitre. Això era pel.setembre del mateix
1913.
NEIX L'ATENEU DEPORTIU
Uns dies després, al saló d'actes de l'Ateneu Social es constituí la
secció de futbol Ateneu Deportiu. La Junta directiva estava formada per
Josep Suris, president; Antoni Vidal, secretari; Jaume Marill, tresorer, i
Ròmul Corominola, cap del material. Els reunits acordaren per unanimitat
nomenar president d'honor de la secció el Rvd. Sants Boada (11).
Pel març del 1914 es començà a treballar en els fonaments de la que
fou sala-cafè i un mes després s'iniciaren els de la sala d'espectacles, ambós
edificis propietat de l'Ateneu Social (12).
L'll-X-1914, tingué lloc el primer partit oficial de l'Ateneu Deportiu.
Jugà contra el Català F. C. de Palamós, i els guixolencs van guanyar per 6 a
1 (13).
L'embranzida era donada; l'antiga Horta d'en Donatiu començava a
prendre forma nova. En efecte: la sala-cafè del camp d'esports fou inaugurada el 14-11-1915 (14).
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

«Ciutat Nova», núm. 166 del 30-VIII-1913.
Notícia facilitada per Lluís Palahí.
«Ciutat Nova», núm. 169 del 20-IX-1913.
«Ciutat Nova», núm. 278 del 30-X-1915.
«Ciutat Nova», núm. 224 del 17-X-1914.
«Ciutat Nova», núm. 278 del 30-X-1915.
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Emplaçament de la sala-cafè de l'Ateneu Social. Dibuix de Joan Bordàs signat el 29-V-1914.

Fotografia d'un dels equips més antics de l'Ateneu Deportiu, feta el 15-11-1914.
Drets i d'esquerra a dreta hi ha Padrol, Julià, Josep i Vidal; agenollats, Escriba, Ribes i Saura;
asseguts, Suris, Freixes, Font, Balaguer i Regincós. Al fons, part del monestir i la casa de
l'Horta, visibles perquè encara la sala d'espectacles no era feta; fotografia guardada per
Antoni Vidal, ara a l'AHMSF.

A la tarda del diumenge de Pasqua, 4 d'abril, la Cooperativa Obrera
de l'Ateneu Social celebrà una festa que aplegà gran gentada desitjosa de
sentir al popular Trio-Tupi i també de veure la confrontació futbolística
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Planta de la sala-cafè que fou inaugurada el 1915. Dibuix de Joan Bordàs.

entre els Ateneus de Palafrugell i de Sant Feliu. Els nostres feren un paper
ben poc lluït, car perderen per 5 a O (15).
Amb tot, calia no perdre les esperances. Interessava jugar i fer-ho tan
bé com se sabés, però calia no desmoralitzar-se si les coses anaven malament. Amb aquest desig, el 13-VI-1915 l'Ateneu Deportiu organitzà unes
festes esportives i d'amistat que portaren a Sant Feliu els equips de Palamós, Girona i Palafrugell. Donada la seva importància, l'Ateneu nomenà
una comissió formada per Lluís Sibils, Joan Auladell, Rafael Portas, Josep
Suris i Antoni Vidal (16).
Entretant, el 29-VI-1915 fou inaugurada la sala d'espectacles (17).
Poc després, el 17-VII-1915, el Palamós guanyà la copa que l'Ateneu
Deportiu regalava, i ho féu d'una manera ben estranya. Un setmanari ho
explica així:
«Com que a l'hora anonciada no es presentaren ni l'Unió Esportiva
Gerundense, ni l'Ateneu Palafrugellenc, la comissió organitzadora va
acordar entregar la copa al Palamós F.C. que fou el que posseia més
nombre de punts» (18).
(15) «Ciutat Nova», núm. 250 del 17-IV-1915.
(16) «Ciutat Nova», núm. 257 del 5-VM915.
(17) «Ciutat Nova», núm. 278 del 30-X-1915.
(18) «Ciutat Nova», núm. 263 del 17-VII-1915.
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Emplaçament de la sala d'espectacles de l'Ateneu Social. Dibuix de Joan
Bordas signat el 29-V-1914.

