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L'APORTACIÓ CULTURAL DE LES COMARQUES
Agraeixo ben sincerament la invitació amb què m'ha distingit l'Institut
d'Estudis del Baix Empordà en demanar-me deposar unes paraules davant
aquest volum, el tercer de les seves publicacions. Malgrat la plena consciència de la meva escassa validesa per a correspondre-hi dignament, l'he
acceptat perquè res no podia plaure'm tant com sumar-me a una iniciativa
de tan noble finalitat; que no és altra que la de furgar en els fets i en l'esperit
de la vida col.lectiva del nostre Baix Empordà i extreure'n i aflorar tot allò
que pot enriquir el patrimoni de la cultura nacional.
Cal reconèixer que, des dels seus inicis, l'empresa ha reeixit. N'és una
prova la qualitat dels materials que componen els textos publicats en els
dos volums ja apareguts i en el que ara teniu a les mans.
Fa il.lusió de pensar que aquesta iniciativa i aquest impuls podrien
ésser compartits amb fervorós esperit de servei per totes les comarques
catalanes, com ja ho ha estat per algunes. I caldria que ho fos, perquè si els
estudiosos d'arreu s'hi decidien, podrien aconseguir un coneixement minuciós i profund de múltiples aspectes de la realitat històrica, social i artística del país que bé poden haber passat per alt a qualsevol investigador
distant, per competent que hagi estat. La proximitat —geogràfica i afectiva— del subjecte a l'objecte d'estudi pot esmolar de tal manera l'interès de
l'estudiós, diguem-ne local, que li permeti de descobrir, enmig de l'habitualitat, allò que por ésser una contribució ben viva i valuosa per a la
progressiva configuració del corpus de la nostra cultura. Perquè cal dir-ho
ben alt, en el terreny de la recerca la paraula «modèstia» no hi cap.
Si això és ben adient per a totes i cadascuna de les comarques catalanes,
com no ho ha d'ésser per al nostre Empordà? Res no seria més injust i més
lluny de la meva intenció que intentar d'establir prioritats entre unes i altres
unitats comarcals; però ningú no pot negar que l'Empordà, per la seva
doble condició marítima i fronterera, és i ha estat una esbatanada i receptiva terra de contactes. Per la mar i pels Pirineus li han arribat aires de
cultures diverses, la llum i el delit creatiu de civilitzacions advingudes que la
gent d'aquest rodal ha sabut integrar al pòsit vellíssim de la terra. D'aquest
procés n 'ha sortit configurada una rica i ben definida personalitat que amb
el temps —anys i segles— s'ha anat afermant. Empúries i Girona són, ja a
l'alba de la història, les dues columnes —senyorial l'una, eclesiàstica l'altra— on, junt amb les comarques pirinenques, s'han assentat els orígens
de Catalunya com a nació. És ben just, doncs, i ben obligat que els empordanesos ens en recordem sempre i que, estintolats en aquest record i en la
V

vitalitat del present, tractem de cercar i mostrar les restes de la nostra antiga
vida cultural i les realitzacions de la d'ara; per tal d'aportar d'aquesta
manera un carreu transcendent de la història i del present del comú patrimoni espiritual de Catalunya.
Entesos així, són i seran de gran profit col.lectiu l'amor i l'atenció a
la nostra petita parcel. la geogràfica i humana. De la suma, ben concertada,
de totes les aportacions comarcals serà possible d'anar dibuixant amb creixent precisió una ben afinada imatge de la nostra terra i, per tant, un major
arrelament i una més cordial integració dels que avui en són actors i testimonis. La comarca ha d'ésser contemplada com un nucli entranyable,
però que ha de tenir una sola projecció obligada i fructífera: la de fondre's,
sublimant-se, amb els altres nuclis comarcals que susciten, com ella, un
paral·lel interès cognoscitiu i afectiu. Res no seria més funest que un comarcalisme narcisista i centrífug, mancat d'una consciència nacional diàfana i sense una voluntat decidida de contribuir a una superior coherència
col·lectiva. Com s'hauria pogut convertir la nostra dansa empordanesa
en la dansa de tot un Poble (així, en majúscula) si els nostres avantpassats
pròxims s'haguessin tancat entre el Pirineu i les Gavarres?
Per part nostra aquest perill no hi és. No és aquest l'enfocament que
donen a la seva empresa els que menen l'Institut d'Estudis del Baix Empordà. Els estudiosos de la comarca senten ben clarament aquest imperatiu
indefugible d'integració. N'és testimoni el sentit dels articles que componen els dos primers volums de «Treballs» i aquest que acaba d'aparèixer. Jo no he pogut llegir-lo, encara, perquè no n 'he vist el text: només
l'índex, i en aquest índex hi he trobat un títol que ha remogut records de
la meva tan llunyana infantesa. I això sempre s'estima. El Sr. Joan Badia
ve a parlar-nos d'una peça romana singular trobada a Llafranc. Doncs, bé;
jo també n'hi havia trobat de peces romanes a Llafranc. Esgratinyant
pels pendissos del que avui en diem «les Envistes», quants de petits daus
de mosaic de color no havien caigut a les meves mans i a les dels meus
amics! És clar que ens hem de penedir de la nostra participació en una
cega feina destructiva; però, si una bella i rica peça, testimoni de la romanitat de la nostra vila, ha estat esmicolada per la incúria de tants, el
Sr. Joan Badia, un dels capdavanters de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà, ve a compensar-nos-ho amb la seva contribució a aquest volum.
Ell i tots els estudiosos que han participat en els volums publicats i els
que participaran en els vinents, de mica en mica aniran traient a relluir
i a fer ben vistent l'empremta profunda que han deixat les velles civilitzacions que ens arribaren pels camins de la humanitat i que han anat afaisonant decisivament la nostra personalitat, comarcal i nacional.
J. ALSINA i BOFILL
De l'Institut d'Estudis Catalans
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UNA PEÇA SINGULAR D'ÈPOCA
ROMANA TROBADA A LLAFRANC
PER
JOAN BADIA i HOMS

EL JACIMENT ROMÀ A LLAFRANC

L'existència de restes d'un nucli important de poblament d'època
romana a la badia de Llafranc, vora el mar, al peu de la muntanya de
Sant Sebastià de la Guarda, al terme municipal de Palafrugell, és
coneguda ja per notícies de la segona meitat del segle XVIII.
El precedent de l'habitat romà de Llafranc el trobem ben identificat
en el poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda, al cim de l'alterosa
muntanya on hi ha el santuari i el far del mateix nom(1). D'aquest
jaciment pre-romà n'hi ha un notable conjunt de materials, recollits
superficialment, al Museu-Arxiu de Palafrugell, els quals abracen una
cronologia des del segle VI al I aC(2). Els treballs d'excavació que tenim
previst d'iniciar-hi la primavera d'aquest any 1984 és d'esperar que
proporcionaran un coneixement molt més pregon del lloc arqueològic.

(1) J. BADIA, Hallazgo de ànforas romanas en Llafranc, «Ampurias» XXVIII,
Barcelona 1966 (inclou una primera notícia sobre el poblat ibèric).
(2) Un resum de la qüestió a J. BADIA i HOMS, L'Arquitectura medieval de
l'Empordà I, Girona 1977, pàg. 236.
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Sembla clar que l'establiment romà de Llafranc, al peu de la
muntanya, representa la continuïtat cronològica del poblat ibèric de Sant
Sebastià, com a conseqüència del característic desplaçament de la
població dels indrets aturonats.
Pel conjunt, ja molt important, de troballes aparegudes a Llafranc
sense excavar, es pot afirmar que aquest nucli de poblament -de nom
antic desconegut com tants d'altres- tindria uns inicis ja en època
republicana, als segles II-I aC i que perdurà fins als últims temps de
l'Antiguitat, segles VII o fins al VIII.
Tanmateix, d'un notable grup de troballes fetes el segle passat (any
1896) a Llafranc -en una finca del carrer Monturiol- se'n destaquen uns
pocs materials força més antics, concretament dos lekythos aribalístics,
àtics del segle IV aC. Les altres peces que en formen part es pot dir que
encaixen dins de la cronologia general del jaciment apuntada abans, ja
que es poden datar des del segle II aC al II dC. La part més important
d'aquestes troballes es conserva encara en una col·lecció particular i ha
estat publicada modernament'3'. Els testimonis més antics esmentats fan
suposar que certs sectors de Llafranc haurien estat, abans del definitiu
establiment d'època romana, ocupats de manera esporàdica o, almenys,
freqüentats habitualment pels habitants del turó veí de Sant Sebastià.
No és impossible que en aquest indret hi hagués una necròpolis del
proper poblat ibèric, simple hipòtesi que apuntem recolzant-nos en la
tipologia dels vasos àtics esmentats, la qual, per ara, no es pot confirmar.
A la rodolia i sens dubte en relació amb l'establiment de Llafranc,
es coneix un escampall de vil·les i petits nuclis de poblament romà, la
majoria dels quals han estat descoberts durant les recerques dels
iniciadors del museu de Palafrugell a l'etapa 1955-65<4). Hi ha, en primer
lloc, un grup de jaciments a tocar o a prop del litoral, al terme de
Mont-ras i a Calella de Palafrugell: el Crit o Fontmorisca, el Golfet, ses
Artigues, Clos Sureda o Prat Xirlo al camí de Cap Roig. Per llur
emplaçament són interessants les estacions identificades quelcom més a
l'interior, tot al llarg de l'antic camí de Llafranc a Palafrugell: el Puig
d'en Peia, el Puig Rodó, la Vilarnau o Santa Margarida i, un poc més
(3) M? GLÒRIA TRIAS RUBIES, Materiales arqueològicos de Llafranc (Gerona),
«Pyrenae» II, Un. de Barcelona, 1966.
(4) J. BADIA, Notícia sobre alguns jaciments arqueològics d'època romana a
Palafrugell, «Revista de Palafrugell», gener 1970.
La manca de treballs d'excavació en tots aquests jaciments dificulta una aproximació
cronològica precisa. De tots els que citem n'hi ha materials recuperats en prospeccions al
Museu-Arxiu de Palafrugell.
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allunyats, els Torrents i Vila-seca. Tot fa creure que aquest camí
conserva, almenys en bona part, el traçat del que antigament devia
menar a la població romana de Llafranc des de l'interior del país.
Ara podem afegir a les estacions arqueològiques esmentades la de
Farena que hem identificat fa poques setmanes (novembre del 1983). Es
troba al costat del dit «Camí Vell» o dels Plans, en un planell entre el
puig Bartomeu i el puig d'en Peia. Aquest jaciment inèdit de Farena
sembla correspondre a una vil·la d'origen romano-republicà, època a la
qual pertanyen també en llurs inicis els de ses Artigues i Clos Sureda
esmentats abans. La dispersió dels materials de superfície és considerable
a Farena; d'entre els recuperats fins ara cal esmentar els fragments de
ceràmica grisa emporitana, d'àmfores greco-itàliques, de dolia i un
pondus(5).
Podem anomenar encara altres estacions romanes de la rodalia, però
ja quelcom més apartades de Llafranc, com la d'Ermedàs i, dins el terme
de Mont-ras, la Roqueta i Torrentbó(6).
L'establiment de Llafranc fou, evidentment, durant la romanització
del país el nucli aglutinador de tota aquesta dispersió de vil·les o petits
llocs.
Com hem dit al principi, ja hi ha notícies del segle XVIII que fan
referència a troballes arqueològiques al terme de Palafrugell i
concretament a Llafranc, aparegudes en plantar unes vinyes. Consistiren
en un bust de bronze minúscul i catorze monedes; més tard s'hi afegí un
lot de disset monedes més. L'any 1774 la notícia de la troballa donà
lloc a un curiós incident, fins i tot una persecució, per evitar que les

(5) Cal no confondre aquesta estació de Farena amb unes troballes de la mateixa
època fetes casualment l'any 1981 al NW de Llafranc, a la urbanització del «Coral», les
quals cal, més aviat, considerar com d'un sector extrem del gran jaciment de la badia i no
pas una estació diferenciada.
(6) No identificades actualment són les troballes fetes ara fa cent anys, segons una
notícia publicada a «Revista de Gerona» l'any 1884 (volum VIII, pàg. 320): «Según parece,
en la propiedad de Estrabau, en el llano de Armadàs, se han descubierto recientemente
unos enterramientos romanos, que como todos o la mayor parte de los mas antigues,
consistían en urnas cinerarias llenas de carbones y huevos (!), anadiéndose que en otros
tiempos se habian hallado mosaicos cerca de Cap Roig».
Les primeres troballes, per diferents motius, és dubtós que puguin relacionar-se amb
el jaciment romà que hem localitzat al veïnat d'Ermedàs, prop de l'església. Els mosaïcs,
en canvi, que se situen pròxims al Cap Roig, podrien, potser, tenir relació amb la vil·la
romana del Crit o bé amb la del Golfet, esmentades.
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peces fossin enviades a Itàlia; la documentació que se'n deriva, amb els
detalls sobre l'afer, ha estat publicada(7).
En un document inèdit, molt interessant, de l'any 1790, signat per
Joaquim Vergonyós, aleshores notari i escrivà reial de Palafrugell, s'hi
fa constar que a Llafranc s'hi veien «...reliquias de muy antiguos
edificios... y en varias excavaciones hechas para preparar y poner en
cultivo aquel terreno se han encontrado muchas particulares monedas,
ídolos o figuras de Dioses y otras antiquisimas memorias...»
Altres notícies, a més de les esmentades abans, de finals de segle
XIX i primeres dècades del XX parlen de l'aparició casual, molt
sovintejada a Llafranc, d'objectes arqueològics i vestigis de construccions.
Cal tenir en compte que era el moment d'iniciar-se, encara molt
tímidament, el poblat d'estiueig que, en expandir-se i ocupar una gran
extensió en els darrers temps, ha produït la quasi total destrucció del
jaciment arqueològic.
L'any 1882 «El Palafrugellense», primer periòdic que es publicà a
Palafrugell, fundat i dirigit per l'historiador Miquel Torroella i Platja,
recollí la notícia de la descoberta de 17 enterraments a la necròpolis
emplaçada al promontori del centre de la badia, on pocs anys després
s'hi construiria l'església. Aquesta mateixa troballa fou comentada a «El
Distrito», un altre setmanari local, l'any 1894.
Precisament en fer els fonaments de la dita església, l'any 1897,
sabem que hi aparegueren altres 18 tombes d'inhumació les quals,
segons E. Gonzàlez Hurtebise eren «...formadas por una maciza
argamasa de cal y granito y tapadas con tégulas e imbrex. Encontróse
en cada tumba junto al esqueleto una lamparilla de barro cocido y uno
o dos vasos elegantes en forma de ànfora. En uno de los sepulcros la
làmpara era de bronce...»(8).
Si haguéssim de fer cas del que hem sentit explicar a Palafrugell
sobre objectes trobats en bastir l'esglesiola hauríem d'acceptar l'existència en aquesta necròpolis d'enterraments de molta més riquesa, però es
tracta de notícies d'impossible comprovació que es refereixen a troballes
irremissiblement perdudes. De fet, una altra troballa fortuïta esdevin(7) J.M. MARQUÈS, Descubrimientos arqueológicos en Palafrugell el ano 1774,
«Revista de Girona» 78, 1977. També havia resumit aquestes notícies J. Pella i Forgas
(«Historia del Ampurdàn», pàg. 259, apèndix E) recollint-ho de «Revista de Archivos,
bibliotecas y museos», Madrid, marzo 1875, n. 6.
(8) E. GONZALEZ-HURTEBISE, Bosquejo histórico de la villa de San Feliu de
Guíxols seguida de unos breves apuntes de historia interna (desde los mas remotos tiempos
hasta 1517), 1905.
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guda en temps més recents, també prop de l'església, es correspon amb
el mateix tipus d'aixovars, o molt semblants, descrits per Hurtebise,
atribuïbles a inhumacions d'una acusada pobresa i d'època baiximperial.
Les notícies més extenses i interessants de finals del segle passat, en
llur majoria de primera mà, les donà ara fa cent anys Josep Pella i Forgas
a la «Historia del Ampurdàn»<9). Aquest autor hi va veure restes d'un
mosaic, molts fragments d'estucs pintats, un forn de terrisser intacte,
conduccions, ceràmiques diverses, etc. i parla de la troballa d'una petita
figura de bronze («un Mercuri»), de monedes i altres objectes. Al cim
del promontori, ja esmentat, hi veié també enterraments i estructures
arquitectòniques que descriu i que ell considerà d'una fortalesa
tardo-romana. Donà a conèixer la transcripció, segons Fidel Fita, d'una
làpida sepulcral paleocristiana, avui dissortadament també perduda(10).
Explica que ell mateix la guardava i que l'havia localitzat en una casa
de Palafrugell on s'hi trobava procedent de Llafranc, sense més
precisions.
També té un gran interès una notícia del 1914, que ha passat molt
desapercebuda, referent a «un mosaic romà amb dues figures, l'una amb
un glavi enlaire i l'altra amb el cap baix, com preparant-se a ésser
sacrificada»"1*.
Al mosaic descrit per Pella i Forgas, policrom i amb decoració
d'entrellaços, hi pertany potser el fragment d'aquestes característiques
que es guarda als serveis del Museu Arqueològic de Girona on, en
diferents ocasions, hi han ingressat altres materials de Llafranc, tots ells
dins la cronologia apuntada. Per exemple, de l'any 1959, són uns
fragments d'àmfores dels segles I-II dC.
Al jaciment s'hi distingeixen, bàsicament, dos sectors dividits pel
curs de la riera de Llafranc, divisió que originen, doncs, les
característiques topogràfiques de l'indret. A l'esquerra de la riera hi ha
el pujol de l'església repetidament esmentat, on hi havia la necròpolis

(9) J. PELLA i FORGAS, Historia del Ampurdàn, Barcelona, 1883, pàgs. 210,
259-60, 274-75, 327-28 i 357-58.
(10) Publicada també per J. VIVES, Inscripciones cristianas de la Espana romana
y visigòtica. Barcelona, 1969, pàg. 95.
(11) «La Veu de Catalunya», 1 de gener del 1914 i Crònica del moviment arqueològic,
històric, jurídic i literari durant els anys 1913-14, «Institut d'Estudis Catalans».
Es fa constar que el mosaic aparagué «en una finca del senyor Joan Vergés».
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i l'edificació esmentada per Pella i Forgas. A l'altre costat -sector dels
carrers Monturiol i Peral- el jaciment s'estén per un ampli espai planer
on les troballes han demostrat un establiment de població dens, amb la
presència indubtable de terrisseries.
Ambdós sectors han estat urbanitzats; les possibilitats d'excavacions
hi resten limitades a alguns solars per a construir, alguns jardins
particulars i als espais de via pública.
Dalt del promontori s'hi conservava fins fa alguns anys un extens
paviment en opus signinum que ha estat destruït, però del qual es veuen
encara vestigis. L'hem de suposar probablement relacionat amb l'edifici
que hi veié Pella. En un altre lloc hem esbossat la pressumpció de
l'existència d'una basílica, d'un lloc de culte paleocristià a Llafranc, que
lògicament es trobaria junt a la necròpolis. La cronologia que, per les
notícies, semblaria atribuïble a una part d'aquest cementiri destruït i la
làpida cristiana, propicien la suposició. També com a hipòtesi havíem
esmentat la possibilitat del desplaçament d'un culte a santa Margarida,
màrtir d'Antioquia -advocació antiquíssima al país- des de Llafranc a
la Vilarnau o veïnat de Santa Margarida on li fou dedicada una capella
que conserva restes pre-romàniques i romàniques, passant posteriorment, com a co-patrona, a la parroquial de Sant Martí de Palafrugell02'.
LA RECUPERACIÓ DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS A LLAFRANC

El creixement de la població d'estiueig durant l'explossió del boom
turístic ha accelerat d'una manera desmesurada la destrucció de les
restes arqueològiques. Eren uns anys en els quals fracassava tot intent
de fer prevaldré -o tan sols tenir en compte- els interessos culturals. Era
impensable, davant les traves de tota mena, aconseguir realitzar
excavacions de salvament, prèvies a la construcció de nous edificis,
idea defensada des del primer moment pels iniciadors del museu
palafrugellenc.
Durant anys l'únic que poguérem intentar fou la recuperació de
materials, fruit de recerques entre les terres remogudes en fer obres o bé
per simples prospeccions visuals. Com es pot suposar, a més de la
destrucció del jaciment que impossibilitava el seu estudi, era inevitable
que es perdés un gruix important de troballes per a la investigació
arqueològica.
Malgrat tot, la tasca de recuperació endegada a partir dels anys 50,
(12) J. BADIA, L'Arquitectura...I, pàg. 245, nota 39.
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representà el salvament de molts materials arqueològics els quals, a la
llarga, ajudaren a possibilitar la creació del museu local de Palafrugell,
actual Museu-Arxiu 03> . Ho explicàvem en un escrit del 1982 signat pel
«Grup Fundador del Museu» «...darrera el pas de les màquines
excavadores havíem d'anar anotant detalls i recollint poc a poc el fons
arqueològic que, ben aviat, les visites dels Drs. Pericot i Oliva ens
confirmarien que era prou notable per a pensar en la formació d'un
museu local. Aquestes troballes pacientment recuperades foren doncs, la
base inicial del museu...»(14).
Cal destacar, d'entre els materials recuperats en aquesta etapa, el
notable conjunt de t.s. aretina i t.s. sud-gal·lica i de restes d'estucs del
carrer Santa Rosa, al pujol de l'església, i a l'altre sector, a la dreta de
la riera, un grup de pesos de teler, una gran mola de pedra volcànica i
fragments ceràmics de molt diversa tipologia, des dels de finals de l'època
romano-republicana als de darreries del món antic.
També tinguérem ocasió de recollir testimonis de rebuigs de
terrisseria que ens demostraven l'existència de producció ceràmica a
Llafranc, confirmant les notícies sobre forns apareguts el segle passat i
posteriorment. Amb aquesta activitat cal relacionar-hi la troballa feta al
carrer Peral on l'any 1961 recuperàrem fragments d'un lot d'unes 45
àmfores tipus Dressel I/ Pascual I (s. I-II dC) amb marca de terrisser
inèdita, troballa que publicàrem uns anys més tard(15).
UN CILINDRE O PUNXO DE TERRACUITA PER A ESTAMPAR CERÀMICA

El darrer capítol de la llarga etapa de prospeccions i recuperacions
irregulars -en el sentit d'haver-les de realitzar, diríem, de manera
subreptícla, sense cap mena d'ajut- s'esdevindria l'any 1976(16).
Aquest any, en rebaixar el terreny d'un solar, a la cantonada dels
carrers Monturiol-Marquès de Llafranc (per tant al sector dret de la riera)
(13) Entre les persones que, en un moment o altre, ens han ajudat en la formació
d'aquests fons arqueològic de Llafranc cal que citem a Ferran Pascual, Jordi Massoni, Josep
Vives, Enric Carreras, Joaquim i Josep Farrarons, i Lluís Rovira.
(14) La fundació del Museu-Arxiu de Palafrugell i l'exploració arqueològica de
Llafranc, juliol del 1982; full solt imprès amb motiu d'una exposició monogràfica i
temporal sobre les primeres excavacions de salvament fetes a Llafranc.
(15) J. BADIA, Hallazgo de ànforas romanas..., 1966.
(16) Tenim en estudi materials arqueològics ingressats al Museu-Arxiu de
Palafrugell, procedents de prospeccions superficials a Llafranc i a les altres estacions de la
rodalia per al treball en curs Aproximació a la carta arqueològica dels termes de Palafrugell
i Mont-ras.
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procuràrem salvar el que es podia, una vegada més darrera de les
màquines excavadores que esmicolaren un interessantíssim sector del
jaciment. Vàrem veure, impotents, com quedava destruït en pocs
moments un paviment de peces de terrissa i com, entre munts
d'enderrocs, desapareixien diferents elements arquitectònics.
Entre les terres remogudes, juntament amb ceràmiques fragmentades aparegué la peça de la qual ací donem notícia0 7).
Aquest objecte és un petit cilindre d'argila, modelada amb els dits,
que als extrems és de secció triangular, forma que té, a la part plana de cada
punta, les dues palmetes o fulles esquemàtiques que hi són gravades
amb incisions profundes. Es tracta, evidentment, d'un instrument amb
estampilles en negatiu per a decorar ceràmica pressionant abans de
coure-la. (Figura A)
El punxo amida 7,5 cms. de llarg i té un diàmetre de 1,5 cms. a la
seva part central, mida idèntica a l'altura d'un dels triangles que
configuren les fulles o palmetes de les puntes; l'altra és més reduïda: 1
cm.
La peça d'estampació fou recollida, com ja hem dit, juntament amb
altres materials dispersos: molts bocins, la majoria informes, de
ceràmica, un parell de trossos d'escòria de vidre i un fragment
troncocònic de pedra polida semblant a un percutor. Al paviment
esmentat, que es destruí, es comprovà que hi alternaven peces de terrissa
o toves quadrades amb altres de triangulars; se'n recuperaren unes
escasses mostres.
Les ceràmiques classificables més abundants d'entre les recuperades
en aquest indret pertanyen a l'època baix-imperial. No n'hi manquen,
però, algunes de més antigues. Cal tenir en compte les circumstàncies,
ja descrites, de les recerques i la barreja de materials que comportaren.
D'entre les troballes més significatives cal esmentar el fragment d'un
vas de ceràmica lucente que presenta vernís negrós-amarronat a la cara
externa, la qual era decorada amb rengles paral·lels de rosetes o petites
rodes estampades.
Hem de destacar també la presència de cinc bocins de terra sigillata
clara A, C i D, tots ells sense forma, menys una petita mostra de la vora
d'una pàtera.
(17) En aquesta tasca de recuperació de materials hi col·laborà activament Josep
Vives i Sureda, membre del Museu-Arxiu. El Sr. Vives, a més, filmà alguns moments de
la bàrbara destrucció aconseguint un notable document gràfic que és un valuós testimoni
de la forma com s'ha destrossat el jaciment arqueològic de Llafranc.
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Figura A. Cilindre de terracuita per a estampar ceràmica trobat a Llafranc. Figura B. A
dalt: fragment d'un vas de ceràmica lucente, de vernís ocre-negrós amb decoració estampada,
de producció europea. A baix: fragment de plat de terra sigillata estampada, africana.

Creiem que és molt important descriure, finalment, un testimoni de
t.s. clara D amb decoració estampada. És un fragment del fons d'una
pàtera de gran diàmetre. El seu vernís, ataronjat molt clar, hi és més
compacte a la cara interna. El tema ornamental, al centre, és inscrit dins
un doble cercle finament incís. Hi ha una combinació de tres motius
diferents, marcats amb petites estampilles, que creen un conjunt
ornamental cruciforme, combinació formada per una estampilla amb
cercles concèntrics, una altra de quadrada amb reticulat o engraellat
intern i una darrera a mena de petita fulla esquematitzada. Aquesta
darrera presenta un dibuix semblant, encara que més petit i de contorn
una mica diferent, a la palmeta o fulla de les empremtes del punxo.
(Figura B)
Davant de les troballes descrites, és lògic suposar l'existència a
Llafranc d'imitacions locals de ceràmiques estampades d'importació,
d'origen nord-africà, dels segles IV-VI dC.
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Les troballes, arreu del jaciment, han detectat evidents testimonis
de producció terrissera i semblen, d'altra banda, indicar un moment
d'esplendor del poblat a partir, probablement, dels segles II-III dC.
Una de les velles aspiracions dels fundadors del museu de
Palafrugell, aconseguir que s'excavessin científicament els terrenys sense
edificar de Llafranc mitjançant campanyes de salvament i donant
prioritat a les zones on hi haguessin previstes noves edificacions, es va
fer realitat l'any 1980. Aquest any es portà a terme la primera d'aquestes
campanyes, gràcies a l'ajut dels estaments oficials responsables i a la
bona predisposició del propietari del terreny. També, amb la revisió del
Pla General d'Ordenació Urbanística del terme de Palafrugell es varen
posar les bases perquè aquestes actuacions tinguin l'adequada continuïtat. Hem dit, doncs, a posta, que les troballes que hem descrit podien
significar el darrer capítol de l'etapa de prospeccions en sectors perduts
per destrucció.
Una casualitat ha fet que en la primera campanya d'excavacions de
salvament dels anys 1980-81 hom hagués d'explorar un espai situat a
continuació, formant veïnatge, amb el sector destruït on s'hi trobà la
peça que publiquem. Aquesta excavació sabem que posà al descobert,
precisament, restes de dependències d'una terrisseria amb una estesa de
tègules crues posades a assecar i un altre espai de testar o abocador i que
es localitzaren algunes marques de terrisser sobre tègules.
És de suposar que l'il·lustre arqueòleg que dirigí els treballs de
salvament haurà tret profundes conclusions dels resultats d'aquesta
excavació. Tanmateix, tenim entès, pels materials que ingressaren al
Museu-Arxiu de Palafrugell, recuperats en la dita campanya, que no
sembla poder-se afirmar que s'identifiquessin evidències de producció
d'imitacions de t.s. clara estampada.
No és impossible, doncs, que la peça descrita s'hagi de relacionar
amb algun altre sector pròxim del jaciment. Podem indicar, per exemple,
que en diferents avinenteses se'ns havia parlat de la descoberta, a la part
meridional del mateix carrer Monturiol, d'un forn al bell mig de la via
pública que es destruí ara fa uns 40 anys(18) i recordar les nostres
localitzacions de fragments ceràmics cremats o mal cuits en diferents
punts o el magatzem d'àmfores del proper carrer Peral.
(18) El Sr. Frederic Gich (e.p.r.) de Palafrugell que fou testimoni presencial de la
troballa del forn i de la seva destrucció gairebé immediata, ens comentà repetidament, i
amb tot detall, el fet.
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I. LA HISTORICITAT DE SANT FELIU L'AFRICÀ

Sobre el primitiu cristianisme gironí, avui, per reacció a una llarga
durada de segles en què els historiadors, deixant-se portar per literatures
de caràcter apologètic, acabaven donant validesa històrica al que no eren
més que tradicions i cultes populars, més d'un historiador ha adoptat
un aire tan crític que s'ha arribat fins i tot a parlar de panorames
desoladors per la manca tant de fonts escrites com de restes
arqueològiques convincents trobades fins ara a les terres gironines0}.
Recentment hi ha també qui assegura que res no es pot afirmar sobre
l'origen cronològic del cristianisme a Hispània que sigui anterior al segle
Sobre això podem començar dient que no sembla tant de fracàs si
podem parlar d'un cristianisme hispà del segle II. Naturalment, ens

(1) PERE DE PALOL, Algunes reflexions entorn al primer cristianisme gironí
«Ancora», F. M. (Festa Major) 1968.
(2) GUILLERMO FATAS CABEZA, La antigüedad cristiana en el Aragón
romano, «Boletín núm 1 del Museo de Zaragoza», 1982, p. 178
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agradaria més poder parlar de la veracitat de l'origen apostòlic d'alguna
església hispana.
Referent a això últim, Fatas ha dit que no hi ha ni un sol testimoni
fiable, «ya que falta por completo», i a continuació s'entrega a explicar
el mer caràcter popular de la tradició de la vinguda de Santiago el Major
a Espanya(3). Estem completament d'acord amb aquesta valoració
negativa pel que fa al caràcter històric de la vinguda de l'apòstol Sant
Jaume a Espanya. Però ens hauria agradat que aquest autor hagués
dedicat més atenció -ho fa només superficialment- a la probable vinguda
de l'apòstol Sant Pau a Hispània, almenys amb la mateixa extensió que
ho fa amb Sant Jaume. No és tampoc que volguem donar com a
demostrada ni demostrable, avui per avui, aquesta estada de Sant Pau a
Espanya, però sí creiem que no es pot dir que falten per complet
testimonis fiables sobre aquesta qüestió històrica ni que la possibilitat i
fins la probabilitat d'un viatge de Pau de Tars a Espanya no sigui més
que una tradició popular.
Diguem-ne alguna cosa d'això. L'any 58 Pau de Tars dóna per
acabat el seu treball missioner a l'Orient romà, í es proposa un nou pla
que l'haurà de dur fins a les terres hispàniques, tot passant per Roma.
Aquest propòsit no és tradició popular. És el mateix Pau de Tars que
ho diu en la seva carta als cristians de Roma, escrita des de Corint: «Per
això em veia sempre impedit de venir a vosaltres, però ara que no tinc
ja més camp d'acció en aquestes contrades, i donat que sento de molts
anys ençà el deler de venir a vosaltres, quan aniré a Espanya, espero de
vere-us tot passant i que em prepareu el viatge cap a aquell país, després
d'haver-me satisfet una mica de vosaltres. De moment, però, me'n vaig a
Jerusalem, per ajudar els sants. Perquè la Macedònia i l'Acàia han
decidit de fer una col·lecta a favor dels pobres que hi ha entre els sants
de Jerusalem (...) Així, doncs, que hauré acabat aquest afer i hauré
consignat a les seves mans aquesta col·lecta, aniré a Espanya, passant
per vosaltres^.
La realitat fou molt diferent. A Jerusalem, Pau trobà una ferotge
persecució dels jueus (segurament Zelotes-sicaris) i la presó, i així passà
dos anys immobilitzat a Cesarea, on ell, per la seva condició de «civis
romanus», havia apel·lat al Cèsar. Fou, doncs, l'any 60 que Pau embarcà
cap a Itàlia i arribà a Roma l'any 61, després d'un viatge molt accidentat.
A Roma, Pau quedà subjecte a una «custodia militaris» que li permetia
(3) FATAS, l.c. (loco citato), ps. 178-181
(4) Carta de Sant Pau als cristians de Roma 15, 22-28
12

SANT FELIU L'AFRICÀ I SANT FELIU DE GUÍXOLS

3

viure en domicili propi, fins que a començament del 63 el procés
judicial, a què estava sotmès, acabà amb una sentència absolutòria. Pau
quedà lliure, però l'any 64 ocorregué l'incendi de Roma, i aquest fet
motivà la famosa llei neroniana. «Non licet esse vos», és a dir, «No us
és lícit existir». Amb aquesta llei, ja hi hagué, a tot el llarg de l'Imperi,
d'aquell Imperi romà que mai no perdé una idiosincràcia jurídica o
afecció al «Jus gentium» i al «Jus honorarium», l'instrument jurídic que
legitimava qualsevol decret persecutori de persones o comunitats
cristianes. De fet, aquest any 64 la policia militar tenia ordres ja de
buscar i capturar Pau de Tars. Amb tot, l'apòstol encara pogué realitzar
una campanya missionera que durà uns dos anys i mig, fins que al final
fou apressat. Això devia ésser a final de tardor de l'any 67. Fou de nou
processat, i aquesta vegada el procés acabà amb la sentència de pena
capital.
Tot això és història rigorosa. Ara bé, aquesta història inclou, -com
a molt probable- el viatge de Sant Pau a Espanya. En definitiva, era un
antic projecte seu. És clar que després d'aquest projecte havien passat
moltes coses. Però és a finals del segle I que Climent de Roma,
personatge important de la comunitat cristiana de Roma i probablement
tercer bisbe de Roma, escriví en nom de la comunitat romana una
Epístola als Corints, i en el capítol 5, verset 7, afirma que Pau «després
d'haver ensenyat la justícia al món enter i d'haver arribat als confins
d'Occident, donà testimoni (...) i se n'anà al lloc sant».
Aquesta designació «confins d'Occident», escrita des de Roma,
només té sentit si es refereix a Espanya.
Però, a més, tenim de l'any 180 el Cànon muratorià. És un catàleg
dels llibres del Nou Testament, que conté brevrssimes notes característiques de cada un dels autors. Ara bé, quan parla de Sant Lluc com autor
dels Fets dels Apòstols diu que Lluc només narra (s'entén de l'apòstol
Pau) el que succeí estant ell present, «com ho demostra el seu silenci
sobre el viatge de Sant Pau a Espanya». Sembla clar, doncs, que l'autor
d'aquesta afirmació donava com un fet la vinguda de l'apòstol a Espanya.
I ja preferim abstenir-nos d'altres testimonis que, per pertànyer als
segles IV, V i VI, considerem ja massa tardans i «poc fiables» -aquests
sí- tractant-se d'una qüestió d'aquesta naturalesa.
En suma, no podem compartir l'actitud que manté encara en els
nostres dies algun autor, potser ben intencionat, però que amb evident
excés de patriotisme i d'apologètica acaba afirmant la certesa històrica
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d'aquesta vinguda de Sant Pau a Espanya(5). Nosaltres diríem que es
tracta d'un fet de sòlida probabilitat història. I ja no cal dir que en canvi
no podem tenir, avui per avui, cap ferma orientació sobre el possible o
possibles llocs de la Península on hagués pogut exercir Sant Pau la seva
activitat apostòlica.
Finalment, per deixar el segle I, creiem que s'ha de qualificar de
mera tradició popular la qüestió dels «Set barons Apostòlics» que
suposadament els propis Sant Pere i Sant Pau haurien enviat a Espanya.
Seria molt bonic aquest origen quasi apostòlic de moltes esglésies
hispàniques, però el rigor històric impedeix donar massa valor a uns fets
que apareixen per primera vegada en els calendaris mossàrabs, massa
tardans i massa plegats de fenòmens meravellosos'6'.. Això no vol dir,
repetim-ho, que l'origen apostòlic d'alguna o algunes esglésies hispàniques no hagi de considerar-se amb respecte, però fins avui no en tenim
cap certesa històrica.
I passant al segle II, comptem ja, almenys, amb tres testimonis, tot
i que amb valor de contingut desigual. Per ordre cronològic, hi ha el
testimoni d'Ireneu, bisbe de Lió, que en el seu tractat Adversus haereses,
de finals del segle II (182-188), parla de la unitat de la tradició ortodoxa
en totes les esglésies, entre les quals cita «la de les Ibèrics». Si realment
es tractés d'un bisbe de les Gàl·lics, seria necessari admetre que Ireneu
suposa i parla d'unes esglésies ja organitzades a Espanya en el segle II.
Algú, però, ha sostingut que Ireneu era d'origen oriental, que la seva seu
de Lió era la Neoclaudiòpolis d'Àsia, i que, per tant, quan cita l'església
de les Ibèrics es refereix a la Iberia caucàssica(7).
Al cap de poc, a començament del segle III, Tertul·lià, el gran
apologista de l'època, ressalta, en detracció del judaisme, com s'adora
Crist en llocs i pobles on ni la mateixa Roma havia pogut entrar. O sigui,
Tertul·lià emprava com a arma apologètica l'extensió de la fe cristiana
dintre i fora de l'Imperi, i un dels exemples que dóna és el dels territoris
«de l'interior de totes les fronteres de les Hispànics».
I amb això arribem a un testimoni cronològicament posterior als
dos anteriors, però que conté dades més concretes. Es tracta d'una carta
de Sant Cebrià, el famós bisbe de la Cartago africana i home de prestigi
(5) BERNARDINO LLORCA, Historia de la Iglesia Catòlica, vol I, 1950, ps.
135-139.
(6) Un dels autors que es mostra favorable a la historicitat d'aquest fet és també
LLORCA, 1. c. ps. 139-143.
(7) J. COLIN, L'empire des Antonins et les martyres gaulois de 177, Bonn, 1964.
També M. SOTOMAYOR, La iglesia en la Espana romana, B.A.C., 1979, ps. 40-41,
esmentats per FAT AS, l.c., p. 184, nota I.
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extraordinari a l'occident cristià. Cebrià -com a màxim representant de
les esglésies de l'Àfrica Proconsular- respon, junt amb altres trenta-dos
bisbes africans, a la consulta que li feren uns bisbes hispans sobre la
conducta libel·làtica dels bisbes de León-Astorga i de Mérida, Basílides
i Marcial, respectivament. La resposta dels bisbes africans fou
condemnatòria dels dos bisbes libel·làtics(8). Si tenim en compte que, a
més dels dos bisbes acusats i el nom de la seva seu corresponent, surten
en la resposta dels bisbes africans els noms de Fèlix i Sabí, «Col·legues
nostres», i el de «Fèlix de Saragossa, conreador de la fe» i, per tant,
segurament bisbe de la ciutat aragonesa de l'Ebre, són ja cinc els titulars
de seus hispanes que s'esmenten concretament, d'entre els que haurien
efectuat la consulta a la seu metropolitana d'Àfrica. Cal tenir en compte
que l'epístola de Sant Cebrià és de l'any 254 i resulta evident que una
organització jeràrquica de les esglésies hispanes -amb bisbes propis o de
seu fixa-a la meitat del segle III suposa ja l'establiment del cristianisme
a Espanya, des d'un llarg temps anterior; per tant, unes esglésies o
comunitats assembleàries hispanes almenys mínimament organitzades
en el segle II.
I amb això passem a considerar l'època a la qual volíem arribar: el
segle III, però allargant-lo fins a l'any 311. Començarem donant uns
trets resumits que poden mostrar-nos el context històrico-religiós del
cristianisme hispano-romà(9).
Tot i que des de la llei neroniana l'activitat oficial anticristiana era
legal, el nombre de «persecucions» que donen els autors són unes dades
sobre les quals es pot tenir només una confiança molt relativa, ja que
abans del segle III aquestes activitats es produïren més aviat de manera
local. Les persecucions «metòdiques» començaren amb l'emperador
Deci, i l'última d'elles fou la que generalment s'ha unit al nom de
Dioclecià, la qual durà del 303 al 311.
En realitat, les coses anaren així: L'any 283 Dioclecià havia
implantat el sistema de govern conegut amb el nom de Tetrarquia, a
base de dos augusts, que eren Dioclecià a la «pars Orientis» i Maximià
(8) Els «libel·làtics» eren aquells cristians que, cedint a les exigències de mostrar
lleialtat als cultes idolatries, trobaren la manera, sense haver de participar directament en
les sacrificis («sacrificati») ni en les ofrenes d'encens («turificati»), d'aconseguir
irregularment els «libelli» o certificats per escrit que acreditaven oficialment llur lleialtat
als cultes romans. Cfr. l.c. ps. 184-185
(9) Les dades resumides que anem a donar poden trobar-se més àmpliament
exposades en tots els historiadors moderns. El més recent és ben segur el ja esmentat Fatas,
al qual, per la seva esclaridora interpretació de diversos extrems -tot i que pel que fa
referència al segle I n'hem hagut de discrepar-, ara hem volgut seguir: Cfr. 1. c. ps. 186-187;
189-199; 190-191 i 177-178.
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a la «pars Occidentis», i dos cèsars, un per cada august, associat al seu
govern i virtual successor. És cert que l'edicte de persecució el promulgà
Dioclecià l'any 303, però, molt més que ell a l'orient, l'aplicà amb duresa
i activitat persecutòria el seu col·lega Maximià a l'occident.
Tot això implica una època difícil per a l'expansió del cristianisme,
que abarca des de mitjan segle III fins al 311. Tot amb tot, la duresa de
la persecució no impedí, segons que sembla, la marxa ascendent de les
«ecclesiae» o comunitats cristianes.
Cal dir, en primer lloc, que si bé hi hagué duresa, també seria
exagerat pensar que es portà a terme un genocidi. Si es mira l'extensió
global de l'Imperi, el nombre de màrtirs fou, sens dubte, molt gran.
Mirant, en canvi, cada comunitat o església particular, seria exagerat
creure les xifres enormes que es troben en textos i autors poc
escrupulosos en la crítica històrica, que són molts. Per exemple, l'origen
dels «innombrables màrtirs de Saragossa» pot buscar-se senzillament en
la frase de Prudenci «numerosiores turbae martyrum», que segurament
cal interpretar, no com unes turbes innombrables de màrtirs, sinó d'un
nombre major de màrtirs a Saragossa que en les altres ciutats o seus
episcopals. Prova d'això és que Prudenci en la mateixa obra diu: «La
nostra gent guarda en un sol sepulcre les cendres de divuit màrtirs.
Cesaraugusta anomenen la ciutat que posseix una cosa tan gran». Per
l'autor del Peristhefanon, Saragossa resultava un cas notable per haver
donat aquest nombre de divuit màrtirs(10).
Amb això hom pot entendre que, malgrat la immolació d'uns quants
cristians -generalment els més destacats de cada comunitat o església
particular- no s'aconseguia impedir l'expansió de la nova fe. Però, a
més, tothom accepta avui que en el segle III el cristianisme rebé a
Espanya un fort impuls que accelerà la seva implantació, i a aquest
impuls contribuí la influència de les províncies romanes del nord
d'Àfrica, fortament cristianitzades. Fins i tot participaren en aquesta
influència no pocs dels elements de la Legió VII Gemela que havien
estat enviats a aquelles terres africanes i retornaren a Hispània on tenien
la seva base permanent. Fou aquesta Legió la que donà el seu nom i
segurament originà la ciutat de León. Cal tenir en compte que, essent
insuficient l'enrolament de voluntaris, no pocs cristians ingressaven en
les files legionàries romanes. Naturalment, a alguns d'ells això els suposà
el martini, però molts degueren obviar l'inconvenient de fer ostensible
(10) AURELI CLEMENT PRUDENCI, Peristhefanon, començament de l'himne IV.
Cfr. «Obras Completas de Aurelio Prudenci» de José Guillén, B.A.C., 1950.
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el culte imperial evitant el turment i la mort, i contribuint poderosament
a l'expansió cristiana en els llocs on es trobaven.
Finalment, aquest context històric queda arrodonit pel fet de la
celebració del concili d'Elvira (Iliberri), que tingué lloc entre el 306 i el
310. Per haver-se conservat les actes conciliars sabem que assistiren al
concili dinou bisbe i vint-i-quatre preveres. Divuit d'aquest preveres hi
anaren com a representants d'altres tantes esglésies. Tot plegat, això
suposa -perquè no totes hi pogueren participar- mig centenar d'esglésies
organitzades, segurament amb majoria per la Bètica i sud-est peninsular.
No totes devien estar encara regularment articulades sota una autoritat
episcopal, sinó que, per diferents causes, al front d'aquestes esglésies hi
havia un prevere o, a vegades, un simple diaca. A aquest concili hi assistí
el famós Ossi, posteriorment bisbe de Còrdova. Tot plegat, res millor
que la celebració d'un concili hispà per a il·lustrar i confirmar la veritat
històrica, no solament de l'existència d'un cristianisme hispano-romà,
sinó també d'una certa organització eclesiàstica amb seus episcopals
fixes.
Però óquè podem trobar-hi en aquest context històric que faci
referència a la comunitat cristiana o església de Girona? Doncs l'única
cosa que hi trobem és precisament el fet rigurosament històric de Sant
Feliu dit l'Africà, com a un dels màrtirs de l'església, i l'únic que li
coneixem el nom perquè, sens dubte, aquí a Girona devia ésser
considerat en aquells temps el més insigne. Afanyem-nos a dir, però,
que tan sols hi trobem això, com veurem.
La primera referència històrica al màrtir Sant Feliu es troba en el
Peristhefanon de Prudenci. És una de les seves obres líriques (l'altra és
el Cathemerinon, o himnari pel dia), en la qual el poeta imagina una
desfilada de ciutats que presenten davant Déu els seus dons que són els
màrtirs. L'obra fou escrita, ho diu ell mateix, quan Prudenci tenia
cinquanta-set anys, probablement l'any 405(11).
Prudenci era de família noble hispano-romana, i coneixia bé la
Tarraconense, de la qual és possible que m'hagués estat governador, i a
la qual pertanyia per haver nascut, segons que sembla, a Calahorra.
No hi ha pas cap dubte que tots els noms gloriosos que surten en
el Peristephanon són de màrtirs, ja que, com ha escrit Josep Vives
-qualificat per Pere de Palol com «el primer dels nostres historiadors de
(11) No tots els autors estan d'acord en senyalar l'any de la composició del
Peristhefanon de Prudenci. Com que no es tracta d'una gran diferència, hem optat per
seguir l'opinió de ISIDORO RODRÍGUEZ en la^seva Introducción general, comentaries,
índices y bibliografia a las «Obras...» de GUILLÉN, B.A.C.
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l'església hispànica»"2)-, cal tenir en compte que, almenys a Espanya,
abans del segle VII (amb raríssimes excepcions) només es donà culte
general als màrtirs i, a més, no podem oblidar que en els segles V i VI
no hi hagué màrtirs a la península"3).
Doncs bé, Prudenci en el seu Peristhefanon fa desfilar també
l'església de Girona. Ho fa concretament a l'Himne IV, versos 29 i 30,
i diu així:
Parva Felicis decus exhibebit
artubus sanctis locuples Gerunda
Que traduït és: La petita Girona, rica en membres sants, presentarà
la glòria de Fèlix.
Així, doncs, Prudenci afirma que Girona és rica en relíquies de
màrtirs, però per damunt o en preferència a totes, guarda les de Sant
Feliu. Demostració evident que, en aquella època tan reculada, el màrtir
de Girona per excel·lència era el nostre Sant Feliu.
Però aquesta cita prudenciana, d'incalculable valor, entronca -i això
robusteix molt més la veracitat històrica- amb tots els calendaris litúrgics
i amb els més antics. L'esmentat Dr. Vives, en un treball mentíssim, féu
una classificació i examen de set calendaris, set llibres litúrgics, tres
inscripcions, i a tot això hi afegí el contingut hagiogràfic del martirologi
conegut amb el nom de Hieronymianum.
Segons el Dr. Vives, dels set calendaris esmentats, el calendari oficial
de Còrdova representa, quant a contingut, la tradició més antiga de la
Península, cosa lògica si tenim en compte que la Bètica fou la regió més
intensament romanitzada d'Espanya i també la més aviat i amb major
intensitat cristianitzada de la Península. Tot i no ser això discutit per
ningú, el Dr. Vives no considera ociós adduir aquest testimoni de
Walafred Strabon: «El religiós emperador Teodosi, en un concili de
bisbes lloà el bisbe Gregori de Còrdova perquè cada dia en la celebració
de la missa recordava (a la seva seu) tots el noms d'aquells màrtirs en el
dia del seu natalici». O sigui, que ja a finals del segle IV es llegia a
l'església de Còrdova un martirologi amb tots els sants del dia"4).
I el propi Dr. Vives posà en apèndix la llista de les festes ressenyades
en els calendaris litúrgics i, en lletra negreta, les que es troben a tots els
calendaris, com a signe de major autenticitat històrica. Doncs bé entre
(12) PALOL, l.c.
(13) JOSEP VIVES, Santoral visigoda en calendarios e inscripciones, «Analecta
Sacra Tarreconensia», XIV, 1941, p. 36.
(14) VIVES, l.c., ps, 37-38.
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les festes hispàniques, hi ha la de Sant «Felicis Gerundensis» amb la
data del natalici: 1 d'agost.
O sigui, que la celebració litúrgica del màrtir Sant Feliu de Girona
figura entre les més antigues, i arrenca del coneixement de l'època del
seu martiri. La seva commemoració no es pot atribuir al fet tardà del
coneixement de les Passiones composades per hagiògrafs poc escrupuloses, i ni tan sols a una adquisició de relíquies quan ja a finals del segle
VI o del VII s'havia introduït el perillós costum del trasllat de relíquies
i el deler d'adquirir-les a qualsevol preu i sense cap garantia
d'autenticitat115).
A començament del segle V comptem amb un altre testimoni
preciós, indegudament anomenat Hieronymianum. És un martirologi o
llibre litúrgic que conté els noms dels sants, per ordre dels dies de l'any.
En realitat, es tracta d'una evolució dels calendaris, ja que eren més
universals; i el model més antic d'occident és el Martyrologium
Hieronymianum, el qual concorda quasi totalment amb la llista de sants
comuna dels calendaris i de Prudenci. Si en el Hieronymianum se
silenciés Sant Feliu de Girona, podria indicar que el culte del màrtir era
només local. Però no és així, ja que en aquest martirologi es llegeix
corresponent al dia 1 d'agost: «In Spaniis Gerunda civitate natalis sancti
Felicis martyris».
La notícia és escarida, com totes les del martirologi, però
primerament dóna constància del culte general a Sant Feliu, màrtir de
Girona, i en segon lloc es confirma el que ja es troba en els calendaris
litúrgics, o sigui, que el «dies natalis» o dia de la mort de Sant Feliu i,
per tant, de la seva festiva commemoració, era el dia 1 d'agost, com ja
hem dit abans.
Amb això donaríem per acabat aquest capítol relatiu a la historicitat
de Sant Feliu l'Africà. Però volem afegir encara que ja és sorprenent que,
tractant-se d'un Sant tan antic, la diada de la seva commemoració o
festivitat s'hagi mantingut fins avui sense cap variació,
que sapiguem. I
^
això no queda invalidat pel fet que esmenta M? Àngels Casanovas i
Romeu, relatiu al poble de Savassona(16), del terme de Tavèrnoles
(Osona), que té un antic castell i l'església parroquial de Sant Pere. El
castell existia ja el 890, i també és molt antiga l'església de Sant Pere
que fou reedificada l'any 1060, edifici romànic que es conserva íntegre.
(15) VIVES, l.c., ps. 41 i 46.
(16) M? ÀNGELS CASANOVAS I ROMEU, Cfr. «Quaderns d'estudis medievals»,
Barcelona, vol. I, 1982, p. 458.
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Succeeix, però, que en un puig, enfront del castell i sobre l'emplaçament
d'un poblat ibèric, hi ha la capella de Sant Feliu de Savassona, coneguda
també vulgarment per «Sant Feliuet», o també Sant Feliu de la Roca,
la qual fou restaurada l'any 1962 pel Centre Excursionista de Vic(17).
Sembla, doncs, que la primitiva església de Savassona estava
dedicada -com tantes en el nostre país- a Sant Feliu l'Africà. I amb raó
argumenta Luís López Santos, citat per M? Àngels Casanovas, que amb
la introducció del rite romà coincidiren en el dia l? r d'agost les
festivitats de Sant Feliu i de Sant Pere, la qual cosa pot explicar que ja
des d'aleshores el culte a Sant Feliu es mantigués en la més primitiva
església de Savassona (Sant Feliuet) i a la titularitat de Sant Pere quedés
consagrada la nova -encara que també molt antiga-església parroquial,
degut a un despoblament de l'antic nucli de població.
Però cal observar que aquesta festivitat de Sant Pere del dia primer
d'agost no és la del natalici o martiri de Sant Pere, que se celebra el 29
de juny, sinó la que encara avui es manté en la litúrgica amb el nom de
Sant Pere «ad Vincula», ja que aquesta festivitat fou establerta amb
motiu de la dedicació de la basílica de Sant Pere a l'Esquilí, en la qual
es conservaven -és pura tradició popular- les cadenes (vincula} amb les
quals fou engrillonat l'apòstol Sant Pere durant el seu empresonament
romà a la Mamertina(I8).
Que això pogué obscurir a Savassona l'antic culte a Sant Feliu, és
molt probable, i el mateix ha succeït en la litúrgia oficial. És evident
que encara avui Sant Pere «ad Vincula» és una festa litúrgica general,
mentre que Sant Feliu l'Africà ha quedat reduït a un culte local. Però
queda clar que Sant Feliu a l'època hispano-romana i segurament durant
molt de temps fou el gran màrtir de Girona amb culte general que se li
atorgava el dia 1 d'agost. I direm més encara. El culte a Sant Feliu podria
definir-se, aplicant paraules del Dr. Vives que ell usa en termes generals,
com a un eulte a un màrtir autèntic, tan esplèndid en èpoques passades,
(17) ANTONI PLADEVALL, Cfr. la referència escrita per aquest autor a «Gran
Enciclopèdia Catalana», 1979, vol. 13, ps. 375-376.
(18) Aquest és el motiu pel qual el dia de la festa major de Sant Feliu de Guíxols -1
d'agost- els documents parlen conjuntament de Sant Pere i Sant Feliu. Exemples: durant
l'any 1585 hom havia de pagar cens «en la festa de Sant Pere i Sant Feliu» (ACA, Monacals.
Hisenda, núm. 1651), dada que trobem en la major part dels capbreus; a la sessió del
27-11-1692 el municipi guixolenc ordenà matar bou «dos vegades lo menos cada any ço
es la una en la vigília de la festa del Corpus, y la altre en la vigília de nostre Patró Sant
Pere y Sant Feliu» (M. A. del 1690-1701, f. 103); el 27-IV-1718 la processó anà «als
Guíxols y sobre la Cala de Sant Pere y Sant Feliu» (M. A. del 1712-21, f. 406 v.); el
10-VIII-1720 «tinch donat en el pare predicador per la prèdica feu lo dia de Sant Pera y
Sant Feliu... 5 lliures 12 sous» (AHMSF, sec. V, núm. 34, f. 63). Tenim nombroses cites
semblants, però creiem que amb les esmentades n'hi ha ben bé prou.
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que s'ha anat extingint en un àmbit general per a donar pas al culte
d'altres Sants que adquirien renom a base de llegendes'19'. Tanmateix la
celebració de Sant Pere «ad Vincula» únicament pot legitimar-se en el
prendiment i alliberació de l'apòstol narrats per Sant Lluc(20>, però no
en la conservació de les cadenes de la presó, que seria un motiu
llegendari.
2. LA «PASSIÓ SANCTI FELICIS»