El dia següent s'estrenà el cine d'estiu (19). Des de la cabina es
projectaven pel·lícules en una pantalla col·locada a l'exterior; la gent
estava asseguda a les butaques que es van treure del cine-teatre.
5-IX-1915. «Varen ésser inaugurades les sessions de cine a la sala
d'espectacles amb una magnífica instal·lació i sorprenents pelícoles» (20).
NEIX L'«SPORT CLUB GUIXOLENSE»
26-XI-1915. Aquest dia l'«Sport Club Guixolense» va començar les
seves activitats futbolístiques.
Com que l'Ateneu era considerat l'equip dels clericals, uns joves
esportistes varen fundar aquest nou Club que sempre va tenir l'ajuda de
l'Ajuntament federal. La junta directiva fou la següent: president, Jaume
Brugada; vis-pres., Enric Sala; secretari, Josep Closas; vis-sec., Poldo
Prats; tresoret, Pere Albertí; vocals, Joan Bordas, Albert Sais, Salvador
Juanals, Salvador Vilarrasa, Ponç Valls i Rossend Reixach (21).
Aquesta entitat no tenia camp de futbol, i després d'haver jugat al
passeig, a la platja i a altres indrets, va llogar als senyors Castelló un
terreny situat entre els carrers de Gravina, Bailén, Luchana i la carretera
de Palamós; però com que el camp resultava quelcom petit, el senyor
(19) «Ciutat Nova», núm. 278 del 30-X-1915.
(20) «Ciutat Nova», núm. 278 del 30-X-1915.
(21) «El Programa», núm. 623 del 27-XI-1915.
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Alçat parcial de la sala d'espectacles de l'Ateneu Social que fou inaugurada
també el 1915. Dibuix del mateix Bordàs.

Brugada, el 30-V-1916, va sol·licitar de l'Ajuntament poder tancar el
carrer de Luchana, entre Gravina i Bailén. La reforma, deia, no perjudicaria la població i, en canvi, resultaria beneficiosa per a la joventut guixolenca perquè el club concedia que, un dia cada setmana, els alumnes de les
escoles de la ciutat, sota la vigilància dels seus mestres, poguessin dedicarse als jocs i esports que consideressin més convenients.
Poc després, a petició de la comissió de Foment i d'acord amb l'informe de l'arquitecte Joan Bordàs, l'Ajuntament va accedir a la demanda,
però amb certes condicions, les més importants de les quals són: l'«Sport
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Club Guixolense» tancaria el carrer per mitjà de portes de fusta que
s'obriren sempre que l'Ajuntament ho cregués necessari; es toleraria que a
les portes hi hagués una porteta per a ús de la societat i, per últim,
l'Ajuntament es reservava el dret d'inspecció sempre que ho cregués
oportú (22). Val a dir, però,que algunes d'aquestes condicions no es
compliren.
El primer partit s'hi va jugar el dia 30-VII-1916, amb un BarcelonaSabadell que fou presenciat per molta gent (23).
NOTÍCIES DIVERSES
Entretant, el mes d'agost del 1916, a les espaioses pistes de l'Ateneu
Social i organitzat per la secció Ateneu Tennis Club, es va celebrar el
primer concurs d'aquest esport, en el qual hi prengueren part distingits
elements de Barcelona. El públic fou molt nombrós i es van repartir
diversos premis (24).
Uns mesos després, el 30-IX-1916, tingué lloc el primer partit entre els
dos equips locals de futbol, que resultà molt interessant per l'entusiasme i
la noblesa amb què lluitaren la majoria dels jugadors; l'Ateneu guanyà per
dos a zero (25).
13-XI-1916. A la reunió de clubs federats d'aquesta província que
tingué per marc la nostra ciutat, fou elegit el comitè provincial; Dausà de
l'Ateneu Deportiu fou nomenat president i Brugada de l'«Sport Club
Guixolense», secretari (26).
Poc durà la vida de «l'Sport», car uns tres anys després de la seva
constitució sospengué les seves activitats.
L'ATENEU, TRES VEGADES CAMPIÓ PROVINCIAL
L'Ateneu Deportiu va prendre part per primera vegada al campionat
provincial de 1917-18 i al següent aconseguí el títol amb un equip format
per: Rosic, Canals, Rovira, Humbert, Lluhí, Portas, Pey, Prats, Sànchez,
Nancy i Cid.
Aquests mateixos jugadors, amb la incorporació d'en Casagran, La

(22) AHMSF. sec. XVI, n.° 14.
(23) «Ciutat Nova», núm. 318 del 5-VIII-1916.
(24) «Ciutat Nova», núm. 320 del 19-VIIM916.
(25) «Ciutat Nova», núm. 327 del 7-X-1916.
(26) «Ciutat Nova», núm. 334 del 25-XI-1916.
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Rosa i Llàtzer, varen guanyar altres dos campionats provincials consecutius.
Malgrat aquestes victòries provincials, cada vegada que l'equip prenia
part al campionat de Catalunya de 2.a categoria, era eliminat, un cop per
FAndreuenc, l'altre pel Martinenc i l'últim pel Samboià.

Fotogragia inèdita feta el 12-11-1922. D'esquerra a dreta, Canals, Palahí I,
Esteva, Feliu (Titots), Florenza, Buixó, Palahí II, Casagran, Lluhí, PortasiPei. Aquest equip
—amb Carreró en lloc d'Esteva— és el que conquerí el campionat de Catalunya de 2.a
categoria.

L'ATENEU, CAMPIÓ DE CATALUNYA, 2.a CATEGORIA
En començar la temporada 1921-22, les files de l'Ateneu varen quedar
delmades degut a la campanya del Marroc, que s'emportà en Nancy, en
Tibau i en Xarles; en Pey marxà a Granollers^ en Lluí es retirà; en Porta's es
traslladà a Portbou,i en Canals anava lamentablement guanyant anys. En
aquestes circumstàncies es donà el campionat per perdut, però vet aquí que
una publicació de Figueres tractà els jugadors de l'Ateneu de «marranes i
venuts», i davant d'aquesta caòtica situació i amb un desig de ressorgiment,
s'ajuntaren criteris, els jugadors absents tornaren (excepte els del Marroc), i després de guanyar el Figueres, ja no perderen cap més partit i així
guanyaren novament el campionat provincial. Això els permeté disputar la
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L'Ateneu Deportiu assolí el campionat de Catalunya de 2.a categoria al final de
la temporada 1921-22. L'entusiasme fou indescriptible a la ciutat; per això dedicà als seus
jugadors —que tan alt havien deixat el seu nom— un emotiu homenatge que restà plasmat en
el cromo-record ací reproduït.

semifinal del campionat de Catalunya enfront del Tàrrega, i el 9 de juliol
—al camp de F. C. Barcelona—, la final contra l'Atlètic de Sabadell.
L'Ateneu va presentar aquesta alineació: Llàtzer, Canals, Portas, Casagran, Palahí, Palahí, Carreró, Pey, Lluhí, Buxó i Feliu. Hem de ressaltar
l'absència de l'Esteva que, després d'haver jugat tots els partits del campionat gironí, no pogué prendre part a la final.
El camp del Barca presentava l'aspecte de las grans jornades. Al final
de la primera part, el Sabadell guanyava per 1 a 0. A la segona, en Pey va
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ampatar i quan faltaven 3 minuts per al final, en Lluhí aconseguí el definitiu
2-1 i amb ell el títol de campió de Catalunya de 2.a categoria per a l'Ateneu
Deportiu.
Amb motiu d'aquesta victòria es va fer una proclama que deia així:
«Poble de Sant Feliu: —Un crit inmens de victorià sosmou la Ciutat.
Tot Sant Feliu brunz. El nostre Ateneu Deportiu, en lluita noble i honrada
ha conquerit el CAMPIONAT DE CATALUNYA. Els nostres jugadors
plens d'amor ciutadà han posat ben alt el nom del nostre poble. Ciutadans:
Avui a les 6 de la tarde arribaran els nostres valerosos equipiers. Vingueu a
rebré'ls a la Rambla Vidal en just homenatge al seu esforç. [Visca l'esport
guixolenc! j Visca l'Ateneu Deportiu!».
FI DE L'ATENEU
Com a conseqüència d'haver guanyat aquest campionat, alguns jugadors passaren a altres clubs, cosa que va fer que l'Ateneu quedés feble i que
la seva importància com a capdavanter del futbol a la província perdés
categoria, cada vegada més, fins que en arribar el mes de juny del 1927
desaparegué, per causes que no hem pogut esbrinar.
NEIX EL «GUÍXOLS-SPORT»
ll-IX-1923. En aquesta data quedà fundada la novella societat esportiva. La seva primera junta directiva fou: Josep Vilossa, president; Albert
Vidal, Sebastià Cateura, Enric Marco, Josep Vicens, Enric Pelagós,
Eduard Carrera, Paulí Margou, Joan Isgleas, Ricard Pujol i Emili Güitó.
També foren nomenades les comissions següents: esport i propaganda,
Joan Sans; ball, Raimond Bancells; ciclisme, Enric Colom; atletisme,
Josep Salses; natació, Enric Drapé; pedestrisme, Joan Casanovas; material, Pere Bagudanc, i boxa, Salvador Buscarons (27).
23-IX-1923. Inaguració del camp. Consistí en una audició de sardanes
i un partit de futbol entre la «Unió Deportiva» de Figueres i el Palafrugell
F.C., que va ésser presenciat per nombrós públic; va guanyar el Palafrugell
per 3-2 (28).
El «Guíxols-Sport» jugava els seus partits en el camp que fou de
l'«Sport Club Guixolense».