Quan hom vol superar la primera etapa que acabem d'analitzar, en
la qual només trobem l'existència del màrtir Sant Feliu, i voldria
conèixer la vida i procés del gloriós màrtir, el panorama canvia
totalment, i almenys fins al segle VI o VII, no trobem dades concretes.
Però la qüestió de fons és preguntar-se sobre el valor històric d'aquestes
dades. I de bell antuvi és precís contestar, ja d'una manera general, que,
avui per avui, aquestes dades històricament no són gens fiables.
Tot amb tot, abans d'abordar en concret aquesta qüestió de la vida,
passió i mort de Sant Feliu, volem recollir la síntesi que ha fet Pere de
Palol i que no es pas de poc interès per a confirmar la supervivència del
culte al Sant durant més de tres segles després del seu martiri, la qual
cosa és igualment interessant per a comprendre la necessitat que en el
segle VII hi hagué de posseir una «Passió Sancti Felicis» i altres textos
referents igualment a la vida del Sant.
En síntesi, Pere de Palol recorda que el bisbe de Narbona, Rusticus,
l'any 455 consagrà en la seva seu una basílica a Sant Feliu l'Africà cosa
-afegim nosaltres- confirmada totalment pels treballs d'arqueologia.
Així mateix, el rei Recared, després del concili III de Toledo (any 589)
féu ofrena al Sant d'una corona que, més tard, Paulus de Septimània
s'atreví a posar-se al cap per ésser coronat rei, la qual cosa valgué la
intervenció de Wamba contra l'usupador. També recorda P. de Palol
que el IV concili de Toledo, en el 633, donà normes per a augmentar el
culte als màrtirs. I si a això hi afegim que per Sant Ildefons sabem que
el bisbe de Girona Nonnitus (successor de Joan de Biclara) era un
fervorós del culte a Sant Feliu, tot això són motius més que suficients
per a explicar que en el segle VII es redactés la passió de Sant Feliu, i
que igualment, es trobi en la litúrgia l'himne dedicat a la glorificació o
explicació de les gestes heroiques del Sant, i alguns altres textos litúrgics,
entre ells el pròleg a la seva missa(21). Fins i tot, no és gens menyspreable
(19) JOSEP VIVES, l.c. ps. 47 i 48.
(20) EVANGELISTA SANT LLUC, Actes dels Apòstols, 12, 1-19.
(21) PALOL, l.c.
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la sospita d'alguns autors sobre la possibilitat que el propi bisbe
Nonnitus fos l'autor de la «Passió Sancti Felicis»<22).
Ara bé, la veritat és que els textos relatius a les vides dels antics
màrtirs, i també els que es refereixen al fets que donaren suport a altres
festivitats litúrgiques, tant a partir dels del segle VII com els que
proliferen en plena època medieval, no tenen més valor que el d'una
piadosa tradició post-visigòtica, com ho ha qualificat Pere de Palol(23).
Hem titulat aquest capitol amb el nom de «Passió Sancti Felicis»
perquè a l'edat mitjana abunden molt uns noms que tenen una
equivalència. Són: Flos o Flores, Legenda i Passió. Aquest últim nom
-concretament amb la forma Passiones Apostolorum -es troba ja l'any
908 en un còdex de Vic. No és, però, que amb aquest nom de Passió
només es vulgui explicar el martini, sinó també altres passos de la vida
del màrtir. I és ben clar que amb els tres noms esmentats es designaven
els reculls de textos espirituals que es llegien en els monestirs, tot i que
els «florilegis» eren ja un gènere de les llestres clàssiques, tant gregues
com llatines.
És indiscutible que a l'època cristiana sobresortí, entre els florilegis,
l'obra de Jaume de Voràgine que tenia el títol original de Legenda
Sanctorum, el qual ben aviat es transformà en Legenda àuria, no sols
en el seu llatí original, sinó en les versions a altres llengües. Jaume de
Voràgine era nascut a Varazze, prop de Gènova; ingressà a l'ordre
dominicana, el 1292 fou creat arquebisbe de Gènova i morí al cap d'uns
sis anys. Abans del 1264 havia compost la Llegenda àuria.
També és necessari advertir que el nom Llegenda en aquests
florilegis no s'usà, com podria suggerir el significat modern d'aquesta
paraula, amb l'intent de contar faules sinó en el sentit de recull de vides
de sants que eren matèria de lectura. Com bé diu el P. Nolasc Rebull,
la Llegenda o Llegendes tot plegat ve a ésser el que ara en diem Lectura
o lliçons de matines(24\
No és que la Llegenda de Voràgine sigui l'únic florilegi o passioner,
ja que hem parlat de Passioners hispànics del segle X, i a l'obra citada
de Nolasc Rebull es parla del primer Passioner conegut, de final del
(22) MARTIRIÀ BRUNSÓ, San Fèlix el Gerundense, «Annals de l'Institut d'Estudis
Gironins», vol. XIX, 1968-1969, ps. 264-265, on cita també les paraules de Sant Isidor en
la seva obra De viris illustribus, cap. X, paraules que, traduïdes al català, diuen: «Nonnitus
accedí com a Pontífex a la Seu de Girona després de Joan (...) adherit amb fervor als
obsequis del sepulcre de Sant Feliu màrtÍD>.
(23) PALOL, l.c.
(24) NOLASC REBULL, Llegenda àuria, versió crítica al català de l'obra de Jaume
de Voràgine, Olot, 1976, p. XVI del Proemi. Segons la Gran Enciclopèdia Catalana,
IACOPO DA VARAZZE.
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segle VIL Però és indiscutible que la Llegenda de Voràgine tingué una
extraordinària influència en molts països, i també en el nostre, tant en
la literatura com en l'art medievals. Això es veu ben clar en el contingut
iconogràfic de molts retaules gòtics catalans, com és ara, per no sortir
de Girona, el retaule de Sant Miquel de Cruïlles, de Lluís Borrassà, o
les dues taules del de Sant Miquel de Castelló d'Empúries, ambdues
obres exposades en el Museu d'Art, de Girona.
Degut, doncs, a aquesta immensa acceptació que tingué l'obra de
Jaume de Voràgine i a la seva data de composició en ple segle XIII i,
per tant, pertanyent a un estadi ja evolucionat de la transmissió dels fets
de la vida dels sants que descriu, és un bon exemplar per a inspeccionar
com un terme a partir del qual ja no trobaríem gaire més novetats.
Però la sola inspecció de la Llegenda àuria de Voràgine no ens
deixaria veure si conté moltes novetats en comparació amb textos més
antics i menys evolucionats. En aquesta qüestió cal tenir molt en compte
les conclusions de l'aprofundit estudi del Dr. Àngel Fàbrega(25).
D'aquestes conclusions a nosaltres només ens interessa ara subratllar
que, en el desenrotllament de la litúrgia del màrtir Sant Feliu, a l'última
etapa (composició de la Passió, de l'himne del Breviari potser composat
pel bisbe Nonnitus de Girona(26), del pròleg de la missa d'un
Sagramentari de Toledo, i de tota la missa del Sagramentari segons un
altre còdex de Toledo) li correspon la cronologia de mitjan segle VII en
endavant.
Agafant, doncs, l'esmentat himne (27) , com a un text indicatiu que és
de l'inici de la tradició popular de la vida i martiri de Sant Feliu, i
establint una comparació amb el de la Llegenda àuria de Jaume de
Voràgine com a exponent d'una evolució en fase final, podrem tenir una
idea del contingut d'aquest florilegi o passió de Sant Feliu l'Africà.
Començant, doncs, per l'himne litúrgic, trobem en la part narrativa
-que és l'única que ens interessa- aquestes dades concretes:
a) Sant Feliu era oriünd de Mauritània.
b) Home lletrat, deixà els estudis que feia a Cesarea.
c) Vingué a Girona.
d) Per manament governatiu fou posat a la presó.
e) Bastonejat amb ferros, els àngels mantingueren col·loqui amb
ell.
(25) ÀNGEL FÀBREGA, Pasionario hispànico, Madrid i Barcelona, 1953, vol. I.
Aquestes conclusions les recull Brunsó, l.c.p. 266.
(26) ÀNGEL FÀBREGA, l.c.p. 147.
(27) MARTIRIÀ BRUNSÓ, l.c. ps. 257-260, tingué el prurit de donar-ne una versió
versifïcada al castellà.
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O
g)
h)
i)

Rebutjà donar culte als ídols i confessà Crist.
Els seus ossos foren descarnats amb garfís punxaguts.
Fou arrastrat per muls i els seus membres quedaren partits.
Fou llençat al mar, d'on retornà a la riba acompanyat amb
càntics angelicals,
j) Havent sofert amb fortalesa tots els torments, deixà el claustre
carnal i se n'anà a les mansions celestials.

Passem de seguida a enumerar les dades que trobem a la Llegenda
àuria del Voràgine (els subratllats suposen una clara addició de dades):
a) Sant Feliu de Gerona nasqué a la ciutat de Cil·litània.
b) Estudià a Cesarea, que és a Mauritània.
c) Amb motiu de la persecució dels cristians a Espanya, deixà els
estudis i en vaixell vingué a Barcelona.
d) Trobà una dura persecusió de Daci emperador i se n'anà a
Empúries.
e) Es dedicà a l'estudi profund de la Bíblia i treballà per la fe
catòlica.
f) Desafiant Dacià, vingué a Girona, on predicà el camí de
salvació.
g) Rosí, oficial de Dacià, féu buscar Sant Feliu i el trobaren a casa
d'una dona anomenada Plaent.
h) El Sant confessà Crist i rebutjà l'oferiment de Rosí, el qual parla
de «la gran saviesa e molt belles paraules» que posseïa Sant
Feliu.
i) Rosí féu bastonejar Sant Feliu i el posà a la presó. El Sant pregà
i cantà a Crist amb gran confiança.
j) Rosí insistí en el seu oferiment de donar una bona muller i
riqueses al Sant, el qual tornà a rebutjar-ho. Llavors Rosí el féu
arrossegar per la ciutat, i novament el Sant es veié lliurat de tot
mal.
k) Rosí tornà a empresonar el Sant, el qual fou consolat i guarit
per «un jovencell vestit de blancs vestiments».
1) El Sant tornà a rebutjar els oferiments de Rosí de fer sacrificis
als ídols, i Rosí el sotmeté a un fort turment i el tornà a
empresonar, essent el Sant novament consolat pels àngels. Els
guardes de la presó comunicaren a Rosí les meravelles i els
càntics angelicals que els fou donat de veure i oir.
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11) Per ordre de Rosí-, el Sant fou llençat al mar amb les mans
lligades, essent prèviament conduït vint estadis endins del mar.
Altra vegada fou lliurat per mans d'àngels que, cantant
«Al·leluia» el reintegraren al vaixell que l'havia conduït i el
tornà a la riba.
m) Rosí, aïrat, féu esquinçar les carns del Sant amb ungles de ferro,
essent de nou aquest lliurat de mal.
n) El Sant rebutjà de nou les propostes de Rosí i aquest el féu «tot
pessegar amb arpes de ferra». Sant Feliu «se n'anà a Déu
alegrament»,
o) El cos de Sant Feliu fou dut a Girona per una dona que era
témer o sa de Déu.
Si fem una anàlisi comparativa d'aquests dos passioners del màrtir
Sant Feliu, s'evidencia el que hem dit abans: el relat de la Llegenda
àuria, del segle XIII, és molt més evolucionat, molt més «carregat» de
dades, que el de l'himne del segle VII. Després de l'obra de Voràgine ja
no trobarem un augment substancial de dades. En tot cas, els autors en
les «Vitae sanctorum» només parlaran encara del lloc on el Sant fou
llençat a mar, o es referiran al lloc exacte de la seva mort i del seu
sepulcre.
Però fem algunes consideracions sobre el contingut dels dos
passioners esmentats. En primer lloc, hi hem trobat la referència al país
natal de Sant Feliu. Diu que era nascut a la ciutat africana de Scil·litània,
i d'ací que en els temps moderns s'hagi vulgaritzat la denominació de
Sant Feliu l'Africà. Aquest origen, tot i no poder-se demostrar
històricament, pot conceptuar-se versemblant, si tenim en compte aquell
impuls africà dels segles III i IV al cristianisme hispà. Però aquesta
denominació de Feliu l'Africà és més aviat impròpia, perquè sempre s'ha
entès que un màrtir honora i pertany al lloc on ha predicat la fe i l'ha
segellat amb el martiri. Seria, doncs, més pròpia la denominació Sant
Feliu de Girona, talment com es parla de «Fèlix de Sevilla», «Fèlix de
Toledo», «Fèlix de Saragossa...»
Tot amb tot, en el cas de Sant Feliu de Girona creiem que hi ha
una explicació d'haver-se adoptat modernament la denominació
d'Africà, i és que, com trobem en els autors del segle XVII, aquests
insistien en el fet d'haver-hi dos sants màrtirs de Girona amb el nom de
Feliu. Per ells un era Sant Feliu, germà de Sant Cugat, ambdós naturals
de la Mauritània, i l'altre era Sant Feliu, diaca i company de Sant Narcís,
bisbe de Girona. Així tenim que Jeroni Pujades a començament del segle
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XVII (28) i una mica després Joan Gaspar Roig i Jalpí<29), rebutgen l'error
dels autors anteriors que confonien aquests dos màrtirs de Girona d'igual
nom. S'explica, doncs, a causa d'això, que en l'època moderna
s'introduís la denominació de Sant Feliu l'Africà.
Una altra qüestió a considerar en els dos esmentats passioners és
l'especificació que trobem en Voràgine, quan diu que Sant Feliu, en
venir a Espanya, es trobà amb la persecució de «Dacià emperador». Així
mateix es diu que els turments i martiri de Sant Feliu els ordenava «Rosí,
oficial de Dacià». En les dues coses cal corregir unes inexactituds
literàries.
Dacià no fou emperador romà. Tot i el caràcter llegendari de la seva
persona, sembla que hauria estat un legat o «praeses» d'Hispània, enviat
per l'august Maximià vers l'anys 300, i que, com a tal, li pogué haver
estat encomanada la missió de perseguir la «gens christiana».
També caldria identificar aquest Rosí o Rossi de la Llegenda àuria
amb el Rufí (Rufinus) que, també segons la tradició o llegendes, fou el
lloctinent de Dacià en aquesta regió nord-mediterrània, que es distingí
per la seva fúria a complir les ordres sanguinàries de Dacià. S'ha pensat
inclusivament que aquest personatge establí la seva «sedes» a Girona, i
una reminiscència d'això seria el nom de «Parietes Rufini» que trobem
en la documentació medieval atribuït a l'actual poble o parròquia de
Domeny, a les afores de Girona.
I fetes aquestes matisacions sobre dades concretes que trobem a la
Llegenda àuria, només ens cal dir que si hi hagués alguna dosi de
veracitat històrica en la identificació Dacià i Rufí, i en la seva relació
amb Sant Feliu l'Africà -cosa fins avui molt fosca-, això ens permetria
situar el martiri del Sant en els primers anys del segle IV, que és la data
de l'anomenada persecució de Dioclecià. Repetim, però, que ni tan sols
això últim té cap fonament sòlid.
Fetes aquestes acotacions, passem finalment a la vertadera qüestió
d'interès sobre la «Passió Sancti Felicis», que és la del grau d'historicitat
del seu contingut. I ja per endavant hem d'anticipar el caràcter fortament
negatiu de la resposta, car no podem atorgar a totes aquestes dades
concretes de la vida i martiri més que el valor de tradicions populars,
compostes amb aires més o menys apologètics per autors que, sense
(28) JERONI PUJADES, Crònica universal del Principado de Cataluna escrita a
principios del siglo XVII, vol. III, Barcelona, 1831. L'autor dedica tot el cap. 73, ps.
137-140, a aquesta qüestió.
(29) JOAN GASPAR ROIG I JALPÍ, Resumen historial de las grandezas y
antigüedades de la ciudad de Gerona..., Barcelona, 1678, cap. IV, ps. 11-13.
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gaires preocupacions ni escrupuls, se les anaven passant i, fins i tot, les
anaven inflant.
En primer lloc, cal tenir molt en compte que aquestes tradicions no
es registren -en lletra escrita almenys i pel que fins avui podem saberfins més de tres-cents anys desprès del martiri de Sant Feliu. Però no es
tracta solament d'aquest espai de silenci -això sol no seria pas un
obstacle insalvable-, sinó que, com ja hem vist, aquests passioners de
Sant Feliu, i els de tants d'altres sants, comencen a composar-se
coincidint amb el costum de traslladar i adquirir relíquies de tota mena
sense cap garantia d'autenticitat, o sigui, en època del segle VI-VII.
Aquest fou l'origen dels florilegis, passioners, vides de sants i
cronicons posteriors. Un mal inici, doncs; però, a més, l'examen crític
del contingut intrínsec d'aquests textos és d'un resultat negatiu. Pere de
Palol l'ha resumit amb aquestes paraules: «Els que han estudiat bé els
textos de la passió de Sant Feliu, ens diuen que està inspirada en les
d'una altra passió, la de Sant Vicenç de València, a través d'uns textos
que haurien servit per a una colla de màrtirs, una passió de communi,
com en diu encertadament mossèn Fàbrega (...) Moltes vegades, quasi
tots aquests elements (anar de Barcelona a Empúries, d'allí a Girona,
portar-lo a llençar al mar, per després tornar-lo a Girona a morir) són
llocs comuns als textos d'altres passions, com en el cas ja citat de Sant
Vicenç... »(30).
Però, a més, és indiscutible que l'anàlisi intrínseca d'aquests textos
descobreix clarament un deler dels autors d'aportar cada un per a la seva
església uns antecedents importants i extraordinaris, tan extraordinaris
que hi posen massa turments, massa miracle, massa sobrenaturalisme,
fins al punt de convertir el màrtir respectiu en un heroi gairebé
mitològic.
òÉs que no era un antecedent important per a una església com la
de Girona tenir uns màrtirs, i entre ells Sant Feliu, que havien predicat
la fe en un ambient hostil, ple de perills, i que acabaren donant la vida,
sofrint -i això sense dubtes de cap classe- turments a mans d'algun botxí
sanguinari? Certament, no hi havia necessitat d'acumular turments i
consols angèlics a cada un dels màrtirs. Però la mentalitat antiga i
medieval era així. I per això es fa molt difícil destriar el que pugui
haver-hi de veritat històrica en aquestes tradicions populars.
Amb tot, potser és massa categòrica l'afirmació de Pere de Palol:
«quan es comença a desbrossar el camí de les falses notícies, no en queda
(30) PALOL, l.c.
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gaire res» (3I) . Això és força veritat, però és susceptible d'una mala
interpretació, perquè sempre queda, en el cas de Sant Feliu l'Africà i
d'altres, el fet rigurosament històric de la seva existència i del seu martiri.
Però és impossible saber, si el varen llençar al mar o quin turment patí
de tots els que hi ha en el seu passioner, tot i que aquestes tortures eren
les usuals de la justícia romana en els interrogatius a esclaus, o contra
els que es consideraven delinqüents comuns o polítics'32'.
Creiem que això és el que, fins avui, donen de sí els textos
historiogràfics antics i medievals. I si fins ara l'arqueologia no ens ha
pogut ajudar a saber quelcom interessant sobre Sant Feliu l'Africà, això
és perquè no s'ha fet cap excavació en el subsòl de l'església de Sant
Feliu de Girona. Sobre això Pere de Palol ha escrit: «Però la sospita que
sota Sant Feliu, a Girona, pot haver-hi una necròpolis amb el vell martiri
del Sant, és molt viva i crec té moltíssims fonaments»(33).
Per la nostra part hem de recordar l'edificació romano-cristiana que
seveix de fonament a la torre de Fum (basílica, baptisteri o martirium,
cosa difícil d'escatir actualment) de Sant Feliu de Guíxols; la basílica de
Santa Cristina d'Aro; el jaciment de Bell-lloc d'Aro en curs d'excavació,
i el de Pla de Palol o de ca n'Artigues (Platja d'Aro), probables nuclis
paleocristians plaçats a la comarca guixolenca i de la propera Vall
d'Aro(34). Al nostre criteri, de tots aquests nuclis el que podria oferir
alguna sorpresa interessant en relació amb Sant Feliu l'Africà és el de la
torre de Fum de Sant Feliu de Guíxols. Fins ens arrisquem a dir que
l'excavació del subsòl de l'esmentada torre pot competir en interès, en
aquest tema, amb l'excavació del subsòl de l'església de Sant Feliu de
Girona de què parla Pere de Palol.
3. ON FOU LLENÇAT AL MAR SANT FELIU L'AFRICÀ?

Diu la Llegenda àuria que Sant Feliu fou portat «dins la mar XX
estacis i ells lo gitaren en la mar». Si estaci equival a estadi, cosa que
(31) PALOL, l.c.
(32) FATAS, l.c., p. 199.
(33) PALOL, l.c.
(34) PERE DE PALOL SALELLAS, Arqueologia cristiana de la Espana romana,
Madrid-Valladolid, 1967, p. 156. PALOL, l.c. 1968. LLUÍS ESTEVA, fotografies i epígrafs
a l'article anterior. MIQUEL OLIVA, Los templos antiguos en los aledanos guixolenses,
«Ancora», F. M. 1968. PALOL, El Baix Imperi a Sant Feliu de Guíxols. Introducció al
món medieval, «XX Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos», Sant Feliu de Guíxols, 1977,
p. 42. JOAN BADIA I HOMS, L'arquitectura medieval de l'Empordà, I, Girona, 1977,
ps. 142, 356 i 371. LLUÍS ESTEVA, Edificació cristiana del segle V en el monestir
guixolenc, «Ancora», 11-111-1982.

28

SANT FELIU L'AFRICÀ I SANT FELIU DE GUÍXOLS

19

fins ara no hem pogut escàtir, com que un estadi era «una mida de
longitud usada pels grecs i pels romans equivalent a 185 metres»<35), vint
estadis serien 3'70 quilòmetres mar endins.
Però la Llegenda àuria no diu en quin lloc el màrtir fou llençat al
mar. Per tant, aquest text hagiogràfic del segle XIII no serveix per
relacionar el màrtir de Girona amb Sant Feliu de Guíxols.
La realitat, doncs, és que fins al segle XIII els textos hagiogràfics no
parlen del lloc de mar on fou llençat Sant Feliu. Per tant, si ja el propi
llençament al mar pertany a una tradició popular, sense suficient
garantia de veracitat històrica, el mateix hem de dir sobre el lloc on fou
tirat, ja que es tracta, en tot cas, d'una tradició encara més tardana.
De totes maneres, en això és molt expeditiu també en el seu judici
crític el Dr. Pere de Palol quan diu que això de llençar-lo al mar és una
cosa que es comprèn a València (en el cas de Sant Vicenç), però no a
Girona en el cas de Feliu l'Africà™, Cal tenir en compte que amb molta
naturalitat els historiadors moderns tenien entès que «el puerto de
Guixoles era el puerto de Gerona»(37), i això per raons òbvies que no cal
explicar. I potser és bo recordar també que en època medieval Sant Feliu
de Guíxols arribà a ésser oficialment un «carrer de Girona». Amb això
només volem dir que en el cas, ben difícil per cert, que s'arribés algun
dia a tenir constància històrica del llençament del Sant al mar de Sant
Feliu de Guíxols, no seria una cosa tan incomprensible.
Fets aquests preludis, hem de dir encara que en els textos que anem
a ressenyar, a l'ensems que s'afirma o es dóna per suposat que el Sant
fou llençat al mar a Sant Feliu de Guíxols, es plantegen dues qüestions.
Una és si hi fou tirat des de l'esperó dels Guíxols o des d'un vaixell.
L'altra, si el Sant morí a Girona, a Sant Feliu de Guíxols o en un altre
lloc.
Sobre aquest punts, la Llegenda àuria parla de la nau on tornà el
Sant ajudat pels àngels, i dels tres quilòmetres i escaig on fou portat mar
endins. És clar, doncs, que en aquest text se suposa que el Sant fou tirat
al mar des d'un vaixell. I pel que fa al lloc de la mort, la Llegenda àuria
diu que el Sant fou portat a la riba, i que «persegat amb arpes de ferra...
se n'anà a Déu alegrement», i després de mort «fo aduyt lo seu cors a
Gerona per una fembra que temia molt Déus». Així, doncs, segons la
Llegenda àuria, Sant Feliu no hauria mort a Girona, sinó a la platja
(35) POMPEU FABRA, Diccionari General de la Llengua Catalana, 9a edició, 1978,
p. 785.
(36) PALOL, l.c.
(37) ROIG IJ ALPÍ, l.c., p. 507.
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mateix, o en algun lloc des de la platja a Girona, però no es determina
ni el nom de la platja ni aquest lloc intermedi*38'.
Per ordre cronològic, hem de passar a un text del Llibre Vermell,
on es dóna compte d'una de les processons que es feien quan la falta de
pluja era persistent. Per a implorar la pluja hi havia el costum de fer
una processó que anava de Girona a Sant Feliu de Guíxols i viceversa,
presidida per la «sancta relíquia del Cap de monsenyor sanct Feliu, qui
es en dita sglesia de sanc feliu de Girona». La processó tingué lloc el
dissabte dia dos de setembre de l'any 1507. Estem, doncs, en el segle
XVI, si bé el costum de fer la processó podia ser antic ja.
En aquest document es llegeix que la processó, quan arribà a Sant
Feliu de Guíxols «entra per la part e carrer del raval qui es devers
Palamors e aqui per lo dit abat, e clero fou rebuda la dita professo (...)
e així la dita professo ab la vera Creu de la Seu, e ab lo cap de monsenyor
sanct Feliu ab pali dessus (...) anaven tirant per lo carrer del dit reval,
entraren dins la dita vila, e ans de partir altra vegada tornaren mullar
dita creu, e lo cap de Sanct Feliu, en la mar e vingueren en Gerona...»(39).
Precisem, abans que tot, que el carrer del «raval qui es devers
Palamós», és l'actual carrer Major. I pel demés, aquest és un document
que dóna per suposat, sense necessitat d'afirmar-ho, que el Sant màrtir
fou llençat al mar a Sant Feliu de Guíxols. La cosa és clara, puix la
processó no tenia altre fonament. Però, com es pot veure, el text no
esmenta ni Calassanç, ni els Guíxols. Si en aquella data (segle XVI) ja
hagués estat vigent la llegenda del martiri del Sant a Calassanç, no hi ha
dubte que haurien «mullat» el cap a Calassanç i no simplement «en el
mar».
Del segle XVII ens interessen quatre textos. El primer, per ordre
cronològic, és del P. Cano. En la seva coneguda obra sobre la història
del monestir benedictí santfeliuenc hi trobem tres fragments que ens
interessen.
Citem textualment el primer fragment. Diu així:
«ya en este territorio, abia una pequena población
llamada Jecsalis, fundada en la lengua de tierra que està entre
dos puertos o senos que hace el mar en esta playa, el mayor
(38) Llegenda àuria, a cura de Nolasc Rebull, obra esmentada, ps. 370-371.
(39) Llibre Vermell, AMG, fs. 46v i 47. El document fou publicat per Llambert Font
a «La Costa Brava», F.M. 1930, però amb diverses equivocacions (les més notables són:
posa fs. 171 i 172, i el títol no comença amb la paraula «Relació» sinó «Professo»).
(40) ALONSO CANO, Discurso general de este antiquísimo castillo y monasterio de
Sant Feliu de Guíxols, ms. original a la Biblioteca Provincial de Girona, 1606, f. 5v.
(41) CANO, l.c.f. 6v.
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que comunmente llamamos el puerto, y està mas a poniente
del otro pequeno que vulgarmente se llama Cala Sans, o,
Cala Santa, en reverencia segun la antigua tradición del
gloriosísimo màrtir Sanet Feliu, cuya venerable y sancta
Persona fue sumergida...»(42).
En els dos fragments restants Cano tracta del llençament a mar del
màrtir Sant Feliu, seguint la tradició consignada a la Llegenda Àuria,
però amb algunes particularitats que intentarem destriar. Segons un
fragment, el Sant fou tirat a mar «a menos de media legua de esta ribera»,
«con una piedra de molino al cuello y ligado con cadenas de hierro, y
así usa este monasterio poner esta rueda de molino en un quartel del
escudo de sus armas...»(43). A l'altre fragment, Cano detalla una mica
més dient que, portat el Sant «a la ribera del mar, embarcanle en un
vaxel», «entraronse con el Sancto el mar adentro poco menos de una
legua hacia el golfo», i un cop salvat miraculosament «luego a la vista
de todos, comenzó a caminar por sus pies sobre las olas del mar (...)
dende el golfo se vino la buelta del vaxel y volviendo a subir en el, se
torno a tierra...»<44).
Observem primer que el mateix autor en un fragment de la seva
obra diu que el Sant fou llençat a mar «a menos de media legua», que
serien uns dos quilòmetre i mig, mentre que en l'altre fragment resulta
que fou llençat «poco menos de una legua», o sigui, uns cinc
quilòmetres. Recordem que segons la Llegenda àuria aquesta mida
itinerària seria d'uns tres quilòmetres i mig. Tres textos, doncs, i tres
distàncies diferents. Però això tindria molt poca importància, ja que es
tracta d'una dada molt secundària en la narració del fet, i l'únic
objectiu
&
real només consisteix a dir que el Sant fou tirat mar endins, amb prou
profunditat d'aigua per ofegar-se.
Es obvi que, segons Cano, el Sant fou tirat a l'aigua des d'un vaixell,
al qual retorna miraculosament per tornar a terra. I aquesta tradició,
segons diu ell mateix, Cano l'havia vist representada en pintures
antigues: segurament devien ésser retaules gòtics del segle XV-XVI.
Creiem que el text literari del P. Cano és el primer on es consigna
que el Sant fou tirat a mar amb una pedra de molí al coll. També això
segurament aquest autor degué haver-ho vist «en algunes pintures
antigues», i és probable que aquest detall iconogràfic fins i tot fos una
(42) CANO, l.c.f. 11 v.
(43) SANT MATEU, 18,6. SANT MARC, 9,41.
(44) JOAN COROMINES, Estudis de toponímia catalana, vol. II, Barcelona, 1970,
ps. 69-70; també vol. I, p. 16. LLUÍS ESTEVA, Calassanç, «Ancora», 27-V-1974.
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invenció d'algun artista-pintor al qual el llençament del Sant a mar li
fes recordar les paraules bíbliques del llençament a mar amb una mola
d'ase, segons imprecació del mateix Jesucrist als que escandalitzessin un
nen petit (43> .
Més interès té -és la primera vegada que se senyala en els textos
literaris- que Cano esmenta el petit port de Calassanç com el lloc del
martiri del Sant. Nosaltres no coneixem cap text anterior amb la cita
esmentada. I ja hem vist que, segons Cano, la forma toponímica
Calassanç ha d'interpretar-se en el sentit de «cala santa», precisament
per l'antiga tradició del gloriós màrtir Sant Feliu submergit a l'aigua.
No acabem de veure clar si aquesta tradició realment era gaire
antiga, ja que, segons hem vist, en la processó que feien els gironins a
Sant Feliu de Guíxols per a mullar el cap del Sant a l'aigua del mar no
es parla de Calassanç. Però Cano ho diu, si bé es pot tractar d'una
antiguitat relativa.
De totes maneres, per primera vegada també -la veurem en altres
autors- trobem ací una explicació ingènua del topònim Calassanç, com
tantes se n'inventaren a l'edat mitjana. Nosaltres, a l'explicació que dóna
el P. Cano, preferim la de l'eminent toponomista Sr. Joan Coromines,
segons el qual la forma Calassanç és un compost de la paraula aràbiga
«Quala» = castell, que es troba en molts topònims espanyols (Calatayud,
Calahorra, Calamocha, etc.) que no són llocs de mar ( a les terres
gironines tenim Calabuig, que tampoc no ho és), i el romànic de persona
Sanç. Segons això, el significat de Calasanç és: castell de Sanç(44).
El segon text del segle XVII és l'obra de Jeroni Pujades sobre el
Principat de Catalunya, escrita, segons que sembla, l'any 1609. Aquest
autor s'esplaia llargament en el martiri de Sant Feliu l'Africà, seguint
bàsicament la Llegenda àuria.
Pel que es refereix a Sant Feliu de Guíxols, Pujades diu que els
guixolencs i els gironins creuen que el lloc on fou tirat a mar el Sant és
Sant Feliu de Guíxols, situat a la costa, a cinc llegües de la ciutat de
Girona. D'això li ve a aquest lloc, que abans només tenia el nom
Guíxols, la designació de Sant Feliu. I a continuació, Pujades diu que
això també ho expressà l'autor de la prosa de l'ofici diví composta per
manament del bisbe Arévalo de Zuazo (1598-1611), que diu:
«Capite vero suspensus,
Guixelensi mari versus,
molis superpositis»(45)
(45) PUJADES, l.c. Hem consultat l'edició feta a Barcelona l'any 1831, vol. III. La
data que acabem de donar es troba en el cap. 75, p. 145.
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Pujades dedica dos capítols enters de la seva obra al màrtir Sant
Feliu l'Africà, malgrat que ell no l'anomena així, sinó Sant Feliu de
Girona, germà de Sant Cugat. No obstant, respecte al lloc on fou tirat a
mar, és molt parc, limitant-se a dir que Rufí, volent acabar d'una vegada
amb el Sant,
«mandó que, atado de pies y manos le echasen en el mar, el
cual si bien Ambrosio de Morales y Fr. Antonio Vicente
Domènech dicen que no està lejos, la verdad es que dista
cinco leguas de Gerona en el parage que abajo diré (...) le
ataron de pies y manos, y con una muela o grande piedra al
cuello le echaron a fondo»(46).
Ja sabem que el mar, segons fa constar en el capítol següent, és el
de Sant Feliu de Guíxols, però Pujades no parla ni de Calassanç, ni dels
Guíxols, ni tan sols del vaixell, deixant-nos en dejú sobre el particular.
En canvi, Pujades s'estén sobre la mort del Sant i el lloc on succeí.
Sobre la mort exposa tres hipòtesis o opinions, i sembla inclinar-se per
la d'Ambròs Levita, a qui ell considera autor de l'antiga «Passió Sancti
Felicis»: en tornar el Sant de l'aigua, Rufí manà un nou torment amb
garfis de ferro fins a morir dessagnat(47).
I sobre el lloc de la mort de Sant Feliu és ben original l'explicació
de Pujades. El text original diu així:
«Tambien dicen que el sitio donde rnurió San Feliu,
volviendo del mar a Gerona, fué en el camino de arriba, en
la aldea que hoy se llama Penades. Y tengo relación de
personas fidedignas que en testimonio de esto usan en
Gerona, cuando hay necesidad de lluvias, llevar a banar la
cabeza de San Feliu en devota procesión al mar de Guíxols;
y que pasando por Penades hacen estación y oración en la
iglesia de aquel pueblo; porque se ha visto milagrosamente
no querer dejarse pasar el Santo sin que primero hagan allí
la estación; que es indicio bastante, que acredita lo que dejo
dicho del sitio de su muerte. El autor Ambrosio Levita
escribe que luego que murió San Feliu, una mujer se llevo
su santó cuerpo a Gerona»(48).
Segons això, el Sant no hauria mort ni a Girona, ni a Sant Feliu de
Guíxols, sinó a Panedes. Ara bé, això de Panedes, documentalment

(46) PUJADES, l.c., cap. 74, p. 144.
(47) PUJADES, l.c., cap. 74, p. 144.
(48) PUJADES, l.c., cap. 75, p. 145.
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parlant, és un cas aïllat, ja que és una dada que no l'hem trobada en cap
més autor. Per altra part, també en això veiem l'afany d'acumular
miracles. No n'hi havia prou de dir que es feia una estació o parada a
Panedes, sinó que s'hi afegeix que miraculosament el Sant no volia
passar si primer no es feia l'estació. Una vegada més, doncs, trobem la
dada en un context històricament poc fiable: es tracta sempre de fets o
coses que «se dice», «se ha visto» que són així. O sigui, ens movem
sempre en el camp de la conjectura i de la piadosa tradició. És
precisament en aquest lloc de la seva obra que Jeroni Pujades diu:
«Amplifica y estiende Ambrosio de Morales la honra de este
Santo (Sant Feliu) en tan gran manera, que yo no me atrevo
a estenderme tanto; porque como soy natural de Cataluna,
no quiero ser apasionado...»(49>.
Aquest Ambrosio de Morales era un historiador cordovès del segle
XVI, i, segons es veu, la seva falta de crítica històrica i la seva poca
escrupolositat espantaren el propi Pujades.
El tercer text es troba a l'arxiu municipal de Sant Feliu de Guíxols
i pertany al 10 de gener del 1667. També podria tractar-se del 1661,
perquè la darrera xifra és de dubtosa interpretació. En aquesta data els
jurats guixolencs, servint-se del Dr. Jeroni Campmany, de Girona,
trameteren una petició o consulta a Rafael Bacó, que devia ésser el que
se'n deia «agent de preces» que la Seu de Girona tenia a Roma. L'agent
contestà, des de Roma, i entre altres coses es troben en aquest document
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 centes persones en temps quei havia pesta en
dita vila, si se podia alcansar llicentia, sens obstacle del Abat
encara que sia Senor del Sol, de poderi fabricar una
Capelleta...»(50).
Així, doncs, segons aquest document el Sant no hauria estat llençat
a mar des d'un vaixell, sinó des de l'altura del lloc o punta dels Guíxols,
conegut també ara amb el nom de Fortim. I és la primera vegada que
aquesta dada surt en la documentació. Tenim, doncs, que en el mateix
(49) PUJADES, l.c., cap. 74, p. 144.
(50) AHMSF, sec XII, sense numerar. Publicat per LLUÍS ESTEVA i CRUANAS,
«Estudis sobre temes del Baix Empordà», vol. 2, 1983, p. 86.
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segle XVII el P. Cano (1606) transmet la versió del vaixell, Pujades
(1609) no parla ni del vaixell ni de la punta dels Guíxols ni de cap altre
lloc o manera concrets, i en el document esmentat de l'arxiu municipal
(1667) trobem la versió del llençament des dels Guíxols, on es diu «la
molta devotio té la gent de dita vila de anar a visitar lo lloch de Guíxols
lo die de la festivitat del gloriós St. Feliu», o sigui, que se suposa ja una
antiga devoció l'anar a visitar l'esperó dels Guíxols. No és pas ben fàcil
fer concordar aquests testimonis documentals.
Ja més endavant del mateix segle XVII hi ha encara un text: és de
Roig i Jalpí. En realitat, aquest autor no tracta directament de Sant Feliu
l'Africà, però indirectament s'hi refereix en tres ocasions'5]). El text que
ens interessa ara es troba en el llarg apartat que dedica l'autor a
«Guixoles villa insigne», i diu:
«Expresamente dize Liberato el ano 300 de nuestra salud,
que fue San Fèlix el Doctor, y Apòstol de Gerona echado en
el mar in portu Alabrico Guixolensi. De suerte, que el puerto
se llamaba Alabric, vocablo Gótico, que suena lo mismo que
abrigo, porque lo era de las Navès, y Galeras, y lenos en las
borrascas y tempestades del mar...»(52).
És evident, doncs, que Roig i Jalpí és un més dels autors que segueix
la tradició anterior, segons la qual el Sant fou tirat al mar a Sant Feliu
de Guíxols, concretant però que això es féu en el port de l'Abric (que
ell escriu equivocadament Alabric), això és, en el port gran situat enfront
del Passeig del Mar.
I passant al segle XVIII només coneixem, per al nostre interès, un
text que es troba en el Manual d'Acords de l'Ajuntament de Sant Feliu
de Guíxols i pertany al dia 15 de maig del 1717. El text diu que aquest
dia l'ajuntament i el monestir (de Sant Feliu de Guíxols) acorden
«disposar una solemna proffesó aportant la dita imatge de Nostre Patró
Sant Feliu al lloch de Calassans hont fou i patí martiri». La processó era
per a implorar «lo benefici de la pluja per lo alivio del poble». I més
endavant encara es llegeix: «Començà a Plourer de manera q. eixint fora
i continuantse dita professo fins al dit lloch de Calassans y affins tornada
a la Iglesia sempre y sens para plogué de manera que las Canals de las
teulades de las Casas anavan rahonablement y se mullaren tots assistints
dita Sta. professo»*53'.
(51) ROIG i JALPÍ, l.c., 1? part, cap. IV. ps. 12-15; cap. XIII, p. 40; 3? part, cap.
XIII, p. 507.
(52) ROIG i JALPÍ, l.c., 3? part, cap. XIII, p. 507.
(53) AHMSF, M. A. de 1712-1721, f. 333.
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Una vegada més, doncs, trobem registrada la tradició de Calassanç
com el lloc on fou tirat a mar el màrtir Sant Feliu, però no es concreta
si fou tirat des d'un vaixell o des de la punta dels Guíxols.
I amb això arribem al segle XIX, en el qual trobem dos textos. El
primer és del conegut canonge de la Seu de Girona Francesc Xavier
Dorca. Sens dubte és l'autor que més extensament ha escrit sobre Sant
Feliu l'Africà, i també és segurament el que en temps modern ha fet el
més gran esforç per legitimar i defensar la historicitat de les dades
contingudes en el que nosaltres hem anomenat la «Passió Sancti
Felicis»(54), però sobre el particular ja hem vist el que avui, amb una
actitud crítica, cal pensar-ne.
Quan Dorca exposa una «Historia suscinta de San Fèlix según sus
Actas» diu: «mandó (Rufmo) que atadas atràs las manos, le echaran y
sumergiesen en el mar; però habiendo también salido libre por manos
de los Angeles, que rompidas las ataduras, le llevaron caminando sobre
las aguas como por tierra firme hasta la playa»(55). Quan passa a analitzar
els documents confirmatoris, diu que segons les Actes, Rufí, en veure
que el Sant havia sortit il·lès de la mar, digué als saigs: «perquè no heu
obeït les meves ordres i, tal com ho havia manat, no l'heu sumergit, des
de la nau en marxa (currente navigio), més lluny i a major
profunditat?»*56'.
Però Dorca insisteix:
«Con lo que se hace mas verosímil y creible que para mandar
echarle al mar, no repararia (Rufmo) en lo que dista de
Gerona; antes bien que con la misma mira de anadir la fatiga
del viaje à sus tormentos, le hizo llevar a cinco leguas de
distancia para arrojarle al mar de Sant Feliu, que llaman
Guíxols, donde es antigua tradición que fue arrojado»(57).
Finalment Dorca parla també de la roda de molí:
«Con alusión a este pasage de haber sido el Santo arrojado
al mar, suele representarse en algunas de sus imàgenes con
una rueda de molino atado al cuello; cuya idea puede sacarse
del Evangèlic, sin embargo de no leerse esta circunstancia en
(54) FRANCESC XAVIER DORCA i PARRA, Colección de noticias para la
historia de los santos màrtires de Gerona..., obra pòstuma publicada pel seu cosí Josep
Dorca l'any 1807. L'autor dedicà tot el llarg cap. III de la seva obra a aquest tema, ps.
102-179. Es molt possible que l'obra fos composta a finals del segle anterior.
(55) DORCA, l.c., p. 116.
(56) DORCA, l.c., p. 131.
(57) DORCA, l.c. «Apéndice V Sobre el lance de haber sido S. Fèlix arrojado al
man>, ps. 165-166.