(27) «El Programa», núm. 1.016 del 15-IX-1923.
(28) «El Programa», núm. 1.018 del 29-IX-1923.
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VIDA BREU DEL C.E i D.A. I VENDA DEL CAMP DE L'ATENEU
23-VI-1927. Neix el C.E. i D.A. Aquesta societat va sorgir de la fusió
de l'antic Ateneu Deportiu i del modest Guíxols-Sport, que tenia com a
ferms puntals certs elements d'ideologia semblant a l'Ateneu Social. El seu
lema era «tot per l'esport i l'esport per tothom». El primer acte del C.E. i
D.A. tingué lloc el dia esmentat i consistí en un ball al camp de l'Ateneu.
Tres dies després va debutar a Palamós amb un onze que era el mateix de
l'antic Ateneu; jugà contra el reserva del Barcelona C. F. i aconseguí un
empat a 2 gols (29).
El mes de gener de 1929, va signar-se la venda de l'Horta o camp
d'esports de l'Ateneu, per 130.000 ptes., a l'anomenat Trust Belga
(L.C.C.S.A.) (30).
Com a conseqüència d'aquesta venda i, per tant, de no disposar de
camp de futbol, dos mesos després va quedar dissolt el C.E. i D.A. (31).
NOVAMENT ÉS OBERT EL CAMP DE LA CARRETERA DE
PALAMÓS
24-VII-1932. Fundació del «Casal dels Esports». Aquesta novella
entitat tenia previst inaugurar el seu camp de joc en uns terrenys propietat
del Sr. Pere Rius, al paratge de Vista Alegre, però finalment utilitzaren
l'antic camp de l'«Sport Club Guixolense», per la qual cosa es va autoritzar
el tancament del tros del carrer de Luchana que travessava unes propietats
dels Castelló, com ja hem dit.
La inauguració va tenir lloc el dia 24 de juliol, amb un partit entre el
Casal F.C. Guíxols i el Palamós F.C.; guanyà l'equip local per 2-1 (32).
En el curs d'una reunió celebrada en el seu local social, fou elegida la
següent junta directiva: Jeroni Sagarruy, president; Pere Ribera, Joan
Soler, Josep Bonavia, Olegari Casellas, Pere Forn, Joan Carbonell, Joaquim Ferrer, Joan Comas, Eudald Rovira, Salvador Coll, Joaquim Gruart,
Lluís Puig i Francesc Carreró (33).
Dintre la seva participació al grup de Girona (campionat de Catalunya
de 2.a categoria ordinària), aconseguí el 1933-34 ésser campió de Girona i
sots-campió la temporada següent.
(29) «L'Avi Muné», núm. 478-482 del 23-VII-1927.
(30) «L'Avi Muné», núm. 562 del 2-II-1929.
(31) «L'Avi Muné», núm. 569 del 23-HI-1929.
(32) «L'Avi Muné», núm. 743 del 30-VII-1932.
(33) «La Costa Brava», núm. 123 del 3-IX-1932.
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L'última referència que tenim d'aquest club és del desembre del 1935,
data en la qual va jugar un amistós a Olot.
PARÈNTESI
Amb la guerra civil (1936-39) les activitats futbolístiques pràcticament
quedaren parades. Acabat el conflicte bèl·lic, petits grups varen reprendre
les activitats fins que el 1943 es varen anar unificant; el que duia el nom
C.F. Guíxols fou el que va sobreviure. El seu president i director fou
Manuel Ribot.
Aquest club prenia part a competicions organitzades per la Federació,
i si bé no tenia camp de futbol propi, n'utilitzava un de Santa Cristina. Un
altre campionat el va disputar jugant tots els partits fora de Sant Feliu. La
temporada 1944-45, però, el Guíxols retornà el camp de la carretera de
Palamós (34).
En el VII Torneig Moscardó, els finalistes foren el Reus i el Guíxols.
El partit es va jugar al camp de l'Espanyol, de Barcelona, el dia
ll-VI-1964, i va acabar amb empat a un gol, després de 120 minuts de joc i
d'haver-se llançat deu penals per banda. El resultat es volia decidir a cara o
creu, però finalment va acordar-se disputar dos nous partits, el primer a
Reus i el segon a la nostra ciutat. Pel Guíxols s'alinearen: Vilalta, Guasch,
Adam, Rius> Matias, Barberà, Ruscalleda, Piera, Baltà, Tejedor i Sancho.
Com que el Reus no es va presentar, la Federació Catalana de futbol va
donar per guanyador el C.F. Guíxols.
CANVI DE NOM: ATENEU DEPORTIU GUÍXOLS
En el decurs d'una assemblea de socis que es va convocar el mes
d'octubre del 1964, el president Enric Descayre va proposar a la general
canviar el nom de Club de Futbol Guíxols pel d'Ateneu Deportiu, canvi
que fou aprovat.
El 25-V-1980, l'Ateneu es classificà sots-campió del Grup 1 de la l.a
Categoria Regional. Aquesta 2.a plaça, després d'unes noves normes que
va fer conèixer la Federació Espanyola, permeté al Guíxols l'ascens a
Preferent. Formaren l'equip: Rabassedas, Gironella, Morató, Bono, Calleja, Nievas, Siscu, Fluvià, Diego, Pascual i Pedró.
Els associats havien de ratificar aquest inesperat canvi de categoria,

(34) Notícia facilitada per Lluís Palahí.
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puix la directiva va voler que fossin ells els que decidissin aquesta qüestó.
22-VI-1980. En el curs d'una assemblea es renuncia a pujar de categoria, car de 380 vots possibles, solament 55 foren favorables. Això portà
molta polèmica i foren bastants els afeccionats que decidiren apartar-se del
futbol.
Com que el 30 de juny acabà l'arrendament del camp de la carretera
de Palamós, el Ple Municipal va decidir que interinament es jugués a l'antic
camp de l'Ateneu Deportiu, que l'Ajuntament havia comprat el
23-111-1973 pel preu de vint-i-dos milions de pessetes.
2-VHI-1980. Comencen les obres de condicionament del camp.
31-VIII-1980. L'Ateneu va jugar contra el Lloret l'últim partit al camp
de la carretera de Palamós, si bé el darrer club que el va utilitzar fou la Unió
Esportiva Vilartagues el dia 7-IX-1980.
14-IX-1980: S'estrena el provisional Camp Municipal d'Esports a
l'antiga Horía d'en Donatiu, després camp de l'Ateneu Deportiu de mossèn Sants. La reinauguració va tenir lloc en el decurs del partit GuíxolsCalella, que. fou presenciat per nombrós públic desitjós de retornar a
aquell camp de tants bons records per a Sant Feliu.
ALTRES ACTIVITATS DEL FUTBOL LOCAL
Hem parlat fins ara de l'Ateneu Deportiu Guíxols. Per acabar aquest
treball volem adjuntar també una petita relació de les activitats futbolístiques que vénen desenvolupant-se darrerament a la nostra ciutat.
La temporada 1976-77', després d'una festa popular de veïnat, es
considerà convenient formar un nou club de futbol, per a ocupació de la
joventut: la Unió Esportiva Vilartagues, que té el terreny de joc al paratge
del mateix nom. Compta amb sis equips i aplega uns 120 nens i joves que
practiquen l'esport. Ha conquerit ja dos campionats provincials: un d'alevins i un altre de juvenils; també un sots-campionat d'infantils (35).
Per altra part, fan servir el camp de l'antic Ateneu els equips següents:
la penya «Sport», que té un equip de benjamins, un d'alevins i un altre
d'infantil. També la penya Barcelonista Guixolenca i la Comercial Evara,
que juguen el campionat d'empreses de futbol d'afeccionats.

(35)

Dades facilitades per l'Enric Novi.
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RESUM
I-XI-1905. Fundació de l'Asil Dominical.
16-XI-1908. Id. de l'Ateneu Social.
31-111-1913. L'Ateneu Social compra l'antiga Horta dels Frares, després dita Horta d'en Donatiu.
8-VII-1913. El Municipi concedeix permís a l'Ateneu per alçar la
paret veïna a la Ronda de Massanas.
24-VIII-1913. És inaugurat el camp de l'Ateneu Social.
ll-X-1914. Té lloc el primer partit de l'Ateneu Deportiu.
14-11-1915. És inaugurada la sala-cafè de l'Ateneu Social.
29-VI-1915. S'inaugura la sala d'espectacles.
18-VII-1915. Inauguració del cine d'estiu.
5-IX-1915. Comencen les sessions de cinema.
26-XI-1915. L'«Sport Club Guixolense» inicia les seves activitats.
Agost 1916. Primer concurs de l'Ateneu Tennis Club.
1918-19, 1919-20, 1920-21. L'Ateneu Deportiu és campió de la «província».
1921-22. L'Ateneu Deportiu queda campió de Catalunya 2.a
categoria.
ll-IX-1923. Neix el «Guíxols-Sport».
Juny del 1927. Desapareix l'Ateneu Deportiu i neix el C.E. i D. A.
Gener del 1929. El camp de l'Ateneu és venut per 130.000 ptes.
24-VII-1932. Fundació del Casal dels Esports. Novament és obert el
camp de la carretera de Palamós, que serà deixat el 1980.
1933-34. El Casal dels Esports és campió del grup de Girona (2.a
categoria ordinària).
1943. Neix el Club de Futbol Guíxols.
29-X-1964. El Guíxols s'anomenarà Ateneu Guíxols.
23-HI-1973. El municipi compra l'antic camp de l'Ateneu Social a «La
Cochera Catalana» per vint-i-dos milions de pessetes; l'Ateneu Deportiu
Guíxols l'estrena com a camp provisional el 14-IX-1980.
5-1-1976. Es constitueix la Unió Esportiva Vilartagues.
22-VI-1980. L'Ateneu Deportiu Guíxols renuncia a pujar de categoria
(36).