36

SANT FELIU L'AFRICÀ I SANT FELIU DE GUÍXOLS

27

los monumentós antiguos de la historia de nuetro Màrtir»(58>.
Resumint, Dorca recull com a històric el llençament del Sant a mar
des d'un vaixell; també qualifica de tradició antiga que el llençament es
féu a Sant Feliu de Guíxols; en canvi, diu que el detall de la roda de
molí lligada al coll es troba en les representacions iconogràfiques,
malgrat no consti en la documentació escrita. Però en un autor, com és
Dorca, que tracta tan extensament i sembla exhaurir les dades
«històriques» referides abans que ell a Sant Feliu l'Africà, no es troba la
més petita referència a Calassanç, ni al port de l'Abric, ni als Guíxols.
L'altre text del segle XIX es troba en la coneguda obra Las ruinas
de mi convento en la qual es llegeix:
«...una pequena colina se interna en el puerto, dividiéndole
en dos, uno muy pequeno llamado Calasans, y otro vasto
denominado antiguamente del Abrigo. En lo alto de la
colina, la naturaleza formó en medio de la pena viva una
espècie de pozo de unos cien pies de profundidad, abierto
por la parte de Calasans, y cuyo fondo es el mismo mar. Por
este fondo las aguas de Calasans penetran en una cueva que
por debajo la colina las abre comunicación con el puerto del
Abrigo. El pozo y la cueva forman uno de aquelles caprichos
de la naturaleza que el hombre admira y no comprende. Es
una tradición inmemorial en el país que, en una de las
crueles persecuciones suscitadas contra los cristianos primitivos, el santó patrono de la villa fue arrojado desde lo alto de
aquel pozo, atado a una rueda de molino, y con ella horadó
la colina, y llego sano a la opuesta playa»(59).
I Hurtebise es refereix també a la que ell diu «interesante obra de
Rafael Patxot «Ruinas de mi Convento»{60\ en la qual s'explica també
que a Sant Feliu de Guíxols
(58) DORCA, l.c., apèndix V, p. 167.
(59) FERRAN PATXOT i FERRER, Las ruinas de mi convento, Barcelona, 1899,
octava edició, p. 19. «Obra de caràcter tremendista basada en les exclaustracions i crema
de convents de 1835» que tingué un èxit immediat, car se'n publicaren almenys vuit
edicions fins el 1899 i fou traduïda a diverses llengües, segons constata Margalida Tomàs
a^«Gran Enciclopèdia Catalana», 1978, p. 371. Veg. també JOAN TORRENT i
FÀBREGAS, «Àncora», 26-X-1961, «GAZIEL», Sant Feliu de la Costa Brava, Barcelona,
1963, p. 89 i LLUÍS ESTEVA, «Quaderns d'Informació Municipal», Sant Feliu de Guíxols,
núm. 5, octubre 1979.
(60) EDUARDO GONZÀLEZ HURTEBISE, Bosquejo històrica..., ms. 1905, p. 34
de l'edició publicada l'any 1970 pel setmanari guixolenc «Àncora». Hurtebise atribueix
l'obra a Rafael Patxot essent així que l'autor, com hem dit, era Ferran Patxot i Ferrer.
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«se conservaba la costumbre siguiente, que hubo de
prohibirse por lo expuesta que era a desgracias. El dia de la
fíesta del Santo (Sant Feliu l'Africà) algunos jóvenes solian
arrojarse desde las rocas del Penón dels Guíxols al mar
atravesando a nadó el túnel natural que bajo aquellas hay y
que comunica a la bahía, y pasando así desde las aguas de
Calasans a las de la rada guixolense. La Cala del Sant (de
aquí Calasans) es un tajo vertical en las rocas del Penon de
Guíxols, mas al S. de la caseta del Salvamento de Nàufragos,
que se dice hubo de abrirse al caer el Santo màrtir, anadiendo
la tradición piadosa, que pisando las aguas y sostenido por
los àngeles, atravesó el Penón escapando sano y libre por el
opuesto lado, es decir, por la boca de O»(61).
Creiem, doncs, que a aquestes altures del segle XIX és la segona
vegada que surt en la documentació la versió del llençament del Sant a
mar des de l'esperó marítim dels Guíxols. I en relatar això parla l'autor
de «tradición inmemorial» i «tradición piadosa». Realment, nosaltres
l'hem trobada aquesta versió ja dos segles abans i, malgrat ser impossible
saber-ne l'origen, creiem que aquesta fou la versió que s'imposà i
darrerament es féu tradicional a Sant Feliu de Guíxols.
I amb això arribem al segle actual, en el qual podem referir-nos
a tres textos. El primer és d'Hurtebise, (1905), i la primera cosa que fa
aquest autor és citar «Boades. Libre de feyts d'Armes de Catalunya,
Capítol 5», on es diu que el Sant «fo gitat dintre de la mar amb una gran
pedra ligada al coll en lo port de Guíxols»(62).
Ja de la pròpia collita, Hurtebise diu: «no consta en el acta què
punto de la costa fue elegido por el cruel Rufino (...) però debe suponerse
que seria en San Feliu de Guíxols, así por la proximidad de esta
población a Gerona, como porque es el único poblado de dicho litoral
que ostenta el nombre del Santo, y porque la tradición de ello ha sido
constante»(63).
I encara afageix Hurtebise: «Salvadó milagrosamente de la
muerte, fue conducido de nuevo a Gerona, però en el camino, antes de
(61) HURTEBISE, l.c., p. 34.
(62) HURTEBISE, l.c., p. 34. No hem volgut citar Bernat Boades perquè avui hom
dóna per falsa la paternitat del Libre de feyts d'armes de Catalunya que li havia estat
atribuïda amb data del 1420, essent així que el llibre fou compost per JOAN GASPAR
ROIG i JALPÍ vers el 1673.
(63) HURTEBISE, l.c., p. 34.
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llegar a la ciudad, falleció'aquel valeroso màrtir, glòria del Cristianismo»<64). No diu, però, Hurtebise en quin lloc determinat del camí
ocorregué la mort del Sant. ^.Potser ja s'havia esfumat la tradició de
Panedes que hem trobat en Jeroni Pujades?
Tampoc no esclareix Hurtebise si «lo port de Guíxols», on el Sant
fou tirat a mar amb una gran pedra, és el port de l'Abric o el port de
Calasanç, ni si fou tirat des d'un vaixell o del turó dels Guíxols.
Més cap ençà, coneixem cinc textos de Mossèn Llambert Font
referits al martiri de Sant Feliu i en tots ells recull la tradició: el Sant,
amb una mola de molí lligada al coll, fou tirat al mar des de l'esperó
dels Guíxols i els àngels el passaren del port de Calassanç al de l'Abric
per sota del penyal.
En el primer escrit (1930) transcriu tres documents en els quals
es detallen els actes que es feien a Sant Feliu per demanar la pluja: en
el document primer (1507) no es dóna cap detall particularment
interessant; en el segon (1718) hom llegeix que la procesó «anà als
Guíxols y sobra la Cala de Sant Pere y Sant Feliu...»; en el tercer (1717)
hom explica que la procesó es traslladà «als llochs de Calassans hont
fou y patí martiri» Sant Feliu. En el mateix escrit (1930), Mossèn Font
escriu: «li lligaren una pedra de molí al coll; d'aquest detall no hi ha ni
la més petita insinuació en el martirologi»(65).
En el segon escrit (1933), entre altres coses, Mossèn Font diu: «El
monestir feia posar sempre en el blasó de la mar una roda de molí amb
una palma que significava la creença que Sant Feliu fou tirat a Calassans
amb una pedra de molí al coll i salvat miraculosament per mans
d'àngels»(66).
En el tercer (1934) sense detallar gaire més, escriu: «Sant Feliu,
segons una venerada i controlada tradició fou tirat a la nostra mar amb
una mola lligada al coll des d'una cala, ara anomenada amb motiu del
fet Calassanç, amplaçada en el turó conegut per Fortim on hi havia una
vila de pagans o no cristians. Els àngels el salvaren i el portaren a la
platja»(67).
(64) HURTEBISE, l.c., p. 34
(65) LLAMBERT FONT, Sant Feliu de Guíxols en altres temps, «La Costa Brava»,
Festa Major 1930. Els tres documents que esmenta són: 1) Llibre Vermell de l'Arxiu
Municipal de Girona, fs. 46v i 47 (equivocadament Font posa fs. 171 i 172; tampoc el
document no comença amb la paraula «Relació» sinó «Professo;»); 2) M.A. del municipi
guixolenc, 1712-21, f. 406v; 3) M.A. id. 1712-1721 f. 333.
(66) LLAMBERT FONT, L'escut de Sant Feliu, «La Costa Brava», 18-XI-1933.
(67) LLAMBERT FONT, L'escut de Sant Feliu de Guíxols, «La Costa Brava» F.M.
1934.
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En el quart (1935) es recull la tradició explicada per Patxot(68) i
en el quint (1963) no fa altra cosa que repetir el que ja hem recollit
anteriorment (69) .
Mossèn Font, doncs, escriu que el Sant fou tirat al mar de Guíxols;
parla de Calassanç, del Fortí i dels Guíxols, però no esmenta el vaixell.
Per això podem conjecturar que seguia la tradició del Sant tirat a mar
des dels Guíxols, i no des d'un vaixell, tot i ésser aquesta segona
explicació la més antiga. És una deducció que fem «ex silentio», però
molt coherent en un autor que no estudià a fons el tema. Per això és
lògic que es fes ressò de la tradició més vulgaritzada en els temps
moderns.
I encara l'any 1944, en el programa oficial de les «Fiestas de
Verano» de Sant Feliu de Guíxols, Carles de Bolós, que fou Cronista
Oficial de la ciutat de Girona, publicà un article sobre el màrtir Sant
Feliu. La portada del programa va il·lustrada amb un bon dibuix en color
representant el Sant, degut a la firma de NARMAS (Narcís Masferrer). El
dibuix és molt bo, però l'article de Carles de Bolós és exactament no res
més que un resum incomplet de les dades que hi ha a l'obra esmentada
del canonge Dorca: el Sant tirat, amb una roda de molí al coll, al mar
de Sant Feliu de Guíxols des d'un vaixell, però no parla ni del port de
l'Abric, ni de Calassanç, ni dels Guíxols. Tot, doncs, igual al que trobem
en l'obra del canonge Dorca<70). No és estrany, així, que el retorn de
Carles de Bolós a la versió antiga del vaixell estranyés, de sobte, els
guixolencs acostumats més aviat a la versió dels Guíxols. Així ho
manifestava Lluís Esteva comentant: «Quan a la nostra ciutat hom
donava per bones les primeres versions, Mossèn Carles de Bolós
explicava aquesta...»(71).
I després d'això ja no disposem de més documentació pròpiament
dita, almenys que nosaltres coneguem.

(68) LLAMBERT FONT, El salt de la mort, «Valga'ns Sant Feliu», «La Costa
Brava», 13-VII-193 5.
(69) LLAMBERT FONT, La «Porta Ferrada» y «La Torre del Fum», «Ancora»,
F.M. 1963.
(70) CARLES DE BOLÓS i VAYREDA, Nuestra portada. Sant Fèlix emergiendo
del mar, «Fiestas de Verano, 1944. Programa Oficial de Sant Feliu de Guíxols».
(71) LLUÍS ESTEVA, Més sobre l'escut guixolenc, «Ancora», 11 -III-1982.
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4. INVENTARI DE LA ICONOGRAFIA RECOLLIDA

Presentem a continuació diverses imatges del Sant, bona part de les
quals han estat recollides a Sant Feliu de Guíxols. Són aquestes:

4.1. CLAU DE VOLTA (1443)

Aquesta clau de volta es troba a l'església parroquial de Sant Feliu
de Guíxols, cap al fons de la nau central, prop de l'indret on comença

Núm. 1. Clau de volta de l'església parroquial guixolenca (1443).

el cor penjat. Segons la documentació, l'abat Bernat de Torrella, el 1443,
acabà aquest tram d'església gòtica que conecta amb la romànica. La
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clau de volta corresponent duu esculpida i policromada la imatge del
patró Sant Feliu(72).
És la primera representació iconogràfica que coneixem en relació
al Sant i com hem dit, es troba a Sant Feliu de Guíxols mateix. És, doncs,
interessant la descripció d'aquesta imatge. Es tracta d'una figura
masculina, amb el cap cobert. Amb la seva mà esquerra aguanta una
palma. Amb la dreta, un llibre damunt del pit. El Sant va vestit amb
dalmàtica. Completen la representació diverses ones marines, de les
quals emergeix una roda de molí.
Res de nou a observar sobre la palma -símbol o atribut genèric dels
màrtirs- que indica la victòria i joia celestial assolida pel martiri. Les
ones marines recorden el llençament del Sant a mar, fet que es troba
en els passioners de Sant Feliu l'Africà i que interessava particularment
als guixolencs, com hem vist. També s'entén fàcilment la roda de molí:
tot i que en la documentació més antiga es parla d'una pedra al coll, ja
hem dit que era molt fàcil de convertir aquesta pedra en una roda de
molí per la suggestió del passatge evangèlic en el qual Jesucrist parla de
la «mola asinaria», lligada al coll de l'escandalós.
Queden dos detalls iconogràfics dignes d'atenció: el llibre i la
dalmàtica. Pot tractar-se d'una única significació. Sant Feliu l'Africà, no
solament és el gran màrtir de Girona, sinó que, segons apareix en la
documentació, és «el Doctor, Apòstol i Profeta de Girona»(73). Els tres
epítets al·ludeixen a la seva condició de predicador de l'evangeli en les
nostres terres, la qual cosa li valgué precisament el martiri. És conegut
sobradament que en la iconografia religiosa el llibre és l'atribut comú a
tots aquells sants que, d'una manera especial, han contribuït a la difusió
de l'evangeli; per aquesta raó mai no falta el llibre en la representació
iconogràfica dels apòstols, fundadors, abats, predicadors o escriptors
insignes, etc. Sobre aquest atribut -el llibre- no hi ha, doncs, dificultat.
(72) CANO, l.c. f. 141 v. i LLUÍS ESTEVA, Cronologia d'una clau de volta de
l'església parroquial (1443), «Ancora», 17-XI-1977.
(73) DORCA, l.c., ps. 117-HI. Aquest autor troba els tres epítets en els seguidors
dels Bolandistes: 1) ROIG i JALPÍ, l.c. a les ps. 12-13 l'anomena «el Apòstol de Gerona»
i també «Apòstol y Doctor de Gerona», i ho treu del Martirologi d'Adon; 2) PUJADES,
l.c., cap. 74 diu que el Sant es dedicà a l'estudi de les Sagrades Lletres i a predicar la fe
catòlica en totes aquestes terres fins a arribar a Girona; per això el tingueren «com Apòstol
i Doctor (de docere) i Profeta», i 3) JOSEP MERCADER i BOHIGAS, Vida e historia de
San Narciso, 1954, ps. 7-14, on diu que el Sant pogué realitzar un apostolat intensíssim
com a predicador de la fe cristiana aprofitant un lapse de temps que el sanguinari Rufí
s'absentà de Girona per reunir-se amb Dacià que tenia el seu estatge en terres aragoneses.
Deixant de banda la qüestió de la historicitat de dades concretes, una cosa és certa: si
el Sant sofrí martiri, cosa històricament certa, és perquè es distingí en la seva labor
proselitística i apostòlica a Girona.
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Però, Lquè vol representar la dalmàtica, i per què apareix sempre
en la imatge de Sant Feliu l'Africà! Partint de la base que en la història
i evolució de la litúrgia arribà un temps en què la dalmàtica fou la
indumentària pròpia dels diaques, aquest atribut iconogràfic planteja la
qüestió de la condició personal del Sant. Era seglar o eclesiàstic? La
dalmàtica indica que el Sant era diaca? Aquesta qüestió només l'hem
trobada escatida en un autor(74), el qual amb certa raó diu que sobre
aquest particular hi ha un gran silenci tant en la documentació antiga
com en els escriptors moderns. Això no és rigurosament cert, perquè el
mateix Dorca cita Alexandre Lesleo, segons el qual Feliu l'Africà era
seglar, i esmenta un breviari de Narbona on es llegeix: «Fèlix gerundensis
diaconus». Sigui com sigui, s'imposa la pregunta: la dalmàtica, amb la
qual el Sant surt invariablement representat en la iconografia, quin
significat té? És que, corri han dit alguns autors, hi hagué escriptors antics
que confongueren Feliu l'Africà amb Feliu, diaca de Sant Narcís? Creiem
que no hi ha cap necessitat de recórrer a aquest error per explicar la
qüestió de la dalmàtica en la iconografia del Sant.
Hem dit abans que la dalmàtica pot tenir el mateix significat que el
llibre. Cal tenir en compte que la institució dels set diaques que es llegeix
a la Bíblia la feren els apòstols amb l'expressa finalitat d'administrar les
almoines, i així «nosaltres (els apòstols) continuarem dedicats a l'oració
i al ministeri de la paraula»(75). Però no passà molt de temps sense que
els papes i més tard els bisbes associessin els diaques al seu ministeri de
tal manera que aquests ja no tenien només una funció econòmicaadministrativa, sinó que eren uns autèntics predicadors de la fe o
doctrina cristiana. Oi més, que en un llarg període de temps de la vida
de l'Església succeïa que els bisbes no podien predicar al poble d'alguns
llocs perquè ignoraven la llengua o idioma dels natius i per això es
deurien haver associat un diaca coneixedor d'aquest idioma, i aquest
diaca era qui exercia el «ministeri de la paraula» o predicació en nom
del bisbe. No cal insistir en aquest punt, perquè no és més que un capítol
conegut de la història de l'Església.
Amb tot, això no vol pas dir que la dalmàtica que porta un sant en
la iconografia sagrada signifiqui d'una manera absoluta que aquest sant
és un diaca. Seria una mala interpretació. La dalmàtica, en la iconografia
cristiana, tant es troba en un sant diaca, com és Sant Esteve o Sant
Llorenç, com en un sant no diaca que es distingís en el «ministeri de la
(74) DORCA, l.c. ps. 155-165.
(75) Actes dels Apòstols 6, 1-7.
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paraula» o predicació de la fe. I aquest pot ser el cas de Feliu l'Africà:
si els escriptors el tenien per doctor, apòstol i profeta de l'església de
Girona, era congruent que els artistes el pintessin o representessin amb
la dalmàtica. En aquest cas l'atribut de la dalmàtica seria perfectament
compatible amb la condició seglar de Sant Feliu l'Africà, i el llibre i la
dalmàtica en aquesta clau de volta que comentem tindrien el mateix
significat.
Ara bé, això pot ésser així, però no és pas necessàriament cert, ni
molt menys. El canonge Dorca, que, com hem dit, es planteja aquesta
qüestió, sembla tenir en això un bon olfacte historiogràfic quan diu que
en els primers segles del cristianisme la dalmàtica no era la indumentària
litúrgica pròpia dels diaques, sinó que això fou posterior, ja que al
principi en algun sentit la dalmàtica fou l'adorn indumentari dels
màrtirs, no precisament en vida, sinó després de la seva mort.
Per entendre tot això cal tenir en compte que la dalmàtica era un
dels vestits o robes que usaven els romans, des de l'emperador i gent
noble fins a la «plebs» rústica. Més o menys rica o adornada, la dalmàtica
venia a ser un vestit de mudar. Els romans adoptaren de Dalmàcia
aqueixa classe de túnica; d'ací el nom. A l'Edat Mitjana usaven la
dalmàtica els reis, els heralds i altres personatges en ocasions
solemnes'76'.
Ara bé, com diu Estrabon, «en els primers temps els clergues
celebraven les misses vestits amb la indumentària comú», o sigui, que
en els actes litúrgics utilitzaven els mateixos vestits que usava la població
civil en la vida social corrent. I també era així fora dels actes litúrgics.
L'any 428, el papa Innocenci I escrigué als bisbes de les Gàl·lics
censurant algunes novetats estranyes que havien introduït en la manera
de vestir, i els deia que els eclesiàstics havien de distingir-se, sí, del poble
seglar, però «doctrina, non veste», o sigui, la distinció ha de consistir en
la doctrina i no en el vestit. Fou més tard, amb la irrupció dels bàrbars,
i degut a la seva manera de vestir, quan s'aniria introduint la diferència
radical entre el vestit civil i l'eclesiàstic. Davant la túnica força més curta
i còmoda dels bàrbars, que se'n deia el «sagum», l'Església comminà els
clergues a continuar usant els vestits antics: «non sagis laicorum rnore,
sed casulis utantur» (77) .
Diguem finalment que, confirmant el caràcter honorífic i festiu de
la dalmàtica, el Liber Pontificalis del segle IV recorda la dalmàtica com
(76) ALCOVER-MOLL, Diccionari català-valencià-balear 4 - 1968, ps. 8-9.
(77) MARIO RIGHETTI, Historia de la Litúrgia, edició espanyola de B.A.C., 1955,
p. 534.
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un distintiu d'honor concedit pel papa Silvestre als diaques romans per
distingir-los del simple clergat(78).
Amb aquests antecedents històrics no és difícil d'entendre que entre
els honors que es volgueren tributar antigament als màrtirs de la fe
cristiana, un d'ells fos que, després de morts, les seves sagrades despulles
se sebollissin revestides amb una dalmàtica o «Colobio» de porpra. El
canonge Dorca, no sabem amb quina rigorositat històrica recull la dada
del papa Eutiquià, mort el 283, el qual, segons conta el papa Sant
Damas, no solament enterrà així personalment molts màrtirs, sinó que
establí que no se'ls enterrés sense la dalmàtica porprada: «ut quicumque
fidelium martyrem sepeliret, sine dalmàtica, aut Colobio purpurato,
nullatenus sepeliret»(79).
I hem de reconèixer que aquesta dada està en consonància amb el
context històric del tracte o comportament de l'Església referent als
màrtirs. Ja hem vist que només a ells -als màrtirs- es donà culte en
l'antiguitat cristiana. Però ja des d'un principi, l'Església tingué cura
d'assegurar-se de la veracitat del martiri i de l'autenticitat de la tomba
on el màrtir havia estat sebollit. Perquè els cossos dels màrtirs en els
primers segles de persecució reposaven en nínxols ordinaris, barrejats
amb els altres i escalonats al llarg de les grans vies romanes. L'única cosa
que es procurava fer era posar la paraula «màrtir» escrita sobre el
sepulcre, si el perseguidor no havia previst aquesta contingència i
adoptava mesures per a privar-ho. No faltaven casos inclusivament
d'una «Martyrum vindicatiu», que suposa alguna mena de procés
informatiu, per elemental que fos, per assegurar la realitat dels martiris.
Això no era necessari en tots els llocs, perquè els fets eren suficientment
coneguts i públics, i no hi havia cap inconvenient per fer la «Depositio
martyrum», o sigui, la inscripció del nom del màrtir en el catàleg festiu,
sobretot més tard quan el culte al màrtir suposava gairebé automàticament l'erecció d'una església a ell dedicada. Més tard arribaren les
«Translations martyrum», de les quals ja hem parlat i que ara no
interessen.
És, doncs, en aquest context, segons creiem, que cal entendre l'ús
de la dalmàtica porprada per revestir el cos del màrtir abans de donar-li
sepultura. No era solament un adorn ni un honor que se li volia donar,
sinó que volia ésser també un distintiu, un indici cert del martiri.
(78) Liber Pontificalis, edició Duchesne I, 171, segons consta en nota de l'obra
esmentada de Righetti, p. 352.
(79) DORCA, l.c. ps. 163-164. La dalmàtica era una túnica amb mànigues folgades;
el «colobio» ho era també, però amb mànigues curtes, i la tunicella ho era igualment, bé
que no tenia mànigues.
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Si això és veritat -i creiem que ho és- la dalmàtica amb què apareix
revestit Sant Feliu l'Africà en aquesta clau de volta i en gairebé totes les
representacions iconogràfiques del Sant, ni voldria significar que el Sant
fos diaca, ni tampoc la seva condició de doctor i apòstol de Girona, sinó
més aviat significaria la seva condició de màrtir.
4.2. RETAULE DE SANTA CRISTINA D'ARO
(FINALS S. XV - COMENÇAMENT XVI)

Cronològicament potser és la segona representació iconogràfica que
coneixem. Es troba a l'església parroquial de Santa Cristina d'Aro d'on
sembla que procedeix. Taula pintada, que fou exhibida a l'Exposició
d'Art Sagrat Antic, Casa de Cultura, Girona, del 14 d'agost al 29 de
setembre del 1965 i figura en el catàleg corresponent amb el núm. 31.

Núm.2. Retaule de Santa Cristina d'Aro (s. XV-XVI).
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Segons l'esmentat catàleg es tracta d'una taula del segle XVII, però
mossèn Pere Hugas, rector de Santa Cristina, diu que els entesos la
consideren de finals del segle XV o de començament del XVI, data que
creiem més probable.
Segons el catàleg, amida 1530 per 828 per 20 mm. i representa el
martiri d'un sant diaca. «El artista expuso de un modo muy ingenuo y
realista las escenas del martirio del santó diàcono. Dada la proximidad
con San Feliu de Guíxols y la tradición de que San Fèlix desde Gerona
fue conducido a San Feliu de Guíxols donde fue echado al mar y luego
vuelto a Gerona pasando siempre por Valle de Aro y dado que la
creencia popular atribuyó erróneamente a este santó la cualidad de
diàcono, creemos que esta tabla y la del número siguiente representan
a San Fèlix de Gerona», diu el catàleg.
En el retaule es veu un bot amb dos saigs: un d'ells està remant i
l'altre, des del mateix bot, tira el Sant (que es veu cap per avall amb la
mola penjada del coll) al mar. No es veuen roques (representació dels
Guíxols) sinó tan sols la platja en la qual hi ha un sant estirat, possible
representació de Sant Feliu després del martiri.
Aquesta pintura, per tant, forneix dues dades ben concretes: Sant
Feliu l'Africà duu la mola, i és tirat al mar des d'una barca. Recordem,
però, que desconeixem la data d'aquest retaule.
4.3. RETAULE DE L'EX-COL·LEGIATA DE SANT FÈLIX DE GIRONA (1519-1521)

Cronològicament és la tercera representació iconogràfica que
coneixem de Sant Feliu l'Africà(m\ Es troba actualment al Museu d'Art
(80) JOAN FERRANDO i ROIG, Iconografia de los Santos, Barcelona, 1950, ps.
109-110, publica una il·lustració fotogràfica d'una pintura en taula del segle XV, que es
troba a la vila Uncastillo, de la província de Saragossa, i diu que representa Sant Feliu
l'Africà. En aquest cas, ens hauríem d'haver ocupat d'aquesta representació iconogràfica
que cronològicament seria la segona més antiga de les que coneixem. Creiem, però, que es
tracta d'un error o confusió d'aquest autor, segons ha pogut comprovar el Sr. Francesc
Esteva i Cruanas, germà d'un dels dos firmants d'aquest nostre treball, el qual viu a
Saragosca i féu expressament una visita a Uncastillo. El viatge no pogué ser més profitós.
L'església parroquial està dedicada a Santa Maria, però a l'oest de la vila hi ha el barri
anomenat de San Felices, en el qual està ubicada l'església de San Felices. En aquesta
església, que segons el «Catalogo Monumental de Espana» (Consejo Investigaciones
científicas), és una construcció del segle XII, hi ha actualment quatre retaules. Un d'aquests
retaules és el de Sant Felices, de la segona meitat del segle XV, que es composa de vuit
taules de la vida i martiri d'aquest Sant, i d'una cimera on hi ha representat un Calvari.
La taula central del retaule representa San Felices, i és exactament la mateixa imatge o
figura que publicà Joan Ferrando en l'obra esmentada, i que, segons ell, representa Sant
Feliu l'Africà.
Però no coincideix el nom del Sant, que a Uncastillo és San Felices, i no Sant Feliu
l'Africà', d'aquest la gent d'Uncastillo ni tan sols n'han sentit a parlar mai. Ni coincideix
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Núm. 3. Retaule de Sant Fèlix de Girona (1519-1521). Fotografia de Narcís Soler.

tampoc la hagiografia, ja que tant en el retaule com en el timpà de la porta principal es
detalla el martiri de San Felices: primer li tallaren les mans i després l'arrossegaren amb
un cavall. I això no es troba en els passioners de Sant Feliu l'Africà.
Creiem, doncs, que aquest sant màrtir que donà el nom a l'església i al barri de San
Felices no té res a veure amb Sant Feliu l'Africà. Ens hauria agradat trobar en algun santoral
algun altre detall històric sobre San Felices. No ens ha estat possible; en canvi hem pogut
veure que no pocs llocs geogràfics porten el nom d'aquest Sant.
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instal·lat al Palau Episcopal de Girona, i és una pintura en taula que
formava part del gran i magnífic retaule de l'altar major de l'església de
Sant Fèlix, de Girona. És un quadre o taula de notables proporcions
(203 x 164 cms.) i, junt amb altres cinc, representen diferents escenes del
martiri o turments que sofrí Sant Feliu l'Africà. Aquesta taula representa
cabalment l'escena del Sant alliberat pels àngels després que fou
embarcat en una nau i tirat a mar. Els sis quadres foren pintats per Joan
de Borgunya entre 1519 i 1521.
Evidentment, l'artista tragué aquesta escena del martiri del Sant
segons la Llegenda àuria, com acostumaven a fer els artistes dels grans
retaules dels segles XV i XVI.
Al fons del quadre hi ha una gran nau en la qual fou portat el Sant
mar endins. A l'altre costat, els àngels duen a mans el Sant que porta
dalmàtica. I a primer terme la barca, que meravellosament aparegué i a
la qual pujà el Sant. Aquest també porta dalmàtica i una roda de molí
penjada a les mans. A la barca hi ha els saigs que havien acomplert les
ordres de Rufí.
La roda de molí és un detall iconogràfic que no es troba a la
Llegenda àuria del segle XIII, però aquesta pintura demostra que a
començament del segle XVI ja era una versió vulgaritzada.
4.4. CLAU DE VOLTA (1591-1613)

Aquesta clau de volta es troba a la sagristia de l'església parroquial
de Sant Feliu de Guíxols. El 13 de desembre del 1591, diada de Santa
Llúcia, començà a edificar-se la «sagristia nova». L'abat Sobraries -que
ho fou quatre vegades- beneí la primera pedra. Les obres duraren més
del que s'havia previst, car foren acabades el 1613 essent abat Joaquim
Bonanat. Per tant, la clau de volta fou esculpida entre 1591 i 1613 (81) .
En ella s'hi veu Sant Feliu l'Africà, això és, repeteix el tema ja estudiat
en la representació iconogràfica núm. I. La representació, però, no és
idèntica en les dues claus. En aquesta de la sagristia el Sant té la cara
girada vers el seu costat esquerre; porta també dalmàtica, amb la seva
mà esquerra aguanta la palma del martiri i, amb la dreta, aguanta un
llibre que li ve sota l'aixella. A la part esquerra del Sant es veu un tros
d'una roda de molí, la qual apunta només a la part inferior de la figura.
No s'hi veuen les ones marines.
(81) LLUÍS ESTEVA, La sagristia del Monestir (1591-1613), «Quaderns d'Informació Municipal», Sant Feliu de Guíxols, núm. 9, febrer del 1980.
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Núm. 4. Clau de volta de l'església parroquial guixolenca (1591-1613).

No trobem, doncs, en aquesta clau de volta cap detall iconogràfic
que no hàgim explicat anteriorment.
4.5. GRAVAT SOBRE COURE (S. XVII)

Benet Albertí fou delineant de Sant Feliu de Guíxols i particularment donava classes de dibuix. Segons Agustí Casas, Benet Albertí
realitzà aquest dibuix servint-se d'un gravat de coure que «pot
remuntar-se a les darreries del segle XVII»(82).
(82) LLUÍS ESTEVA I CRUANAS, Les creus de terme de Sant Feliu de Guíxols,
«Estudis sobre temes del Baix Empordà», núm. 2, 1983, p. 84, nota 7.
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Aquest dibuix representa, al fons, la ciutat emmurallada de Sant
Feliu de Guíxols amb l'ampla platja -que en bona part avui és el Passeig
del Mar- on s'hi veu la Creu del Mar. I en primer terme hi ha el mar i

Núm. 5. Gravat sobre coure (s. XVII). Còpia de Benet Albertí.
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la representació del martiri i miracle de Sant Feliu l'Africà, salvat de les
aigües per la intercessió dels àngels.
Es tracta d'una representació iconogràfica basada, com és lògic, en
la literatura hagiogràfica del Sant, però feta molt lliurement. En el mar
s'hi veuen algunes barques i un vaixell. Altrament a cada costat hi ha
una muntanya o turó elevat. És difícil saber si l'autor del gravat volia
rememorar la versió del llençament des del vaixell o des dels Guíxols.
O potser ni una cosa ni l'altra, sinó simplement volgué representar el
salvament del Sant, ambientat en el context geogràfic de la població de
Sant Feliu de Guíxols. Això creiem que és el més probable.
Des del punt de vista hagiogràfic la cosa més clara en aquest gravat
és efectivament el salvament del Sant a mans d'àngels. El Sant porta un
gran nimbe, dalmàtica i la roda de molí que li penja del coll amb una
corda. Tres àngels el rodegen. Un, ajupit, aguanta el Sant i la mola. Els
altres dos, amb les ales esteses, l'enlairen; un d'ells porta la palma del
martiri i l'altre, la corona de la victòria. De tots aquests atributs del Sant
ja n'hem parlat suficientment. Només volem observar que a començament del segle XVII ja el P. Cano -i és la primera vegada que ho hem
trobat a la documentació- parla de la roda del molí, i diu que aquest
atribut l'ha vist en les representacions pictòriques antigues, com
realment, segons hem vist, era així.
4.6. BOIX (1798)

En aquesta primera patent de sanitat(83) que esmentem es veu una
imatge del Sant, nimbat, vestit amb dalmàtica, bé que més aviat és
tunicel·la; amb la seva mà esquerra aguanta el llibre i, amb la dreta, la
palma. No hi falta, tampoc, la roda de molí penjada al coll. Fins ací no
podríem afegir res al que ja hem comentat anteriorment.
En canvi, trobem en aquesta representació un element o atribut que
mereix atenció. Es tracta d'un esvelt obelisc, un edifici i muntanyes al
fons i, al davant, un pont sobre l'aigua d'un riu. Yal la pena dir alguna
(83) És sabut que els ajuntaments de poblacions costeres, vetllant pel control de la
sanitat, expedien uns certificats en els quals feien constar «como sale del Puerto de esta
Villa donde (à Dios gracias) hay sanidad, sin sospecha ni de Peste ni de otro mal contagioso»
i, com a dades complementàries, s'especificava la data de sortida, el nom de l'embarcació,
nombre de tripulants, quina era la càrrega que duia i el port on es dirigia. Aquest certificats
es coneixien amb el nom de patents o butlletes de sanitat i anaven degudament signades
pel secretari de l'ajuntament i segellades amb l'escut de la vila.
A Sant Feliu de Guíxols se'n conserven moltes d'aquestes patents, de les quals
n'esmentem cinc perquè van impreses amb unes magnífiques representacions del màrtir
Sant Feliu, patró de la ciutat.
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cosa sobre això, perquè- ho trobem repetit en altres patents de
l'ajuntament de Sant Feliu de Guíxols i, fins i tot, en algun boix i dibuix
dels que il·lustren diversos exemplars de goigs dedicats al Sant.
Aquests atributs són fruit d'un error que hom introduí, no sabem
de quina manera, en la iconografia de Sant Feliu l'Africà. En realitat són
atributs d'un altre Sant Feliu, un prevere o sacerdot romà que morí
decapitat a la via Ostiense, la festivitat del qual se celebra el 30 d'agost.
Ostia era una antiga ciutat romana situada a la desembocadura del
riu Tíber. Era el port natural de Roma i havia estat enriquida per
l'emperador August amb tota mena d'edificis, i més tard fou convertida
en centre de residències sumptuoses de patricis i nobles(84). Es comprèn,
doncs, l'obelisc, el riu, el pont i un edifici sumptuós en la iconografia
del Sant que fou decapitat a la vida Ostiense, on també, anys abans, ho
havia estat Sant Pau. En aquestes vies s'hi trobaven els cementiris o
necròpolis romanes, i això facilitava l'enterrament dels que morien
executats en aquests llocs.
La coincidència d'ambdós noms Fèlix facilità, sens dubte, aquest
error o confució; això demostra, una vegada més, la circumspecció amb
la qual cal analitzar el contingut hagiogràfic, tant en els textos literaris
com en la iconografia dels sants.

Núms. 6 i 7. Boixos dels anys 1798 i 1804, respectivament. AHMSF, patents de sanitat.
(84)

Gran Enciclopèdia Catalana, vol. II, 1978, p.33.
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Diguem, finalment, que aquesta patent de sanitat es troba datada ja
el 13 d'abril del 1798. Però igualment n'hem vistes del 18-X-1800, del
7-VII-1802 i del 14-VIII-1803.
4.7. BOIX (1804)

És una altra representació de Sant Fèlix l'Africà que es troba en unes
patents de sanitat, corresponents al 3-V-1804, 12-1-1805, 15-IX-1815 i
15-VII-1820. Joaquim Pla i Cargol reproduí la del 12-I-1805(85).
Substancialment té el mateix contingut iconogràfic que el de la
patent anterior. El Sant amb els mateixos atributs, l'edifici, les
muntanyes i l'obelisc, però no hi ha representat el riu. Seria sobrer,
doncs, qualsevol comentari.
4.8. BOIX (1805)

Diríem que és semblant a la representació iconogràfica anterior,
també estampada en una butlleta de sanitat de l'ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols. Hi ha només una petita diferència: sota l'obelisc s'hi
llegeixen les inicials J.P.F., segurament del nom i cognoms de l'autor
del dibuix. És datada el 20 de gener del 1805.
També el reprodueix Pla i Cargol en la seva esmentada obra com
una il·lustració d'uns «Goigs del Gloriós S. Feliu Africà», sortit de la
«Impremta i Llibreria que Josep Franquet i Serra, carrer de la
Argenteria, 26, Girona»(86). I és curiós que en el text d'aquests goigs, dels
quals no es diu l'autor, es fa només una lleugera referència a la submersió
del Sant en alta mar i al seu alliberament «per mans de Àngel» i no es
parla per res de Sant Feliu de Guíxols. És a dir, l'autor de la lletra recull
detalls de Llegenda àuria del segle XIII i, en canvi, sembla desconèixer
tota la literatura posterior referida a la vila guixolenca.
4.9. BOIX
Aquest boix també és reproduït en el llibre esmentat de Pla i
Cargol(87) i, segons explica aquest autor, aleshores era propietat del Sr.
Colls. S'assembla bastant al descrit en el núm. anterior; per això suposem
que un d'ells és còpia de l'altre, bé que no sabem quin és l'original. Sota
(85) JOAQUIM PLA i CARGOL, Santos Màrtires de Gerona, 1955, p. 32.
(86) PLA i CARGOL, l.c., p. 31.
(87) PLA i CARGOL, l.c., p. 39.
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Núm. 8. Butlleta de sanitat. AHMSF.
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l'obelisc, aquest duu les inicials M.E.S. Pel demés, tampoc no trobem
en aquesta representació res que no hàgim comentat anteriorment.

Núms. 9 i 10. Boixos. El primer fou publicat per J. Pla i Cargol; el segon és d'una patent
de sanitat de l'AHMSF.
4.10 BOIX (1805)

Aquesta representació iconogràfica es troba en dues butlletes de
sanitat: una, del 20-1-1805 i l'altre, del 22-IV-1819. És semblant a la
dels dos boixos descrits anteriorment (núms. 4.9 i 4.10), però aquest no
duu signatura. També hi ha algunes altres petites diferències sense
importància. Tampoc ací, doncs, no hem de fer cap comentari especial:
del nimbe, la dalmàtica, la roda de molí, el llibre, la palma, l'obelisc,
l'edifici i les muntanyes ja n'hem donat l'explicació.
4.11. BOIX. SANT FÈLIX ROMÀ

Aquest gravat al boix es troba a l'Arxiu Històric de la Ciutat, de
Barcelona. Joan Ferrando i Roig el reproduí en la seva obra Iconografia
de los Santos(%*\ Representa Sant Fèlix Romà, aquell sacerdot
(88)

FERRANDO, l.c., p. 109.
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martiritzat, segons que sembla, a principis del segle IV, del qual hem
parlat anteriorment.
Com es veu, el Sant vesteix sotana i ample roquet, i porta el cap
cobert amb un bonet de puntes, molt clàssic en el nostre país. Fins ací
hem parlat d'atributs sacerdotals. Però la palma de la seva mà dreta,
l'edifici al fons amb unes muntanyes, l'obelisc i el pont per sota del qual
passa l'aigua d'un riu, són atributs del seu martiri en la via ostiense, fora
de la ciutat on desemboca el Tíber al mar Mediterrani.
Es tracta, doncs, de la representació iconogràfica de Sant Fèlix
Romà. Tot i que no té res a veure amb Sant Feliu l'Africà, ja hem pogut
veure com aquests elements hagiogràfics del martiri del Fèlix Romà
passaren a reproduir-se i barrejar-se amb els de Fèlix l'Africà. Hem
volgut reproduir aquí aquest gravat al boix, perquè es vegi la necessitat
d'una anàlisi detinguda per a descobrir i evitar confusions d'aquesta
mena en la iconografia sagrada i sobretot en la dels sants.

Núms. 11 i 12. Sant Feliu Romà i segell parroquial, respectivament.

4.12. SEGELL PARROQUIAL (1852)

Aquesta representació iconogràfica del nostre Sant és del 1852 i
l'hem vista impresa en els papers d'ofici i empremtada amb tinta de
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tampó mitjançant negatiu de goma en altres documents de la parròquia.
El notari guixolenc Maria Josep Sala anotà aquesta notícia que conté la
definició justa del segell esmentat:
«Este curato en Agosto (1852) ha empezado a usar sello con
la figura de nuestro patrón S. Felio el Africano con dalmàtica
y de pie sobre las olas del mar; lleva la palma en la mano
derecha y sostiene la rueda de molino con la izquierda. Este
sello es oval; tiene una pulgada de alto y esta leyenda
circular: «Curato de S. Feliu de Guíxols. Obispado de
Gerona». Las antiguas làminas representaban nuestro màrtir
con palma en la misma mano, un libro en la otra y con la
Rueda de molino colgada al cuello»<89).
Ha desaparegut, doncs, en aquesta representació l'atribut del llibre
que no ha faltat en cap iconografia estàtica del Sant. És natural que no
es trobi el llibre en els casos d'una expressió dinàmica, com és el quadre
del retaule de Sant Fèlix de Girona i el gravat de coure del segle XVII,
en els quals es representa l'escena del Sant salvat de les aigües per mans
d'àngels. El mateix notari que escriví el text transcrit fa notar, com una
mica estrany, aquesta absència del llibre. Però és molt freqüent en la
iconografia dels sants l'elecció, adés d'uns i adés d'altres atributs, a gust
del pintor o del dibuixant.
És evident, però, que en aquest segell parroquial no hi ha cap més
novetat iconogràfica que mereixi la nostra atenció especial.
4.13. GOIGS

Amb aquests comença una col·lecció de vuit representacions o
imatges de Sant Feliu l'Africà impreses en tants altres goigs que es
cantaven o es canten en diferents indrets, alguns d'ells fora del bisbat de
Girona.
Per aquesta primera representació sabem que el Sant és patró i
titular de la parròquia de Canovelles (arquebisbat de Barcelona).
Desconeixem la data de la seva impressió, però no és anterior a l'any
1964, ja que fou en aquest any que Barcelona, que era un dels bisbats
de la provincià eclesiàstica Tarraconense, fou erigida en arquebisbat
sense sufragànies, subjecte directament a la Seu Apostòlica.
En el text s'esmenta Àfrica, Sant Cugat, Girona i es diu que Rufí
manà «que fosseu en mar llençat / amb una mola lligat». El Sant porta
(89) MARIA JOSEP SALA, Memorias históricas de la villa de San Feliu de Guíxols,
ms. del segle passat. AHMSF, sec. XXXII, lligall 10, p. 41 v., núm. 283.
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dalmàtica, palma a la seva mà dreta, llibre a l'esquerra, gros nimbe
circular, i la roda de molí que li penja del braç esquerre. Fins aquí cap
novetat. L'anagrama IHS que hi ha a la part inferior de la dalmàtica és
un adorn molt normal en la indumentària litúrgica d'aquesta època. En
canvi, no gosaríem dir què representa especialment l'edifici que es veu
a la dreta del Sant.

Núms. 13 i 14. Sant Feliu segons uns goigs de Canovelles i uns altres de Terrassola. Còpies
facilitades per «la Caixa», sucursal de St. F. G.

4.14. GOIGS

El títol d'aquests goigs diu explícitament que són dedicats a Sant
Feliu l'Africà i es canten a Terrassola, del bisbat de Vic. Aquesta localitat
té avui el nom de «Terrassola de la Plana» i fou una antiga quadra o
força del municipi de Seva.
És una representació molt simple del Sant. Porta dalmàtica, una
palma a la seva mà dreta i amb l'esquerra aguanta una roda de molí. A
l'altura del pit, la dalmàtica ostenta un simple adorn que consisteix en
un crismó: l'anagrama de Crist i l'Alfa i Omega intercalades.
Res de nou, doncs, no hi ha per comentar en aquesta imatge.
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4.15. GOIGS

Aquest goigs és de la parròquia de Sant Feliu Sasserra, bisbat de
Vic. L'exemplar que tenim duu la data: maig de 1960, però els dibuixos
creiem que són de data més reculada. En el text també s'esmenta Àfrica,
Sant Cugat, Girona i es diu que «el tirà ben promptament / manà
llarçar-vos al mar / amb la mola juntament/». La imatge porta una gran
dalmàtica, maniple a la seva mà dreta alçada fins al pit, palma i llibre
sostinguts per la mà esquerra, i la roda de molí a la part inferior dreta
del Sant.

Núms. 15 i 17. Sant Feliu segons uns goigs de Sant Feliu Sasserra (còpia de «la Caixa») i
uns altres de Xàtiva (original facilitat per Antoni Blanch).
4.16. GOIGS

Com diu el text literari, aquests goigs es cantaven a la capella de la
Verneda sufragània de la parròquia d'Osormort, del bisbat de Vic.
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Aquesta parròquia i ajuntament de Sant Sadurní d'Osormort estan
situats a la comarca de les Guilleries, a la dreta de la Riera Major, afluent
del Ter.
La imatge al boig que encapçala aquest goigs és exactament igual a
la que hem trobat en el boix núm. 3, que hi ha a la butlleta de sanitat
de Sant Feliu de Guíxols despatxada el 20 de gener de 1805. És doncs,
una barreja dels atributs de Sant Feliu l'Africà i dels de Sant Fèlix Romà.
No hi falten, sota l'obelisc, les inicials de l'autor: J.P.F.
En el text s'esmenta Àfrica, Barcelona, Sant Cugat, Empúries,
Girona i es diu: «Pels satèlits de Rufí, / D'ella (la presó) a Guíxols sou
portat / Qui llençar-vos decidí / dins del mar ben cordillat, / En el lloc
de Calasant /»
4.17. GOIGS

És encapçalat amb una imatge del Sant i aquestes paraules: «Gozos
al glorioso màrtir S. Fèlix, Patrón de Jàtiva», i no porta data.
Xàtiva és una ciutat històrica, que avui pertany a la província de
València, però ella mateixa havia estat per poc temps capital d'una
província creada pel govern liberal del 1822, abolida l'any 1832 amb la
reacció absolutista. I és a la ciutat alta de la postconquesta on hi hagué
l'antiga seu visigòtica de Sant Feliu de Xàtiva, la qual possiblement
desaparegué amb la invansió aràbiga i ja no tornà a reconstruir-se. La
ciutat anà davallant fins a l'actual Albareda, on es troba avui l'església
principal coneguda per la seu de Santa Maria, erigida en col·legiata l'any
1413 pel papa Luna des de Penyíscola(90).
No hi ha pas dubte que l'antic patró de Xàtiva és Sant Feliu l'Africà.
El text dels Goigs exclou el més petit dubte: «Desde tierras africanas (...)
rumbo a costas catalanas (...) y por Gerona arrastrado (...) El colérico
Daciano (...) al mar eres arrojado y por Angeles sacado».
No parla, però, de Sant Feliu de Guíxols.
La imatge del Sant que il·lustra aquesta edició dels Goigs és molt
simple: porta dalmàtica, aguanta amb la seva mà dreta la roda de molí
situada a la part inferior, i a la mà esquerra sembla que només hi duu
la palma del martiri. Ignorem la data de composició d'aquests goigs, però
com que hi ha constància expressa de l'autor de la lletra (Dolors
Conejero Hinojosa) i de la música (Jesús Blanquer Ramon) creiem que
són d'època força moderna.
(90) Gran Enciclopèdia Catalana, vol. 15, 1980, ps. 711-715.
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4.18 GOIGS

També són d'època molt recent aquests «Goigs del gloriós màrtir
Sant Feliu l'Africà, patró de la ciutat de Sant Feliu de Guíxols».
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Núm. 18. Goigs de la casa Dalmau Carles. Original facilitat per Joan Soler i Tobella.
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Impresos als obradors de Dalmau Carles Pla de Girona, són magníficament il·lustrats amb sis xilografies del Sr. Joaquim Pla i Dalmau.
Una d'aquestes xilografies és l'escut de la ciutat, aprovat per
l'ajuntament guixolenc el 1950, escut que recentment ha estat anul·lat(91).
Una altra vol representar el monestir de Sant Feliu, concretament la
porta ferrada. I entre aquestes dues hi ha la il·lustració principal que
representa el Sant amb els següents atributs; palma, roda de molí lligada
al coll, obelisc, muntanya amb una ermita al damunt que pot ser Sant
Elm. Com és veu, ve a ser un teixit o barreja de coses mal relacionades.
Hem sabut que aquests goigs els encarregà Mn. Llambert Font, i ell fou
qui suggerí a l'autor de les il·lustracions aquests detalls.
Sota la del Sant, hi ha posades verticalment tres il·lustracions més.
La primera representa el llençament del Sant a mar des de l'altell dels
Guíxols. Segurament és la més reeixida d'aquestes xilografies pel seu
extraordinari dinamisme.
La segona representa la conquesta de Mallorca. Es veuen les
muralles al fons, un personatge a cavall que deu ser el rei Jaume I i un
seu escuder a peu, amb llança. Davant el Conqueridor hi ha dos moros
que es rendeixen: un d'ells, agenollat, entrega la clau de la població.
La tercera, representa la batalla de Lepant. Es veu clarament la mitja
lluna d'un vaixell, al fons de la il·lustració. A primer pla, un vaixell amb
estendards barrats i la creu en mig d'una resplendor.
Aquestes dues il·lustracions últimes es relacionen amb la història de
la ciutat de Sant Feliu de Guíxols i no pas directament amb Sant Feliu
l'Africà. De tothom és coneguda la participació guixolenca en aquestes
dues accions bèl·liques, la de Mallorca i la de Lepant. Aquest era un
tema preferit de Mn. Llambert Font, el qual trobava inclusivament
simbolitzada aquesta participació guixolenca en tes dues creus vermelles
que es troben en força exemplars de l'escut de la ciutat, cosa que ens
sembla molt difícil, per no dir imposssible de demostrar.
El text dels goigs és molt explícit respecte del Sant: «amb vostra
sang africana (...) amb gran goig arribàreu a la noble Barcelona (...) us
presenten al tirà quan a Girona arribava (...) Des dels Guíxols sou llançat
al mar amb una gran mola. Un àngel des del Cel vola i a la platja us ha
portat que en honra vostra es diu Calassans des d'aquell dia...». De tots
aquests detalls «històrics» ja n'hem parlat suficienment.

(91) LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, L'escut d'armes de Sant Feliu de Guíxols, 1982,
ps. 74-76.
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4.19. GOIGS

Aquests goigs, com es pot veure, són de la parròquia de Rocabruna,
del bisbat de Girona. Rocabruna era del municipi de Beget, però
actualment tot aquest antic municipi està annexionat al municipi de
Camprodon.
Pel que fa a la il·lustració, és de les més simples que hem trobat, ja
que només trobem tres atributs del Sant: Una gran dalmàtica, el llibre
a la seva mà esquerra i la palma a la dreta.
No sabem exactament què volen significar els edificis que hi ha al
fons de la il·lustració. Certament no vol pas representar Rocabruna.
En canvi, el text d'aquests Goigs és ple de detalls referents a la vida
del Sant. Subratllem només que en ells es diu: «Profeta, apòstol, doctor
de l'Empordà i de Girona». I es veu la facilitat amb què uns goigs es
copiaven d'uns altres quan diu: «Des de Guíxols sou tirat al mar amb
una gran mola, vostre àngel lliurador vola...» Aquests goigs de
Rocabruna estan datats a Girona, 8 de juny de 1901, a efectes
d'autorització eclesiàstica, però foren impressos a la impremta Bonet
d'Olot l'any 1959. I com a cosa d'interès pel que hem trobat
anteriorment, volem dir que en molts pergamins trobem que la
parròquia de Rocabruna estava dedicada a Sant Pere i Sant Feliu.

Núms. 19 i 20. Sant Feliu segons uns goigs de Rocabruna i uns altres de Beuda. Còpies
facilitades per «la Caixa», sucursal de St. F. G.
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4.20. GOIGS

Aquests goigs són de l'església parroquial de Beuda, del bisbat de
Girona, situada sota la serralada de la Mare de Déu del Mont. La música
és de l'il·lustre musicòleg Mossèn Francesc Baldelló. La lletra, en canvi,
és una còpia servil dels goigs de Rocabruna i, per tant, dedicada a Sant
Feliu l'Africà, titular de la parròquia de Beuda, del qual també es diu:
«al mar, amb una gran mola, des de Guíxols sou llençat...» Tot amb tot,
en aquesta il·lustració dels goigs de Beuda, igual que en la dels goigs de
Rocabruna, la roda de molí no es veu enlloc.
Però és molt curiosa aquesta il·lustració iconogràfica dels goigs de
Beuda, en la qual es representa el Sant vestit amb dalmàtica, palma del
martiri a la seva mà dreta, i grossa graella a la mà esquerra. Tothom sap
que la graella no és un atribut iconogràfic de Sant Feliu l'Africà, sinó de
Sant Llorenç, el famós diaca del papa Sixte II. Amb això es fa patent la
facilitat de despistar-se que tenien autors i artistes quan es tractava de
l'hagiografia i de la iconografia dels sants respectivament.
4.21. DIBUIX DE NARMAS (1944)

NARMAS (pseudònim del dibuixant Narcís Masferrer) és l'autor
d'aquesta representació iconogràfica del nostre Sant. Fou publicada per
primer cop, a quatre tintes, a la portada del «Programa Oficial de las
Fiestas de Verano», 1944, de Sant Feliu de Guíxols. És una magnífica
representació de Sant Feliu l'Africà. La figura del Sant emergeix en mig
de núvols, evocant la victòria del màrtir. Porta dalmàtica, una roda de
molí que li penja del coll, el llibre a la seva mà esquerra i la palma a la
mà dreta. Al fons, el mar amb un vaixell a un costat, i, a l'altre, el final
de la Punta de Garbí.
A la part inferior i a primer terme, la punta dels Guíxols amb
l'edifici del Salvament de Nàufregs i dos norais per a amarrar vaixells;
i més lluny, el perfil del Molí de les Forques. Entre el norai de la dreta
del lector i el Salvament es veu una part fosca: era el lloc per on -segons
la tradició moderna- havia sortit el Sant que fou llençat pel costat de
Calassanç, foradà la muntanyeta dels Guíxols i sortí al costat de llevant
del port de l'Abric.
Coneixem dues altres representacions del nostre Sant fetes pel
mateix Narcís Masferrer. No les reproduïm perquè no aportem res de
nou. Una és a la portada de «Símbolo», de Sant Feliu de Guíxols, núm.
de Festa Major del 1954 i és imitació del gravat de coure (núm. 5 del
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nostre inventari); l'altra és un dibuix més senzill que fou publicat també
a «Símbolo», Festa Major de 1950.

Núm. 21 . Representació correcta de Sant Feliu l'Africà. Dibuix de NARMAS fet el 1944.
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4.22. TALLA (1949)

Fou encarregada a Nolasc Valls i beneïda pel Sr. Bisbe el dia de la Festa
Major del 1949. El Sant duu dalmàtica, un llibre a la seva mà esquerra
i, amb la dreta aguanta la corda que va lligada a la mola. Actualment
és a la capella de Sant Feliu, a una punta del creuer, al costat de la porta
d'entrada a la sagristia. Amida 1,60 m. d'alçària.

Núm. 22. Sant Feliu segons una talla de Nolasc Valls. Còpia facilitada per mossèn Josep
M. Cervera i Berta.
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4.21.DIVERSOS

El nombre de representacions iconogràfiques que coneixem del
nostre Sant és elevat i divers especialment en els goigs; també ho és en
els respectius textos, bé que alguns són calçats dels altres, amb breus
modificacions.
Amb tot, anem a ressenyar, de manera abreujada, alguns dels goigs
que hem pogut examinar i que també són dedicats a Sant Feliu l'Africà.
Són aquests:
a) Alella. «Goigs a Sant Feliu, Màrtir, Patró d'Alella que es venera
a l'església parroquial», 1959. Text antic, revisat. Música de L. M?
Millet. Ornamentació: Batllori Jofre. El dibuix és el mateix que el de
Canovelles (nostre núm. 13). Al darrera hi ha el facsímil d'una de les
primitives edicions. Text parcial: «...De vostra pell cruelment / amb
garfís sou despullat, / ...Llançat en el fons del mar / amb contrapès d'una
mola / ...lliure a la platja veniu/»
b) Balmes. «Goigs en llaor del gloriós màrtir Sant Feliu Africà».
Sense dibuix. Editorial Balmes, sense data. Música de Mn. Francesc
Baldelló, prev. Text parcial: «Al mar amb una gran mola, / des de
Guíxols sou llançat, / Però prest sou rescatat / per un àngel que se'n
vola».
c) Constantí, Tarragona. «Goigs en llaor de Sant Feliu, màrtir africà,
Patró de la vila de Constantí». Sense dibuix ni data. Signa R. Bergadà.
Text parcial: «Ben lligat i amb una mola / sou tirat de cap a mar, / mes
el cel vos aconsola / i vos cuida a deslligar; / n'és el cel qui us fa trobar
/ damunt l'aigua, bell camí...»
d) Sant Quirze de Galliners. «Goigs en honor de Sant Feliu
Compatró de la Parròquia de Sant Quirze de Galliners, que es canten
en l'antiga sufragània anomenada Sant Feliuet de Vilamilanys». Sense
data. J. Sallent, Sucr. Sabadell. Text parcial: «...i amb forts garfís fan
obrir / vostre cos tot llastimat, / ...Cap a Guíxols vos portaren /
cruelment arrossegat, / i amb grossa mola lligat / vostre cos al mar
llençaren; / mes prop a la riera eixireu / de Calasans que us volia...»
e) Sabassona. «Goigs a lloança de Sant Feliu Africà, màrtir, que es
canten a la seva capella de Sabassona, Parròquia de Tabèrnoles, Bisbat
de Vich», 1960. Impremta Bassols, Vic. Lletra de Mossèn Lluís
Alemany, Prev. Text parcial: «...Consumat la seva gesta / el butxí mana
lligar / una mola a vostra testa / i així us llença dins del mar. / Mes
l'onada us escopia / i a flor d'aigua prest eixiu...»
f) Torelló. «Goigs al Gloriós Màrtir Sant Feliu, Africà, Patró de la
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Parròquia de Torelló». Edició de «Amics dels Goigs», sense data.
Dibuixos de Joan Rifà. Lletra de Joan Castells. Música de Ramon Vila,
Pbre. Text parcial: «Lligat a una pesant mola / sou de cap llençat al
mar; / lleu com una banderola / hi floteu, pregant encar; / com si el mar
fos d'artifici / i no us vulgui ser nociu...»(92).
5. CONCLUSIONS

I. Cal reconèixer una rigorosa historicitat a l'existència i martiri de
Sant Feliu l'Africà que, en la literatura antiga, hom anomena amb més
propietat «Fèlix Gerundensis». Amb la mateixa garantia històrica sabem
que la celebració del seu natalici o mort martirial es commemorava el
dia 1 d'agost, data que ací no ha variat; i no solament es commemorava
a Girona, sinó que el culte al màrtir era general.
II. No passa, en canvi, d'ésser una piadosa tradició post-visigòtica
-com l'ha qualificada Pere de Palol- la «Passió sancti Felicis». El seu
origen en el segle VII fa sospitar de la seva veracitat històrica, i l'examen
crític del seu contingut intrínsec és també d'un resultat negatiu. Mossèn
Fàbrega ha demostrat que aquesta tradició es composà a base d'una
«passió de communi» o textos que servien per a qualsevol màrtir de
l'època. Més concretament el text de Sant Feliu l'Africà està calcat del
text de la passió de Sant Vicenç de València, essent aquest dos textos
vertaders llocs comuns.
III. Si ja el propi llençament a mar pertany al passioner de Feliu
l'Africà i per tant, històricament no és prou fiable, menys encara ho és
la localització del lloc martirial a Sant Feliu de Guíxols, que procedeix
d'una tradició molt més tardana i amb diverses versions: la més antiga,
que és la del vaixell, i la que trobem vulgaritzada, més ençà, que és el
llençament des de l'esperó marítim dels Guíxols.
IV. Tampoc la iconografia no forneix cap més element de judici en
aquesta qüestió històrica. La més antiga representació iconogràfica que
coneixem és de mitjan segle XV; per tant, molt tardana. Els atributs que
apareixen en aquesta iconografia, adés són atributs comuns, com el
llibre, la palma, la dalmàtica, adés són trets dels passioners generals o
(92) Una bona col·lecció de goigs són a la biblioteca de «la Caixa», sucursal de Sant
Feliu de Guíxols, col·lecció que fou regalada per Maria Xifro.
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tradicions locals, com la roda de molí, les ones marines i el vaixell. Fins
i tot s'hi troba la confusió de posar en les representacions de Feliu
l'Africà uns atributs que són de Sant Feliu Romà, com l'obelisc, els
edificis de la ciutat italiana d'Ostia i el pont sobre el riu Tíber.
V. Finalment, aquí vénen com anell al dit les paraules de l'esmentat
Doctor Josep Vives: «Que nadie crea que al redactar las presentes notas
hemos querido hacer obra demoledora y combatir tradiciones respetables. Por el contrario nuestro deseo es de revalorizar el cuito de los
màrtires auténticos...»(93). Sant Feliu l'Africà és un màrtir autèntic de
l'església de Girona i, per tant, de les esglésies que li donen culte, com
Sant Feliu de Guíxols. Això és molt important, perquè hi ha esglésies
en les quals es ve donant culte secular a sants que, segons diu Vives (1.
c.), «Adquirieron renombre a base de leyendas». Però, a més, en els
mateixos passioners de Feliu l'Africà pot haver-hi (i probablement hi ha)
un fons de veritat. El que passa és que no resulta fàcil descobrir aquests
elements verídics d'entre els purament mítics o llegendaris. Això
incumbeix a la investigació històrica moderna. Ja hem dit que el subsòl
de l'església de Sant Fèlix de Girona pot guardar sorpreses interessants.
VI. Entretant, remarquem la presència de dos jaciments paleocristians a la comarca guixolenca: a) les restes d'una edificació cristiana de
tècnica romana, voltada d'una necròpolis i amb troballes de ceràmiques
que tenen el seu origen a les terres del nord de l'Àfrica, d'on, segons que
sembla, procedia Sant Feliu; conjunt sobre del qual fou alçada la torre
del Fum del monestir guixolenc. I b) la basílica de Santa Cristina d'Aro,
també amb necròpolis d'època semblant.
I encara és probable que, després d'haver-se excavat convenientment, algun dia hom hagi d'afegir als dos jaciments anteriors els de
Bell-lloc d'Aro i el del Pla de Palol o de ca n'Artigues, de Platja d'Aro.
Restes que indiquen una important cristianització de la comarca en
els segles IV i V, i que si bé no certifiquen la presència i actuació de
Sant Feliu l'Africà a les terres guixolenques i al seu hinterland, tampoc
no la neguen. Al contrari, més aviat donen peu per a sospitar-la.

(93) JOSEP VIVES, Santoral visigodo en calendarios e inscripciones, «Analecta
Sacra Tarraconensia», vol. XIV, 1941, ps. 47-48.
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Sant Sadurní de l'Heura, poble empordanès repenjat a les darreres
estribacions de les Gavarres, fou lloc de senyoria eclesiàstica. Al principi
depengué de la canònica de la Seu de Girona. El 1319 passà a poder de
la Mitra en virtut d'una permuta. Els documents que es refereixen a la
primera etapa del domini eclesiàstic de la població, conservats al fons
de pergamins de la Mitra, de l'Arxiu Diocesà de Girona, ens semblen
d'interès, per la seva antigor i peculiaritats. No ens proposem
d'esgotar-ne l'abast, sinó de fer-ne una presentació panoràmica.
SANT SADURNÍ I ELS CABISCOLS DE LA SEU

Els inicis de la propietat eclesiàstica a Sant Sadurní estan vinculats
a la cabiscolia catedralícia de Girona. Al costat dels ardiaques i del
sagristà, el cabiscol disfrutà, sobretot al s. XI, d'influència considerable.
No sols organitzava l'ensenyament a l'escola canonical, sinó que sovint
uní a aquesta responsabilitat la de jutge, propiciada pels seus
coneixements de dret canònic. Tot això pot explicar la seva posició
privilegiada i la seva capacitat econòmica. Ens sembla d'interès remarcar
que el cabiscol és el primer càrrec catedralici del que ens consta, per
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ara, que tenia propietats annexes al seu ofici i separades del fons comú
de la canònica.
Aquesta distinció de béns pot documentar-se ja al s. X(1). Eldefret,
propietari rural de Sant Sadurní, moria el 978. Les seves finques havien
estat abans del prevere Odiló. Encara que les escriptures no aclareixen
quina relació unia Odiló i Eldefret, l'antiga pertinència pot explicar el
destí que aquest darrer donà als seus béns. Disposava, efectivament, que
les seves terres passessin al domini de l'església de la Seu de Girona, de
manera que les tingués el cabiscol Riquer i els seus successors. La
donació, per tant, es referia més al càrrec que a la persona. El mateix
Riquer fou nomenat marmessor del difunt (2) i d'aquesta forma la
transmissió de la propietat, l'extensió de la qual ignorem, pogué fer-se
sense dificultats.
Al cabiscol Ponç (f 1064) es deu principalment el creixement de les
possessions catedralícies al poble de les Gavarres. Ell uní la condició
d'hereu d'una família benestant de terratinents amb la de gestor d'un
patrimoni annexe al seu ofici que s'anava consolidant no lluny de la
Bisbal(3). Sempre va distingir allò que poseïa per llegat dels seus pares, i
que les escriptures anomenaran constantment «alou aviòtic», d'allò que
havia adquirit, versemblantment amb cabals que provenien del seu ofici
eclesiàstic.
La capacitat econòmica del cabiscol no l'obligava a circumscriure
les seves adquisicions al Baix Empordà. En morir disposava de béns
localitzats a Madremanya, Riudellots de la Selva, Vilobí, Cruïlles, Sant
Cebrià dels Alls, Santa Pellaia, Santa Àgata, Pedrinyà, Sant Esteve de
Guialbes i el pla de Girona. Amb tot, el nucli principal dels seus béns
radicava a Sant Sadurní, on tenia una residència que utilitzava sovint(4).
(1) Apèndix, document 1
(2) Qui sap si a darrera hora, perquè el seu nom apareix afegit al document,
interlineant-lo; manca, en canvi, la seva signatura quan hi consta la de tots els altres
marmessors.
(3) En un judici de 1039, Ponç féu evacuar a Ramon Gausfred un alou situat a
Cruïlles, que ja havien posseït els seus predecessors en la cabiscolia, Riquer i Falcó; Arxiu
Diocesà de Girona (en endevant ADG). Cartoral de Carlemany, pp 112-114; Regesta a J.
BOTET i SISO, Cartoral de Carles Many. Index Cronològich del cartoral de la Cúria
eclesiàstica de Gerona anomenat de «Cario Magno», Barcelona 1905, núm. 100.
(4) Testament del cabistol Ponç, de 14 de febrer de 1064; VILLANUEVA, Viage
Literària, t. XII, pp 301-307; J. RIUS SERRA, Cartes antigues de Sant Martí Sacosta,
dins «Analecta Sacra Tarraconensia» 4 (1928) pp 359-362; «mansiones que sunt iuxta
ecclesiam sancti Saturnini de Salzet simul cum ipso curtilio, in quibus solitus sum
habitaré».
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Del procés d'ampliació del patrimoni de Ponç n'han quedat només
dos testimonis, que reflexen una mínima part de la seva activitat de
compravenda. Adquirí el 1044 una terra i vinya a Santa Àgata, que havia
estat de Guifred Guinad i Hug Ermengol, per 5 mancusos(5). La possessió
afrontava a migdia, ponent i nord amb terres del comprador, que
arrodonia així les seves possessions.
Quan, el 1061, la piadosa Tresgòncia feia donació a la canònica de
Girona, per bé d'ànima, de terres situades a Sant Sadurní, Ponç s'hi
trobava implicat'6'. Dels quatre camps cedits, un era a tocar una terra
del cabiscol. Però hi ha més; segons el testament del mateix Ponç,
Tresgòncia, vídua d'Udalguer de Monells, devia a aquell sis unces d'or.
Per una altra font sabem que Tresgòncia era la mare d'Amat Vives, a
qui el bisbe de Girona tenia encomanat el castell del poble(7).
EL TESTAMENT DEL CABISCOL PONÇ

Destinataris privilegiats dels béns que el nostre alt clergue havia
reunit en vida foren dues entitats eclesiàstiques; la canònica de la que
era membre i l'església de Sant Martí Sacosta, de Girona, que havia
edificat.
Limitant-nos als béns que tenia a Sant Sadurní, el cabiscol en
disposà en sis llegats diversos, que serà bo d'esquematitzar.
1.- Coromina de Tresgòncia, situada prop de l'església de Sant
Sadurní i empenyorada per 6 unces d'or; a la canònica de la Seu.
2.- Masos de Cruïlles, Sant Cebrià dels Alls, Santa Pellaia i altres;
a Joan, nutritus del testador i clergue de Sant Martí Sacosta.
3.- Cases prop de l'església de Sant Sadurní, alou heretat del seu
pare i la seva mare i compres fetes a Ató, a Ramon Duran, a Guifred,
a Sendred de Ginesta, a Guinad de Banyeres i a Odeguer de Monells,
un alou a Rissec i una terra comprada a Llobet Conill; al seu nebot Amat
Vives i als fills d'aquest, Berenguer, Bernat i Arbert, a violari i amb
obligació de prestar cens a la canònica.
4.- Mas de Guàrdia, habitat per Guitart Refred i alous de Torna
Garres i Santa Àgata; al nebot del testador, Guillem Amat.
5.- Vinya i alou de Cortada; a Miró Sunyer, prevere, i al fill
d'aquest, al servei de la parròquia de Sant Sadurní.
(5)
(6)
(7)
BOTET,

Apèndix, document 2
Apèndix, document 3
Homenatge prestat al bisbe el 1052; Cartoral de Carlemany, pp 156-157;
1. cit., núm. 111.
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6.- «Sacrarium ruscatum» situat dins la «barrera» o mur del poble;
al nebot, Guillem Amat.
Un testament tan conspicu havia de generar dificultats d'execució.
Firmat el 14 de febrer de 1064, fou modificat per un codicil del 2 d'abril.
El malalt es repensà. El tercer llegat, el més consistent, feia cap ara a la
canònica de la Seu directament, i havia de quedar sota l'administració
de Berenguer Amat, un dels fills d'Amat Vives, primer destinatari de la
mateixa deixa<8).
El 7 de maig següent, abans d'un mes de la mort de Ponç,
esdevinguda el 12 d'abril, es féu a Girona, a l'altar de Sant Just, que
hom localitza prop d'una porta de la ciutat, la publicació jurada del
testament'9'. Els marmessors del cabiscol traspassat, presidits per la
comtessa Almodis, que de Ponç havia rebut importants préstecs i ara
pogué prendre'n un bon cavall, invitaren els testimonis del testament a
adverar-lo davant de sacerdots i de nobles.
Contra el que es podia esperar, a Tacte es callà sobre el codicil del
2 d'abril, i sortí a la llum, en canvi, un altre codicil de data 9 del mateix
mes, que confirmava el testament primitiu, encara que millorava el
llegat destinat al clergue Berenguer Amat, tot afegint-li una vinya situada
a Les Planes de Sant Sadurní. El nebots havien tingut temps de
convèncer l'oncle.
EL PLET DELS AMAT

Els Amat no eren uns qualssevol a Sant Sadurní. Les seves
possessions s'extenien a d'altres pobles(10). Però a la Seu de Girona no
eren temuts, i sembla que va prosperar la tesi de la validesa del codicil
favorable a la canònica.
El cert és que un any després, els comtes Ramon Berenguer I i
Almodis, presents a Girona el 8 de juliol de 1065, judicaren el plet entre
la Seu i els Amat. La clerecia oferí testimonis a favor de l'escriptura que
els era tan favorable. Els comtes declinaren d'oir-los, i aconsellaren als
Amat que s'evacuessin dels béns que pretenien. Així es féu0.1'
Després d'una setmana de gruar, la família reivindicadora obtingué
en donació del bisbe i de la canònica, refrendada pels mateixos comtes,
(8)
(9)
(10)
(11)

Apèndix, document 4
Apèndix, document 5
RIUS, Cartes antigues, cit, apènd. XIV, pp 367-368.
Apèndix, document 6
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els béns que desitjava. Les condicions eren les mateixes que prescrivia
el testament del 14 de febrer; limitada a violari, i a condició de fer quatre
porcs canonicals, un sexter de blat i cinc sexters de vi de cens(12). Podria
haver succeït que els preveres de la Seu no volguessin canviar el règim
de les possessions de Sant Sadurní, sinó només de deixar ben clar que
la donació no provenia a la família des de l'oncle cabiscol; el dret dels
Vives es basava en una cessió directa de la Seu. óO potser el bisbe i els
canonges s'avingueren a reconèixer que, contra l'oposició d'una família
turbulenta i poderosa, arrelada a Sant Sadurní, no era fàcil de treure
profit d'unes propietats prou distants de Girona?
EL CLERGE BERENGUER AMAT

La família Amat havia d'extinguir-se a principis del s. XII.
Successivament anaren morint Amat Vives, Bernat i Arbert. Tots els
béns del patrimoni, com estava prescrit, acabaren a mans del germà
clergue, Berenguer. Ja el 1075 aquest beneficiari privilegiat de les deixes
del cabiscol Ponç ampliava les seves finques rústiques amb una terra que
aquest havia llegat a Guillem Amat; el camp de ça Guàrdia. Guillem
li'n féu donació pura i simple(13). El nom de la finca, i una afrontació
que la situa prop de la forteda de Sant Sadurní, ens indica l'existència
d'un nucli de castell que ja coneixíem per altre camí(14). També el 1078
confluïa cap a Berenguer Amat un altre llegat de Ponç, fet al cabiscol
Joan, successor del ric cap d'estudis en el seu càrrec catedralici(15>. És a
dir, que el patrimoni tornava a reagrupar-se.
Quan, el 1100, la primera croada deixà obert el camí de Jerusalem,
Berenguer Amat ja havia recollit en la seva persona els béns de tots els
seus germans difunts. El nostre clergue degué ser un dels primers gironins
que visità la ciutat santa, llavors tot just acabada de reconquerir pels
cristians. Amb aquesta avinentesa ratificà el destí que havien de tenir
les seves possessions, però ho féu a títol onerós(16>. Vint-i-cinc lliures de
plata puríssima rebé dels canonges de la Seu per al seu viatge. La

(12) Apèndix, document 7
(13) Apèndix, document 8. Sobre Berenguer Amat vegeu F. X. ALTES i AGUILÓ,
El testament de Pere Bernat de Salt (1118), prelat de Sant Martí Sacosta, dins AIEG
XXV/1 (1979-1980), p. 146, nota 55.
(14) Vegeu nota 7.
(15) RIUS, Cartes antigues, cit,. apèndix XV, pp 368-371.
(16) Apèndix, document 9.
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importància de la quantitat pot mesurar-se comparant-la amb les quatre
lliures en què podia penyorar-se una coromina. óÉs que els canonges
volien subsanar amb el donatiu la irregularitat de principi dels seus
drets? LO bé la propietat havia millorat molt? Tanmateix ara queda
constància d'un castell, torre i mur a l'entorn de Sant Sadurní. Per altra
banda, en indicar les afrontacions dels drets que es cedien a la canònica,
es féu de manera genèrica, enumerant les parròquies i castells que es
troben a l'entorn. Això fa pensar que el castell havia adquirit uns drets
que s'extenien per tot el terme de la parròquia del seu nom. A la
construcció de la fortalesa hauria seguit l'organització del seu àmbit
d'influència.
Igual com havia fet amb Amat Vives el bisbe Berenguer Guifred,
ara el prelat Bernat Humbert concedí al mateix Berenguer Amat de
posseir durant la seva vida els béns que havia cedit(17). El pelegrí a
Jerusalem, per tant, s'emportà una bona picossada, comptant i sonant,
sense donar res a canvi. Retornat a Girona feliçment, quinze anys
després preparava la seva successió nomenant el bisbe administrador
dels béns que havia rebut dels cabiscols Ponç i Joan, a fi que quedessin
vinculats a Sant Martí Sacosta(!8). Però el seu testament pròpiament dit
no el firmà sinó fins a 1121 (19) .
A l'hora de la mort, doncs, el senyor de Sant Sadurní escollí com a
marmessors Berenguer, prior de Sant Miquel de Cruïlles, el cabiscol de
la Seu, de nom també Berenguer, i Gauzbert Guillem de Vulpellac. Els
dos primers noms tenen una explicació; els llegats principals havien
d'anar a les institucions representades pel monjo i pel canonge,
respectivament. Amb una diferència; la seu de Girona era hereva
forçosa; el testador no afegí als béns que reiteradament havia promès
d'entregar-li res més que una vinya recentment plantada. En canvi, Sant
Miquel era el preferit per la devoció del darrer dels Amat. Allí reposaria
el seu cos; allí es celebrarien abundants misses per a la seva ànima; dels
monjos serien tots els masos i alous de què Berenguer podia disposar, i
que es trobaven a Sant Sadurní i a Llofriu, amb l'excepció d'una petita
deixa feta a Sant Daniel de Girona.
Els marmessors podien trobar-se amb dificultats en executar el
testament. Berenguer Amat els cercà el patrocini de dos alts senyors; el
bisbe de Girona i el comte Ramon Berenguer III de Barcelona. Val a dir
(17) Apèndix, document 10
(18) RIUS, Cartes antigues, cit., apèndix XXI, pp 374-375.
(19) Apèndix, document 12
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que un i altre havien rebut importants préstecs del testador, el qual
possiblement havia aconseguit una part substancial de la seva fortuna
deixant diners a interès. No obstant, la invocació del comte i del bisbe
tenia ací motivacions més arran de terra.
Tanmateix, el mateix dia que Berenguer Amat signava el seu
testament, escrit per un monjo de Cruïlles i, per tant, segurament firmat
a l'Empordà, a Girona tenia lloc una reunió important. El bisbe, el
comte de Barcelona i els canonges revisaven tots els títols de propietat
de la Seu de Girona sobre Sant Sadurní que hem anat presentant
succesivament; el codicil del cabiscpl Ponç, el sagramental del seu
testament, la renúncia d'Amat Vives i la cessió del castell feta per
Berenguer Amat(20).
El comte Ramon Berenguer III sembla haver-se presentat a Girona
amb el propòsit d'incautar-se dels béns del darrer dels Amat. Ja l'any
anterior havia evacuat els que aquest havia destinat a Sant Martí
Sacosta(21). Ara invocà unes obscures culpes del testador, sense
precisar-les més. En el procés, que torna a plantejar la legimitat d'unes
escriptures reiteradament discutides, hi intervingué mestre Renall,
conegut escriptor barceloní de l'època, que potser amb aquest motiu
posà arrels a Girona(22).
Si l'església de Girona pogué quedar-se les propietats de Sant
Sadurní, fou ara a canvi de pagar dos-cents morabatins, la meitat en or
i l'altra meitat en mules. Era la condició perquè el comte, que ja al
testament de Berenguer Amat hi tenia assignat un llegat de 350 sous, en
forma de condonació d'un préstec, assumís la tasca d'advocat i defensor
de la propietat eclesiàstica a Sant Sadurní. Feina ben pagada i
segurament poc pesada.
ELS CASTELLANS DE SANT SADURNÍ

Els primers castellans de Sant Sadurní foren, com sabem, els Amat.
Quan el darrer d'ells marxà en peregrinació a Jerusalem el 1102, calgué
que l'església de Girona cerqués una família a qui encomanar la
fortificació. Així foren escollits els germans Berenguer i Ramon Arnau,
(20) ADG, c. 17, n. 60, transcrit al cartoral «de Rubricis Coloratis» ( RC), ff
128r-129r.
(21) RIUS, Cartes antigues, cit., apèndix XXII, p. 375
(22) Vegeu J. M. MARQUES - J. RIERA, El mestre Renall a Girona, dins «Revista
de Girona» XXIV núm 85 (1978) pp 339-343.
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espòs d'Adelaida(23). Sembla que eren de Sant Sadurní mateix; al-menys hi
tenien possessions d'alguna entitat, que serien causa de raons en el futur.
El bisbe i els canonges, en lliurar-los el castell, els feren renunciar a
aquestes possessions, que passarien a ser-ho de la canònica.
Trobem un nou encomanament, datat el 1123, i fet a Ramon Arnau
d'Anglès(24). La recensió que amb aquest motiu es féu de tota la
documentació antiga ens porta a creure que es tracta del mateix feudatari
del 1102, i que el contracte es renovava arrel del testament de Berenguer
Amat i de la profitosa visita del comte Ramon Berenguer III a Girona.
Devien haver mort l'esposa i el germà del castellà, que ara té quatre fills;
Ramon i Pere, Estefania i Flandina. El contracte es redactà posant per
separat la renúncia de Ramon Arnau als seus alous de Sant Sadurní(25)
i el jurament de fidelitat(26). La renúncia la signà tota la família, com a
titular dels béns; les altres dues, en canvi, tenen com a actors només el
pare i el fill gran, dipositaris en endavant dels drets del castell.
El rerafons d'aquestes escriptures deixa entreveure que les tensions
que oposaren el castellà a la Seu degueren arribar fins a l'excomunió.
Aquell considerava com a no esdevinguda la renúncia que havia
presentat dels seus propis béns, i s'havia apropiat de la meitat dels béns
propis de l'església parroquial.
Una vegada Ramon Arnau s'hagué desprès de tots els drets que tenia
a Sant Sadurní, propis o pretinguts, el bisbe i els canonges l'investiren
del feu del castell. A aquest anava annexe un quart de l'alou que havia
estat del cabiscol Ponç, la meitat de les propietats de l'església parroquial
i el camp de ça Guàrdia. S'exceptuaven els homes propis de la Seu, que
continuarien depenent immediatament d'aquesta.
Els pactes devien resultar satisfactoris per una i altra banda. Això
es pot deduir del silenci de la documentació, que dura aproximadament
un segle. També és lícit interpretar en aquest sentit el fet que, quan el
1214 el bisbe Arnau de Creixell encomanà el castell a Ramon d'Anglès,
segurament descendent del Ramon Arnau, les escriptures es redactessin
seguint el peu de la lletra els formularis usats un segle abans(27).
Al s. XIII la responsabilitat de la canònica sobre el castell pertocava
al sagristà catedralici. Cinc anys després de la concessió, el 1218, la pau
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Apèndix, document 11.
Apèndix, document 14.
Apèndix, document 13.
Apèndix, document 15.
ADG, c. 17, n. 93ab. Còpia, RC, ff 126v-127r.
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que suposem hauria existit entre l'església i el seu feudatari de Sant
Sadurní trontollava. Ramon d'Anglès pretenia rebre els típics drets
senyorials de formatges, palla i civada dels masos del poble. S'atribuïa
els delmes i els drets de firma sobre terrenys darrerament posats en
conreu, i s'havia apropiat de camps del comú per fer-hi devesa. Recolzà
les seves pretensions en testimoniatges de valor dubtós, com el dels
pagesos posats al turment «per suspensionem». El tribunal eclesiàstic no
acceptà unes proves tan sospitoses i el seu jutge, el canonge Marquès,
sentencià contra el castellà'28'.
Això succeïa el 1218. Ramon, però, no es comprometé a observar
el manament del tribunal fins el 1223(29). Repetí el compromís el 1228,
segurament perquè l'any anterior Alemany d'Aiguaviva, que, com a
sagristà li havia posat causa, havia accedit a l'episcopat(30). El nou
sagristà, Guillem de Montgrí, tot rebent la promesa de fidelitat de
Ramon d'Anglès, li donà tasca i delme d'una vinya, li atorgà definició
de totes les queixes pendents i li retornà una escriptura per la que el
feudatari s'obligava a pagar cinquanta morabatins al seu senyor si no
estava al judici pronunciat.
SENYORS DE SANT SADURNÍ DURANT EL S. XIII

A posta donem als feudataris del capítol catedralici a Sant Sadurní
el títol de senyors, perquè ells se'l prengueren. I com a tals actuaren;
tingueren homes propis i establiren terres a cens.
Ramon d'Anglès, marit d'Estefania i pare d'Arnau i Bernat, és
documentat entre 1196 i 1232(31).
De 1255 a 1268 actuen junts Ermessenda d'Anglès i el seu fill
Ramon(32). Aquest atorga documents tot sol el 1270 i 1271 (33) .
Més tard sembla haver entrat al castell una altra família; Guillem
de Palol i Ermessenda, dels que queda constància entre 1282 i 1285(34).
Poc després, no obstant, el govern del poble és a mans de Guillema de
Sant Sadurní, vídua de Guillem de Palol, que el regeix en nom seu fill,

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

ADG, c 17, n. 21. Còpia, RC, ff 123r-124v.
ADG, c 7, n. 14. Còpia, RC f 125v.
RC, ffl25v-126r.
ADG, c 17, mims., 87, 93, 119, 128 i 130.
ADG, c. 17, núms. 63, 121 i 129.
ADG, c. 17, núms. 103 i 115.
ADG, c. 17, núms. 92, 108 i 135.
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Ramon Arnau; consta que ella havia enviudat abans de 1295, i firma
escriptures amb el fill fins a 1306(35).
El darrer dels documents que publiquem (36) i que conté diverses
penes per delictes que poguessin cometre's al terme del castell de Sant
Sadurní, és interessant des del punt de vista social per determinar les
possibles causes de conflictes entre veïns del poble; robatoris i malifetes
del bestiar principalment. Però es notarà que les normes són establertes
per l'ardiaca de la Selva de la catedral i pels «senyors del castell», és a
dir, Guillem i Ramon Arnau, sense que la redacció de l'escriptura
destaqui la subordinació entre ells. Un i altre tenen els seus batlles al
poble, i mantenen un saig o botxí en comú.
LA PERMUTA ENTRE LA SEU I EL BISBE

Progressivament s'havia esmussat l'autoritat de la Seu sobre el
castellà de Sant Sadurní. El 1319, Ramon Arnau, fill de Guillem de
Palol, es declarà en rebel·lió oberta contra la prepositura de la Seu de la
que l'any anterior havia rebut en feu el castell(37). Maldava per esdevenir
senyor independent; prenia la iniciativa de fer la guerra, obligava els
seus soldats a portar a l'escut les armes de la seva família i impedia als
canonges l'exercici de l'administració de justícia a Sant Sadurní a través
del batlle(38), «et quod horrendum est dicere, etiam multa mala et
homicidia pro astuta versutia procuraverat».
La prepositura no disposava de mitjans coactius, i les pretensions
del castellà no trobaven obstacles. El bisbe Pere de Rocabertí proposà
als seus canonges una solució. Si es cedia Sant Sadurní a la Mitra,
aquesta, des de la Bisbal i amb les seves mainades, podria fer-se obeïr.
A canvi, s'oferien a la Seu uns beneficis simples a Montfullà, Bescanó,
Dosquers, Crespià, Ultramort i Bàscara, i dos feus: el de Llebrers, a
Navata, i el de Corts, a Cornellà.
El remei fou tan eficaç que començà a produir efectes abans de
dur-se a la pràctica. Convingut entre el prelat i el capítol per Pasqua de
1319, Ramon Arnau s'espantà i oferí tot seguit fer homenatge al que
havia de ser el seu nou senyor. Obtinguda la llicència del metropolità,
es procedí a les permutes entre la Mitra i la Seu. El bisbe oferí

(35)
(36)
(37)
(38)

ADG, c. 17, núms. 1, 88 i 118.
Apèndix, document 17.
ADG, c. 17, núm. 100.
ADG, c. 17, núm. 21. Còpia, RC, ff 123r-124v.
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lliberalment al capítol el dret de presentació de les capellanies cedides.
En cinc escriptures, datades iotes elles el 18 d'agost de 1319, es
definiren les relacions del castellà de Sant Sadurní amb la Mitra.
Primerament el capítol de la Seu, reunit com era habitual, a la
«volta de Sant Joan», absolgué Ramon Arnau de la fidelitat i homenatge
que aquest li devia pel castell(39). Seguidament es pujà al palau episcopal;
el bisbe comprà tots els alous que el castellà tenia dintre el terme de
Sant Sadurní, i que li servien de base jurídica per a prendre's llibertats;
els 2.500 sous que se li pagaren eren el preu de l'adquisició per part del
bisbe de l'exclusiva de senyoria al poble(40). A continuació Ramon Arnau
reconegué tenir el castell en feu i no posseir res en forma d'alou; amb
l'homenatge de boca i mans es féu vasall del bisbe'4 °. Aquest li firmà i
lloà la possessió i li recomanà el castell(42). Com a cloenda es firmà encara
una escriptura(43) per la qual es declaraven finides totes les qüestions
pendents entre la Mitra i el castellà i es renunciava de banda i banda a
pledejar sobre elles en l'esdevenidor. El noble Guerau de Rocabertí i
una colla de cavallers del Baix Empordà foren testimonis i potser
mediadors d'una transacció que afegí un castell més als béns del bisbe.
Així acaba el període de la història de Sant Sadurní que ens havíem
proposat de descriure. La documentació que acompanyem és rica en
al·lusions a fets econòmics i socials que no volem aprofundir ací. Queda
a disposició dels estudiosos; la seva publicació facilitarà, com ens ho
augurem, que pugui ser utilitzada en altres investigacions.