(36) Agraeixo al senyor Lluís Esteva, director de l'AHMSF, les orientacions que m'ha
donat, així com per facilitar-me algunes dades i les il·lustracions que acompanyen el text
d'aquest article.
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Les cooperatives de consum, com els ateneus obrers i altres entitats
recreatives o assistencials, foren una conseqüència del desenrotllament
industrial. A Catalunya, a partir de la segona meitat del segle passat, se'n
varen fundar moltes, especialment a les poblacions on més havia arrelat
l'activitat fabril. La comarca del Baix Empordà se sumà ben aviat al
corrent general. Sense comptar les que més endavant esmentarem de Sant
Feliu, s'implantaren cooperatives a Palafrugell, que en fou la capdavantera, Palamós, Sant Joan de Palamós, Calonge, Sant Antoni, Begur i la
Bisbal.
Totes aquestes cooperatives solien posar en circulació, per a ús interior dels seus socis, unes monedes d'emissió especial vulgarment conegudes amb el nom de «llaunes», les quals es podien adquirir a canvi de
monedes de curs legal. Els socis havien de pagar llurs compres a la cooperativa necessàriament amb aquesta moneda. Això representava per a l'entitat cooperativa el doble avantatge de disposar per endavant de numerari
líquid per al seu gir comercial i el d'assegurar-se unes vendes, perquè les
monedes particulars posades a l'abast del seu públic, inexcusablement
havien de revertir a la caixa de la cooperativa. Igualment, aquesta a través
dels canvis que es practicaven, computats de manera habitual per setmanes, tenia un planer mitjà de control del consum de cada soci, en vistes a
l'eventual repartiment de beneficis al final de l'any econòmic.
Encara que la funció d'aquestes monedes es limitava a la circulació
dintre de l'àmbit de la cooperativa, era normal que fossin acceptades per
tothom de la localitat, particulars i comerciants (aquests potser no de tan
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bon grat, per raons de competència), considerant que fet i fet eren una
autèntica moneda fiduciària, representativa d'un valor de canvi. A la
pràctica, facilitaven les petites transaccions entre el veïnat, sobretot pel
que fa referència al numerari de menys valor. Esdevingué amb elles el que
ja havia passat, anys enllà, en un cert nombre d'antigues ciutats catalanes,
amb les pellofes eclesiàstiques, les quals, en el clos de les poblacions,
circulaven com si fossin moneda legal.
D'alguna manera, cal considerar-les per tant com a veritable moneda
de la ciutat on radicava la cooperativa. És també un fet verificat que les
monedes de cooperatives de pobles veïns eren admeses a les de tota la
rodalia, amb la qual cosa llur circulació s'estenia i ampliava notablement.
A Sant Feliu, no era pas rar de trobar entre el numerari de cooperativa
local monedes de «La Equitativa» de Palamós o de «La Regeneradora» de
Llagostera. Aquesta presència tan activa dins la vida econòmica catalana,
determina que tinguin per a nosaltres un elevat interès que ultrapassa la
seva significació numismàtica o d'estricte curiositat col·leccionista.
A Sant Feliu, foren tres les cooperatives que varen emetre moneda
metàl·lica: «La Economia», «La Union» i «La Guixolense». Cal subratllar
que poques ciutats catalanes, fins i tot de més habitants que la nostra, es
poden vantar d'haver tingut un diner de cooperativa tan abundant i divers.
«La Economia», a finals de segle, va posar en circulació monedes amb
valor de cèntims, però indicant, bé que limitat a un cas, l'equivalència en
quartos. Possiblement foren les darreres monedes catalanes encunyades
amb aquest valor, concessió a les preferències del poble que encara hi solia
comptar. De «La Union» i «La Guixolense» només coneixem monedes
acordades al sistema decimal.
El metall de les monedes de les nostres cooperatives fou sempre el
llautó o un aliatge, imitació de la plata, conegut amb el nom de metall
blanc. Els metalls nobles, naturalment, en restaven exclosos.
A l'anvers ostentaven el nom de la cooperativa i el de la ciutat i algun
dibuix representatiu. En el cas de «La Economia» era, per alguns valors
superiors, l'escut de Sant Feliu i per a la resta una estrella de cinc puntes.
«La Union» reproduïa dues mans encaixades, certament amb poca originalitat, ja que és un símbol repetit per moltes cooperatives d'arreu de
Catalunya. «La Guixolense» distingia les seves monedes amb una barroca
cara de sol en la plenitud dels seus raigs.
El revers es destinava a destacar de manera ben visible i entenedora el
valor de canvi de cada moneda i en moltes de «La Guixolense» l'any de
l'emissió. Les altres cooperatives varen prescindir d'aquesta indicació,
utilíssima des del nostre punt de vista.
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Amb l'intent de combatre traus o per tal d'establir un simple control
administratiu del numerari circulant o per algun altre motiu que se m'escapa, es posà en pràctica un sistema de contramarques. Aquestes consistien en una flor de sis pètals o bé, amb procediment més expeditiu, en un
forat triangular o rodó. Les monedes de «La Guixolense» ressegellades
amb flor pertanyen exclusivament a la primera tirada sense mil·lèsim, la
qual probablement és anterior a l'any 1904.
Al costat de les monedes metàl·liques, que són l'exclusiu objecte del
present escrit, també varen circular monedes de cooperativa de paper o de
cartró en les difícils circumstàncies econòmiques de la guerra civil.
A continuació em proposo descriure les monedes de les diverses
cooperatives de Sant Feliu de Guíxols que fins ara he pogut inventariar.
Faig constar que les dades que segueixen són extretes de les mateixes
monedes, havent renunciat, almenys de moment, a l'examen dels arxius de
les cooperatives, que sens dubte ens oferirien valuoses notícies. És segur
que el catàleg es podrà ampliar amb altres unitats i des d'aquestes línies
dono per anticipat les gràcies a qui vulgui col·laborar en la feina d'enregistrament aportant les noves monedes que conegui, baldament no signifiquin més que petites variants. Regracio l'amic Pere Ferrer i Garriga per
l'amabilitat que ha tingut de lliurar-me la fotografia de les peces números 2