A la plana 84, ratlla 5, entre les paraules scriptur i venerimus cal afegir-hi venditionis, i a
la ratlla 6 de l'apèndix III, entre de i alodio, cal afegir ipso.

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

ADG,
ADG,
ADG,
ADG,
ADG,

c.
c.
c.
c.
c.

17, núms. 20 i 85. Còpia, RC f 120rv.
17, núm. 103b. Còpia, RC, ff 119r-120r.
17, núm. 102. Còpia, RC, f 121rv.
17, núms. 38 i 91. Còpia, RC, f 122v.
17, núm. 24. Còpia, RC. ff 121v-122r.
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978, gener 23. El document original més antic que fa referència a Sant Sadurní; transcripció a l'apèndix 1.

APÈNDIX
I
23 gener 978
GAUFRED, ELDEGODUS, WIFRED BONADONA I PLANCARIUS, MARMESSORS D'ELDEFRET, DONEN A L'ESGLÉSIA DE
SANTA MARIA DE GIRONA UN ALOU SITUAT A MAÇANET O
SANT SADURNÍ DE SALZET
O. Original (15'5 x 34 cm.) Girona, ADG, c. 17, núm. 99.

In nomine Domini. Nos Gaucefredus, Eldegodus, Wifredus Bella
quem vocant Bona Domna, Plancarius, Ricarius presbiter(1), Cursio, qui
sumus tutores vel elemosinarii de condam Eldefredi. Certum quod idem
et manifestum enim quia comendavit nobis sua elemosina, et precepit
nobis ut scriptura donacionis fecisemus ad domos sancte Marie sedis
Gerunda sicuti et facimus de suum alaude quod ille abebat in comitatu
Gerundense in terminio de Macaneto vel infra terminio Saliceto quod
vocatur sancti Saturnini, idest terras, vineas, arboribus, cultum et
eremum infra terminio sancti Saturnini. Ipsum alaudem quod fuit de
(1) Ricarius presbiter, interlineat
(r) paraula de lectura dubtosa.
Signatures autògrafes.
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Odilone presbitero, cum exiis et regresiis earum inadem videlice racione
ut dum vivit Richarius presbiter supranominatus caput scolis sancte
Marie supradicte teneat et posideat per dictum alaudem in servicio
sancte Marie sine blandimentum de ullumque hominem et post obitum
suum remaneat alii qui venturis teneant et posideant usque in finem
sicut a sèrie condicionis probatum abemus. Quod si nos donatores, aut
ullus homo qui contra ista donacione per inrumpendum venerit, non
hoc valeat vindicaré quod cupit, sed componat ista omnia in duplo apud
dicta sancta Maria et insuper veniat súper illum malediccione davitica
et flat extraneus a liminibus sancte Dei Ecclesie et obsorbeat illos terra
sicut obsorbivit Dathan et Abiron et abeat participacione cum luda
traditore, insuper ira Dei omnipotentis incurrat et in antea ista donació
in omnibus obtineat roborem. Facta ista scriptura donacionis X kalendas
februarii anno XXIIII regnante Lothario rege condam Lodici.
Sig/num Bonadomina. Sig/num Cursio. Signum Plancarius elemosinarius. sss Uuifredus sss". s Gocefredus". Sig/num Ansemundus.
Sig/num Almannus. Sig/numAgoardus.
In Dei nomine Honestus subdiaconus(2) qui ista scriptura donaciones
scripsi cum literas suprapositas in verso primo et ss die et anno quo
supra.

II

9 desembre 1044
GUIFRED GUINAD I HUG ERMENGOL VENEN A PONÇ,
CABISCOL DE LA SEU DE GIRONA, UNA TERRA I VINYA
SITUADA A LA PARRÒQUIA DE SANT SADURNÍ, A LTNDRET
DE SANTA ÀGATA, PER CINC MANCUSOS.
O. Original, 8 x 30 cm.: ADG c. 17, n. 123

In nomine Domini. Ego Guifredi Guinadi et Ugo Ermengaudi
venditores sumus tibi Poncii levita capiti scole emptore. Per hanc
scripturam venditionis nostre vendimus tibi alodium idest terra aput
ipsas vineas que ibidem sunt. Qui est iamdicta omnia in comitatu
Gerundense, in terminio de parrochia sci. Saturnini Saliceto, in loco
quod dicunt sca. Agatha. Et afrontat iamdicta omnia de oriente in vinea
sci. Petri Gallicanta que dicunt Modiatas, de meridie in alodio de te
hemptore. De occiduo similiter. De circio in terra iam dicti sci. Petri et
sca. Agatha et de te hemptore. Quantum iste tote afrontations includunt
simul cum omnia genera arborum sic vendimus tibi iamdicta omnia tota
ab integro cum exitibus et regressibus et cum suis afrontationibus propter
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precium mancusos. V. et nihil ex ipso precio aput te hemptore remansit
ad solvendum et est manifestum. Que vero prephata omnia de nostro
iure in tuo tradimus dominio et potestate ad faciendum quod cumque
volueris in Dei nomine firmam habeas potestatem. Quod si nos
venditores aut ullus homo vel femina que contra ista scriptur venerimus
vel venent ad inrumpendum, non hoc valeamus vel valeat vendicare
quod requisierimus vel requisierit. Set componamus aut componat tibi
iamdicta omnia in duplo cum sua inmelioratione et postmodum presens
scriptura venditionis in omnibus optineat suum roborem.
Facta ista scriptura venditionis idus decembris anno .XIII. regni
Henrici regis.
Sig/num Guifredi. Sig/num Ugo. Nos qui ista scriptura venditionis
fieri iussimus, fecimus, firmavimus et testibus firmari rogavimus.
Sig/num Primi. SigAium Guilielmi Cedeni. Sig/num Isarni.
•l· Adrovarius presbiter qui istam scripturam venditionis scripsit die
et anno quo supra.

III

10 octubre 1061
TRESGÒNCIA DONA QUATRE PECES DE TERRA, SITUADES
AL TERME DE SANT SADURNÍ DE SALZET, A LA SEU I
CANÒNICA DE GIRONA.
O. Original (9x45 cm): Girona, ADG, c. 17, núm. 105.

In nomine Domini. Ego Tresgontia donatrix sum Deo et sanctae
Marie sedis Gerunde et eiusdem cannonice. Per hanc scripturam
donationis: manifestum est enim quod placuit animis meis et placet,
nulli cogentis imperio nec suadentis ingenio, sed propria et spontanea
hoc elegit michi bona voluntas ut scriptura donationis fecissem ego, iam
dicta Tresgontia prescripte cannonice, sicuti et facio de.alodio quod in
comitatu Gerundensi est, in parrochia sancti Saturnini qup vocant
Saliceto. Et est pecia una de terra supter ecclesiam sancti Saturnini que
affrontat de oriente in ipso prato et in medietatem aqueducti. De meridie
in ipso alodio de Vuitardo et uxoris sue Adalens. De occiduo in ipsa
strata. De circi (sic) in strata que pergit ad Agnels et in terra sancti
Saturnini. Et alia pecia que est in terminibus de Nigres affrontat de
oriente in terra de Gauberti Pare. De meridie similiter in ipso torrente.
De occiduo in terra de Pontio capiti scole, et de Amato nepoti suo, et
de Raimundo Vuisadi. De circio in terra de Belecia et de Raimundo
Visadi. Et alia pecia de terra affrontat de oriente in media strata. De
meridie affrontat in terra de Vuilelmo Sendiofredi. De occiduo in ipso
semitario de ipso vineal de me donatrice. De circio in terra Gauzberti.
Et in alio loco Tresserra ipsa vinea Gauzfreda cum ipsa terra erema,
affrontat de oriente in vinea de Amato. De meridie in ipsa strata. De
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occiduo in medio alveo Adaroni. De circio in maliol de Amato quem
Vuilelmus presbiter tenet. Quantum iste affrontationes includunt vel
includunt, sic dono ego prescripta Trasgontia hoc alodium suprascriptum cannonice sancte Marie supra dicte propter Deum et remedium
anime mee totum ab integro cum exitibus et regressibus earum et cum
omnibus pertinentiis suis, et est manifestum. Que omnia suprascripta de
meo iure trado in dominio et potestate cannonice sancte Marie et ius
clericorum eiusdem loci. Quod si ego donatrix, aut ullus homo uterque
sexus presumpserit repetere prescripta omnia non hoc valeam aut valeat
vindicaré quod requisiero vel requisierit, sed componam aut componat
hec omnia sepius dicta in duplo cum sua immelioratione et postea hec
scriptura donationis firma et stabilis permaneat omni tempore.
Facta ista scriptura donationis VI idus octobris anno secundo
Philippi regís.
Si/num Tresgontia femina qui hanc scripturam donationis fíeri
iussit. Sig/num Bernardi Adroerii. Sig/num Arnalli Vuillelmi. Guilielmus presbiter ss". /Adalbertus presbiter'' loannes [lletres il·legibles]
scripsi hanc scripturam donationis et sus sss cripsi die et anno quo supra.

IV

2 abril 1064
CODICIL DEL CABISCOL PONÇ, DE LA SEU DE GIRONA, EN
QUÈ CEDEIX A LA CANÒNICA DE DITA SEU LES CASES QUE
TE PROP DE L'ESGLÉSIA DE SANT SADURNÍ DE SALZET.
O. Original (25 x 25'5 cm.): Girona, ADG, c 17, n. 75.

IIII nonas aprilis anno. IIII. Philippi regís. Dum recubaret Poncius
scolarum caput aput Gerundam in domo sua detentus aegritudine,
iacens in lectulo suo, àdhuc in sua loquela et memòria integra, dedit et
tradidit canonice sancte Marie sedis Gerunde cum capello Arnalli
Dalmacii omnes mansiones quas habebat iusta aecclesiam sancti
Saturnini vel in circuitu eiusdem aeclesie et omnes comparationes quan
habebat in parroechia iamdicti sancti Saturnini, excepto hoc quod
concessit sancto Martino et lohanni clerico et extra illud quod reliquid
Guilielmo Amati et Mironi Suniario presbitero et fílio eius. Tali scilicet
modo atribuit et tradidit iam dictus Poncius caput scole omnes
mansiones et omnes comparationes quas habebat ullo modo in prefata
parroechia sancti Saturnini, excepto hoc quod concessit sancto Martino
et lohanni clerico et Guilielmo Amati et Mironi Suniario presbitero et
fílio eius, ut Berengarius Amati clericus nepos eius teneret et haberet in
servitio Dei et sancte Mariae sedis Gerunde et eius canonice omnibus
diebus vite sue prefatas domos et comparationes, ut predictum- est, et
ipse Berengarius prefatus donet pro uno-quodque (sic) anno in festivitate
sancte Mariae de agusto .IHIor. porcos et sextarium frumenti et .V.
sextarios vini optimi ad mensuram Gerunde pro recognitione prefate
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dimissionis iamdicte canonice attribute. Post mortem autem dicti
Berengarii clerici, et domos iamdictas et comparationes prefatas
revertantur solide et libere in dominium iamdicte canonice perpetim
habenda. ídem quoque Poncius hanc ultimam suam voluntatem
prefatarum rerum sponte, ut predictum est, ordinavit, eamque legaliter
alligari instituit atque de hoc solum quod superius scriptum est suam
voluntatem in extremis positus immutavit atque hanc ordinationem sive
alligationem a suis elemosinariis roborare decrevit.
Actum est hoc videntibus Arnallo Dalmacii et lohanne clerico et
Mirone Guasceti et Berengario Brocardi et lohanne Recosindi et
Berengario Amati et Gauceberto Petri et Petro Mironis et Guilielmo
Gifredi, huius operis scriptore, die et anno predicto.
^Guilielmus levita qui ad vicem Poncii predicti huius rei testatoris
eius iussu hanc ordinationem subscripsi, ipso Poncio infirmitate gravato
non valente hoc propria manu solito roborare.
•t- Berengarius Dei gratia Gerundensis episcopus •/-"

V

7 maig 1064
PUBLICACIÓ JURADA DEL TESTAMENT DEL CABISCOL PONÇ
DE GIRONA
O. Original (81 x 50 cm.): Girona, ADG, c 17, n. 47

Quoniam legibus decretum est ut descripta defuncti voluntas infra
sex menses coram quolibet sacerdote vel testibus publicetur. Idcirco, in
Dei nomine. Hee condictiones sacramentorum facte coram sacerdotibus
Adalberto Guisadi et Deusdedit Piper et Gualtero et Dagoberto et
Gondeballo et Guilelmo Amelii et Petro Blidgarii scriptori, ordinante
Petro Guilielmi clerico vel iudice, sub presencia Olibe Mironis presbiteri
"et Amelii et Remundi lohannis et Petri Seguini et Gaufredi Seler et
Lobeti et Arnalli Bernardi et Eldemari Esparveri et Trasuarii et Bernardi
Mironis et Guilelmi Suniarii"(1). Testificati sunt testes quos profert
domna Almodis comitissa et Umbertus Otonis et lohannes clericus et
Amatus Vivas et Miro Suniarii presbiter, elemosinarii condam Poncii
capiti scole sedis Gerundensis ad publicandam et testificandam
ordinationem et voluntatem ipsius Poncii testamento descriptam.
Nòmina testium qui hoc testificant et iurant hec sunt "lohannes clericus
qui et elemosinarius et lohannes Recosindi clericus et Gaucbertus Petri
et Petrus Mironis clericus"(2). Nos supra nominati testes unum dantes
testimonium iuramus et testificamur in Deum et súper altare sancti lusti
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quod situm est ante portas civitatis Gerunde quod nos vidimus et
audivimus et presentes ibi aderamus quando Poncius levita et caput
scole predictus, dumm esset in sua domo intus civitate Gerunda
ordinavit suum testamentum, per quod constituït ut essent sui
elemosinarii vel manumissores, videlicet domna Almodis, comitissa, et
Umbertus Otonis et lohannes clericus et Amatus Vivas et Miro Suniarii
presbiter, et haberent potestatem distribuere omnia que habebat mobilia
vel etiam immobilia in sanctis Dei ecclesiis, in clericis et pauperibus,
sicut per suum testamentum ordinavit. Cuius testamenti ordinatio ita
fideliter consistit. Imprimis concessit.canonice. (segueix el text editat a
les publicacions que citem a la nota 4). Factum fuit ipsum testamentum
vel ordinatum a suprascripto Poncio testatore XVI kal. marcii anno .III.
regni Filipi regis. Firmavit prelibatus Poncius testador ipsum testamentum sua manu propria describens ibi suum nomen. Fuerunt suscriptores
vel signatores ipsius testamenti Òliba Mironis presbiter, lohannes
Recosindi levita, Gaucbertus subdiachonus, Petrus Mironis subdiachonus, Segarius Seler, Bonifilius quoquus, Gaucefredus sellarius, Petrus
presbiter ipsius testamenti et istarum condictionum fuit scriptor.
Ordinavit autem supradictus Poncius testator supra nominata omnia in
sua loquela et in sua plena memòria per suum testamentum a se
firmatum et sua propria manu suscriptum die et anno supra memorato.
Et postquam supra notatum testamentum ordinaverat, feria .VI. .V. idus
aprilis die Parasceven anno .1111. regni Philipi regis, dum iaceret in sua
domo intus in civitate Gerunda quarta die ante quam obisset, videntibus
et audientibus nobis supradictis testibus, scilicet lohannes clericus et
elemosinarius, et lohannes clericus Recosindi et Gaucbertus Petri
clericus et Petrus Mironis clericus(3)
laudavit et
ordinavit ex omnibus suis propiis alodiis vel : possessionibus àdhuc
consistens in sua plena memòria per suam ultimam et extremam
ordinationem vel voluntatem, ut ordinatio suprascripti testamenti firma
et stabilis maneret omni tempore. Unam solummodo vineam quam
habebat in parrochia sancti Saturnini ad ipsas Planas postmodum
videntibus et audientibus Gaucbertus Petri clericus et Petrus Mironis
clericus dedit Bernardo Amati nepoti suo. Nos supranominati testes
testiflcamus et iuramus in Deum et in supradicto iuramento quod sicut
hic scriptum est, ita verum est. Et quod hec est supra nominati Poncii
testatoris ultima et extrema ordinatio vel voluntas, ulla fraus neque
ullum malum ingenium hic immissum aut factum non est, sed secundum
voíuntatem vel ordinacionem supranominati testatoris habetur conscriptum vel heditum.
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Late condictiones nonis magi anno .1111. Philipi regis anno ab
incarnacione xpi. .MLXIIII. die .XXVI. ab obitu supra nominati
testatoris.
S. Gulielmi Ameli". loannes levita et elemosinarius". loannes
levita". Gaucebertus subdiaconus". Petrus Mironis subdiaconus qui
supradictum testimonium dedimus". Sig/num Umberti Otonis qui et
elemosinarius. /Dagobertus presbiter". Gualterius presbiter". Almodis
comitissa". Sig/num Amelii. Sig+num Petri Seguini. Sig/num Gaucefredi [una paraula llegible]. Sig/num Eldemari. Sig/num Trasuarii.
Sig/num Remundi lohannis. /Gualbertus presbiter". Deusdedit presbiter
et Piper". /Petrus clerici vel iudicis sss". Bernardus levita". Berengarius
levita". Guilielmus levita".
Petrus Blidgarii qui has condictiones scripsi [cum litteris rasis in
versu] .V. et in .VI. et additis ubi scriptum est adquirere potuero et sss
die et anno quo supra.
(1) Els noms entre " " són d'altra mà.
(2) "-" d'altra mà; els dos darrers noms, sobre rasura.
(3) Espai blanc 4 cm.

VI

8 juliol 1065
EN EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA DELS COMTES RAMON BERENGUER I ALMODIS, AMAT VIVES I ELS SEUS FILLS BERNAT,
BERENGUER I ARBERT, CEDEIXEN A LA CANÒNICA DE
SANTA MARIA DE GIRONA L'ALOU I CASES DE SANT
SADURNÍ QUE POSEÏEN PER DEIXA TESTAMENTÀRIA DEL
CABISCOL PONÇ
O. Original (13 x 68 cm): Girona, ADG, c. 17, n. 83.

In nomine Domini. Nos Amatus Vivas et filii eiusdem, Bernardus
videlicet et Berengarius clericus et Arbertus, facimus Deo et ecclesie
atque canonice sancte Marie sedis Gerunde hanc scripturam diffinitionis
et donationis, cessionis et evacuacionis. Manifestum est enim quod in
placito domni Remundi, nutu Dei comitis atque marchionis et domne
Adalmodi, eius coniugis gratia Dei comitisse, et in presencia
plurimòrum nobilium, scilicet, Berengarii episcopi Barchinonensis et
Poncii Geralli vice comitis et Dalmacii vice comitis Berchitanensis, et
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Umberti Otonis et Remundi Guilelmi de Monte Catano et Arnalli
lohannis et Remundi Ademari, pulsaverunt nos et petiverunt nos
domnus Berengarius prenominate sedis episcopus simul et eiusdem
pcclesie clerici de omni alode quod habuit Poncius caput scolp in
parroechia sancti Saturnini de Salzeto per vocem comparationis atque
de totis mansionibus et domibus quas habetat circa predictam ecclesiam
sancti Saturnini que prelibatus Poncius nobis concesserat per suum
testamentum. Ipsi vero clerici predictp sedis, secundum quod illis
adiudicatum fuerat, voluerunt et parati fuerunt comprobare per
legitimos testes quod Poncius caput scole predictus supra nominatum
alodium dedisset et tradidisset per propium alodium canonicp sanctp
Marie sedis prelibate, excepto hoc quod concesserat per suum
testamentum sancto Martino de Costa, et lohanni clerico et Guilelmo
Amati nepoti suo, et Miro Suniarii presbitero et Petro eius fílio clerico.
Nos vero supranominati, consilio comitis predicti et comitissp ac
plurimorum nobilium noluimus recipere supradicta testimonia. Idcirco
in Dei nomine, nos supradicti Amatus Vivas et Bernardus et Berengarius
atque Arbertus, facimus Deo et canonice sanctp Marie supra nominate
sedis et ipsius pcclesie, iam dicto episcopo et clericis eius hanc
diffinicionem et donacionem, cessionem et evacuacionem de omnibus
mansionibus quas habuit prefatus Poncius circa ecclesiam predicti sancti
Saturnini et de cunctis aliis domibus quas habuit circa ipsam ecclesiam
et de totis alodiis que habuit in iam dicta parroechia sancti Saturnini
per vocem comparationis excepto, ut superius dictum est, quod
concesserat sancto Martino et lohanni clerico et Guilelmo Amati et
Mironi Suniarii et Petro filio eius, ut nec nos nec alius aliquis utriusque
sexus homo per nostram vocem supranominata alodia vel ullam rem de
ipsis alodiis a iure et potestate et dominio suprascripte canonice
querelare aut tollere presumamus aut presumat. Insuper profítemur et
recognoscimus quod in ipsis prenominatis alodiis ullam vocem atque
ullum directum non habemus. Et si ullum directum aut aliquam vocem
in iam dictis alodiis habemus, de ipsa voce nos evacuamus et in iure et
potestate et dominio prenominate canonice tradimus, donamus,
diffinimus et consignamus ad suum proprium alodium. Quod si nos
suprascripti, Amatus et Bernardus, Berengarius clericus atque Arbertus a
iure et potestate supra nominatp canonice totos supranominatos alodes
vel ullam rem de predictis alodiis vel pertinenciis eorum querelare
deincebs aut tollere presumpserimus aut presumpserit, preductum
alodem iam dicte pcclesie et canonice in duplo componamus aut
componat et insuper hec diffinicio et evacuació firmitatem optineat.
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Facta hec scriptura diffinitionis et donationis, cessionis et evacuationis VIII idus iulii anno V regni Philipi regis.
Sigy^num Amati Vivas. Sig/num Bernardi Amati. Sig/num Arberti
Amati. Reimundus comes". Almodis comitissa". Poncius vicecomes".
Sig/num Umberti Otonis. Sig/num Arnalli Remundi. Sig/num Remundi
Guilelmi de Montecatani. Sig/num Artalli Guadalli. Sig/num Arlucioni.
Sig/num Umberti Gaucberti. Guilielmus levita". Berengarius subdiachonus". Berengarius Dei gratia Gerundensis episcopus/- ". Deusdedit
levita". s/- Petri clerici vel iudicis sss". /- loannes levita". Miro Guasce
levita".
ss Petrus Blidgarii presbiter qui hanc diffmicionem, donationem,
cessionem et evacuationem scripsi cum litteris damnatis in versu XI et
ss die et anno quo supra.

VII

1065, juliol, 15
EL BISBE BERENGUER CEDEIX A AMAT VIVES, A LA SEVA
ESPOSA ADELAIDA I ALS SEUS FILLS BERNAT, BERENGUER I
ARBERT, DURANT LA VIDA DE TOTS ELLS, L'ALOU DE SANT
SADURNÍ DE SALZET QUE EL CABISCOL PONÇ HAVIA DONAT
A L'ESGLÉSIA DE GIRONA, A CENS DE QUATRE PORCS, UN
SEXTER DE BLAT I CINC SEXTERS D'ORDI.
O. Original (39 x 49 cms): Girona, ADG, c 17, n. 48
In nomine Domini. Nos Berengarius, sancte Gerundensis episcopus
simul et omnis ipsius ecclesie clerici. Donamus vobis Amato Vivas et
uxori tue Adaleizi et filiis vestris Bernardo et Berengario clerico atque
Arberto alodem sancte Marie et eius canonice proprium quem vos
predicte canonice et nobis tradidistis et defmivistis. Est autem ipse alodis
in comitatu Gerundensi in parroechia sancti Saturnini de Salzeto, idest
ipsas mansiones dominicas quas Poncius caput scole habuit iuxta ipsam
ecclesiam vel àlias domos quas habuit circa predictam ecclesiam,
insuper et omnes alodes quos Poncius caput scole predictus habuit infra
termines parroechie iamdicti sancti Saturnini per vocem comparacionis,
excepto hoc quod predictus Poncius concessit sancto Martino et lohanni
clerico et Guilelmo Amati nepoti suo et Miro Suniarii et Petro filio eius.
De omnibus istis alodiis supradictis, domibus vel alodiis, qui fuerunt
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Poncii supra nominati, facimus vobis hanc donationem, ut vos
supranominati habeatis et possideatis supradictos alodes et domos
omnibus diebus vite vestre absque ulla diminutione; et per quemcumque
annum in festivitate assumptionis sante Marie, mediante mense augusto,
donetis ad receptionem clericorum supradicte canonice in Gerunda
porcos. IIII. tales ut valeat unus quisque tres solidos denariorum monete
Gerundensis, et sextarium frumenti optimi, et quinqué sextarios vini
sani, hoc totum ad legitiman mensuram Gerunde. Et quando aliquis
vestrum mortuus fuerit, ille vel illi qui vivus fuerit vel fuerint predicta
omnia integriter possideat, et supranpminatum censum per quemcumque annum fidelissime in predicta canònica exsolvat. Et non sit vobis
licitum ullam rem de predictis alodiis vendere, donaré, comutare vel
impignerare vel minuere vel alicui consentiré vel ipsas domos aut alia
hedificia destruere ad dampnum sancte Marip vel eiusdem canonice.
Quod si fecerit, domino Deo et sancte Marie et eius canonice prelibate
legaliter componat. Postquam vos omnes supra nominati Amatus et
Adaleizis et Bernardus, Berengarius clericus atque Arbertus mortui
fueritis, prescripta domus vel supra dicti alodes sint predictp canonice
sancte Marie per suum proprium alodem integriter et absque ulla
diminucione, nec ullus alius extraneus aut ex vestra propinquitate non
requirat aut possideat ullam rem de supradictis domibus vel alodiis, sed
canònica supra nominate ecclesie ipsos alodes perpetim quiete et secure
possideat.
Facta scriptura donationis idus iulii anno. V. regni Philipi regis.
Reimundus comes". Almodis comitissa". Berengarius, Dei gratia
Gerundensis episcopus^ ". /Guilielmus levita". Bernardus presbiter".
loannes levita". Bernardus levita". Signum Petri clerici et iudicis sss".
Guilielmus levita". Miro Guasce/- ".
s. Petrus Blidgarii presbiter qui hanc donationem scripsi et ss die et
anno quo supra.

VIII
20 maig 1075
GUILLEM AMAT DÓNA A BERENGUER AMAT UNA PEÇA DE
TERRA QUE HAVIA HERETAT DEL CABISCOL PONÇ, SITUADA A SANT SADURNÍ, AL LLOC DE ÇA GUARDIA.
O. Original (16 x 26 cm): Girona, ADG, c 17, n? 82.
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In nomine Domini, ego Guilelmus Amati donator sum tibi
Berengario Amati. Per hanc scripturam donacionis mee, dono tibi
peciam.I. de terra que mihi dimisit Poncius chaput scole. Et est ipsum
alaudem in chomitatu Gerundensi infra terminos et parroechia sancti
Saturnini de Salzed, in ipsa terra de Guardia. Et affrontat ipsum alaudem
de parte orientis in alaude de Amato Vives et de filiis suís, et de meridie
affrontat in ipsa forteda que vocant de sancti Saturnini, de occiduo in
ipsa strada publica, de circi in ipsum alaudem de me donatore. Quantum
infra dictas totas afrontaciones includunt vel resonant et ego abeo vel
abere debeo, sic dono tibi ad tuum proprium alaudium. Ita ut si ego
donator aut ullus homo vel femina qui contra ista scriptura donacionis
venent vel venerint pro inrumpendum, non hoc valeat vel valeant
vindicaré quod requirit aut requirunt, set componant aut componat iam
dictum alaudium in triplo et in antea ista scriptura donacionis in
omnibus obtineat suum roborem.
Facta ista scriptura donacionis XIIII kalendas iuni anno XV regni
Philipi regis.
Signum Guilelmi Amati qui hanc donacionem feci, firmavi et testes
firmaré rogavi. Sig/num Enee. Sig/num Poncius Petri. Sig/num Guilelmi
Guilelmi. Sig/num Guilelmi Seniofredi. /Martinus". Sig/num Johannis
primi. /Joannes clericus advocatusque iudex".
Guilelmus, indignus clericus qui ista scriptura donacionis scripsi et
sus sss cripsi die et anno prephato.

IX

9 març 1102
BERENGUER AMAT DÓNA A LA CANÒNICA DE GIRONA EL
CASTELL I ELS ALOUS DE SANT SADURNÍ DE SALZET QUE
FOREN DEL SEU ONCLE, EL CABISCOL PONÇ, I EN REP
VINT-I-CINC LLIURES D'ARGENT PER AL VIATGE DE
JERUSALEM.
O. Original (38 x 31,5 cm); Girona, ADG, c 17 núm. 95. Document escrit en el
mateix pergamí que el núm. X. Partit per alfabet.

In Dei omnipotentis nomine. Ego Berengarius Amati de sancto
Saturnino de Salzeto, divino tactus amore, recognosco et confiteor esse
verissimas et fírmissimas omnes illas scripturas que fuerunt facte inter
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canonicam sancte Gerundensis ecclesie et Amatum Vives, patrem
meum, et Bernardum Amati et Arbertum Amati, fratres meos, et me
ipsum Berengarium, de omnibus alodiis que fuerunt Poncii, capitis
scolarum, avunculi nostri, que predictus Poncius dimisit Gerundensi
canonice cum censu annuatim persolvendo, eo tenore ut nos prefati
quatuor tenuissemus illa dum viveremus, et cuiusque nostrum moreretur, viventi remanerent iam dicta alodia. Unde ego prelibatus
Berengarius, quia ceteris mortuis michi contigit illa remansisse, ob
remissionem pecaminum meorum dono, concedo sive confero omnipotenti Deo et canonice sancte Gerundensis ecclesie, scilicet beate Marie,
omnia illa alodia que fuerunt condam Poncii capitis scolarum patrui
mei, non solum illa que advenerunt prefato Poncio per comparationem,
set etiam illa que quocumque modo contigerit prefatum Poncium per
paternam aut maternam hereditatem, aut per qualemcumque vocem vel
auctoritatem sive adquisitionem vel profligationem, cum omnibus
domibus que fuerint eiusdem Poncii in parroechia predicti sancti
Saturnini de Salzeto, scilicet cum ipso castro et turre et omni fortitudine
que est hediflcata in domibus que fuerunt eiusdem Poncii, vel in circuitu
eorumdem domorum, et cum duabus partibus domorurn que fuerunt
Amati Vives patris mei, que sunt ad dextram partem ecclesie sancti
Saturnini, et cum illa adquisitione alodii quam feci ex Guilielmo Amati,
nepote prefati Poncii, cum ipsa villula que ibi est constructa ad sinistram
partem eiusdem ecclesie, et cum condamina Arnalli Gaufredi de
Munellis, quam teneo in pignore pro quatuor libris argenti purissimi.
Sunt autem prenotata omnia in comitatu Gerundensi, in parroechia
sancti Saturnini de Salzeto. Michi autem Berengario advenerunt per
dimissionem sepe dicti Poncii, sive per qualescumque voces vel
auctoritates. Sicut habentur et continentur prefata omnia, scilicet cum
domibus et cortiliis et castro et turre et fortitudine et villis et ingressibus
et regressibus et terris et vineis cuitis et incultis et arboribus diversi
generis et pratis et pascuis, silvis et garricis et brugariis et campis
dominicis que ad superiorem dominacionem pertinent, sic illa melius et
largius atque liberius cognoscitur tenuisse et habuisse Poncius caput
scole et homines per illum, cum augmentationibus et meliorationibus
universis, quas pater meus et fratres mei et ego ipse ibi fecimus, àdhuc
etiam cum ferregenalibus et ortis et hedificiis universis et mansis
destructis et constructis, votive et potentialiter dono et concedo sine
aliquo retentu omnipotenti Deo et canonice sancte Gerundensis ecclesie,
scilicet beate Marie, ad proprium alodium et ad faciendum omne suum
velle. Et de mea potestate reddo et trado prefata omnia in potestatem et
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dominacionem Gerundensis canonice et canonicorum ibi manentium
ad suum proprium alodium liberum et francum. Terminantur autem
predicta omnia in ecclesiam de Matre magna et in castrum de Munellis
et in castrum de Crudiliis et in monasterium sancti Michaelis et in
paroechias sancte Agate et sancte Palladie et sancti Cipriani de Alliis et
sancti Cipriani de Letone. Quantum intra predictas determinationes
[dictus Poncius] habuit et tenuit et homines per illum et nobis predictis
reliquit, et nos per eius vocem tenuimus et habuimus, cum universis
hedifíciis et meliorationibus quas ibi fecimus, totum canonice Gerundensis sedis [dono], relinquo, evacuo et diffinio ad proprium alodium
eisdem canonice sine ullo retentu et ullius viventis blandimento ob
remissionem culparum mearum et propter viginti quinqué libras argenti
puri [que de] thesauro Gerundensis ecclesie accepi expendendas in
Iherosolimitano itinere quod cupio peragere et est manifestum. Si quis
autem contra hanc mee donationis et evacuationis voluntariam scrip
[turam] venire temptaverit, in triplum componat. Quod si ego ipse
contra eandem scripturam quocumque modo ullo unquam tempore
temptavero, eiusdem compositionis vinculo subiaceam huius scnpture,
donatione et evacuatione semper illibata persistente; insuper anathemate
nexibus feriatur quisquis huic legitime donationi disposuerit resistere aut
refragari.
Acta scriptura .VII. idus marcii anno .XLII. regni regis Philippi.
/Berengarius Amati clericus" qui hanc donacionem feci, manu
propria firmavi, firmarique rogavi. Sig/num Barnardi Amati prioris.
Sig/num Arnalli Amati de Petra. Sig/num Raimundi Raimundi de
Gerunda. Sig/num Berengarii Seniofredi". Sig/num Berengarii de
Tavarted.
Arnallus levita qui huius donationis, diffinitionis, evacuationis
simul et traditionis scripturam rogatis scripsi, die annoque prefixo.

X

9 març 1102
EL BISBE BERNAT I ELS CANONGES DE GIRONA CEDEIXEN
EN VIOLARI A BERENGUER AMAT, CLERGUE, ELS ALOUS DE
SANT SADURNÍ QUE DIT BERENGUER HAVIA DONAT A LA
CANÒNICA DE GIRONA.
O. Original (38x39,5 cm): Girona, ADG, c 17, n? 95. Document escrit en el
mateix pergamí que el núm. IX.
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In Dei etiam nomine nos Bernardus, Dei gratia episcopus
Gerundensis, et Raimundus archilevita et Bernardus caput scolarum et
Reimundus sacrista et ceteri Gerundensis sedis canonici donamus tibi
Berengario Amati clerico vivolario iure totum illud alodium quod fuit
Poncii capitis scole avunculi tui, scilicet illud quod venit ad predictum
Poncium ex patre vel ex matre sua, quod dicitur avioticum. Et damus
tibi eodem modo illud alodium Guilielmi Amati, ut quamdiu vixeris
teneas hec duo alodia per manum Gerundensium canonicorum et
espletes illa et dones inde pro censu per unumquemque annum, scilicet
in adventu Domini Gerundensis sedis canonice unam pernam (1)
duodecim denariorum et unam migeriam frumenti et eminam ordei ad
mensuram Agnorum, et sextarium vini. Et ad obitum tuum revertantur
predicta alodia in potestatem et dominium Gerundensis canonice, cuius
iuris sunt, solide et libere et sine ullo retentu. Interim non vendas nec
impignores ea neque dones alicui viventi ad fevum neque facias ibi
aliquod impedimentum ad dampnurn Gerundensis canonice.
Facta scriptura VII idus marcii anno .XLII. regni regís Philippi.
/Bernardus, gratia Dei Gerundensis episcopus".
Arnallus levita qui huius donationis scripturam rogatus scripsi die
annoque prefixo.

(1)

Unampernam: lectura dubtosa.

XI

29 juliol 1102
EL BISBE BERNAT I ELS CANONGES DE LA SEU DE GIRONA
ENCOMANEN EL CASTELL DE SANT SADURNÍ ALS GERMANS
BERENGUER I RAMON ARNAU I A ADELAIDA, ESPOSA DE
RAMON, I AQUEST CEDEIX A LA CANÒNICA DE GIRONA
TOTS ELS ALOUS QUE POSSEEIX AL POBLE.
O.Original (21 x 33,5 cm): Girona, ADG, c 17, n? 98
A. Re, ff!27v-128r.

Hpc est conveniència facta inter Bernardum lerundensem episcopum et Raimundum archidiaconum et Bernardum capud scolarum
atque Raimundum sacristam sivp reliquos cannonicos sancte lerundensis
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ecclesie, et Berengarium et Raimundum Arnalli, fratres, et Adalaidam,
uxorem iam dicti Raimundi, de castro sancti Saturnini de Salleto, quod
nos predicti comendamus vobis iamdictis sub ea conveniència ut
reddatis illud nobis quocienscumque vos inde requisierimus, sicut
scriptum est in sacramentali, et non faciatis inde aliquod malum alicui
neque in omni dominicatura quam ibi nobis retinemus, scilicet in omni
alodio quod fuit Poncii capitis scole, et in illo Guilielmi Amati, et in
omni alodio quod Berengarius Amati sibi retinuit, neque ullam vim aut
exactionem, sed secure et quiete et honorifice adiuvetis nos hec omnia
tenere sine ullo malo ingenio et engan et nobis et hominibus nostris. Et
si aliquid malum feceritis in predictis omnibus, intra decem dies abeatis
hoc nobis redirectum sicut vobis iudicaverimus per directum, cum
fideiussore quem prius nobis inde donetis. Et hoc teneatis ita nobis sine
ullo malo ingenio et engan. Et ego Raimundus Arnalli predictus et uxor
mea Adaladis, donamus et concedimus ex toto domino Deo et canonice
sancte Marie lerundensis sedis omnia nostra alodia et voces et
auctoritates quas abemus in tota parroechia sancti Saturnini de Salleto.
Si ullo unquam tempore vetaverimus potestatem iam dicti castri sancti
Saturnini vobis predictis vel successoribus vestris, si vos iam mortui
fueritis, aut si non atenderitis omnia de predicto castro, sicut iuratum
vobis habemus. Quod si nos predicti Berengarius et Raimundus atque
Adaladis transgressi fuerimus ea que vobis convenimus, vel vetaverimus
vobis potestatem iam dicti castri, et predictum alodium perdamus, sicut
superius scriptum est, et quicquid damni vel missionis peccunie nostre
nobis inde evenerit aut cannonice iam dicte in duplo componamus et
nichil amplius abeamus.
Actum est hoc. IIÍI. k. augusti anno .XLIII. regni Filippi regis.
Sig/num Berengarii Arnalli. Sig/num Raimundi Arnalli. Sig/num
Adalaidis, uxoris iamdicti Raimundi. Sig/num Guilielmi Raimundi
senescalc. Sig/num Gaucefredi Rufi. Sig/num Raimundi Udalardi.
Sig/num Raimundi Berengarii.
Guilielmus presbiter et m[onachus] qui hoc rogatis scripsi sub die
et anno quo supra.
XII

26 febrer 1121
TESTAMENT DE BERENGUER AMAT, DE BÉNS SITUATS
PRINCIPALMENT A SANT SADURNÍ.
O. Original (32'5 x 21 cm): Girona, ADG, c 17, núm. 79
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Quoniam debite condictionis nullus in carne positus mortem
evadere potest. Ideo ego Berengarius Amati iaceo in lectulo meo
egritudine detentus, timeo casum mortis et ideo precor arnicos meos, hi
sunt Berengarius, sancti Michaelis prior, et Berengarius capudscole et
Gaucbertus Guilelmi de Vulpiliaco, ut ipsi sint mihihelemosinarii et
habeant potestatem distribuere omnia que habeo sicut in hac pagina illis
iniuncxero. In primis dimitto sancto Michaeli cenobii de Crudiliis
corpus meum ut ibi sepeliatur, et dimitto domino Deo et canonice sancte
Marie sedis Gerunde ipsa mea alodia que advenerunt mihi ex parte
genitoris mei et genitricis mee, excepto ipso alodio quod dimisero sancto
Michaeli de Crudiliis. Et dimitto domino Deo et cenobio sancti
Michaelis de Clusa atque sancti Michaelis de Crudiliis ipsum meum
mansum de ipso Torrente, ubi Raimundus Lubet habitat, cum omnibus
suis pertinenciis, et ipsum meum campum de Torrente quem teneo in
dominium. Et ipsum meum ortum de Torrente. Et ipsam meam ruiram
cum ipsa terra que ibi est. El ipsum meum mansum cum suis pertinenciis
ubi Pel de Buch habitat. Affrontant hec omnia que dimitto sancto
Michaeli a parte orientis in terra sancte Marie et in terra iam dicti sancti
Michaelis. De meridie affrontant in ipsa serra. De occidente in terra
sancte Marie sive in via qui (sicí) pergit ad ecclesiam sancti Saturnini.
A parte vero circii in ipso torrente qui discurrit per tempus pluviarum.
Et ipsa alodia que habeo et teneo per iamdictum sanctum Michaelem
in vita mea, que sunt in Lofridio et in Vilarnal et in Malver et in Eroles
cum ipsas domos que sunt iuxta aecclesiam sancti Fructuosi de Lofrid,
sicut in scripturis quas ego et fratres mei fecimus resonat, ita dimitto
predicto sancto Michaeli cum omni meo mobile qui in predictis locis
est. Et ipsum meum campum qui vocatur de ipsas Ulzinas, quem
Adalbertus Atonis impignoravit patri meo in Caiavellis, dimitto sancto
Michaelis (sicí) iam dicto. Et omnes fevos quos ubicumque habeo vel
habere [debeo], dimitto Raimundo nepoti meo. Et omnia alodia quas
teneo sancti Saturnini dimitto iam dicto Sancto Saturnino solide et
libere. Et ipsam meam vineam quam ego plantavi in ipsa valle, dimitto
iamdicte canonice sancte Marie. Àlias terras vel vineas quas habeo vel
habere debeo vel homines tenent per me in iamdicta valle dimitto
iamdicto sancto Michaeli. Et dimitto omnem meum alodium quod
habeo in parroechia sancti Martini de Caciano sancto Danielis (sid). Et
ipsum meum castrum sancti Saturnini dimitto canonice sancte Marie
sedis Gerunde, et in potestate domini comitis Raimundi Berengarii, ut
ipse sit adiutor et defensor sancte Marie et sancto Michaeli de omnibus
alodiis que illis dimitto. Et dimitto eidem comiti seniori meo .CCCL.
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solidos de denariis quos mihi debet. Et .CC. quos mihi similiter debet,
dimitto sancto Michaeli propter missas. Et meam mulam dimitto sancto
Michaeli. Et dimitto Berengario, Gerundensi episcopo, .II. libras plate
et .1. morabatinum quos mihi debet. Et dimitto Bernardo Raimundi
meum runcinum. Et dimitto Adalaidi .V. ff. de blad quos illi debeo, et
.X. oves et .II. porcos. Et Gerallo dimitto .1. quartam inter blat et vinum
de veteri et novo. Et Guilielmo, similiter. Et dimitto Arnallo Arberti .1.
solidum plate quos (sic!) illi debeo. Et omne aliud meum mobile quod
remanet, quod habeo in cunctis locis, dimitto sancto Michaeli propter
remedium anime mee, cum omne mea laboratione de vino et de blad,
et ut prior colligat presbiteros qui cantent missas pro anima mea. Et
dimitto Raimundo monacho qui hec scripsit meum mantel.
Factum est hoc testamentum .1111. kalendas marcii anno .XIII. regni
Ledovici regís.
Sig/num Berengarius Amati qui hoc testamentum laudo et firmo et
testes firmari rogo. Sig/num Gerallus. Sig/num Bernardus Guilielmi.
Sig/num Arnallus Arberti. Sig/num Bernardus Raimundi. Berengarius
Dei gratia Girundensis ecclesie episcopus".
/Raimundus monachus et sacerdos qui hoc rogatus scripsi sub die
et anno quo supra.

XIII
7 gener 1123
RAMON ARNAU D'ANGLÈS, ELS SEUS FILLS RAMON I PERE,
I LES FILLES ESTEFANIA I FLANDINA, CONFIRMEN DIVERSES
ESCRIPTURES REFERENTS A PROPIETATS DE LA SEU A SANT
SADURNÍ I RENUNCIEN EN FAVOR DE LA CANÒNICA DE
GIRONA LES CASES D'AMAT VIVES I L'HERÈNCIA DEL
CABISCOL PONÇ.
O.Original (23,5 x 51 cms): Girona, ADG, c 17, n? 97

Notum sit omnibus, tam presentibus quam futuris, quoniam ego
Raimundus Arnalli de Angles et filius meus Raimundus, necnon et alter
fílius meus Petrus, simul cum fíliabus meis, scilicet Stephania et
Flandina, recognoscimus et laudamus omnes illas cartas et scripturas
esse verissimas et autenticas que inter Amatum Vives sancti Saturnini
et fílios eius, Bernardum scilicet et Berengarium atque Arbertum, et
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Berengarium Gerundensem episcopum et canonicos eius in presencia
Raimundi Berengarii, Barchinonensium comitis, atque Almodis comitisse, eius coniugis, nec non et aliorum nobilium sollempniter facte
fuerunt. lllam etiam scripturam laudamus et autenticam esse profitemur
quam Berengarius Amati, cupiens adire sanctum Iherosolimitanum
Sepulcrum, fecit et confirmavit domino Deo et sancte Marie sedis
Gerundensis eiusque canonicis, et eam modis omnibus perpetim valere
decernimus. Illud quoque quod prefatus Berengarius Amati in suo
testamento Gerundensi canonice dimisit, et totum illud quod post eius
obitum dominus Raimundus Berengarii. Barchinonensis comes et
marchio, visis et auditis Gerundensis ecclesie scripturis et auctoritatibus,
prefate canonice per donationis et conflrmationis scripturam laudavit et
corroboravit, nos predicti, videlicet Raimundus Arnalli et filius eius
Raimundus et Petrus, ac filie eius Stephania et Flandina, laudamus et
confirmamus, et ut perhenniter inconvulsa permaneant, asserimus et
corroboramus. Iterum nos prelibati Raimundus Arnalli et Raimundus
filius eius et Petrus, Stephania atque Flandina donamus et donando
tradimus omnem illam nostram porcionem domorum cum omnibus sibi
pertinentibus que site sunt ad dexteram partem ecclesie sancti Saturnini,
in quibus Amatus Vives cum suis filiis condam habitavit, simul cum
medietate totius alodii supra dicte ecclesie sancti Saturnini, quam Deo
et sancte Gerundensi ecclesie et eius canonice diffmimus, tradimus et
sine ullo retentu evacuamus. Omnia vero que insuper dictis scripturis
et auctoritatibus continentur, scilicet totum castrum sancti Saturnini
cum omni fortitudine suà et cum exitibus et regressibus suis et omnibus
adempramentis, et omnes domos supradictas ad dexteram ecclesie sitas,
et omnes illas comparationes seu profligationes que fuerunt Pontii
capitis scolarum, et totum illud alodium quod Póntius predictus habuit
per paternam et maternam hereditatem in parroechia sepe dicti sancti
Saturnini, quod dicitur avioticum, seu etiam illud totum quod
Berengarius Amati tradidit, donavit vel vendidit aut postea in suo
testamento eidem canonice dimisit, nos omnes supradicti, videlicet
Raimundus Arnalli et filii mei Raimundus et Petrus cum prelocutis
filiabus meis Stephania et Flandina, pariter diffinimus et evacuamus et,
si quid per aliquam vocem unquam ibi requisivimus, per presentem
diffmitionis scripturam extinguimus et evacuamus et in ius et dominium
atque potestatem Gerundensis canonice votive et potentialiter perpetuo
tradimus habendum et possidendum sine ullo retentu quem ibi non
facimus. Si quis in crastinum han scripturam, cateris supra memoratis
scripturis auctorizatam et nostris manibus litteris corroboratam,
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temerario ausu infrigere temptaverit, nihil proficiat sed pro sola
presumptione omnipotenti Deo et beate Marie desis Gerunde duplam
compositionem in eo simili loco inde persolvat, hac scriptura firmiter
persistente.
Actum est hoc .VII. idus ianuarii anno .XV. regni Ledovici regis.
Sig/num Raimundi Arnalli de Angles, qui cum filiis et filiabus meis
hanc diffinitionem, evacuationem, donationem sive traditionem fieri
feci, firmavi, firmarique rogavi. Sig/num Raimundi, filii Raimundi
Arnalli de Angles. Sig/num Petri, eiusdem Raimundi filii. Sig/num
Stephanie. Sig/num Flandine. Berengarius Dei gratia Girundensis
ecclesie episcopus". /ísta suprascripta Bernardus firmo sacrista".
Arnallus lohannis presbiter et sacrista secundus sss". Berengarius caput
scole atque iudex". Bremundus levita".
Petrus Guilielmi presbiter, qui hoc rogatus scripsi die annoque
prefixo.

XIV

7 gener 1123
EL BISBE BERENGUER DE GIRONA ENCOMANA A RAMON
ARNAU D'ANGLÈS I AL SEU FILL RAMON EL CASTELL DE
SANT SADURNÍ, ELS CONCEDEIX UN QUART DE L'ALOU QUE
HI TÉ LA CANÒNICA DE GIRONA I ELS FIRMA MIG ALOU DE
L'ESGLÉSIA DE SANT SADURNÍ.
O. Original (17'5 x 50'5 cm): ADG, c. 17, n. 94
A. Còpia autèntica contemporània de l'original (23x51 cm): ibid.,
núm. 96a
B. Còpia del s. XII sense cloure: ibid., núm. 72.
C. Còpia del s. XII sense cloure: ibid., núm. 96b.
D. Còpia del s. XIII: Girona, ADG, Cartoral de Carlemany, pp
236-237.

In Dei nomine, nos Berengarius, sancte Gerundensis ecclesie
episcopus, simul cum omnibus ipsius ecclesie clericis, commendamus
tibi Raimundo Arnalli et filio tuo Raimundo ipsum castrum sancti
Saturnini ad nostram fidelitatem et nostrum servicium, ut reddatis nobis
illus et successoribus nostris, videlicet episcopo et canonicis prelibate
ecclesie post nos futuris quotienscumque per nos vel per nuncios nostros
vobis illud quesierimus. Et pro castellania ipsius castri et fidelitate nostra
damus vobis ad fevum quartam partem alodii aviotici, idest medietatem
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ipsius alodii quod Poncius caput scole habuit per paternam et maternam
vocem in parroechia sancti Saturnini simul cum omnibus adempramentis quos predictum castrum habet per pascua, nemora vel ligna, exceptis
hominibus quos Gerundensis canònica habet in prefata parroechia sancti
Saturnini et eis omnibus exceptis que eisdem hominibus supraposite
canonice quolibet modo necessària fuerint. Prefatam autem donacionem
sive ipsius castri comendacionem facimus vobis hac conditione, ut in
hominibus vel in omni honore que Gerundensis canònica habet, vel cum
vestro consilio habitura est in predicta parroechia sancti Saturnini ulla
occasione vel calliditate non faciatis ullam vim vel exactionem,
direptionem vel subtractionem seu aliquam usurpationem neque
aliquem usaticum maximum sive minimum. Laudamus insuper vobis
ipsam medietatem alodii ecclesie sancti Saturnini, pro quo Gerundensis
ecclesia vos vel vestram posteritatem numquam excomunicatione
vecxabit eo quod comutationem vestri propii alodii sive fevi a vobis inde
accipimus. Preterea in predicta comendatione sive donatione hanc
facimus nobis reservationem, ut post obitum vestrum non liceat vobis
aliquid de predictis comendationibus seu donationibus quas vobis
facimus dimittere vel donaré nisi uni tantum persone, que, ex stirpe
vestra descendens, eandem fídelitatem et servicium quem nobis facitis
et convenitis convenienciis scriptis et sacramentis nobis et successoribus
nostris faciat et atendat. Concedimus iterum vobis ut si contigerit nos
accipere potestatem de castro sancti Saturnini vel in eodem castro
[aliqua necessitate] velle manere, tam diu nostras domos, ad dexteram
partem ecclesie sitas, in quibus quod vestrum erat nobis donastis,
inhabitetis quousque pre'nominatum castrum vobis reddamus. Donamus
etiam vobis medietatem ipsius campi quem vocant de ipsa Guardia,
quem Poncius caput scole in suo testamento Guilielmo Amati condam
dimisit, simul cum med [/ietate/] villule que in eodem campo habetur,
eo tenore ut quartam partem ipsius campi et villule que in eo est ad
fevum per nos habeatis, et quartam aliam partem ad proprium alodium
libere possideatis. Concedimus ad ultimum tibi Raimundo Arnalli de
Angles et filio tuo Raimundo ut insuper dicto castro sancti Saturnini
nulla laica secularisve persona cuiuslibet generis per nos sive per
successores nostros aliquid habeat, nisi ille solummodo qui tibi vel filio
tuo Raimundo gènere vel consanguinitate vicinior extiterit.
Si quis hanc scripturam comendationis seu donationis irrumpere
temtaverit, nichil proficiat, sed pro sola presumptione duplam compositionem inde persolvat, hac scriptura firmiter persistente. Que acta est
.VII. idus ianuarii anno XV regni Ludovici regis.
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Berengarius Dei gratia Girundensis ecclesie episcopus". /ísta
suprascripta Bernardus firmo sacrista. Arnallus lohannis presbiter et
sacrista secundus sss". Sig/num Raimundi Arnalli. Sig/num Raimundi
filii eius. Berengarius caput scole atque iudex". Bremundus levita".
Petrus presbiter qui hoc rogatus scripsi cum litteris suprascriptis in
linea dècima et XI die annoque prefixo.

XV
7 gener 1123
RAMON ARNAU D'ANGLÈS JURA FIDELITAT AL BISBE
BERENGUER, DE GIRONA, PEL CASTELL DE SANT SADURNÍ.
O. Original (8 x 24,5 cm); ADG, c. 17, n. 152
A. Còpia del s. XII, a continuació de la de l'encomanament del castell;
c 17 n. 96
B. Còpia del s. XIII, ADG, Cartoral de Carlemany, p. 237

luro ego Raimundus Arnaldi de Angles et filius meus Raimundus
vobis domine Berengari Gerundensis episcope et canonicis Gerundensis
sedis et omnibus successoribus vestris quod quamdiu vixero fideus ero
vobis de castro sci. Saturnini et de ipsa turri et de omni fortitudine que
est in circuitu eiusdem castru. Et dabo vobis potestatem eiusdem castri
per quantas vices me inde requisieritis, per vos aut per vestros nuncios
sine engan, cum forfetura et sine forfetura et sine dono de vestro avere,
et non vetabo me inde videri et non aufferam illud Gerundensi canonice
quocumque modo nec permittam aufferri me volente et sciente. Et in
iamdicto castro non faciam ullum impedimentum ad dampnum sce.
Marie et vestrum, nec dabo illud castrum alicui nisi vobis et,
successoribus vestris dum vixerimus. Et tibi domine episcope predicte
de omni honore sce. Marie quem hodie habes et in antea cum meo
consilio adquisieris, sicut superius scriptum est, sic tenebimus et
attendemus quamdiu vixerimus per Deum et hec sancta.
Actum est hoc .VII. idus ianuarii [anno .XV. regni Ludovici regis].
Sig/num Raimundi Arnalli. Sig/num Raimundi, filii eius.
Arnallus lohannis presbiter et sacrista secundus.
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XVI

8 maig 1123
BERENGUER RAMON, DIT DE SANTA PELLAIA, DÓNA DUES
PARTS DE LA SEVA PROPIETAT, SITUADA A SANTA PELLAIA
I SANT SADURNÍ, A LA CANÒNICA DE SANTA MARIA DE
GIRONA, I LA TERCERA PART RESTANT A RAMON UDALGUER DE MONELLS.
O. Original ( 1 7 x 2 2 cm); ADG c 17, n. 112

Sciant omnes presentis pagine seriem legentes vel audientes
quoniam ego Berengarius Raímimdi quem vocant de sca. Palladia, ob
remedium anime mee meorumque peccaminum abolitionem, dono,
trado atque in presentiarum confero Deo et canonice sce. Marie sedis
Gerundensis ipsas duas partes tocius mei alodii seu hereditatis quas
habeo vel hereditario iure habere debeo in parroechia sce. Palladie vel
etiam in parroechia sci. Saturnini de Salleto vel in aliquibus aliis locis.
Predicta siquidem omnia sicut unquam per paterne vel materne vel
alicuius alius actoritatis vocem melius habui vel habere debui, sic de
meo iure et potestate in ius et dominium supranomina,te canonice
canonicorumque ibidem Deo famulantium confero perenniter habendum et possidendum. Hanc vero supra notate donationis cartam tali
assignamus convenientia ut prefate sedis canonici victum et vestitum et
que corpori meo necessària providerint sine negligentia subministrent.
Quod si quemadmodum promiserint mihi non adimpleverint, omnia
supradicta in potestate mea redacta tantum ac tamdiu permaneant
quousque illa que dare tiebuerant integerrime restaurent. Si vero de his
que promiserunt nihil penitus adimplere voluerint, omnia ut diximus
ad plenum nobis reformata sic vivendo possideamus ut post obitum
nostrum supradicta canònica sine nullo impedimento vel peioramento
ea libere ac potentialiter recuperet et in eternum possideat. Sepe dictam
quoque donationem, traditionem seu evacuationem facimus consilio et
assensu domini nostri Raimundi videlicet Odegarii de Monnels, cui quia
pro predicto honore .ipse et pater eius multa mala et guerras passi
fuerunt, eiusdem prelibati honoris terciam partem que remanet a duobus
prescriptis partibus ad faciendum quicquid exinde sibi libuerit concedimus. Si quis contra hanc donationis sive evacuationis scripturam obviaré
temptaverit, nihil proficiat, sed pro sua temeritate in consimili (...)
duplam compositionem persolvere cogatur.
Actum est hoc .VIII. idus maii anno .XV. regni Ludovici regis.
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S. Berengarii Raimundi, qui hanc donationem firmavi firmarique
rogavi. S. Raimundi Odegarii de Monnels. S. Berengarii filii eius. S.
Bernardi de Monnels, filii Raimundi predicti. S. Ermessindis coniugis
eiusdem Raimundi. Berengarius Dei gratia Girundensis ecclesie episcopus". Berengarius, Girundensis archidiaconus".
(s. man.) Petrus Guilielmi, presbiteri, qui hoc rogatus scripsi die
annoque prefixo.

XVII
8 gener (1295) 1296
FRANCESC ALQUER, PREPÒSIT D'ARO A LA SEU DE GIRONA,
I GUILLEMA DE SANT SADURNÍ ESTABLEIXEN DIVERSES
PENES PER DELICTES QUE POGUESSIN COMETRE'S AL
TERME DEL CASTELL DE SANT SADURNÍ.
O. Original (26'5 x 45 cm) ADG c. 17, núm 1
A. Còpia de 1504; ADG c. 17, núm 150, ff 17-18

Noverint universi quod nos Franciscus Archerii, archidiaconus de
Silva et prepositus pre'positure de Aredo, et nos domina Guilielma de
Sancto Saturnino, uxor Guilielmi de Palatiolo domini castri Sancti
Saturnini olim deffuncti, tutrix donativa, et Raymundus Arnaldi, filius
noster et filius et heres dicti Guilielmi de Palatiolo mariti nostri
deffuncti simul, attendentes et considerantes commodum et utilitatem
propriorum hominum ville et parochie Sancti Saturnini, ad instantiam,
preces et requisitionem proborum hominum ville et parochie antedicte
et etiam cum consilio eorumdem, statuimus et ordinamus quod si aliquis
intraverit de die in alienam vel trileam vel ortum sine consensu el
voluntate domini proprii eiusdem vinee, trilee vel orti, det pro banno et
iustitia nobis vel baiulis nostris duodecim denarios barch. de terno vel
intret castellum et stet ibi per tertiam partem diei spoliatus, nisi mèrit
hiems, et si fuerit hiems stet ibi indutus. Similiter statuimus quod
unusquisque proborum hominum dicte ville et parochie ponat
custodiam sive guardiam bestiis suis, quod nisi fecerit vel facere noluerit
et bos vel asinus vel asina intraverit in alienam vineam, campum vel
ortum ubi fuerit expletum, sed de ortis et vineis per totum annum
intelligimus, solvat nobis vel baiulis nostris pro banno quattuor denarios
pro unoquoque bove vel asino vel asina, et emendet maleficium illi cui
ipsum fuerit ad cognitionem proborum hominum dicte ville vel dicte
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parochie. ítem illud ídem bannum ponimus súper arbores fructiferas qui
eas ascenderint vel fructus indè levaverint sine consensu illius domini
cuius arbor fuerit, quod posuimus in ortos et vineas. ítem, quod si quis
furatus fuerit nocte vel die aliquid, quod emendet latrocinium in duplo
illi cui latrocinium factum fuerit, et pro pena sive iustitia det nobis ad
arbitrium iudicis nostri. ítem statuimus quod si quis fregerit vel sciderit
alienas arbores, emendet totum maleficium proprio domino et det nobis
pro banno quinqué solidos vel intret castellum et stet ibi per totam diem
spoliatus. ítem statuimus quod si aliqua bèstia minuta, prout porcus,
ovis vel capra, àries vel ircus intraverit in alienam laborationem in qua
sit expletum, det nobis dominus predicte bestie pro banno duos denarios
et emendet totum maleficium. ítem si aliquis colligerit herbam in aliquo
loco in quo sit expletum et fecerit ibi maleficium, emendet maleficium
proprio domino et det nobis pro dampno duodecim denarios. ítem si
aliquis hominum nostrorum bannum nostrum supradictum fregerit, det
nobis pro banno quinqué solidos qui dividantur inter nos duas partes et
ipse qui ceperit raptorem terciam partem. ítem statuimus quod si aliquis
inventus fuerit in fatiga directi que non se teneat vel sustineatur ab
aliquo, et si aliquis fuerit ausus ipsum manutenere vel sustinere nocte
vel die, vel celaverit eum vel auxilium aut consilium ei dederit, sit
periurus et det nobis vel baiulis nostris pro banno quinquaginta solidos.
ítem quod nullus presumat capere vel interficere columbos cum aliquo
ingenio, et si fecerit det nobis pro banno duodecim denarios pro
unoquoque columbo vel intret castellum. ítem statuimus quod si aliquis
de nocte eiecerit suum bestiarium de sua domo et inventum fuerit in
aliquo maleficio, det nobis pro bove vel asino vel pro alia bèstia grossa,
scilicet pro banno, quinqué solidos et emendet maleficium quod fecerit.
ítem de singulis animalibus minutis det nobis pro banno duos denarios
et emendet maleficium. ítem statuimus quod si quis fecerit aliquod
maleficium homini volenti facere ius et aliquis viderit facere, illud
prohibeat si poterit, sin autem mittat sonum et per se malefactor
capiatur. Et si quis non exierit ad sonum et non iuvaverit capere eum,
solvat nobis vel baiulis nostris pro banno decem solidos. ítem statuimus
quod omnis homo qui sit de termino castri nostri Sancti Saturnini exeat
et teneatur exire ad sonum dicti castri statim quando sonum de viafora
mittetur in dicta villa seu parochia Sancti Saturnini et cornu cornabitur
dicti castri, et ille qui contrafecerit solvat nobis pro banno vel baiulis
nostris incontinenti decem solidos sine omni remedio. ítem statuimus
quod si aliquis extraxerit gladium intus villam seu parochiam Sancti
Saturnini persolvat nobis vel baiulis nostris pro banno sexaginta solidos.
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ítem statuimus quod si aliquis auctoritate sua moverit rixam intus villam
seu parochiam Sancti Saturnini et noluerit accipere ius ab aliquo, quod
solvat nobis pro banno viginti solidos de maleficio bestiarii vicinius.
Itaque, si maleficium fecerit alteri, quod bannum persolvat et totum
malefactum emendet, et si negatur maleficium (...) illius qui petet
maleficium qui faciat sacramentum vel qui accipiat a malefactore. ítem
volumus et mandamus quod Bernardus de Ferrer et Bernardus dez Vilar,
baiuli nostri, et Ferrarius Bernatdi, sagio noster communis ville et
parochie antedicte, iurent per Deum et eius sancta quattuor Evangelia
quod predicta omnia compleant et observent et faciant de cetero ab
omnibus observari. ítem mandamus hec omnia in formam publicam
redigi per manum Bernardi de Mata, scriptons nostri publici de Sancto
Saturnino. Insuper nos Bernardus dez Ferrer et Bernardus de Vilari,
baiuli predictorum dominorum, et Ferrarius Bernardi, sagio eorumdem
dominorum, simul ad instantiam et mandamentum predictorum
dominorum promittimus omnia et singula distringere et facere de cetero
in omnibus observari, et hec iuramus per Deum et eius sancta quattuor
Evangelia nostris manibus corporaliter tacta.
Actum est hoc sexto idus ianuarii anno millesimo ducentesimo
nonagesirno quinto.
Sig/num predicti F. Archerii, prepositi de Aredo. Sig/num predicte
domine Guillelme de Sancto Saturnino, qui hec firmamus et firmari
mandamus. Sig/num predicti Bernardi des Ferrer. Sig/num dicti
Bernardi dez Vilar, baiulorum. Sig/num Ferrarii Bernarda, sagionis, qui
hec iurantes laudamus et firmamus. Testes huius rei sunt Petrus des
Millariis et Raimundus de Serra, clerici ecclesie Sancti Saturnini, et
Guilielmus de Fisco, clericus ecclesie Sancte Marie de Fenalibus.
Sig/num Bernardi de Matha, publici scriptoris de Sancto Saturnino
qui hec scripsit et clausit.
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ESTUDI DE CAPÍTOLS PER LA
LLUÏCIÓ JURISDICCIONAL DE
CALONGE
PER
MARIA VILAR i BONET

Les rendes de la Corona catalano-aragonesa no bastaven per a
atendre les seves necessitats, circumstància que obligà a alienar els béns
del Patrimoni Reial. Al segle XIV el béns d'aquest havien disminuït de
tal forma, que s'hagué de planificar una activa política, encaminada a
assolir la lluïció i subsegüent reversió a la Corona del Patrimoni alienat.
Als regnats de Martí l'Humà, Alfons el Magnànim i Ferran el
Catòlic, corresponen els tres moments bàsics del moviment reivindicatori per part de la Corona, de les jurisdiccions alienades per angoixants
necessitats econòmiques.
Aitals alienacions foren fetes, gairebé sempre, a carta de gràcia i
freqüentment corresponen a pobles que ja havien comprat abans la seva

SIGLES USADES:
A.C.A. - Arxiu de la Corona d'Aragó.
Reg. - Registre.
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lluïció, amb la promesa de no tornar a ésser mai més alienats, o bé que
disfrutaven de privilegis especials en aquest sentit.(1).
El Baix Empordà va participar activament en aquest moviment de
lluïció i reversió a la Corona dels béns alienats i la Casa de Cruïlles en
va resultar notòriament afectada(2).
El rei no disposava de diners per a recuperar els béns que havien
estat empenyorats i foren les poblacions interessades, les que pagaren la
seva reversió a la Corona.
Per aconseguir la quantitat necessària per a pagar la redempció
s'autoritza els municipis a repartir talles entre els veïns, vendre censals
i crear impostos sobre les collites o el consum.
Les assemblees generals de veïns i els sindicats foren els encarregats
d'organitzar la contribució del municipi a la lluïció jurisdiccional. Tals
assemblees eren les úniques que podien acordar el pagament de la lluïció
i disposar la venda de censals i altres rendes sobre la comunitat. Aquestes
assemblees atorgaven llurs poders, signats per tots els veïns de la
població, als síndics i aquests procedien a repartir talles, vendre censals,
continuar les negociacions per la redempció, etc.
El rei concedia a les poblacions que es redimien amb llurs propis
diners, tota una sèrie de privilegis. Els termes en què es portava a cap
la lluïció, ensems amb els privilegis, eren lliurats en uns capítols, pactats
entre el rei i el municipi que es redimia.
Cal destacar entre els esmentats privilegis el d'unió perpètua a la
Corona i la inalienabilitat de la cosa redimida. Particularment
importants foren els privilegis relatius a la creació de batllies i concessió
de règim municipal, que transformaren la vida dels municipis(3).
Alguns dels capítols es van repetint a tots els formulats per a les
poblacions que es redimien i altres a la major part d'ells. Sembla, doncs,
que existia un formulari que es facilitava a les poblacions per la lluïció,
formulari al qual aquestes afegien peticions de determinats privilegis(4).
(1) SANTIAGO SOBREQUÉS i VIDAL, Política remensa de Alfonso el Magnànima
en los últimos anos de su reinado (1447-1458) II, XIV, 1960, ps. 119-121. «Anales del
Instituto de Estudiós Gerundenses».
(2) JULlAN CHÍA, Bandos y bandoleros en Gerona. Apuntes históricos desde elsiglo
XIV hasta mediados del XVII, II, Gerona, 1888, ps. 55-57.
(3) M? TERESA FERRER i MALLOL, El Patrimoni reial i la recuperació dels
senyorius jurisdiccionals en els Estats catalana-aragonesos ala fi del segle XIV, «Anuario
de Estudiós Medievales», 7. Barcelona, 1970-1971, ps. 351-492.
(4) M? TERESA FERRER i MALLOL, El Patrimoni reial, p. 414. A la nota 296
d'aquesta pàgina menciona que han estat publicades les Capitulacions de Martorell i
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A l'Arxiu de la Corona d'Aragó, en els Registres de la Secció de
Cancelleria hi ha l'aprovació feta pel rei Alfons el Magnànim, amb data
28 de setembre de l'any 1437, dels capítols que la població de Calonge
li presenta per llur lluïció jurisdiccional i en demanda de privilegis.
Interessant document que ens permet conèixer els esmentats capítols,
per mitjà del trasllat que n'inclou i fer-ne una minuciosa anàlisi(5).
Dedicarem el present treball a l'estudi d'aitals capítols, en els quals
palpita l'esperit de la població calongina i el seu anhel d'organitzar la
vida pública municipal.

Fragment del document d'aprovació reial dels Capítols per la lluïció jurisdiccional de
Calonge. A.C.A.; Reg. 2767, fol. 149r.

Castellví de Rosanes: B. PEDEMONTE, Notes per a la Història de la Baronia de
Castellvell de Rosanes, Barcelona, 1929, ps. 579-586; les de Santpedor. A. VILA SALA,
Notícia històrica de la vila de Santpedor, Manresa, 1898, ps. 257-269; La Garriga: J.
MAURI SERRA, Història de La Garriga, I, Barcelona, 1949 ps. 142-153; Olot: E.
PALUZIE, Olot, su comarca, sus extinguidos volcanes, su historia civil, religiosa y local...,
Barcelona 1860, ps. 16-21 de l'Apèndix i Vinçà: B. ALART, Privilèges et litres relatifs
aux franchises, institutions et proprietés communales de Roussillon et de Cerdagne,
Perpinyà, 1874, p. 114.
(5) A.C.A., Reg. 2767, fs. 149-153.
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ELS CAPÍTOLS
Els capítols, escrits en català i en nombre de vint-i-vuit, foren
presentats per la població de Calonge al rei Alfons el Magnànim i són
pactats entre ambdues parts. En ells la població exposa les seves
peticions i el rei dóna el seu consentiment al final de cada un, amb un
«Plau al senyor rey», afegint en alguns d'ells determinades precisions.
INTRODUCCIÓ
Comencen amb una introducció en la qual els «prohomens,
universitat e singulars del loch e parròquia de Sant Martí de Calonge»
manifesten al rei que desitgen «la honor de vostra senyoria e
augmentació del Patrimoni de aquella» i li ofereixen pagar de llurs
propis diners la redempció de «lo mer e mixt imperi, jurisdicció civil e
criminal e tot altre dret», venut i alienat pel rei Joan I a Berenguer de
Cruïlles, el 9 de setembre de 1393 pel preu que fou pagat per l'esmentat
noble, al temps de la dita venda. Tot seguit demanen l'atorgament dels
capítols.
Els capítols no mencionen quin va ésser l'al·ludit preu, però en el
document de venda consta que fou de 44.850 sous(6).
Hi hagueren dificultats en la redempció de Calonge; el preu de la
venda havia estat pagat per Berenguer de Cruïlles amb 33.000 sous al
comptat i amb 11.850 sous que hom li devia per a la lluïció d'un censal
sobre l'aljama jueva de Barcelona i la pensió d'un any d'aquest censal(7).
Per donar una idea de la demografia de Calonge a la segona meitat
del segle XIV, podem fer constar que en els anys 1365-1370 se li varen
assignar 153 focs, que eren d'en Berenguer de Cruïlles'8'.
UNIÓ PERPÈTUA A LA CORONA I INALIENABILITAT DE LA
PART REDIMIDA
En els capítols figura en primer lloc el privilegi d'unió perpètua a
la corona amb llei pactada, del lloc i terme de Calonge, «mer e mixt
imperi, jurisdicció civil e criminal, host e cavalcada, pau e guerra», de
la que mai més no en puguin ésser separats «per qualsevol causa o rahó
(6) A.C.A., Reg. 1927, fs. 20-24.
(7) M? TERESA FERRER i MALLOL, El Patrimoni Reial, p. 438.
(8) JOSÉ IGLESIES FORT, El Fogaje de 1365-1370, «Memorias de la Real
Acadèmia de Ciencias y Artés de Barcelona», XXXIV, II, 1962, p. 345.
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per molt urgent o necessària que fos, encara que fos de extrema
necessitat», ni que sigues per «heretament de fills, nebots o altres
persones, maridatge, passatge, cambra, reenes».
Amb el desig que la força de la ciutat de Barcelona asseguri la
permanència de Calonge en el braç reial, puntualitzen els capítols, que
en cas que no es complís l'anteriorment estipulat i es produís una nova
alienació, si el rei en el transcurs de quinze dies, després d'haver-ne estat
assabentat, no la revocava, perdria «lo dit loch e parròquia, mer e mixt
imperi jurisdicció e altres coses dessus dites» que passarien a la ciutat
de Barcelona «e sien en proprietat e perpetual senyoria e regiment de
aquella», de la que mai més no en puguin ésser separats i que hi quedin
units «aixi com a part e membre inseparable de aquella».
La població de Calonge, amb el fi d'assegurar-se la protecció de la
ciutat de Barcelona, demana d'unir-s'hi amb forma de carreratge, es a
dir que «lo dit loch e terme de aquell sien e romanguen carrer», cosa,
aquesta, que li permetria gaudir dels privilegis i gràcies de què disfrutava
Barcelona, i «los habitants e habitadors en aquell se anomenen ciutadans
de la dita ciutat e s'alegren es pusquen alegrar e aiudar de totes
franqueses, libertats, inmunitats que han acostumat de usar, alegrar e
aiudar-se ciutadans de Barcelona, aixi com farien o porien si eren poblats
dins los murs de la dita ciutat e fahien habitació o foch en aquella»(9).
En l'eventualitat que la ciutat de Barcelona practiqués una nova
alienació o no volgués acceptar el dit lloc, la població de Calonge es
reserva la facultat d'elegir qualsevol altra ciutat, vila o lloc reial de
Catalunya per a agregar-s'hi.
Donat el cas que, malgrat tot, el rei o la ciutat de Barcelona portessin
a terme alguna venda, donació, alienació o permuta de la cosa redimida,
aquestes serien nul·les i s'autoritza els prohoms de Calonge a resistir amb
tota classe d'armes a totes les persones que hi anessin per donar-ne o
prendre'n possessió, sense incorriment de cap pena per les ferides,
mutilacions de membres o morts que s'haguessin pogut produir.
En els precedents capítols queda palpablement demostrat el desig
de la població, una vegada retornada a la Corona, d'allunyar
definitivament la possibilitat d'una nova alienació que obligués a pagar
una altra lluïció.

(9) A. ROVIRA i VIRGILI, Història de Catalunya, Bilbao, 1976, V, p. 518.
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CREACIÓ DE LA BATLLIA DE CALONGE
Un privilegi molt important concedit pel rei fou la creació de la
batllia de Calonge.
Abans que el mer i mixt imperi i demés drets fossin venuts a
Berenguer de Cruïlles, el batlle de Palamós era batlle i exercia jurisdicció
a Calonge i en virtut dels capítols el rei concedeix que Calonge tingui
batlle propi, «haver batle en lo dit loch e terme per si, separat de la dita
batlia de Palamós».
ELECCIÓ DE BATLLE
Els capítols estructuren el sistema d'elecció del batlle, segons
s'indica a continuació.
El batlle haurà d'ésser triennal i veí de Calonge, perquè un foraster
no s'hi podria mantenir degut al nombre reduït d'habitants, «com attes
que en lo dit loch e terme no son sinó pochs fochs, hom stranger del
regiment de la batlia de aquell, no's posqués sustentar».
A més dels forasters, queden exclosos d'exercir el càrrec els homes
de paratge i generosos, encara que visquin en el terme i contribueixin
en les càrregues de la població. S'exclouen també els domèstics i
familiars de Pere Galceran de Cruïlles i dels seus successors.
Tampoc no podran exercir l'ofici de batlle, durant els nou primers
anys, Antoni Caritat, Nicolau Foxà, Pere Mercader i Andreu Blanch,
veïns de la vila, per haver-se oposat a la redempció.
El precedent extrem demostra que en determinats sectors de la
població hi hagué resistència a la lluïció. No obstant, els capítols no
especifiquen el tipus d'oposició feta per les persones esmentades i, per
tant, el desconeixem.
L'elecció del batlle es farà de la forma següent: cada tres anys els
jurats i el consell de Calonge elegiran tres prohoms, veïns de la població.
La terna es presentarà al rei, si fos present a Catalunya, i en cas
d'absència, al batlle general de Catalunya i se n'elegirà un dels tres per
exercir el càrrec de batlle, «e la donchs haia ésser elegit e triat un dels
dits tres prohomens, aquell, senyor, que a vos o al dit batle, en son cas,
mes plaurà».
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ATRIBUCIONS DEL BATLLE
S'adjudica al batlle la jurisdicció civil i criminal, el mer i mixt
imperi.
Els judicis d'aquest batlle només podran ésser apel·lats davant el rei
0 el primogènit, si són presents a Catalunya, i en la seva absència davant
el governador de Catalunya.
Solament tenen capacitat per a exercir la jurisdicció per damunt del
batlle, el rei, el primogènit i el governador de Catalunya, si es trobessin
presents a Calonge, però amb la condició que llurs escrivans, en marxar
de la població haurien de deixar a l'escrivania del batlle local les
escriptures judicials que haguessin fet, exceptuades les derivades del
Usatges «auctoritate et rogatu», «simili modo», «prínceps namque»,
«camini et strate» i els processos d'ells derivats.
En aquest capítol, el rei afegeix al consabut «plau al senyor rey»,
que les jurisdiccions sien exercides pel batlle de Calonge, segons
acostumava el batlle de Palamós abans de l'empenyorament d'aquelles.
En cas que el rei, el primogènit o el governador de Catalunya
empresonessin algun habitant de Calonge, en marxar d'aquest terme,
l'haurien de remetre al batlle local i no el podrien treure de la població
excepte que fos culpable de delictes reservats al rei, «crims de lesa
maiestat, trencament de camins, gitament de pau e de treva o de baya e
per los crims contenguts en lo usatge auctoritate et rogatu, simili modo,
prínceps namque». El rei ho concedeix de la mateixa manera que abans
de l'empenyorament s'acostumava a fer a Calonge o a Palamós.
Com a símbol d'aquesta plena jurisdicció i imperi del batlle, se
l'autoritza perquè, junt amb els jurats i prohoms del terme, pugui plantar
costells i forques per ajusticiar-hi els reus.
El batlle té la facultat de crear saigs «al exercici de la dita batlia
necessaris» i nomenar en cas d'absència, un lloctinent «que sia natural
del dit loch» i que podia destituir quan vulgui, a gust seu, sempre que
vulgui.
El batlle té poder per a fer remissions i cancel·lacions de processos
1 deutes, excepte de «bares, traydors, trencadors de camins, sodomites e
homeyers e fabricadors de falsa moneda o que hagen comès crim de lesa
maiestat e tots aquells qui s'acostumen de exceptar». En aquest punt el
rei atorga que el batlle de Calonge pugui fer ús en aquest lloc i en el seu
terme de totes les jurisdiccions i preeminències que el batlle de Palamós
hi tenia .
El salari que ha de percebre el batlle es fixa en deu lliures
barceloneses.
113

8

MARIA VILAR i BONET

OBLIGACIONS DEL BATLLE
El batlle estarà obligat a tenir judici de taula, és a dir, que acabat
l'exercici del seu càrrec, els que es considerin perjudicats per la seva
actuació podran presentar llurs reclamacions contra ell, a les que estarà
obligat a respondre en dret.
A la fi del seu càrrec tindrà l'obligació de rendir comptes dels
emoluments del seu ofici al batlle general.
També haurà de prestar jurament d'observar els privilegis, usos,
costums, llibertats i franquícies del lloc i parròquia als jurats de Calonge.
PRIVILEGIS MUNICIPALS
El rei concedeix a la població el privilegi d'elegir anualment, el dia
d'Any Nou, el seu consell, jurats, síndics i procuradors.
Així mateix, atorga llicència al municipi per a alegir cada any quatre
persones per a resoldre les qüestions sobre divisions de termes, rases,
rieres, camins o aigües, «fahents sagrament en poder del dit batle de
haver-se bé e leyalment en lo dit offici e exercici de aquell». Se'ls faculta
perquè puguin donar en el lloc i parròquia les ordres que considerin
convenients i fer imposició de penes fins a cinc mil lliures.
CONTRIBUCIÓ ECONÒMICA DE LA POBLACIÓ
EN LA REDEMPCIÓ
El pagament de la redempció per part de Calonge, obligà a
organitzar la contribució econòmica de la població.
Aquesta contribució financera és fixada en els capítols.
S'autoritza la població a constituir sindicats per a vendre censals i
violaris.
Se li concedeix el privilegi de reunir-se en presència del batlle i
repartir talles, exigir delmes, redelmes, quints, vintens «e qualsevol altres
drets», fins que s'obtingui la quantitat necessària per a recuperar el preu
de la redempció i les despeses que hagués ocasionat.
Hauran de contribuir a la redempció «tots aquells qui en lo dit loch
o terme de aquell han masos o bordes e masos rònechs e terratinents en
lo dit terme, ara sien ciutadans de alguna ciutat o altres».
S'autoritza també la creació d'impostos sobre el consum. Durant els
vint-i-cinc anys següents podran posar les imposicions que creguin
convenient sobre el pa, vi, carn i altres articles, que s'aplicaran al
pagament de la redempció.
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EXEMPCIONS
La població demana que com que no acostumava a pagar coronatge,
maridatge ni cenes, que se li concedeixi el privilegi d'estar-ne exempta
en el successiu. El rei fa la concessió segons era costum.
REMISSIÓ DE PENES CIVILS I CRIMINALS
Es sol·licita al rei que faci remissió general a la població de tots els
crims i delictes comesos fins el dia de la firma dels capítols i de totes les
penes civils i criminals en què haguessin incorregut. Cancel·lació i
anul·lació de tots els processos fets fins el present. Petició que el rei atorga
amb certes limitacions, puix que accedeix a la remissió en allò que fa
referència a l'interès de la Cort, però reserva l'interès de part, si n'hi
hagués.
CONFIRMACIÓ DE PRIVILEGIS
En els capítols es demana la confirmació dels privilegis, llibertats,
franquícies i bons usos de què disfruta la població. El rei la concedeix
«si e segons dels dits privilegis e libertats mellor fins aci han usat».
L'interès de la població per a assegurar-se el compliment de tot
l'estipulat, es posa de manifest una vegada més, en dedicar un dels últims
capítols al jurament d'observança dels Capítols que haurà de prestar el
rei.
El primogènit, el governador general o qualsevol altre oficial que
vagi a la vila de Calonge, abans d'entrar-hi haurà de jurar tots el
privilegis de la vila i si no volgués fer-ho se li podrà denegar l'entrada i
defensar-la sense incórrer en cap pena civil ni criminal.
Seguidament es contemplen possibles situacions d'infracció dels
capítols i es matisa sobre interpretació de paraules sinònimes o dubtoses,
que hi puguin haver.
Finalment es demana la franquícia de dret de segell per als capítols
i privilegis extrets d'ells.
Per tal que tothom tingui coneixement d'aquests privilegis es farà
una crida pública dels capítols a les ciutats de Barcelona, Girona i
onsevulga.
Malgrat l'aprovació d'aquests capítols feta per Alfons el Magnànim
i el gran esforç de la població per a assolir la seva redempció
jurisdiccional, que es posa de manifest al llarg dels mateixos, la
jurisdicció de Calonge va ésser novament alienada.
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Aquest Calonge del segle XV, al que ens hem referit, sens dubte,
oferia un bell panorama.
Obert al mar que anava desplegant les seves onades i rodejat de
boscos feréstecs que coronaven les muntanyes que l'envolten. De tant
en tant, en alguna clariana, una masia a vegades rònega, en mig d'una
explotació de cereals, amb algunes oliveres i un tros de vinya.
Sobre una eminència del terreny, el castell alterós, posició
estratègica del senyor i al redós de l'església el poble, on la gent treballava
amb afany en els seus oficis.
La població respirava un aire neguitós que es podia recollir en les
assemblees de veïns.
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L'ERMITA DE SANT DANIEL DE
CALONGE
PER
JAUME AYMAR i RAGOLTA

UBICACIÓ
L'ermita de Sant Daniel és al cim d'un petit turó vora el mar a la
part oriental del terme municipal de Calonge. Prop d'ella hi ha un
conjunt de masies (mas Fonalleras, mas Escapa, can Tonillo, can
Crònics, etc.) que configuren un petit barri agrícola en el qual es conrea
sobretot la vinya i l'olivera i, també, el gra d'aresta. Encara conserva
boscos d'alzines sureres i pinedes'1'.

SIGLES
ADG.- Arxiu Diocesà de Girona.
APC.- Arxiu Parroquial de Calonge.
AMSD.- Arxiu del Monestir de Sant Daniel (Girona).
(1) El barri de Sant Daniel és descrit a P. CANER, La Vall de Calonge, Calonge,
1983, p. 69.
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Des de l'ermita -avui en runes- i la casa que té adossada, s'albira
una extraordinària vista del pla de Calonge extès entre el mar i les
Gavarres. Aquest caire panoràmic fa comprendre millor l'esperit dels
ermitans que s'hi retiraren.
L'EDIFICI
L'esglesiola de Sant Daniel és una construcció humil. Està bastida
fonamentalment amb aparell irregular. És d'una sola nau, orientada a
llevant, amb capçalera semicircular. Ha estat J. Badia(2) qui ha proposat,
en contemplar la seva àbsida, que probablement va servir de torre de
defensa. De fet en té tot el caire, i el lloc és prou estratègic com perquè
formés part de la xarxa de torres de vigilància del terme(3>. La torre del
Baró (avui torre Roura) és en un turó que es dreça en línia recta davant
l'ermita. I seguint aquesta hipòtesi, la torre de Sant Daniel podia ésser
l'anella de la cadena entre l'esmentada torre del Baró i la del Mal Ús.
La façana de la capella és d'una gran simplicitat. Té una petita porta
central semicircular de pedra calissa flanquejada per dues finestres
rectangulars granítiques closes amb reixes de ferro. A la part alta hi ha
un ull de bou protegit amb un ferro forjat i treballat. A la façana
s'aprecien restes d'un porxo i de l'espadanya avui desapareguts. El mur
de llevant fa de mitger amb la casa adossada i el de tramuntana està
defensat per dos simples contraforts de construcció posterior (no són
lligats a la paret). Entre ambdós contraforts va bastir-s'hi, posteriorment,
una petita dependència que féu serviment de sagristia. Es va construir
un mur de tancament semicircular, com una absidiola, amb una petita
finestra quadrada, i una teulada que segueix el coronament dels
contraforts. Les cantonades són fetes amb pedra granítica.
Actualment (1984) la coberta de la capella és enfonsada, però des
de l'interior encara s'aprecia l'arrencament d'una volta apuntada. La
unió de la coberta de la nau amb la de l'àbsida es va resoldre mitjançant
una triple creueria. Els nervis són fets de maó i es veuen restes de
l'encalat que els cobria. Parteixen d'unes cartel.les granítiques esculpides
amb rostres de tradició popular(4), dues de les quals es conserven al petit
(2) J. BADIA, L'arquitectura medieval de l'Empordà, vol. I, Baix Empordà, Girona,
1977 p. 131.
(3) P. CANER, Torres de vigilància a Calonge. «Anales del Instituto de Estudiós
Gerundenses», vol. XXII. Girona, 1974-75, pp. 387-393. El nostre mestre no contempla
aquesta hipòtesi, però el seu valuós estudi ens forneix dades per a mantenir-la.
(4) J. BADIA, loc. cit.
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museu parroquial de Calonge, i les altres dues, molt malmeses, resten
«in situ».
El fet que es trobin unes altres mènsules senzilles entrant a mà
esquerra i uns festejadors a l'ull de bou, fa pensar en l'existència d'un
petit cor(5).
Sota l'arc former de l'epístola es veu una senzilla finestra rectangular
aparedada en bastir la casa contigua, fet que prova que la construcció
d'aquesta, era -si més no en part- posterior a la construcció de la capella.
Pel cantó de l'evangeli, a mitja nau, s'accedeix a la petita sagristia,
en un racó de l'emblancat de la qual, hi ha, sobre una fornícula
rectangular, la data 1814.

1. Vista general de l'ermita de Sant Daniel de Calonge (fot. M. Paradeda).

DATACIÓ
La construcció de la capella es pot datar al s. XVI-XVII. La
disposició de la façana és molt semblant a la de la capella de Sant Joan,
dita de l'Hospital de Calonge(6), la llinda de la qual porta inscrita la data
1674. Això no obstant, per les característiques estilístiques, la resta de
l'edifici pot remuntar-se a finals del s. XVI o principis del XVII.
(5) Avala aquesta suposició el testimoni d'un veí de l'ermita, Alfons Pla, recollit a
les notes manuscrites de P. Caner sobre aquesta capella.
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A la capella de Sant Daniel hi fou trobada una pedra tosca, de granet
clar que es va interpretar com un capitell pre-romànic(7) procedent d'una
construcció anterior. El nostre parer, però, és que en realitat es tracta
de la clau de volta que cloïa les nervadures de l'altar de la capella. Un
estudi detingut mostra clarament els paraments on acabaven els nervis
de rajols i el tronc de la clau amb la base llisa. La clau és un testimoni
més de la sobrietat de l'ermita.
L'ADVOCACIÓ DE SANT DANIEL
Sant Daniel, segons la tradició, era armeni i fou occit pels sarraïns
a Arles, quan aquests envaïren la Septimània, l'any 888. Com que el seu
cos obrava miracles, el cabdill àrab va manar que fos destruït. Andreu,
deixeble de Daniel, i Parabaster, esposa de Crescenci, se'l van emportar
per tal de salvar-lo i en arribar a la Vall Tenebrosa tocant Girona, el
van enterrar dins d'una cova(8). Més tard, a l'indret .de la cova hi fou
edificat el monestir de monges benetes fundat pel comte Ramon Borrell
i la seva esposa Ermessendis(9>.
En un turó pròxim al de l'ermita que historiem, anomenat «el
Collet», existia, des d'abans del 1238, una església dedicada a Santa
Maria del Mar, que esdevingué un priorat rural de monges benetes. El
fet que les seves priores provinguessin, des del s. XV, del Monestir de
Sant Daniel de Girona, explicaria, molt probablement, l'origen de
l'advocació de la nostra ermita(10).

(6) CANER i BADIA fan notar-ho a les obres citades.
(7) L'atribució fou feta per P. CANER a «Empúries» XXVI-XXVII. Havíem
comentat la nostra hipòtesi amb el malaguanyat mestre i la veia també versemblant.
(8) A.V. DOMÈNEC, Historia General de los Santos y varones llustres a Santidad
del Principado de Cataluna. Barcelona, Gabriel Gracels, 1602.
(9) F. MONTSALVATJE, Nomenclàtor històrica de las iglesias parroquiales y
rurales, santuarios y capillas de la provincià y diòcesis de Gerona. Olot, 1904, vol. 14, pp.
305-328.
(10) A l'arxiu del Monestir de Sant Daniel de Girona, hi ha documentació del priorat
de Santa Maria del Mar de Calonge. Consta que al s. XIV, ja hi havia un altar dedicat a
Sant Antoni abat a l'església de l'esmentat priorat. El 4 de març del 1662, hom parla del
«Convent de Santa Maria del Mar aleshores anomenat de Sant Antoni (AMSD, Llibre de
Arxivada de tots los actes pertanyents al Priorat de Nostre Senora del Mar del Castell y
Vila de Calonge, fol 67). Heus ací, doncs, l'origen del nom del veïnat de Sant Antoni de
Calonge. Sobre Santa Maria del Mar, vg. també, J. PELLA FORGAS, Historia del
Ampurdàn. Barcelona, 1883, pp. 211 i 504 (n.L); P. CANER, La Vall de Calonge, esp.
pp. 192-193.
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Sabem del cert que a l'església parroquial de Sant Martí de Calonge
existia el benefici diaconil de Sant Daniel, que havia estat fundat per la
Universitat o Comú de la vila el 21 de maig del 1514 (11) . I a la visita
pastoral del bisbe Guillem Ramon de Boïl, del 1532, ja s'esmenta un
altar dedicat a Sant Daniel(12).