«LA ECONOMIA»
1) Anvers: LA ECONOMIA - E, damunt de l'escut de Sant Feliu de
Guíxols. Dues estrelletes de sis puntes a banda i banda de l'escut.
Revers: BONOS ESTERIORES -10 CENTIMOS - Dues estrelletes
de sis puntes.
Diàm.: 30 mm. Pes: 7,5 gr. Llautó.
2)

Com el n. 1, però amb contramarca de forat triangular.

3) Anv.: Com el n. 1.
Rev.: BONOS ESTERIORES - 50 CENTIMOS - Dues estrelletes de
6 puntes. Contramarca de forat triangular.

4) Anv.: LA ECONOMIA - SN FELIU DE GUÍXOLS - Estrella de
cinc puntes.
Rev.: 10 CENTIMOS - Dues estrelletes de sis puntes.
Diàm.: 29 mm. Pes: 7,87 gr. Llautó.
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Anv.: LA ECONOMIA - SN FELIU DE GUÍXOLS - Estrella de
cinc puntes.
Rev.:2CENTIMOS.
Diàm.: 20 mm. Pes: 2,67 gr. Llautó.

6) Anv.: Com el n. 5.
Rev.:lCENTIMO.
Diàm.: 17mm. Pes: l,57gr. Llautó.

7)

Anv.: LA ECONOMIA - S. FELIU DE GUÍXOLS - Estrella de cinc
puntes.
Rev.: DOS CENTIMOS -1 CUARTO.
Diàm.: 17mm. Pes: l,87gr. Llautó.

8) Anv.: Com el n. 7.
Rev.: 2 CENTIMOS - Dues estrelletes de sis puntes.
Diàm.: 17mm. Pes: l,57gr. Llautó.

«LA UNION»
9)

Anv.: LA UNION. SAN FELIU DE GUÍXOLS - Dues mans encaixades.
Rev.: 10 CENTIMOS - Dues estrelletes de sis puntes.
Diàm.: 30 mm. Pes: 8,52 gr. Llautó.

«LA GUIXOLENSE»
L'anvers de totes les monedes d'aquesta cooperativa és sempre el
mateix:
LA GUIXOLENSE. S. FELIU DE GUÍXOLS - Cara humana del sol
enmig de raigs, curts i llargs col·locats alternativament en disposició radial.
En la descripció de cada peça, ens fixarem, per tant, solament en el
revers, ometent l'anvers a fi d'evitar innecessàries repeticions.
PRIMERA EMISSIÓ SENSE DATA

10) 5 PESETAS - Dues estrelletes de sis puntes.
Contramarca: flor de sis pètals al revers.
Diàm.: 30 mm. Pes: 8,7 gr. Metall blanc.
11) 1PESETA.
Diàm.: 25 mm. Pes: 5 gr. Metall blanc.
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12) Com en el n. 1, però contramarca de flor de 6 pètals al revers.
13) 50 CENT. - Dues estrelletes de 6 puntes.
Contramarca: flor de 6 pètals al revers.
Diàm.: 21 mm. Pes: 2,7 gr. Metall blanc.
14) 10 CENTIMOS - Dues estrelletes de 6 puntes.
Diàm.: 30mm. Pes: 7,15 gr. Llautó.
15) Com el n. 14, però amb contramarca de flor de 6 pètals al revers.
16) 5 CENTIMOS - Dues estrelletes de 6 puntes.
Diàm.: 25 mm. Pes: 4,55 gr. Llautó.
17) Com el n. 16, però amb contramarca de flor de 6 pètals al revers.
18) 2 CENTIMOS.
Diàm.: 20 mm. Pes: 2,75 gr. Llautó.
19) Com el n. 18, però amb contramarca de flor de sis pètals al revers.
20)

1CENTIMO.
Diàm.: 17 mm. Pes: 1,55 gr. Llautó.

21) Com el n. 20, però amb contramarca de flor de sis pètals al revers.
EMISSIÓ DE L'ANY 1904

22) ANO 1904 - 2 CENTIMOS - Dues estrelletes de 5 puntes.
Diàm.: 20 mm. Pes: 2,3 gr. Llautó.
23) ANO 1904 -1 CENTIMO - Dues estrelletes de 5 puntes.
Diàm.: 17mm. Pes: 1,55gr. Llautó.
EMISSIÓ DE L'ANY 1906

24) ANO 1906 -1 PESETA - Dues estrelletes de 6 puntes.
Diàm.: 25 mm. Pes: 5,1 gr. Metallblanc.
EMISSIÓ DE L'ANY 1912

25)

1912 - 5 PESETAS - Dues estrelletes de 6 puntes.
Diàm.: 30 mm. Pes: 9,4 gr. Metall blanc.