2. Façana de l'ermita (fot. M. Paradeda).

A la visita del bisbe Francesc Arévalo de Zuazo del 1608, es mana
als beneficiats de Nostra Senyora, de Sant Miquel i de Sant Daniel que
facin sengles «palits de guadamocil per los altars sots pena de 3
lliures»0 3). A la del 1610, trobem que el benefici de la Claveria està unit
al de Sant Daniel(14). A la visita del 1720 encara es fa constar que l'altar

(11) J. AYMAR, L'església parroquial de Sant Martí de Calonge. «Publicacions de
L'Institut d'estudis del Baix Empordà», 1981, p. 16 (cf. còpia del desaparegut Llibre de
Consueta de l'APC, feta per Mn. Miquel Serra, el 17 de novembre del 1911).
(12) ADG.- Visites Pastorals vol. 39, fol. 18.
(13) ADG.- V.P. vol. 80, fol 78 rv.
(14) ADG. id. vol. 81, fol 184 v.: «beneficium clavigerie qui est unitum beneficium
Sti. daniellis obtinet Anthonius Prats presbiter presens et residens».
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de Sant Daniel es troba en ús(15). Però a la del 1777, del bisbe Lorenzana,
es diu que ja no existeix(16). Degué desaparèixer en fer les obres
d'ampliació de l'església que es van portar a terme en el decurs de la
segona meitat del s. XVIII (17) .
FRA. JAUME ROCA, SOLDAT, BANDOLER I ERMITÀ
J. Pella i Forgas, a la seva valuosa Historia del Ampurddn, dóna
notícia d'un curiós personatge que va viure com a ermità a la capella de
Sant Daniel de Calonge*18). El gran tractadista empordanès cita el
Compendio historial de los hermitanos de San Agustín..., Barcelona,
1699 (I9> el qual dedica un parell de planes a Jaume Roca, tan saboroses
que no ens resistim a transcriure i comentar.
«VIDA DEL VENERABLE FRAY JAIME ROCA
El Venerable siervo de Dios Fray Jayme Roca, fue hijo
de la Villa de la Bisbal Obispado de Gerona; en el Convento
de Nuestra Senora de Gracia de la Villa de Palamós (a) tomo
el habito de nuestro Padre San Agustín para Lego, y en dicho
convento à 13 de Abril 1610 professo. Antes avia sido
Soldado en Flandes, bandolero, y hombre dado à la mala
vida: si bien antes de tomar el habito, avia anos se avia
retirado, haziendo una vida buena, y perfecta de Hermitano
Seglar, en la Hermita de Sant Daniel, Termino de la Villa
de Calonja, no muy lexos de Palamós. Allí travo cordial
amistad, con el venerable siervo de Dios Fray Basilio
Cordero (de quien yà diximos) (b) y fue quien le diligenciò,
y persuadiò tomasse el santó habito en dicho Convento para
poder servir à Dios en estado mas perfecto. Estando en dicha
Hermita, embidioso el Demonio de ver en el tal trueque, le
aparecia muchas vezes en forma de muger (y lo mismo hazia
siendo Religioso) por hazerle caer en alguna grave culpa:
(15) ADG. V.P. vol. 134, fol 526 v.: «Altare S. Daniellis. Quod invenit cum ara et
re aliis bene ornatus et in eo».
(16) ADG. V.P. vol. 137 fol. 384.
(17) J. AYMAR, op.cit.pp. 35iss.
(18) J. PELLA FORGAS, op. cit. p. 720, n.l.
(19) J. MASSOT, Compendio Historial de los Hermitanos de nuestro padre San
Agustín del Principado de Cataluna; desde los anos de 394 que empezó S. Paulino a plantar
Monasterios en dicho Principado... hasta los anos de 1699. Barcelona, Juan Jolis, 1699 pp.
208-209.
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però el estando firme, y valeroso con la assistència de Dios
le resistia, y dezia: Jat conech bufumet (c), ves, ves, que no
me enganyaràs. Otras vezes, y era muy ordinario, yendo
fuera de la Hermita, veya una muchedumbre de hormigas
negras que le seguian, hasta la cama en que dormia las
hallava en abundància, juzgava eran multitud de Demonios
que le seguian y perseguian, segun se veya tentado; resistia
a todo con assistència de la Divina Gracia. Tenia aborrecido
al ocio, por lo que, ò orava, ò trabajava de sus manos: y por
no estar ocioso planto una vina en la hermita, la qual està
aun en pie, y dà copioso, y sabrosissimo fruto por saber à la
mano que la planto (d). Despues siendo Religioso, viviò con
mayor opinion, exemplo, y virtud, siendo en la Obediència
prompto, en la oracion fervoroso, y en la penitencia
continuo. Las demàs noches enteras passava en la Iglesia, ò
orando, ò cantando Salves, y Gozos à la Virgen Santissima
de Gracia, que es el titular de aquella Iglesia, y Convento.
Nunca dormia en la cama, sinó estando enfermo; y si alguna
noche estava cançado despues de larga oracion en la Iglesia,
arrodillado se dormia, assi pasava hasta la manana.
Atestiguan muchas personas de la Villa de Palamós, que
subiendo muchas noches al Convento, como sabian la virtud
de dicho Religioso miravan por los resquicios de las puértas
de la Iglesia, con sobrada curiosidad, y lo veyan sin el saberlo;
y se admiravan de su tan continua, como prolixa oracion, y
se quedavan edificades de sus acciones. Vivió algunos anos
en la Religion santamente, al cabo de los quales dió su alma
al Sefior en dicho Convento de Palamós en 15 de Octubre
1620.»
(a) El Convent d'Agustins de Palamós, era edificat sota l'advocació
de Nostra Senyora de Gràcia. Del 1568 al 1694 va estar ubicat a l'indret
del far actual que els francesos, en retirar-se, van arrassar completament
(Cf. C. BARRAQUER, Los religiosos en Cataluna durante la 1? mitad
del s. XIX. Barcelona, 1915 tomo I pp. 297-298. Vg. també, L.
BARCELÓ BOU, Notas referentes al Convento de Agustinos de
Palamós, «Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses», vol. IV (1949)
esp. pp. 309-310.
(b) Fra Basilio Cordero era portuguès, de Malanca, bisbat de Viseo.
Va professar als agustins de Palamós el 29 d'octubre del 1600. Tenia
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fama de sant. Morí ofegat prop de la desembocadura del Tordera el 30
de gener del 1618 i fou sepultat a Palamós (Cf. MASSOT, op. cit. pp.
205-208).
(c) «bufumet» pot ésser una variant de «bufamet» que, en la parla
de Sant Feliu de Guíxols, significa bufet o bufarut (cf. Diccionari...
Alcover-Moll). Un bufarut és una ventada forta que s'emporta en remolí
pols, fulles, etc. Ací, segurament, el mot designaria una rauxa passatgera.
(d) La vinya fa molts anys que degué ésser arrencada perquè cap
dels veïns de Sant Daniel que hem entrevistat no la recorda. Això no
obstant, encara hem vist (1984) restes d'algun cep en una pineda propera
a l'ermita. Sobre la font del mas Ribot, al barri Les Fonts, hi ha un hort
que és conegut amb el nom de «hort de l'ermità».

3. Absida de l'ermita. Es pot apreciar el seu caire de fortificació (fot. M. Paradeda).

MIQUEL BOSCH I ANTONI SUREDA, ERMITANS
Després de Jaume Roca, tenim notícia de dos altres ermitans que,
al segle XVII, van tenir cura de la capella de Sant Daniel. L'un és Fra
Miquel Bosch, que morí el 15 de febrer del 1642 i que fou enterrat al
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4. Cartela esculpida procedent de l'ermita de Sant Daniel, avui al petit museu parroquial
de Calonge (fot. M. Paradera).
5. Pedra procedent de l'ermita de Sant Daniel. Interpretada erròniament com un capitell
pre-romànic, és força versemblant que sigui la clau de volta del presbiteri (Petit museu parroquial de Calonge. Fot. M. Paradeda).

cementiri de l'església de Sant Martí(20). Es conserva el seu testament
datat a Sant Daniel el març del 1636(21). Gràcies a aquest document,
sabem que era vidu i que tenia un fill anomenat Pere. Fra Miquel,
demana que després de mort, li siguin dites algunes misses als altars de
l'església de Sant Martí i també:
«...dos misses en lo altar de nostra Sora de gratia en lo
monestir de Palamós y altras dos misses en lo altar priviligit
del dit monastir...»(22).
Aquesta darrera voluntat fa pensar que l'ermità esmentat degué
estar vinculat, també, a la comunitat agustina de Palamós, com ho havia
estat el seu predecessor.
(20) APC. Llibre d'Òbits I (1575-1684) fol. 90.
(21) APC. Llibre de Testaments V (1630-1656) fol. 5 (el paper està molt deteriorat
i no es pot llegir la data exacta).
(22) APC. Ibid.
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El darrer ermità de Sant Daniel de Calonge de qui coneixem el nom
és Fra Antoni Sureda, que era sastre, i que morí el dia 10 de febrer del
1695. El fet que a la partida d'òbit hi sigui consignat com a «Sastra y
Ermità», fa pensar que en passar a tenir cura de la Capella, no degué
renunciar al seu ofici. També fou enterrat al cementiri de l'església
parroquial de Sant Martí i se li féu ofici simple de difunts'23'.
L'ERMITA ALS SEGLES XVIII I XIX
En el decurs del s.XVIII les visites pastorals ens donen notícia de
la Capella Eremítica de Sant Daniel. La trobem esmentada per primera
vegada a la del Bisbe Taverner del 4 de maig del 1704. En ella es fa
constar que el seu altar és votiu i que a la capella hi ha una casulla i
una alba per a celebrar'24'.
A la visita del 7 de juny del 1720, el bisbe hi troba tots els ornaments
necessaris per a celebrar i esmenta particularment un calze d'argent.
També diu, que per a la custòdia de la Capella, hi habita un ermità'25'.
La relació d'objectes de culte és ampliada a la visita del 10 de febrer del
1730 a un «amit y singulo y juntament un missal»'26'. A la visita pastoral
del bisbe Josep Ferrusola del 26 de febrer del 1734, s'esmenta a més dels
ornaments citats, una patena d'argent'27'. A totes les visites es fa
referència a un únic altar, el del titular.
La relació més exhaustiva és la que ens ofereix la visita del bisbe
Laurentino Taranco del 31 de maig del 1749, en la qual es fa esment
dels següents ornaments i objectes de culte:
«Primerament un caliz de plata, ítem una Casulla dicha de
primaveras. ítem una alba. ítem una bolsa de corporales
blanca y encarnada, ítem cinco manteles. ítem dos frontales
uno de seda, y otro pintado»'28'
La visita pastoral del 13 d'octubre del 1820, dóna notícia d'un
lladrocini esdevingut a la capella durant la Guerra del Francès:
«...en ella se hallaba un solo Altar(...) con ara bien y
decentemente adornado; però sin caliz por haberlo robado

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

APC. llibre d'Òbits II (1684-1775) fol. 20 rv. i 21 v.
ADG. V.P. vol. Í12 fol. 240 v.
ADG. V.P. vol. 134 fol. 528 rv.
ADG. V.P. vol. 117 fol. 86 rv.
ADG. V.P. vol. 121 fol. 174 rv.
ADG. V.P. vol. 129 fol. 51 rv. i 52 v.
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los Franceses en la ultima guerra, y sin mas ornamentes que
una Casulla y Alba»(29).
En el decurs d'aquesta guerra, un veí del barri de Sant Daniel, Esteve
Sureda, probablement de la mateixa família de l'ermità Antoni esmentat,
fou afusellat pels francesos a Palamós, el 25 de juliol del 1807 (30). El
general Souchet desplegà els seus esquadrons de dragons darrera de Sant
Daniel i de Sant Antoni, i a Santa Maria del Mar, instal·là sis canons i
bombardejà Palamós (5 de juliol del 1809) <31) . I és tradició que, en uns
moments de gran perill d'aquesta mateixa guerra, un cap de soldats
espanyol es va amagar en una mina de la font que encara hi ha prop de
Can Crònics, al veïnat de Sant Daniel(32). La capella, doncs, fou testimoni
de la conflagració; recordem tanmateix que la data que hi ha escrita en
el guix de la paret de la petita sagristia és, precisament, la de 1814.
Finalment, a la visita del Bisbe Dionisio Castano del 19 de maig del
1829 s'explica que:
«...su único altar està con ara y con los ornamentes
necesarios para misa menos caliz. Hay contiguo a ella un
campito y una casa donde vive un Hermitano que cuida del
aseo de ella» (33).
A les darreries del s.XIX, els altars de la capella, segons testimonis
orals(34) eren tres. Hom recorda també les imatges de Sant Llop, Sant Gil
i Santa Victòria que, trossejades, es guardaven a la petita sagristia a
principis del nostre segle(35). Són tres advocacions ben característiques
del lloc i la contrada. Sant Llop havia estat molt venerat en època
barroca car se li atribuïen dons diversos. Hom deia que era pastor i que
tenia el poder d'allunyar els llops -que tant sovintejaven les Gavarresa set hores d'ell. Venerat com a patró dels pastors, Sant Llop té encara
una ermita a Torrent, població dels rodals(36). En l'actualitat és co-patró
del veïnat de Sant Antoni de Calonge, a l'església parroquial del qual hi
ha un altar dedicat a aquest sant. La festa major de Sant Antoni se
celebra precisament el dia 1 de setembre, festivitat de Sant Llop i Sant

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

ADG. V.P. vol. 141 fol. 212 rv.
APC Llibre d'Òbits, III (1776-1816) fol. 161 v.
P. CANER, La Vall de Calonge, p. 120.
Testimoni de Mercè Massich i d'un veí de Sant Daniel.
ADG. V.P. vol. 141 fol. 180 v.
Testimoni d'Alfons Pla, veí de la capella, a Pere Caner.
Testimoni de Miquel Fuià (1984) que havia vist les imatges.
J. BADIA, op. cit. pp. 479-480.
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Gil. Molt probablement l'origen d'aquesta festa és l'advocació del sant
esmentat a la capella de Sant Daniel a la qual acudien els veïns de Sant
Antoni abans de la construcció de la seva església parroquial (1923).
Sant Gil, com és sabut, era un ermità de la Vall de Núria i també advocat
dels pastors. Quant a Santa Victòria, màrtir, era la germana de Sant Iscle,
venerat a Vidreres, a la veïna comarca de la Selva. És força versemblant,
doncs, que tots tres sants ja fossin venerats pels ermitants de la capella.
Se sap també que, fins als darrers anys del segle passat, el Dijous
Sant,' a l'ermita de Sant Daniel s'hi feia el Monument i hi pujaven els
veïns de Sant Antoni i els de Calonge amb grossos ciris(37).
EPÍLEG
La capella eremítica de Sant Daniel degué caure en l'abandó a
principis del nostre segle. Botet i Sisó, en el volum de la Geografia
General de Catalunya dedicat a la província de Girona, ignora la seva
existència car diu: «es molt probable per lo nom que portan, que hi
hagués capella en los vehinats de Sant Antoni y de Sant Daniel,
dedicades respectivament en cada un d'ells»(38).
Quan, vers el 1921, la va adquirir Saturní Tena, natural de
Vistabella (Tortosa), el sostre ja havia caigut. En el decurs del nostre
segle l'antiga ermita ha anat passant a diverses mans privades i s'ha
enrunat progressivament. Tot i així encara serva l'empremta de la
sobrietat amb què fou bastida com a aixopluc de pregària en la solitud
i el silenci. Tant de bo que aquest testimoni del nostre passat religiós
pugui ser objecte d'una restauració digna i acurada.

(37) Testimoni d'un veí de Sant Daniel (1984).
(38) F. CARRERAS CANDI, Geografia General de Catalunya. BOTET i SISÓ,
Província de Gerona, p. 603.
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PER
JOAN TORRENT i FÀBREGAS

N'hi ha prou amb donar una ullada a un pla general de Sant Feliu
per advertir l'amplitud i el paral·lelisme dels carrers del nucli més antic.
Les illes edificades mantenen una forma rectangular constant, el nombre
de carrers estrets és mínim i cap d'ells no apareix tancat, i l'amplada
dels vials més bé és generosa, tenint en compte l'època en què foren
construïdes les cases; ensems la plaça, rectangular, és excepcionalment
espaiosa.
El traçat d'aquesta part de la població ben poques modificacions ha
sofert, com ho proven les cases més antigues dels carrers de Joan Goula,
Especiers i Notaria. Ningú no diria que correspon a un nucli urbà que
es formà i desenrotllà dins un cercle de muralles construïdes el segle
XIV, les quals perduraren fins a la darreria del XVII. Tots sabem com
acostumaven a ésser, en tal cas, les edificacions; les cases formaven
carrers estrets i tortuosos, com qui enfarfega habitacles en poc espai01

(1) L'arquitecte Joan Bordàs, en el seu article Algo sobre urbanización («Programa
oficial de Fiestas de verano», Sant Feliu de Guíxols 1944) remarca aquesta característica
de la vila antiga: «Su plan es digno de elogio y raro hasta cierto punto, pues la característica
de aquella època era la irregularidad en el trazado de las calles y su poca anchura».
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Abans que fossin enderrocades, l'any 1696, les muralles, la població
s'havia estès vers llevant, entre el carrer del Mar i el de la Rutlla'2'. Hom
es limità a allargar els carrers Major i Estret i a obrir-ne de
perpendiculars (carrers dels Arbres, Sant Llorenç, Sant Domènec, Sant
Antoni, Creu, Algavira i Portalet), formant una quadrícula que
pràcticament no es diferencia del nucli primitiu, del qual l'eixampla
restà separat per l'ampla rambla Vidal per on antigament discorria la
muralla.
Notem que del Portalet enllà, vers la riera de Tueda, el posterior
traçat dels carrers canvià per seguir antics camins i límits de les hortes
que allí hi havia; no hi busqueu, en aquest sector, la simetria dels dos
més antics. D'altra banda, el carrer de la Rutlla i la seva prolongació el
carrer Maragall, edificats damunt dels primitius camins de sortida de la
vila en direcció a Girona (pel carrer de Girona) i a Palamós (per l'actual
carrer de Bourg de Peage), marcaven la divisòria entre la part baixa i la
part alta de la vila. Aquesta, el segle passat, s'estengué vers el nord en
sòl rocós de declivi pronunciat; i els carrers ascendents, continuació dels
de la part baixa, sofriren una flexió, probablement influïda per la
direcció de l'antic camí de Girona, i adoptaren una forma radial, de
petxina; ensems la part més alta es ressentí de la falta d'un pla general
i la quadrícula hi fallà sovint.
Resumint, pot dir-se que la part baixa de la vila, tot i ésser la més
antiga, manté un traçat regular que manca a la resta de la població, llevat
d'alguns sectors isolats. El pla general de l'arquitecte Guitart vingué
cinquanta anys tard, durant els quals es produí la major creixença de la
nostra ciutat.
El present article es cenyeix als dos sectors antics corresponents a
la part baixa de la població. I el seu objecte és estudiar un aspecte inèdit,
que desmenteix la pretesa uniformitat dels carrers, pel que atany a la
rectitud de llurs traçats. Malgrat l'aparent regularitat de les illes
edificades, els carrers no foren tan rectes com avui semblen. La major
part d'ells tenien la forma característica de conca, com veurem.
Els antics Ajuntaments i mestres d'obres guixolencs demostraren
tenir una cura i un ordre encomiables en la construcció de les vivendes,
ensems que un evident respecte envers unes normes aleshores seguides,
(2) «Dintre la vila murallada hi havia 203 cases i, fora muralles, 111; d'aquestes, 79
eren al raval de Tueda i 32 al del Monestir, dit també de la Riera» (Lluís Esteva, La
població treballadora guixolenca, de 1556 a 1645. «XX Assemblea Intercomarcal
d'Estudiosos», 1977, pàg. 136).
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d'acord amb les exigències de l'època. Aquelles normes no podien
coincidir totalment amb les d'avui dia, la primera de les quals és el
sacrosant respecte que sentim per la ratlla recta i la quadrícula en el
traçat de les illes d'edificis.
Els carrers antics començaven per no tenir voravies; fins a la segona
meitat del segle passat no es féu obligatòria llur construcció. Si bé això
contribuïa que fos més folgat el trànsit dels carros, aquest diguem-ne
avantatge era anul·lat pels pedrissos que gairebé totes les cases tenien a
la façana, als costats de la porta; pensem que aquestes construccions
sortien 30 o 40 centímetres, i fins n'hi havia que amidaven el doble(3).
Així i tot, el lloc destinat al trànsit rodat permetia, en la part més ampla
del vial, el pas de dos vehicles de costat.
Val a dir que aquesta amplada era teòrica, pel fet que no es mantenia
constant en tota la llargada del carrer. Perquè es donava el cas que les
cases d'ambdós costats s'acostaven en llurs extremitats, escanyant el vial.
Les ratlles d'edificació dels dos costats no eren, doncs, paral·leles, sinó
que cada una d'elles tenia forma còncava; la part més ampla del carrer
s'esqueia a la seva meitat i anava reduint-se a mida que s'acostava als
extrems. Cal no confondre aquesta forma amb la dels carrers corbats,
consistents en un rengle de cases còncau i l'altre convex, de manera que
amdós rengles es mantenen tothora paral·lels.
En els carrers de forma de conca, generalment són còncaus els dos
rengles de cases, però també pot ésser que un d'ells sigui recte. La
corbatura sol afectar la totalitat del carrer, si bé no és rar que es produeixi
independentment en cada un dels trams o seccions. Es pot dir que
gairebé mai la ratlla no fou deixada a l'atzar; la corba és poc menys que
perfecta, com si els constructors haguessin posat una cura especial en
aquest detall.
Aquesta característica urbana hagué de tenir un origen remot, ja
que s'observa en els carrers que estigueren dins les muralles, i també es
troba en els més antics extra murs. Val a dir que no és exclusiva de Sant
Feliu -l'hem observada en diverses poblacions i en els barris medievals
de Girona i Barcelona-; a Sant Feliu és força constant, com veurem.
Remarquem que avui dia la major part de les cases afectades per la
corbatura han estat reconstruïdes i se n'ha corregit el traçat; això fa que
l'extensió del fenomen ens sembli més reduït del que en realitat fou.
Per què els nostres avantpassats construïren els carrers en forma de
(3)Vegeu, sobre els pedrissos, Joan Torrent, L'enderrocament de la muralla de la plaça
del Monestir («Àncora», Festa major de 1983).
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conca? Quines raons tingueren per a fer-ho? Cap resposta no puc donar
a aquestes preguntes. La sola constatació de l'existència de tals carrers
ha estat una sorpresa per a mi, com suposo que ho serà per a la majoria
dels lectors. Cap document no he trobat que hi faci referència, com a
un fet característic i generalitzat. Els arquitectes i mestres d'obres, en
llurs dictàmens i memòries dels projectes certament tracten de la
rectificació de les construccions velles, més cap esment no fan a la
característica especial, com a tal.
Només he trobat un autor que s'ha fixat precisament en els carrers
guixolencs, Josep Pla, i no pas en cap escrit, que jo sàpiga. A aquest
escriptor i periodista rodamón, fi observador de les coses, no sols no li
pasaren desapercebuts els nostres carrers, segons digué de paraula al bon
amic Jaume Sala -per qui ho he sabut-, sinó que també li asseverà que
la tradició de la forma de conca provenia dels països del nord d'Africà,
possiblement per haver estat importada pels captius cristians. Fóra
interessant comprovar si, efectivament, les antigues poblacions del
Marroc i l'Algèria conserven carrers còncaus.
La notícia de Pla no ens aclareix la qüestió per què es feien els
carrers còncaus. Evidentment no sembla que la simple satisfacció d'un
gust estètic sigui una raó plausible. Especulant sobre una pretesa
procedència musulmana i sabuda la preocupació dels africans envers tot
allò relacionat amb l'aigua i els vents, podem preguntar-nos: tingué la
meteorologia quelcom a veure amb la intrigant conca vial?
Una cosa sembla evident: que hi hagué un propòsit de tancar o
facilitar tot el possible el tancament dels carrers en llurs dos extrems,
aconseguint així crear un recinte interior protegit. Protegit contra què?
Els temors més grossos que tenallaven les antigues poblacions marítimes
procedien dels imprevistos i ferotges assalts dels pirates mahometans,
així com de les epidèmies de la fatídica pesta negra, que les delmava
desastrosament. Contra la pirateria no regatejaren treballs ni diners per
envoltar-se de feixugues muralles. No satisfets amb els murs, calia encara
que cada carrer pogués tancar-se i fer resistència en els llocs de
tancament? Notem que els carrers exteriors de circumvalació, paral·lels a
les muralles -carrer de la Riera, placeta de Sant Joan, rambla Vidal- es
distingiren per llur conca accentuada, tenint els extrems acostats a la
muralla, talment com formant part del sistema defensiu. Recordem que
en les guerres carlines la defensa de la vila consistí primordialment a
tancar amb paret d'obra els extrems dels carrers perifèrics. Alhora, en
temps de pesta, és sabut que es procurava raïllament dels barris afectats,
cosa que resultava més fàcil si el carrer era escanyat a la seva entrada.
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Fou aquest el motiu que tingueren els nostres avantpassats per a donar
als carrers aquella forma?
Val a dir que tals raons no expliquen tots els casos; entre d'altres,
no són aplicables al sector marítim, o sia, als carrers del Mar i dels
Guíxols, formats per un sol rengle de cases encarades al mar. Ací el
traçat segueix la corba de la platja; per cert que fou molt tancada la corba
-avui totalment rectificada- dels Guíxols, coincidint amb un també fort
tancament de la platja en aquell racó. Aquesta característica, que
s'observa gairebé en totes les poblacions marítimes, no es pot dir que
obeís a motius de seguretat. És evident que amb la corbatura s'evitava
que es formessin espais buits als extrems del carrer, com n'haurien
resultat d'haver estat recte el traçat; amb la conca, tots els punts més o
menys equidistaven del mar, la qual cosa ensems produïa un efecte
d'harmonia i acolliment.
Quan, essent altres les necessitats de la vila, els carrers còncaus no
tingueren raó d'ésser, aquelles estructures foren una rèmora, i
corregir-les esdevingué la principal preocupació dels municipis, juntament amb el problema de les rasants. Aleshores fou declarada la guerra
a tota façana que sortís de la ratlla d'edificació o bé que no hi arribés:
no cal dir que em refereixo a la mítica ratlla recta.
Calgué enderrocar, sovint prèvia expropiació, les cases que
escanyaven els extrems dels vials, mentre que s'obligava els amos de les
cases reculades a posar-les a la ratlla, en reedificar-les. En certs casos,
l'Ajuntament pogué fer front a les despeses de l'expropiació amb la
recaudació dels terrenys cedits per a edificar.
Avui aquella lluita encara no ha acabat. Certament que, gràcies a
les voravies, s'ha pal·liat força l'efecte dels carrers encara còncaus, als
quals donen una apariència rectilínia. No ha pogut evitar-se, però, que
moltes voravies siguin escanyades, donant-se casos que l'acabament
d'ells coincidexi amb la façana de la casa, i àdhuc en algun lloc ha calgut
tòrcer el traçat de la voravia per tal de mantenir un mínim de pas per
als vianants. Avui els carrers més antics, d'una sola direcció, només
permeten el pas d'un vehicle i l'estacionament d'un altre, per a la qual
cosa cal que el vehicle estacionat envaeixi tota l'amplada d'una voravia
(contravenint amb això les ordenances municipals), mentre que als
extrems del vial l'estacionament no és possible, a causa de l'estrector,
quan no absència, de la voravia. Aquests carrers mostren una alineació
i un ordre acceptables, si admetem llurs forçoses limitacions, dins uns
graus de qualificació que van del màxim per al carrer/passeig dels
Guíxols, totalment rectificat, a un simple aprovat, quan no un suspens,
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en d'altres casos. Entre els carrers que han estat rectificats, hi ha les vies
més importants de la ciutat. Veient-los avui tan uniformes, qui diria que
al passeig dels Guíxols la part central distava 20 metres de l'actual ratlla
d'edificació?
Fetes aquestes consideracions generals sobre els carrers còncaus,
vegem els casos particulars més característics. El meu estudi es referirà
ensems als carrers que actualment conserven traces de la corbatura i als
carrers que, havent-la tinguda, avui dia no en conserven rastre, si bé llur
existència ens és coneguda per documents del segle passat. Els
documents de què faig ús es troben a l'Arxiu Municipal, en els lligalls
d'Obres públiques i els Manuals d'Acords; bona part són plans parcials
i les memòries dels arquitectes i mestres d'obres, que formen part dels
expedients d'obres.
D'antuvi classifico els carrers així: a) carrers que no han estat
reformats i conserven totalment la forma còncava; b) carrers parcialment
rectificats, i c) carrers que podem dir-ne històrics que han estat
enterament reformats.
Al grup a) cal situar, com a cas singular, la placeta de Sant Joan,
la qual en realitat és la prolongació de la rambla d'Antoni Vidal. Aquesta
placeta, al seu costat nord, té la conca més perfecta, elegant i acollidora
de totes; és un brillant model del que fou aquell tipus de carrers. Amb
la particularitat que les cases que el formen han estat gairebé totes
restaurades, havent-se salvat de la reforma per un miracle; en aquest
sentit és potser l'únic cas que existeix a la nostra ciutat, gràcies a la
sensibilitat i sentit comú de l'arquitecte General Guitart que salvà la
placeta d'una bàrbara rectificació. Heus ací com aquest arquitecte
advocà per la conservació del carrer en la seva forma original, en la
Memòria del seu Pla general de Reforma de l'any 1897, pla magistral
que ha estat la base de la posterior reforma urbana de Sant Feliu:
«Plaza de San Juan. La impropiamente llamada plaza, por
no tener de esta la forma ni dimensiones convenientes, no es
mas que la continuación oblicua de la Rambla de Antonio
Vidal, para unirse con la carretera de Gerona y calle del
Hospital... Hemos de consignar los motivos que nos han
guiado con respecto a la línea de fachada adoptada
accidentalmente para el lado opuesto (al carrer de Sant Pere)
de esta via. Iniciada, por medio de un bordillo, la
rectificación en el trayecto limitado por la calle de la Rutlla
y la casa de D. Salvador Dalmau, en la convicción de los
mas estarà la idea de avanzar, con relación a dicho bordillo,
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las casas por el afectadas. Però, óhay de ello absoluta
necesidad y responde a conveniència alguna? Según nuestra
opinión, no. En primer lugar tràtase de fincas cuyo fondo,
mas que regular, resulta excesivo en algunas de ellas, y no
han de pretender el avance, que para nada les interesa. El
único fín perseguido no puede ser otro que convertir en línea
recta la quebrada que actualmente constituyen las sucesivas
fachadas de la misma. De no ser otro el motivo, creemos por
demàs ponderar los inconvenientes, bastando únicamente
fijarnos en que al adelantar una de las casas de referència
podria dar lugar a relieves sobre la via pública de 7 metros
de longitud, gravísimo inconveniente de ornato, salubridad y
seguridad, que podria perpetuarse por muchísimos anos, en
perjuicio de toda clase de intereses».
Refusa també la idea d'urbanitzar-la amb jardí.
«Así que nos hemos decidido a aceptar, ligeramente
rectificada, la línea actualmente existente».
L'actual voravia, d'un extrem a l'altre del carrer, fou construïda
enterament a expenses dels germans Heriz, en un lloable acte de
despreniment. Els edificis d'ambdós extrems essent força sortints, al del
costat de ponent (farmàcia Dalmau) calgué desviar la voravia cap enfora,
davant les cases núms. 1, 3 i 5, ensems que es féu recular la façana de
la casa núm. 1 uns 60 centímetres, respecte a la casa núm. 3. Així i tot,
la voravia té una amplada reduïda (1,20 metres) mentre que la voravia
immediata del carrer del Mall amida 1,80 metres. Cal advertir que
antigament aquest extrem del carrer/placeta era més tancat, de tal
manera que les cinc primeres cases del carrer del Mall, fins al carrer del
Garrofer, hagueren d'ésser enderrocades, prèvia expropiació, ja que
obstruïen bona part del carrer del Mall. Quant a l'altre extrem (carrer
de la Rutlla), encara fa poc que l'amplada de la voravia no amidava més
que 80 centímetres, que és l'amplada de la Rutlla; amb el nou edifici
que allí s'ha construït, l'amplada ha estat augmentada. A la part central,
allà on la conca és més profunda, la distància de la façana de la casa
núm. 15 fins a la vorada del vial és d'uns 6'80 metres; aquesta generosa
amplada ha permès d'urbanitzar el recinte amb uns arbres i bancs, que
el fan sumament agradable i acollidor. Pensem que recintes com aquest
s'haurien pogut formar en altres indrets de la ciutat (rambla Vidal,
carrers de la Riera i dels Guíxols).
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Al grup b) -carrers on la conca ha estat parcialment rectificadapertanyen aquells en què tal forma és poc o força perceptible, per
haver-se conservat alguns dels edificis antics. Comprèn la majoria dels
carrers de la part baixa de la població, particularment els que baixen en
direcció al mar. Als quals cal .afegir els perifèrics -del Mar, Riera,
Notaria, Maragall, Sant Ramon, etc.- Notem que la major part de les
cases que per un o altre extrem els tancaven, han estat reformades, si bé
la correcció del traçat sol notar-se per les veïnes cases velles encara
existents. Al carrer de les Voltes la casa núms. 2 i 4, cantonera amb la
Plaça, sobresurt 60 centímetres respecte a la casa núm. 6, i aquesta 50
centímetres respecte la núm. 8. Al carrer de la Notaria, la casa núm. 12,
no reformada, que inicia la conca, fa un sortint d'1,20 metres respecte
la casa núm. 10 i és mancada de voravia. Al carrer de Joan Goula, la
façana de la casa núm. 2, que fa cantonada amb la Plaça, coincideix amb
l'acabament de la voravia. Aquest darrer cas es repeteix en d'altres llocs.
Vegem altres casos remarcables. Passeig del Mar (abans carrer del
Mar): la corbatura s'inicia a la casa de la família Roig, núm. 13
(cantonera amb el carrer accessori prolongació dels Especiers) fins al
Portalet (casa Patxot). L'extensió del carrer feia que la corbatura fos poc
perceptible. El punt més entrant s'esqueia entre la rambla Vidal i el
carrer de Sant Lloreç, on distava més de 3 metres de l'actual ratlla
d'edificació. Coneixem dos documents anteriors a la reforma urbana,
ambdós de l'any 1853: el pla parcial de l'arquitecte Martí Sureda(4), on
es veuen la situació dels edificis que hi havia i la ratlla proposada; aquest
pla serví de base per a la reforma del carrer del Mar. L'altre document
és un quadre pintat per Pere Caymó -qui tenia aptituds artístiques-,
conservat al Museu Municipal; és una panoràmica de Sant Feliu des
del Molí de les Forques, en la qual es veu tot el front de cases del carrer
del Mar; la forma de conca hi és ben perceptible. Només tres cases
antigues resten com a testimoni de la corba que feia el carrer: al
començament d'ella, les cases núms. 13 i 14, i la núm. 23 (restaurant
Montserrat); aquesta darrera, si bé ha estat avançada la part baixa,
mostra encara reculada la façana del pisos superiors. Un cas semblant
fóra el de la casa núms. 17 i 18, cantonera amb el carrer de Sant Joan,
la terrassa de la qual, a l'altura del primer pis, amb una profunditat d'uns
2 metres, probablement afegida a la façana, representaria la part

(4) Veg. Joan Torrent, Els primers plans d'alineació vial a escala («Àncora», Festa
major de 1978).
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guanyada en posar l'edifici a la ratlla actual(5). Un cas a part fóra la resta
del carrer, o sia, el conjunt de les antigues cases de la família Llagostera,
avui inexistents, i l'edifici de l'Ajuntament, núms. 1 al 12. Aquestes cases
havien estat construïdes de cara a la Plaça i tenien per fons la muralla.
Aquesta estava reculada de la ratlla actual del passeig. Ens donarà una
idea de l'espai que resultava entremig corresponent a l'Ajuntament, el
fet que durant molts anys fos un solar buit, en el qual es construïren les
escoles municipals formant un sol cos amb la Casa consistorial16'.
Carrer de la Riera (avui avinguda de Juli Carreta). Va de la placeta
de Sant Pere a la plaça del Monestir, i era paral·lel a la muralla que
discorria seguint el curs de la riera del Monestir. La correcció de la conca
ha estat especialment difícil, amb resultats discutibles, per haver seguit
diferents criteris en els diversos traçats; aquest inconvenient fou agreujat
pel problema de les rasants, a causa dels forts desnivells produïts en
construir el mur de contenció del costat dret de la riera (una altra obra
que Sant Feliu deu als benemèrits germans Heriz). Coneixem diversos
plans d'aquest carrer: els dos plans generals de la vila, o sien, el de Josep
Gallart, de l'any 1858, i el de General Guitart, de 1897, i els plans
parcials de martí Sureda de 1881 (7) i de Pere Pasqual de 1886. En el pla
de Gallart(8>, la casa del començament del carrer (cantoner amb la placeta
de Sant Pere), coneguda pel «Perol», apareix distant un metre del marge
de la riera (el mur de contenció encara no existia)(9); mentre que a
(5) Aquesta casa, propietat aleshores de Josep Thomàs de Cuevas, avançà 15,60
metres quadrats, corresponents, pel que es veu, a la terrassa (Manual d'Acords, acta de 12
abril 1895). Cal dir que el darrera de l'edifici donava al carreró de l'Aliada, que justament
aquells dies fou tancat, avançant també l'edifici per aquella banda (acta del 19 del mateix
mes).
(6) La casa del Passeig cantonera amb la prolongació del carrer de les Voltes,
propietat de Teresa Llagostera, avançà 3.200 pams quadrats (acta municipal de 12 juliol
1889).
(7) Aquest pla, que es conserva a l'Arxiu Municipal (cubeta 89, núm. 7, carp. 5), és
datat 15 desembre 1881 i porta aquest títol: «Plano para demostrar las nuevas alineaciones
de la calle de la Riera de dicha villa, recién acordadas por el Ayuntamiento modificando
en parte el aprobado en 1864».
(8) En l'article esmentat a la nota 4, considerava jo perdut el pla de Gallart, mes
darrerament s'ha trobat, a l'Arxiu Municipal, un dels dos plans auxiliars que l'integraven.
Porta per títol «Plano geométrico del lf r cuartel de la villa de San Feliu de Guíxols y
proyecto de su rectificación»; és datat 9 novembre 1858 i el signa el mestre d'obres Josep
Gallart. Amida 117,50 centímetres d'amplada i 134,50 d'alçària; l'escala és d'l per 300.
Comprèn el sector de ponent de la vila i té per límit oriental la rambla Vidal.
(9) La casa del Perol, que obstruïa el començament del carrer, fou enderrocada,
prèvia expropiació (actes municipals de 4 juny 1886 i 11 maig 1887).
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El carrer de la Riera des del pont de fusta que comunicava amb el carrer Estret. (Foto de
l'Arxiu Municipal).

l'extrem oposat, les cases estan mancades de façana principal, o sia, que
aquestes cases tenien l'entrada pel carrer del Monestir; els darreres
arribaven fins al marge mateix de la riera, de manera que el carrer
quedava tancat en aquest indret, i el trànsit entre el carrer de la Riera i
la plaça del Monestir es feia per la travessia de la Riera. El punt més
reculat de la conca es trobava a la casa núm. 19, encara existent,
cantonera amb el carreró de Sant Llàtzer; aquesta casa dista, en el pla
de Gallart, uns 13 metres de la ratlla projectada.
Puc donar fe de com era l'avinguda de Juli Carreta vers l'any 1913,
per haver viscut jo al núm. 27, abans del cobriment de la riera. El carrer,
al seu acabament, s'havia obert, si bé era tan estret que no crec que
permetés el pas d'un vehicle. L'aspecte del carrer no podia ésser més
decebedor, a causa de la irregularitat del traçat i del fort desnivell del
terreny. Destacaven de la resta les cases nums. 25 i 27, de nova planta
(eren les dues úniques que ensems havien corregit el desnivell), les quals
sortien considerablement respecte a les altres; la casa núm. 23 apareixia
reculada uns 8 metres. En l'alineació actual, tot i haver-se reconstruït la
major part de les cases, aquestes, en el tros comprès entre la placeta de
Sant Pere i el carreró de Sant Llàtzer, mantenen encara una corba
pronunciada. Altrament no s'han evitat certs «queixals», com el de la
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casa núm. 31, cantonera amb la travessia de la Riera, reconstruïda fa
poc, la qual inexplicablement s'ha fet recular 1,50 metres respecte a la
casa del costat. El tros de carrer més regular és el comprès entre els
números 33 i el 45, justament el que antigament estigué privat de pas.
A la resta del carrer queden encara diverses cases antigues, no cal dir
que reculades (les núms. 1, 5, 7, 13 i 19), ensems afectades per la rasant
-cal baixar fins 4 i 5 graons per accedir-hi.
Carrer de Maragall. La conca afecta el costat dels números senars;
comença a la pujada del carrer, al núm. 23, i acaba al núm. 3 del carrer
Bourg de Peage. La corba d'antuvi era força acusada, com pot
observar-se per les cases antigues existents, núms. 27, 29, 31 i 35;
aquestes dues darreres apareixen força reculades, més de 4 metres,
respecte la casa núm. 33, que és relativament moderna (a la façana s'ha
conservat la lletra inicial «C»). La part més reculada s'escau a la casa
antiga núms. 59-61, cantonera amb el carrer de Bartrina. A l'altura del
carrer de Tueda ha calgut desviar endins les cases del costat oposat, per
tal de poder mantenir l'amplada del carrer.
Podríem ampliar força aquest grup dels carrers còncaus que encara
conserven cases antigues. Considerem suficients els descrits i passem al
grup c), o sia, als carrers que actualment no conserven indicis d'haver
tingut la forma de conca, si bé ens consta, per documents del segle passat,
que la tingueren.
Carrer/passeig dels Guíxols. Sens dubte és el carrer que ha tingut
la conca més pregona de totes. Fou també el carrer que més trigà a ésser
totalment rectificat; molta gent pot recordar com era la part més
reculada, abans de la construcció del bloc d'apartaments, núms. 12 al

Pla del carrer/passeig dels Guíxols de Pere Pascual de l'any 1884. (Esquematitzat per a la
publicació per Lluís Esteva).
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18. L'arquitecte Guitart, tot referint-se, en la Memòria del pla general,
al «anfíteatro de edifícaciones mas inmediatas a la mar», deia: «La forma
de dicha alineación recuerda perfectamente la de la orilla, a la cual
obedece, sin preocuparse para nada de la línea recta que tan fàcil les era
adoptanx Ultra el pla de Guitart, a l'Arxiu Municipal es conserven dos
plans parcel·laris dels Guíxols, del mestre d'obres Pere Pascual, datats 1
desembre 1884 i 4 octubre 1887(10). En el primer pla, el passeig hi és
assenyalat amb un doble rengle d'arbres de traçat curvilini, paral·lel al
front d'edificis i al marge de la platja. En el pla de Guitart, el marge
encara no ha estat reformat i la seva corbatura penetra fins al centre del
passeig actual.
La conca del carrer dels Guíxols, d'una longitud de 190 metres,
anava des de l'actual edifici del casino la Constància fins a la fàbrica
Batet, essent aquests dos punts els adoptats per a la definitiva alineació.
Recordem que anteriorment, al lloc que ocupa el casino, hi havia unes
cases que calgué enderrocar, les quals sortien força de la ratlla
d'edificació. Segons els esmentats plans, el punt més reculat s'esqueia a
l'altura del carrer del Doctor Zamenhof, inexistent l'any 1887, i distava
uns 20 metres de la ratlla. Tanta era l'extensió del terreny buit que
quedava entre les cases i la ratlla proposada, que a l'acta del Consistori
municipal de 27 maig 1885 es llegeix: «Si la casa de Izal se adelantara
20 metros, llegaria al centro del surtidor. En tales circunstancias, la
nueva casa que se construyera quedaria aislada en medio del paseo, sin
necesidad de derribar la antigua». Arribà a proposar-se la idea de
«formar manzanas», les quals haurien donat lloc a l'obertura d'un nou
carrer paral·lel al dels Guíxols. I afegia: «Se podria evitar comprometiéndose todos los propietàries a adelantar sus casas a la vez». En el pla de
Pasqual de 1887, s'assenyala l'extensió de les parcel·les que havien
d'avançar; la suma d'elles, en nombre de 22, era de 1.928,24 metres
quadrats; la parcel·la més extensa amidava 12,30 metres lineals de
façana. L'Ajuntament fixà per a les parcel·les el preu de 1,50 pessetes el
pam quadrat, i donà facilitats per al pagament. Veient que així i tot els
propietaris de les cases estaven poc dispostes a adquirir i edificar els
solars, per tal d'estimular-los, procedí a construir pel seu compte, no
(10) El pla de 1884, a escala d'l per 200, fou publicat per Lluís Esteva («Quaderns
Municipals» de 10 desembre 1980). El pla de 1887, a escala d'l per 500, comprèn un
sector més ampli i porta per títol: «Proyecto de urbanización del terreno denominado
Tueda, rectifïcación del cauce de la riera... y alineación de las calles y paseos anexos a
dicho terreno, desde el Portalet a Tueda».
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sols la voravia sinó també els fonaments de les parets de façana, en tota
la llargada del carrer, rescabalant-se de la despesa posteriorment. Com
ja he dit, passaren força anys abans les cases no foren totalment
reedifícades en deguda forma.
Carrer dels Arbres (actualment rambla d'Antoni Vidal). Heus ací
un altre carrer, situat en el lloc més cèntric de la ciutat, que ha estat
totalment reedificat, el qual fou afectat, en el seu costat de llevant, per
una assenyalada corbatura. El primer esment que he trobat referent a la
rectificació d'aquest carrer és de l'any 1839, i, per cert, no és pas
favorable a la reforma. Vegeu el que diu l'acta municipal de I'l de gener
d'aquell any:
«En respuesta al oficio de la Diputación de 14 de octubre
ultimo. Que no conviene se de nueva forma a la calle de los
Arboles, porque no es útil ni necesario variaria; porque tiene
la mayor espaciosidad, buen aspecto sus casas, seria una
deformidad alinearia rectamente como figura en el diseno
núm. 3 la línea encarnada, dejando como està el otro lado
de la calle, y porque muchos vecinos, por carecer de medios
para adelantar sus casas hasta la línea encarnada, dejarían
por su parte probablemente incompleto el plan, y si otros
adelantasen, quedaria sumamente feo por su desigualdad y
entradas y salidas de los edificios de la pretendida obra».
L'interès per a la rectificació es manifestà l'any 1852, quan
l'Ajuntament encarregà a Martí Sureda la confecció d'un pla parcial del
carrer. El pla, d'aquell any, fou modificat per un altre, també de Sureda,
de l'any següent (acta municipal de 22 desembre 1853), el qual estigué
vigent molts anys (acta de 16 setembre 1875); no he pogut localitzar cap
d'aquests plans. Anteriors a ells deuen ésser altres dos plans que es
conserven a l'Arxiu Municipal (lligall 678, núm. 5); no porten data ni
signatura dels autors. L'un és un simple dibuix en el que s'indiquen la
situació de les cases i el nom dels respectius propietaris. L'altre pla, més

La rambla d'Antoni Vidal segons un pla anterior a l'any 1851. (Calc de Narcís Soler).
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acurat, amida 60 centímetres; s'hi assenyala la ratlla d'edificació
proposada, així com la profunditat o distància en pams de les cases fins
a la ratlla. Segons aquest pla, el punt més reculat corresponia a la casa
núm. 40, cantonera amb el carrer de Jacint Verdaguer, distant de la ratlla
21 pams (11) . La conca era enlletgida, produint un pèssim efecte, per dos
edificis, la peixateria i una casa propietat d'Antoni Vidal, situats on avui
hi ha l'immoble cantoner amb el carrer major, propietat de la Caixa de
Pensions i d'Estalvis per a la Vellesa. Ambdues construccions avançaven
vers el vial de manera que sortien entre 15 i 17 pams. L'enderrocament
de la peixateria motivà un llarg litigi amb Joan Reig, a qui l'Ajuntament
havia permès la construcció d'un pis damunt l'edifici.
Carrer de la Penitència. Calgué expropiar les dues cases que hi havia
a l'entrada del carrer, núms. 1 i 3, les quals obstruïen més de la meitat
de l'amplada del vial (Manual d'Acords, actes de 5 i 23 juliol 1876).
Contràriament, Anna Carreró, aquell mateix any, pagava a l'Ajuntament, per terreny pres a la via pública, 608 pessetes, per 304 pams
quadrats (acta de 6 agost 1876).
Crec haver demostrat suficientment l'existència dels carrers en
forma de conca en el sector més antic de la població guixolenca, així
com l'amplitud del fenomen, que és, ara com ara, un enigma per a mi.
Com hem vist, aquest fet condicionà de tal manera l'estructura dels
carrers antics que, malgrat els esforços fets pels Ajuntaments per
rectificar-los, el problema no es pot dir que estigui resolt totalment.