26)

1912 -1 PESETA - Dues estrelletes de 6puntes.
Diàm.: 25 mm. Pes: 5,2 gr. Metall blanc.
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27)

1912 - 50 CENTIMOS - Dues estrelletes de 6 puntes.
Diàm.: 20,5 mm. Pes: 2,82 gr. Metall blanc.

28)

1912 -10 CENTIMOS - Dues estrelletes de 6 puntes.
Diàm.: 30 mm. Pes: 7,8 gr. Llautó.

29)

1912 - 5 CENTIMOS - Dues estrelletes de 6 puntes.
Diàm.: 25 mm. Pes: 3,82 gr. Llautó.

30)

1912-2 CENTIMOS - Dues estrelletes de 6 puntes.
Diàm.: 20 mm. Pes: 2,45 gr. Llautó.

31)

191-2-1 CÉNTIMO - Dues estrelletes de 6 puntes.
Diàm.: 17mm. Pes: l,47gr. Llautó.
EMISSIÓ DE L'ANY 1925

32)

1925 - 5 PESETAS - Dues estrelletes de 6 puntes.
Diàm.: 30 mm. Pes: 9,4 gr. Metall blanc.

33)

1925 -10 CENTIMOS - Dues estrelletes de 6 puntes.
Diàm.: 30 mm. Pes: 7 gr. Llautó.

34)

Com el n. 33, però amb forat circular al mig.
Pes: 6,7gr.

35)

1925 - 5 CENTIMOS - Dues estrelletes de 6 puntes.
Diàm.: 25 mm. Pes: 4,04 gr. Llautó.

36)

Com el n. 35, però amb forat circular al mig.
Pes: 5,92 gr.

37)

1925 - 2 CENTIMOS - Dues estrelletes de 5 puntes.
Diàm.: 20 mm. Pes: 3 gr. Llautó.
SEGONA EMISSIÓ SENSE DATA
(Probablement molt pròxima a l'any 1925)

38)

1PESETA.
Diàm.: 25 mm. Pes: 5,05 gr. Metall blanc.
Aquesta peça i la que segueix es diferencien de les n. 11 i 13 per llur
encuny. A més, solen trobar-se en millor estat de conservació.

39) 50 CENT - Dues estrelletes de 6 puntes.
Diàm.: 20 mm. Pes: 2,02 gr. Metall blanc.
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NOTA ADDICIONAL
Després d'haver lliurat l'article a la impremta ha estat publicada l'obra
d'Antoni López i Lluch Les monedes de les cooperatives catalanes 1850 1950, Barcelona 1983, la qual em permet d'enriquir el contingut del catàleg
amb els números que segueixen:

«LA ECONOMIA»
40) Anv.: LA ECONOMIA - Escut de Sant Feliu de Guíxols - Dues
estrelles de 6 puntes.
Rev.: BONOS ESTERIORES - 5 CENTIMOS - Dues estrelles de 6
puntes. Forat triangular.
Diàm.: 26 mm. Llautó.
A.L.L. n. 2107.
41) Anv.: LA ECONOMIA. S N FELIU DE GUÍXOLS - Estrella de
cinc puntes.
Rev.: 5 PESETAS - Dues estrelles de 6 puntes. Contramarca X.
Diàm.: 31 mm. Metall blanc.
A.L.L. n. 2113.
42) Anv.: LA ECONOMIA - SAN FELIU DE GUÍXOLS - Estrella de
cinc puntes.
Rev.: 1PESETA.
Diàm.: 26 mm. Metall blanc.
A.L.L. n. 2112.
43)

10 ets. com el n. 4, però amb contramarca X al revers.
A.L.L. n. 2111.

«LA UNION»
44) Anv.: LA UNION. SAN FELIU DE GUÍXOLS - Dues mans
encaixades.
Rev.: 2 CENTIMOS.
Diàm.: 21 mm. Llautó.
A.L.L. n. 2151.
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«LA GUIXOLENSE»
45)

1 pta. sense data (com el n. 11), però amb contramarca, al revers, de
les lletres M O tombades.
A.L.L. n. 2128.

46)

10 ets. sense data (com el n. 14), però amb forat al mig.
A.L.L. n. 2123.

47)

10 ets. sense data contramarcats de flor (com el n. 15), però amb forat
al mig.
A.L.L. n. 2124.

48)

5 ets. sense data (com el n. 16), però amb forat al mig.
A.L.L. n. 2120.

49) 5 ets. sense data contramarcats de flor (com el n. 17), però amb una
altra contramarca X i forat al mig.
A.L.L. n. 2119.
50)

10 ets. 1912 (com el n. 26), però amb forat al mig.
A.L.L. n. 2140.

51)

5 pts. 1925 (com el n. 32), però amb forat al mig.
A.L.L. n. 2150.
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