(11) A l'Arxiu Municipal (lligall 678) es conserva una sèrie de notes soltes de
liquidació de parcel·les de terrenys del comú cedits als propietaris de les cases que havien
d'avançar, referents a diversos carrers, en un període de deu anys (1858-1868). Hi he trobat
vuit notes pertanyents al carrer dels Arbres. La casa de Pere Mr. Baster avança 1,228 pams
quadrats, que importen 4.914 rals (5 gener 1858); La casa de Ramon Bousarenys avança
22,5 pams en un front de 44,5 pams, o sia, 1.001 pams quadrats (23 juny 1860). En altre
lloc, el secretari de l'Ajuntament Marià Marcillach dóna compte (acte de 24 juny 1856)
d'haver cobrat de diversos propietaris del carrer dels Arbres 10.104 rals, mentre que, d'altra
banda, ha pagat 3.729 rals per indemnització de terrenys cedits pels propietaris, quedant
en dipòsit 3.729 rals destinats a l'adquisició de la casa/pis de Joan Reig de les peixateries.
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AUTORITATS MUNICIPALS I
ECLESIÀSTIQUES DE SANT FELIU
DE GUÍXOLS
DES DEL 1800 FINS AVUI
PER
LLUÍS ESTEVA i CRUANAS

Aquest treball pretén tan sols donar a conèixer les autoritats civils
i eclesiàstiques que han governat el municipi i la parròquia de la
vila-ciutat de Sant Feliu de Guíxols des del començament del segle
passat fins avui.
No creiem haver assolit la totalitat de les dades preteses. Amb la
documentació al nostre abast, això és poc menys que impossible. Hem
d'acontentar-nos amb una barreja de dates: unes, exactes (preses de
possessió i cessaments trobats) i les altres, incertes, bé que probablement
s'apropen a les reals.
És evident que les autoritats motiu d'aquest estudi depenien del
moment polític pel qual travessava el país. Veurem com alguns alcaldes,
abats i rectors són canviats a conseqüència de fets ocorreguts a Madrid,
a Barcelona, a Girona o a la nostra vila-ciutat. Seria bo poder presentar
entrelligades les autoritats guixolenques amb els moments polítics
generals i locals, però no és pas aquest el nostre propòsit d'avui, si bé
algunes vegades ens hi referirem -de passada o amb tot detall- segons
quines siguin les referències que n'hàgim trobat, preferentment en els
llibres oficials més importants per aquests temes: Manuals d'Acords
municipals i llibres parroquials.
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El treball, com és lògic, consta de dos capítols: un fa referència a
les autoritats municipals; l'altre, a les eclesiàstiques.
Abans d'exposar-los, però, donarem la bibliografia i les abreviatures
usades.
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Guíxols, «Subsidia Monàstica, 2», Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1971, ps. 331-404. Dóna notícia dels abats des del 1601 al
1835.
ERNESTO ZARAGOZA PASCUAL, Historia de los abades del
monasterio de Sant Feliu de Guíxols (siglos X-XIX), Zamora, 1982.
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ABREVIATURES

ACA = Arxiu de la Corona d'Aragó.
ADG = Arxiu Diocesà de Girona.
B
= Llibre de Baptismes de l'Arxiu parroquial de Sant Feliu de
Guíxols. A la relació d'autoritats eclesiàstiques, (B, 4-3), per
exemple, equival a llibre de baptisme, núm. 4, foli 3. Igual
explicació cal aplicar als altres llibres parroquials.
D
= Llibre de defuncions.
DA = Llibre d'òbits d'albats.
M
= Llibre de matrimonis.
GEC = Gran Enciclopèdia Catalana.
M.A. = Manual d'Acords del municipi guixolenc. A la relació d'alcaldes,
(43-58), per exemple, equival a dir Manual d'Acords, núm. 43, foli 58.
SBG = Secretaria del bisbat de Girona.

RELACIÓ DE BATLLES I ALCALDES

Des del 1800 Sant Feliu ha tingut els cent batlles-alcaldes que
presentem tot seguit. Abans de donar-ne l'inventari, però, farem dues
consideracions:
1. El nostre treball comença quan la màxima autoritat municipal
era exercida per un batlle (cosa que succeeix fins el 1813) i acaba quan
ho era un alcalde (des del 1835). El període de temps que va entre les
dates esmentades (1813-1835) trobem barrejades ambdues paraules i
-dada curiosa- Francesc Patxot és el primer que consta «alcalde» (en un
document del 24-VI-1814), si bé després el tornem a trobar «batlle» (en
un altre del 19-VIII-1814). Per això en el nostre inventari hem tingut
bona cura d'usar la paraula exacta -batlle o alcalde- tal com consta en
els documents consultats. Entenem que així queda constància de quan
i com es produí el canvi esmentat en el municipi guixolenc.
2. Per a fer la relació dels batlles ens hem servit dels Manuals
d'Acords municipals i aquests no hi són tots, no sempre són complets,
ni tots foren relligats per ordre cronològic, circumstàncies que
impedeixen o dificulten completar el nostre treball amb exactitud.
Fetes aquestes observacions, heus ací la relació dels batlles-alcaldes
amb les signatures respectives, excepte la de Domènec Castellà (núm.
9), que no hem trobat:
1. Dr. COSME PATXOT i CARRERAS, batlle, almenys des del
15-11-1800 (43-258v) fins una data incerta, puix no hem trobat els M.A.
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corresponents. En concret, no coneixem ni la data del nomenament ni
la cessació.
2. SEBASTIÀ VIDAL, major de dies, batlle, almenys del 3-1-1802
(44-2) al 27-XII-1802 (44-59), dates que segurament no són ni la del
nomenament ni de la cessació"'.
3. MANUEL CABANAS, comerciant, batlle, de I'l 1-II-1803,
nomenat per la «Real Audiència de este Principado» en data 15 de gener
(44-63v i 65) per tal que ho fos durant dos anys consecutius, és a dir,
fins el 31-XII-1804; en realitat, però, cessà el 3-X-1803 (f. 120) a causa
d'una circumstància que no hem pogut escatir<2).
4. Dr. JOAN TORROELLA, batlle per insaculació, almenys des
del 20-X-1803 (44-20) fins el 6-1-1805, data en la qual presenta la
dimissió car, segons consta en el seu nomenament, havia d'ésser batlle
fins el darrer de desembre del 1804 (fs. 189 i 195)(3).
Com que no arriba el nomenament del nou batlle, presideix Josep
Dausà, regidor degà i vice-batlle, «por vacancia de la vara» (sessió del
20-11-1805, f. 197). El 16-VIII-1805, Baldiri Thomas és regidor degà(4).
5. Dr. PERE PLA i CALDERÓ, batlle real, almenys des del
7-IX-1805 (45-25v) fins el 31-XII-1806 (46-14v)(5). En un dels
documents diu que és «Abogado de la Real Audiència y Bayle Real»
(45-26v).
(1) Durant diversos anys, en el Protocol inicial de cada Manual d'Acords consta
que les actes ressenyades en el llibre comencen després de Nadal. Per això, abans dels
acords del gener se n'hi troben dels darrers dies de desembre -posteriors a Nadal- però que
no duen l'any que els correspon segons el nostre entendre actual, sinó que són registrats
com si fossin de l'any següent. Anomalies que, com és lògic, hem rectificat Trobem, per
exemple, que Vidal (batlle núm. 2) cessa el 27-XII-1803 essent així que la data correcta
és27-XII-1802.
(2) L'última sessió que presideix Cabanas és al f. 120, com hem escrit, i la primera
que té per alcalde Torroella és al f. 20 del mateix any i del mateix M. d'A. Això demostra
les dificultats que presenta aquest treball.
(3) En efecte, al foli 189 esmentat es llegeix: «puesto en execución la insaculación
de los sugetos que en esta dicha Villa havian de servir los respectivos oficiós de Bayle,
Regidor y Sindico Procurador general, dexo para inteligencia y govierno una Instrucción
a la misma insaculación, qual entregó a este Cuerpo político y se custodia en el arca de
tres llaves, en que por lo tocante al oficio de Bayle se hallan continuadas las expresiones
siguientes= El Bayle actual deberà servir o exercer su empleo por el resto de este ano, y
por todo el demàs tiempo que falta hasta completar el bienio para que estaba nombrado
Manuel Cabanas, y deberà conduir en fin de Diciembre del ano próximo de 1804».
(4) El nomenament valia fins el darrer dia de l'any. Com que el nou alcalde tardava
un o més mesos a prendre possessió, quedava un buit de poder que ocupava generalment
el regidor degà. Quant als alcaldes, podien donar-se tres casos: 1) si l'alcalde estava
descontent, el 31 de desembre presentava la dimissió; 2) si els descontents eran els regidors,
exigien la dimissió de l'alcalde i 3) si l'actuació d'uns i altres era correcta, l'alcalde seguia
actuant fins que arribava el nou.
(5) En el M. d'A. consta 31-XII-1807 quan, en realitat, ha d'ésser 1806. Veg. la
nota núm. 1.
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Signatures autògrafes de les primeres autoritats municipals guixolenques (1800-1823).

Després signen Salvador Nadal, vice-batlle; Baldiri Thomas, regidor
degà, i Rafael Arxer, degà, sense que hàgim trobat el cessament de Pere
Pla i Calderó.
6. Dr. SALVI CASTELLÀ, metge, batlle des del 16-11-1807
nomenat per «su Exc? y Real Acuerdo» amb escrit del 17-1-1807 (46-25).
Com que el nomenament era per a dos anys «contaderos desde el dia
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primero de enero de este ano (1807) hasta el ultimo de Diciembre» de
1808 (46-25v), Castellà havia de cessar el 31-XII-1808 (f.25v), però el
13-XI-1807 «queda escusado» (f. 44v).
7. NARCÍS DE DOMÈNECH, batlle nomenat pel «Real Acuerdo» esmentat. Des del 13-XI-1807 fins el darrer dia de l'any 1808 «y
pasado dicho dia por quedar sin jurisdicción, deberà entregar la vara al
Regidor Decano y serviria hasta que se le nombre sucesor por aquel
bienio» (46-44); així continuà essent batlle fins el 26-111-1809 (f. 25).
8. Dr. NARCÍS SALOMÓ, batlle, des del 26-111-1809 fins una
data desconeguda.
9. Dr. DOMINGO CASTELLÀ i DE VERNA. Tan sols hem
trobat un document del novembre del 1810 on consta que és batlle
(46-12). Cal recordar que falten la major part de les actes d'aquest temps
(Guerra del Francès o de la Independència) i, per això, tampoc no hem
trobat la seva signatura. El 9-II-1811 és «Regidor en tercer ordre y com
a tal vice Batlle per lo Gobern Espanol» (46-15v).
Narcís de Domènech presideix «Per ocupació del Batlle del Cantó»
el 10-111-1811 i diverses reunions més (46-16v) <6) .
10. FRANCESC PATXOT i MARCILLACH(7), batlle, des d'una
data que no hem trobat fins el 31-VIII-1813 (47-1) en què, d'acord amb
la Cèdula del 30 de juliol darrer, «se manda que se disuelvan y extingan
los Ayuntamientos y Alcaldes constitucionales; que se restablezcan los
Ayuntamientos, Corregimientos y Alcaldías Mayores en la planta que
tenían en el ano 1808 y que a fin de acelerar su restablecimiento y evitar
los embarazos e inconvenientes de nuevas elecciones, sean puestos en
(6) Compte, puix hi ha diversos 16v, un per a cada any.
(7) Segons la G.E.C. (final de la p. 371) Ferran Patxot i Ferrer, autor de Las minas
de mi convento, era avi de Rafael Patxot i Jubert, cosa que no és correcta. Segons les dades
que hem trobat, la genealogia dels Patxot creiem que és aquesta: En data desconeguda per
nosaltres, Anton Patxot, patró, casà amb Maria P. Thomas. Llur fill, Rafael Patxot y
Thomas (batejat el 10-1-1720), negociant i mariner, el 19-V-1754 casà amb Maria Teresa
Marcillach i Vila (b. 25-IV-1728).- Entre altres, tingueren 2 fills: I) Francesc d'Assís Patxot
i Marcillach, comerciant, hisendat, que casà amb Cristina Ferrer i Boter, de Blanes, filla
de Fèlix Ferrer i Anna M? Boter. 2) Josep Patxot i Marcillach que casà amb Anna Mf
Ferrer i Boter, de Blanes, filla de Fèlix Ferrer i Anna M? Boter. Per tant, creiem que dos
germans es casaren amb dues germanes.- Del matrimoni I) naixé, entre altres, Rafael Patxot
i Ferrer que fou 7 vegades alcalde de Sant Feliu i també diputat provincial; del matrimoni
2) nasqué Ferran Patxot i Ferrer, autor de la novella romàntica esmentada. Si és com
creiem, ambdós eren cosins germans.- Rafael Patxot i Ferrer (b. 30-1-1810), hisendat, casà
amb Teresa Llagostera i Baguer.- Un de llurs fills, Eusebi Patxot i Llagostera (b.
4-XII-1845), bon músic, casà amb Clara Jubert i Peya, de Palafrugell.- Rafael Patxot i
Jubert (b. 10-V-1872) fou un de llurs fills.
Per a més detalls de la família Patxot, veg. LLUÍS ESTEVA, Rafael Patxot i Jubert
1872-1964, «Quaderns d'Informació Municipal» núm. 2 del 10-VII-1979 i Ferran Patxot
i Ferrer, 1812-1859, Id. núm. 5 del 10-X-1979.

148

AUTORITATS MUNICIPALS I... DEL 1800 FINS AVUI

7

posesión de sus respectives empleos los que los obtenían y servían en
dicho ano: resultando que los que lo eran en 18-111-1808 son D. Narciso
de Domènech como a Bayle, Juan Tomàs, Regidor en orden 2? (vacante
el mayor o Decano por muerte del que lo era Gerónimo Baster)...»
11. NARCÍS DE DOMÈNECH, batlle real, del 31-VIII-1813,
almenys fins el 21-XI-1813 (47-43v).
12. FRANCESC PATXOT, alcalde primer, almenys des del
24-VI-1814 (49-27) fins el 19-VIII-1914, batlle primer (49-20)(8).
13. JULIÀ MARTÍ, calderer, batlle real, del 17-111-1815 (47-23)(9)
probablement fins el 31-XII-1816, car si bé no hem trobat la cessació,
en el nomenament -que és del 27 de gener- (f.24) diu que val fins l'últim
dia de 1816 (47-24).
14. MIQUEL NADAL, batlle real, almenys des del 2-III-1817
(48-43) fins el 28-XII-1818 (48-lv del 1819)(10).
Després presideix Narcís de Domènech, vice-batlle, «Caballero
donzel por no haber parecido el Sr. Bayle».
15. GARPAR BACÓ, oficial retirat, hisendat, batlle nomenat pel
«Real Acuerdo» del 9-V-1819 (48-32v) (el nomenament és al f. 33 i duu
la data 26 d'abril), almenys fins el 23-11-1820 (49-61).
16. FELIU MAURY, alcalde0 '>, almenys del 21 -III- 1820 (48-1)
fins 1' 1-1-1821 (48-l) (12) .
17. PERE LLAGOSTERA, alcalde, del 7-1-1821 (48-3) a
18. JOAN THOMAS, alcalde, de l'l-I-1822 a H-I-1823 (48-la).
19. PERE MÀRTIR BASTER, alcalde, de I'l -I- 1823 almenys fins
el 18-11-1823 (48-lb). El 21-V-1823 (48-1) el comte de Rastignac,
(8) En el document primer consta «Alcalde Primen> i en el segon «Batlle Primen>.
Observem, també, que el foli 20 és de data posterior a la del foli 27, possiblement per error
d'enquadernació.
(9) Els M. d'A. contenen actes de sessions saltades. Ho hem dit abans. No resulta
gens fàcil seguir els fets. Així aquest M.d'A. núm. 47 del 1815 té dos folis 23 del mateix
any en llocs saltats.
(10) En el document diu 28-XII-1819, però creiem que la data és equivocada, perquè
normalment el càrrec d'alcalde era per a dos anys i també perquè el 1819 era alcalde
Gaspar Bacó. Veg. la nota núm. 2.
(11) En el document diu: Feliu Maury, Miquel Suris i Llorens, alcaldes. És evident
que Maury era alcalde primer i Suris, alcalde segon. Mentre fou alcalde, Maury no signà
cap acta: ho feia, ben sol, el secretari Maria Josep Sala. La signatura de l'alcalde l'hem
treta del f.24, sessió del 7-X-1821, quan ja no n'era.
(12) Observem com en els alcaldes núms, 16-19 en el mateix M. d'A. hi ha f. 1 de
1820, f.l de 1821, f. 1 de 1822 i f. 1 de 1823, entre altres. Cal recordar que els extractes de
les sessions de cada any tenen numeració pròpia. Més tard foren relligats els de diversos
anys. Això explica que alguns M. d'A. tinguin folis de numeració repetida, una per cada
any.
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mariscal de camp dels Cent mil Fills de Sant Lluís, comandant de la 3?
brigada de l'exèrcit francès «auxiliador», resident en aquesta vila, dóna
possessió al nou Municipi. De moment presideix Gerard Rovira, realista
i afrancesat, degà i vice-batlle (també «regente la vara de Bayle») fins
que el 9-VI-1823 (f.6v), per disposició superior, havia d'ésser alcalde
Gaspar Bacó o Miquel Nadal (que ho foren els anys 1819-1820 i
1817-1818, respectivament), però com que ambdós viuen fora de Sant
Feliu se nomena Julià Martí, batlle interí, càrrec que exerceix tan sols
del 9 al 17-VI-1823 (fs. 6 i 7). La cosa no pot seguir així i com que Bacó
continua a Girona i Nadal ha tornat, aquest és nomenat alcalde.
20. MIQUEL NADAL, batlle, del 17-VI-1823 (48-7) al
20-VII-1823, data en la qual els components de l'ajuntament són
separats de llurs càrrecs per la junta del corregiment de Girona «por
convenir así al mayor servicio del Rey, y de la Pàtria» (f. 12). Nadal,
però, ja no assistia a les sessions, car l'últim extracte que signa és del dia
6 del mateix juliol.
21. GERARD ROVIRA, àlies Pey, realista i afrancesat, «regente
la vara de Bayle» des de la sessió del 15-VII-1823 (48-9) i batlle des del
20 del mateix mes i any (f. 13) fins el 6-V-1825 (49-Iv)(13).
22. SEBASTIÀ VIDAL, àlies Tia Barnadet, batlle, del 6-V-1825
almenys fins el 3-1-1826 (49-47).
23. IGNASI BALCELLS, batlle, almenys del 30-1-1826 (49-48)
fins el 13-1-1827 (f. 77).
24. FRANCESC ARÚS, batlle nomenat per «S.E. el Real
Acuerdo», del 13-1-1827 al 30-IV-1828 (49-106).
25. LLUÍS DE DOMÈNECH, batlle segons «Real Despacho de
S.E. y Real Acuerdo», des del 30-IV-1828 fins el 20-VI-1828 o una data
propera, com es veurà tot seguit.
26. ESTANISLAO SANCHEZ Y PUY, nomenat el 20-VI-1828
per un «Real despacho» de Fernando VII que, entre altres coses, diu:
«Por cuanto deseoso yo del bienestar de mis Pueblos, de que se les
administraré pronta y recta justícia y atender a su tranquilidad y
prosperidad por mi R.O. de tres enero de este ano (...) vine a crear un
(13) Aquest batlle, que devia ésser del morro fort, el 28-1-1824 ordenà que els
ex-regidors constitucionals i llur secretari paguessin 96 duros per les despeses d'enderrocar
les fortificacions guixolenques que aquells havien fet alçar i, més endavant, els reclamaren
altres quantitats. Però quan girà la truita, el 1836 Gerard Rovira fou obligat a tornar els
96 duros i a pagar altres quantitats per les defenses que havia fet tirar a terra aleshores que
fou batlle (FRANCISCO Y MARIA JOSÉ SALA, Memorias históricas de la villa de San
Feliu de Guíxols desde su fundación hasta el siglo XIX de la era cristiana, ms. 1860.
AHMSF, sec. XXXII, lligall 10.
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Alcalde Mayor Letrado perpetuo en esta Villa, con la dotación de seis
mil reales vellón y que cese para siempre el nombramiento de los Bayles
o Alcaldes Ordinarios, según ha sido costumbre hasta aquí, quedando
los individuos de su Ayuntamiento en los mismos termines que lo estan
en las demàs Villas y Lugares de dicho mi Principado. Por lo tanto por
la presente quiero y es mi voluntad, que ahora y para siempre jamàs,
haya un Alcalde Mayor Letrado perpetuo en esta Villa de San Feliu de
Guíxols y Pueblos que a su tiempo se le demarquen de jurisdicción (...)
nombro para la vara de Alcalde Mayor de esta Villa y Pueblos que a su
tiempo se le senalen (...) a D. Estanislao Sànchez y Puy (...) por espacio
de seis anos (...)». A la presa de possessió «se le ha admitido por tal (...)
entregàndole la vara que usaba el Bayle cesaníe, el sello pequeno, la
llave de la càrcel, otra vara grande y la pequena que también usaba el
citado Bayle y otras llaves (...) y habiendo tornado el asiento que le
corresponde, todo en senal de la verdadera y real posesión que ha
tornado de la vara de Alcalde Mayor (...)» (49-84). Seguí en el càrrec fins
el 18-1-1835 (50-3v.).
El dia de la festa major del 1900, Miquel Andreu va publicar al
setmanari guixolenc «El Puerto» un escrit titulat Fiesta mayor...
retrospectiva. En ell es donen notícies del nostre «Alcalde Mayor» i, com
que les creiem curioses, les reproduïm tot seguit:
«En la segunda dècada del presente siglo (XIX), siendo Alcalde
Corregidor nombrado por Fernando VII, el cèlebre Sanchiz y Puy
motejado por el vulgo con el nombre de xinxas y poys, gallego de
nacimiento y muy dado a los procedimientos autoritarios del Conde de
Espana, aunque abrigando en medio de todos una alma bondadosa,
parece que sucedieron algunos percances funestos resultados durante la
fiesta del Salto de Calasanz, y a fin de evitaries para siempre, mandó
arrojar algunos centenares de carretadas de piedra al funesto pozo,
prohibiendo para siempre semejante peligroso espectàculo. Desde
entonces la cala de Saní Pere y Sant Feliu que podia recorrerse
buceando, quedo transformada en una fresca y tenebrosa playa, a la cual
da acceso una pequena abertura situada al lado opuesto de Calasanz; y
empezó a celebrarse la cucana marítima de la Pedrera que es aún hoy
dia uno de los espectàculos mas típicos de nuestra fiesta mayor». I, en
nota al peu, diu: «Algunos de los ucases del cèlebre Corregidor no
dejaban de ser inocentes y ridículos. Estaban prohibidas las patillas y
bigotes, teniendo que ir los hombres completamente resurados. De
noche nadie podia salir sin llevar un farol en la mano y aún debían dar
cuenta satisfactòria de los motivos de su salida a las rondas, so pena de
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29,31,39,44,48,51,61

Signatures autògrafes de les primeres autoritats municipals guixolenques (1823-1850).

paliza o càrcel. A los toques del Avé Maria, Angelus, etc, todo el mundo
debía descubrirse, arrodillarse y rezar; y cuando pasaba en Campanetas
o sea el sacristàn con una campana anunciando en cada esquina la
muerte de algun vecino, todo transeunte debía pararse y contestar el
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padrenuestro que por su alma rezaba el monaguillo. Cuànto han
cambiado los tiempos!». Si el 1900 Miquel Andreu opinava que les coses
havien canviat, òquè diria actualment?
A l'Arxiu Històric Municipal de Sant Feliu falten la major part dels
acords municipals de 1829 a 1832. Pels pocs documents consultats es
dedueix que Jacint Camós el 23-IV-1832 (49-138v) era regidor degà(14);
Francesc Serra ho era el 26-XII-1832 (f. 135); altra vegada Jacint Camós
del 27-XII-1832 (50-I)(15) fins el 18-IV-1833 (f. 18); Lluís de Domènech
del 18-IV-1833 fins que morí; Joan Duran, comerciant, del 3-X-1833
(f. 50) fins el 26-1-1834 (f. 13); Anton Casas, també regidor degà, del
26-1-1834 fins la presa de possessió de Bernich, bé que no assistí a les
darreres sessions.
27. JOSEP BERNICH, de l'll-XI-1835 (50-26), alcalde per dos
anys com a resultat de l'elecció de regidors, fins el 8-VII-1838 (51-28).
A la sessió de I'l-I-183 7 consta «Alcalde 1? Constitucional».
28. MIQUEL SURÍS, alcalde primer, del 8-VII-1838 a I'l 1-VIII1839 (51-67v).
29. RAFAEL PATXOT i FERRER(16), alcalde primer constitucional, de I'l 1-VIII-1839 (51-67v) al 18-VIII-1839 (f.72), data en la qual
dimití perquè era «arrendatario de uno de los arbitrios para el consumo
de esta villa», càrrec que era incompatible amb el d'alcalde.
30. MANUEL SUNER, alcalde primer constitucional, del
18-VIII-1839 (51-72) a l'l-I-1840 (52-1).
31. RAFAEL PATXOT i FERRER, alcalde primer constitucional, de 1'1-1-1840 (52-1) al 20-X-1840 (f. 81 v). Cessa perquè és elegit
«individuo de la Diputación Provincial por este Partido» i ha de
traslladar-se a Girona'17).
32. ANTONI BASCOS, que era alcalde segon, passa a alcalde
primer constitucional. Del 20-X-1840 (52-81 v) a I'l-I-1841 (f.l).
33. JOSEP BERNICH, alcalde primer constitucional, des de
(14) Anotem ací els regidors degans perquè l'alcalde major ho era de diversos pobles.
Per tant, el regidor degà venia a tenir funcions d'alcalde, puix moltes vegades l'alcalde
major no assistia a les sessions.
(15) A l'original diu 1833, però com que la sessió que segueix és del 7-1-1833, és de
suposar que el primer era de l'any anterior. Veg. la nota 1.
(16) Rafael Patxot i Ferrer, com hem dit a la nota 7, fou 7 vegades alcalde i també,
diputat provincial. Era un guixolenc que destacà per la seva rectitud i energia a fer complir
les ordenances municipals. Personatge important, mereix una biografia acurada.
(17) A l'ofici del «Jefe Político Antonio de Aloy» es diu a Patxot: «Habiendo sido
V.S. elegido individuo de la Diputación Provincial por ese Partido y siendo sumamente
interesante el que dicha Corporación quede instalada, me veo precisado a escitar el celo y
patriotismo de V.S. a fm de que procure trasladarse a esta Capital tan luego como este
llegue a sus manos... Gerona, 17 de octubre de 1840» (M. d'A. 52, f. 81 v).
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1'1-1-1841 (52-1). En prendre possessió diu que ha presentat la renúncia
per incompatibilidat i que accepta provisionalment el càrrec tan sols per
obeir la llei i que així que la renúncia li sigui acceptada deixarà el càrrec.
Efectivament, 23 dies després és «ecsonerado» per la Diputació «por ser
arrendatario de uno de los arbitrios municipales» (f. 14v).
34. RAFAEL ROBERT, alcalde primer constitucional, del
28-1-1841, primera sessió que presideix (52-16), al 24-IX-1841 (f.64v).
35. FRANCESC CALZADA i DEULOFEU, alcalde primer
constitucional, del 28-IX-1841 (52-65v) a l'M-1842 (f.l).
36. PERE MÀRTIR BASTER, alcalde primer constitucional, de
l'M-1842 (52-1) al 8-1-1843 (f. 13).
37. MARIA JOSEP SALA(18), alcalde primer constitucional, del
13-1-1843, bé «que fué nombrado por los electores el dia seis». «Con la
vara en la mano se ha colocado (...) en la mesa tomando asiento en el
lugar de la presidència, però con la protesta de no salir responsable en
nada de lo obrado por los anteriores Ayuntamientos y Alcaldes hasta la
fecha» (52-3v) puix que no volia acceptar el càrrec. Fracassat el
pronunciament contra Espartero i el que aquest representava, Sala fou
destituït per la Diputació el 23-X-1843 (f. 54) junt amb altres companys
del municipi perquè «durante la rebelión que està espirando, como
medida reclamada por la necesidad y para la salvación del país y de la
Reina bien que conforme a la voluntad general de esta villa, ha acordado
la Diputación Provisional separaries de sus cargos y destino, haciendo
que desempenen aquelles los que lo hicieron en el ano anterior» (f. 54).
38. PERE MÀRTIR BASTER, alcalde, del 23-X-1843 (52-54) al
31-III-1844 (54-10).
39. RAFAEL PATXOT i FERRER, alcalde, del 31-111-1844 a
l'l-I-1846 (54-1).
40. JOAN TOMÀS, alcalde, de I'l-I-1846 a l'M-1848 (54-1).
41. RAFAEL ROBERT, alcalde, de l'M-1848, bé que no
(18) Els Sala pertanyien a una família de notaris amb aficions historiogràfiques;
vivien al costat de l'hospital, cantonada al carrer del Mall.
L'avi, Francesc Josep Sala, començà les Memorias históricas... suara esmentades.
Durant la Guerra de la Independència se'l tingué per afrancesat i, com a tal, dut a la presó
de Tarragona. Morí el 2-1-1830, quan tenia 70 anys.
El fill, Maria Josep Sala, continuà les memorias del seu pare i en féu la major part:
des del núm. 87 fins el 360 i donà detalls importants de la història guixolenca. Fou secretari
del municipi i n'arribà a ésser alcalde.
El nét, Joaquim Sala i Martí, escriví l'opuscle imprès Relato histórico del origen,
servicios y glorias de la villa de San Feliu de Guíxols, y conmemoración de sus mas llustres
y distinguidos hijos, Girona, 1861. (Veg. JOAN TORRENT, Repertorio Bibliogràfica
Guixolense, XI, «Ancora» 9-XI-1961). Morí uns dies abans del 15-V-1897.
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presideix fins el 25 perquè era fora de la vila, a I'l-I-1850 (55-1).
42. JOAQUIM BALCELLS, alcalde, de l'l-I-1850 al 24-11-1850,
car li és acceptada la dimissió (55-12).
43. JOSEP ANTONI FOREST, alcalde, del 24-11-1850 a
l'l-I-1852 (55-lv), si bé des del 19-X-1850 (f. 45v) no assisteix a les
sessions; presideix majoritàriament Narcís Buxó, «Alcalde accidental».
44. RAFAEL PATXOT i FERRER, alcalde de I'l-I-1852 a
1'1-1-1854 (56-1), però després continua al municipi com a primer tinent
d'alcalde.
45. FRANCESC CALSADA i DEULOFEU, alcalde, de
1'1-1-1854 a I'l 1-VIII-1854, puix el governador ordena que «sea
cambiado el actual Ayuntamiento» (56-77).
46. JAUME LLOVERAS i RIBAS, alcalde, del 13-VIII-1854
(56-81 v), i des del 3-X-1854 «Alcalde Primero Constitucional», al
9-VIII-1856, per dissolució governativa de l'ajuntament (57-81).
47. RAFAEL ROBERT, fabricant de taps, alcalde primer
constitucional nomenat pel comandant general de la província (Sala,
328), del 9-VIII-1856 a l'll-XI-1856 (57-124).
48. RAFAEL PATXOT i FERRER, alcalde constitucional, de
l'll-XI-1856 a I'l-1-1861 (58-1).
49. SEBASTIÀ ANDREU, alcalde constitucional, de I'l-I-1861 a
l'l-I-1863 (59-1).
50. PERE MÀRTIR ESTRADA, alcalde constitucional, de
1'1-1-1863 al 16-V-1864, per dimissió que li fou acceptada (60-58).
51. RAFAEL PATXOT i FERRER, alcalde constitucional, del
16-V-1864al'l-I-1867 (61-1).
52. JOAQUIM MACIÀ i MATAS, àlies «Japet dels Bous»,
alcalde constitucional, de I'l-I-1867, per elecció municipal, al
30-IX-1868 (61-109) pel que es dirà tot seguit(19).
53. PERE CAIMÓ I BASCOS, president de la Junta provisional
Revolucionària, del 30-IX-1868 en què «Pronunciada esta población
secundando el movimiento iniciado en Càdiz, los abajo fírmados,
aclamados por la mayoría del pueblo, se constituyeron en Junta
provisional en la Casa Constitucional al objeto de reemplazar la
Autoridad existente...»(20); el 18-X-1868 (21) passa a «Ciudadano Alcalde
(19) Aquest alcalde hagué de plantar cara a una confabulació de trapelles que volien
alçar diversos blocs de cases en ple passeig del Mar, quan ja tenia 3 rengleres d'arbres.
(20) M.A. 61, f. 1 de les «Actas originales de las íuntas provisional y definitiva
Revolucionarias».
(21) M.A. 61, f. 1 de l'Ajuntament Provisional.
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Primero» de l'ajuntament provisional; I'l-I-1869, a les primeres
eleccions celebrades al nostre país per sufragi universal i secret, ho és de
l'ajuntament definitiu (62-1) fins el 15-X-1869 (62-112) que és destituït
i empresonat pels fets revolucionaris de la Bisbal(22).
54. JOAN CASAS i ARXER(23) «Alcalde Primero Provisional»,
nomenat pel governador militar de Girona, del 15-X-1869 al 16-1-1870
(63-2v), data en la qual és nomenat alcalde Francesc Daltabuit i Patxot,
que no pren possessió.
55. JOSEP BATET i GRANÉS, alcalde segon popular, des del
16-1-1870. L'I-IV-1870 és acceptada la dimissió de Daltabuit, que no
havia pres possessió. Aleshores Batet passa a «Alcalde Primero Popular»
(63-40v) fins que cessa l'l-H-1872 (63-1).
56. PERE CAIMÓ i BASCOS, alcalde popular per elecció (12 vots
contra 1), elegit I'l-II-1872. Quan el febrer del 1873 és proclamada la
República, Caimó convoca sessió extraordinària i en ella s'aprova una
alocució abrandada en la qual es llegeix: «iViva la República Espanola!
ÍViva la Libertad! iViva la Nación!»; també s'acorda «Que la Plaza de
la Constitución se denomine en adelante Plaza de la República» (64-12).
El 27-11-1872 Caimó és cessat «por haberse negado a autorizar el
apremio contra los deudores del tercer trimestre de la contribución
territorial e industrial correspondiente al actual ano económico,
alegando que dicha contribución no ha sido votada por las Cortes»
(63-17v). Però el 19 d'agost següent, a sol·licitud del municipi, el
governador el torna a nomenar alcalde (63-63).
El 28-VI-1873, com que diversos regidors critiquen l'ocupació de
l'església parroquial pels Voluntaris de la República a conseqüència
d'una ordre de Caimó, aquest presenta la dimissió, que no li és
acceptada. El 24-VIII-1873, en votació secreta i d'acord amb la llei
municipal, Caimó és reelegit alcalde (9 vots contra 1) (64-55). Tot just
iniciat el 1874 esdevé la «paviada» i les Corts republicanes són dissoltes.
A la sessió del 10 de gener, l'ajuntament que presideix Caimó, acorda:
«En virtud del estado anómalo actual a causa del cambio político
acaecido, ha habido estensa discusión sobre si se presentarà o no la
dimisión, toda vez que aún la Corporación no ha sido relevada como
algunas otras, però para no dejar la población en un abandono y que no
(22) LLUÍS ESTEVA, Testimoni de condemna de Pere Caimó, «Ancora», Nadal
1972; JOSEP CLARA i ÀNGEL JIMÉNEZ, El federal Pere Caimó, 1819-1878, Barcelona,
1975.
(23) LLUÍS ESTEVA, Joan Casas i Arxer, 1839-1923, «Quaderns d'Informació
Municipal» núm, 12, maig del 1980.
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suceda ningún conflicto, se acuerda que por el presente, a causa de las
noticias recibidas relativas a carlistas (...) no se haga dimisión,
aguardando resolverlo para dentro breve plazo» (64-2v). Dos dies
després (sessió del 12-1-1874) l'autoritat militar intenta formar un nou
municipi amb els majors contribuents, però aquests demanen la
permanència del que presideix Caimó. Finalment, el 3-IV-1874 és
destituïda tota la corporació (64-25).
57. JOAN CASAS i ARXER, alcalde de R.O., del 3-IV-1874 al
15-V-1876, data en la qual li és acceptada la dimissió pel governador
(65-163).
Silvestre Anglada és alcalde interí del 15-V-1876 al 18-X-1876
(65-214v) i Joan Alsina ho és fins el 8-XII-1876 (65-227v).
58. CEBRIÀ PRATS, «Alcalde Presidente» per elecció (8 vots
contra 5), del 8-XII-1876 a l'l-III-1877 (66-24).
59. ELISEU FOREST i CARDONA, alcalde de R.O., de
l'l-III-1877 al 2-VII-1879 (67-131).
60. BENET MONTANER, alcalde de R.O., del 2-VII-1879 a
l'l-VII-1881 (68-134v).
61. RAFAEL PATXOT i FERRER, alcalde de R.O., de
l'l-VII-1881 al 19-IV-1882 en què per «la gravedad de los disturbios
ocurridos» no assisteix més a les sessions.
Benet Montaner queda com alcalde accidental fins el 19-VI-1882
que és acceptada la dimissió de Patxot que ja no torna a ésser alcalde
(69-25v i 40v).
62. FERRAN JUBERT i GASCÓN, alcalde de R.O., del
19-VI-1882 a I'l-VII-1883 (69-170) data en la qual, per elecció (11 vots
conta 1), és alcalde Genis Vidal i Roure, que no pren possessió.
63. ALEIX SALA, de I'l-VII-1883 com alcalde interí i del
16-1-1884 com alcalde efectiu per elecció (7 vots contra 3), al
27-111-1884 per dimissió de bona part dels regidors (70-33).
64. AGUSTÍ CALVET i SERRA, alcalde de R.O., del 7 de març
al 17 de maig del 1884 (70-53) data en la qual dimiteix, bé que continua
de regidor.
65. CEBRIÀ PRATS, alcalde interí fins que el 4-VI-1884 ho és
efectiu. El 5-VII-1886 (71-48) presideix Joan Valls, alcalde interí. Però el
3-IV-1887 torna Prats a ser alcalde per haver estat «absuelto libremente
por la audiència de lo Criminal (...) en la causa que se le instruyó sobre
falsedades en matèria electoral (...) he acordado su reposición» a
1'1-VII-1887 (71-163v) en què Josep Quintana i Arxer és nomenat
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alcalde de R.O.; com que no pren possessió, Prats continua essent alcalde
interí fins que és nomenat el nou alcalde.
66. JOAN VALLS i BOSCH, alcalde de R.O., del 18-VII-1887
(71-174) a l'l-XII-1890 (72-153).
67. SEBASTIÀ CATEURA i FREXENET, alcalde per elecció
puix «el Gobierno de S.M. no ha hecho uso del derecho que le concede
la ley municipal en su articulo 49» (7 vots contra 2), de l'l-XII-1890 a
l'l-VII-1891 (73-48v).
68. JOAN CASAS i ARXER, alcalde de R.O., de l'l-VII-1891 a
l'1.1.1894 (74-1).
69. JOSEP AYMERICH i ROURA, alcalde de R.O., de 1' 1 -I-1894
al'l-VII-1895 (75-2).
70. ILDEFONS PERDRIEUX i CATEURA, alcalde de R.O., de
l'l-VII-1895 a l'l-VII-1897 (75-235).
Lluís Roig i Camós és elegit alcalde de R.O., però no es presenta.
Interinament presideix Sebastià Cateura i també Josep Soler i Parera fins
que el 20-X-1879 s'accepta la renúncia de Lluís Roig (75-271 v).
71. SALVADOR DALMAU, alcalde de R.O., del 20-X-1897
(75-272) a l'l-VII-1899 (76-201).
72. SALVADOR FÀBREGAS i BUICEL és elegit alcalde, puix
«visto que el Gobierno de S.M. no ha hecho uso del derecho que le
concede la ley municipal en su art. 49 de nombrar Alcalde» ho fan els
regidors mitjançant paperetes; el resultat és 9 vots per a ell i 7 per a
Janer. De l'l-VII-1899 (76-201) a I'l 1-III-1900, data de l'última sessió
que presideix. Des d'aleshores ho fan accidentalment Salvador Janer i
Eduard Carbonell, fins el 28-IV-1901 (78-134v).
73. EDUARD CARBONELL i BOSCH, alcalde-presidente de
R.O., del 28-IV-1901 al 17-VI-1902 (79-111), data en la qual presideix
per darrera vegada. A la mateixa sessió s'anuncia el nomenament de
Janer. Recordem que ambdós formen part de la comissió gestora per a
la construcció del port, la qual cosa sembla explicar la renúncia de
Carbonell i el retard de Janer a prendre possessió.
74. SALVADOR JANER i QUINTÀ presideix per primera
vegada el 15-VII-1902. No hem trobat cap detall del seu nomenament
(79-120), però sembla que fou de R.O.; des del 7-IV-1903 presideix Josep
Canellas i Sabater, i Agustí Arxer i Viadé, alcaldes accidentals, fins que
el 31-VII-1903 és acceptada la renúncia de Janer (81-60v).
75. IGNASI SALA i OLIU, alcalde de R.O., del 31-VII-1903 a
76. MANUEL VILAS i AYATS, federalista, alcalde primer per
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elecció (11 vots a favor i 1 en blanc), de I'l-I-1904 a I'l-I-1906 (82-98).
En aquesta darrera data Ildefons Perdrieux i Cateura és nomenat
alcalde de R.O. El regidor Lluís Casas, del Centre Català, protesta
«contra el nombramiento de Alcalde de Real Orden, que dice ser una
imposición del poder central, atentatoria a la dignidad del Municipio y
del individuo, confiando, termina, en que así lo reconocerà también el
propio designado». Seguidament Vilas, federalista, protesta de manera
semblant. Com a conseqüència, a la sessió següent Perdrieux presenta
la dimissió; per això no l'hem posat a la llista dels alcaldes. Des
d'aleshores presideixen Vilas, Iria i Lluís Martí, alcaldes accidentals.
77. JOSEP IRLA i BOSCH, federalista, elegit per 12 vots i 1 en
blanc. De I'l-VII-1909 (84-159) al 17-XI-1909, última sessió que
presideix (85-25v), puix sap que, de R.O., ha tornat a ser nomenat
Perdrieux (f. 31 v), que és canviat poc després perquè no vol prendre
possessió (f.56).
78. JAUME CARRERÓ i ARXER, alcalde per elecció (13 vots a
favor; no diu res més). De I'l-I-1910 (85-54) a I'l-1-1912 (87-106v).
79. NARCÍS DURAN i JUERA, federalista, alcalde per elecció
(12 vots i 3 paperetes en blanc). De l'M-1912 (87-108) a l'M-1916
(90-193).
80. FRANCESC MAS i LLEONSÍ, federalista, alcalde per elecció
(12 vots i 1 en blanc). De l'M-1916 a I'l-IV-1920 (96-62).
81. GUILLEM TELL i GURI, lerrouxista, alcalde per elecció (8
vots a favor i 9 en blanc -f.64- i, en segona votació, 6 afirmatius i 8 en
blanc -f.74v-). De I'l-IV-1920 a I'l-IV-1922 (99-187).
82. SALVADOR GRUART i GRUART, federalista, alcalde per
elecció (9 vots i 5 en blanc). De l'MV-1922 al 26-1-1923, data en la
qual és destituït (102-175).
83. GUILLEM TELL i GURI, lerrouxista, alcalde de R.O., la qual
cosa provoca la protesta de tots els altres partits. Canet, en nom de la
minoria federalista, formula «la mas enèrgica protesta por el nombramiento de Alcalde de R.O. calificando de abuso del Poder central la
destitución del alcalde nombrado por el pueblo y pareciéndole increible
que en los momentos de resurgimiento en Cataluna de la afírmación
autònoma, haya podido hallarse un hombre con bastante atrevimiento
para aceptar aquel cargo». De manera semblant es manifesten les altres
minories. Del 31-1-1923 (102-174v) al 8-VI-1923, data en la qual obté
un mes de permís (103-48), però no torna a presidir cap més sessió. Ho
fa Ramon Bonet i Coll, alcalde accidental, del 8-VI-1923 (f. 48) al
28-IX-1923 (f. 105 v).
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El 2-X-1923 (f. 106), establerta la dictadura de primo de Rivera,
presideix el capità de la guàrdia civil que destitueix l'ajuntament. Per
elecció dels vocals associats presents a la sessió és nomenat alcalde
Agustí Casas i Vinyas que «fundàndose en la ilegalidad de su elección»
no accepta el càrrec. A la sessió següent és elegit Ruscalleda.
84. SIXT RUSCALLEDA i CRUZET, alcalde per elecció dels
mateixos vocals associats (10 vots a favor i un en blanc). Del 3-X-1923
(103-III) al 30-111-1924, data en què l'ajuntament és destituït en bloc
(f. 187v). Tot seguit, entre els nous regidors nomenats pel delegat
governatiu, es procedeix a l'elecció de nou alcalde.
85. SALVADOR JANER i QUINTÀ, alcalde per unanimitat dels
17 votants (103-188v). Del 30-111-1924 al 20-111-1927 (III-28v) que cessa
perquè és nomenat diputat provincial i ambdós càrrecs són incompatibles.
86. PERE TORRAS i ALBERTÍ, alcalde per elecció dels regidors
governatius (14 vots i un en blanc). Del 20-111-1927 al 15-1-1930, data
en la qual se li concedeixen dos mesos de llicència (116-46v). Des
d'aleshores presideix Jaume Albertí i Miró, alcalde accidental, fins que
és nomenat el nou.
87. RAMON BONET i COLL, de la minoria «económicoadministrativa», alcalde per elecció dels regidors governatius (11 vots a
favor i un en blanc). Del 22-111-1930 (118-7) al 16-III-1931, última sessió
que signa (f.50), si bé probablement continua fins a les eleccions
municipals del 14 d'abril, que conduïren a l'enderrocament de la
monarquia.
Quan el 26-11-1930 fou nomenat regidor, presentà un escrit en el
qual protestava per haver-ho estat per R.D., forma que considera
contrària «a los principies de democràcia y autonomia» (118-3). Un mes
després, concretament a la sessió del 22-111-1930, es llegeix un ofici del
governador civil en el qual diu que «sin que el gobierno renuncie de un
modo absoluto a las facultades que le confiere el articulo 10 del R.D.
de 15 de Febrero próximo pasado, ha sido autorizada esta Corporación
municipal para que elija libremente al Alcalde y Tenientes de Alcalde».
Aleshores Bonet, que és elegit alcalde, diu que «acepta el cargo
poniéndose en todo momento al lado de todos los ciudadanos para la
defensa del derecho y la justicia» (118-8v).
Com a resultat de les eleccions municipals, el 12-IV-1931 és
proclamada la República Catalana.
88. PAULÍ MARGOU i OLIVERAS, federalista, alcalde per
elecció popular (11 vots a favor i 6 en blanc). Del 17-IV-1931 (118-51)
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al 25-V-1933 (128-190v). En aquesta data, per ordre del conseller de
governació del govern de Catalunya (5 de maig), l'Ajuntament és
substituït per una comissió Gestora.
89. PONÇ VALLS i FERRER, president de la Gestora, del
25-V-1933 al 15-X-1934 (M.A. 122, acta col·locada entre els fs. 135 i
136). A conseqüència de l'alçament del 6 d'octubre, el comandant de la
guàrdia civil destitueix de llurs càrrecs els regidors de l'Esquerra i es
constitueix una altra Gestora.
90. RAMON BONET i COLL, alcalde gestor per unanimitat. Del
17-X-1934 al 4-V-1935 (122-151), que cessa per ordre del governador
general de Catalunya. A l'última sessió els radicals, els regionalistes i els
independents elogien la gestió de Ramon Bonet i, quan aquest deixa el
local, l'acompanyen fins la porta; els de l'Esquerra, com queda dit, no
formaven part del Municipi.
91. JOSEP M? SAURA I CARRERAS, de la Lliga, alcalde elegit
pels regidors nomenats pel governador general de Catalunya (14 vots a
favor i un en blanc). Del 4-V-1935 al 17-11-1936 (130-17v). En aquesta
última data, la minoria de la Lliga Catalana, com que «ha vist que les
eleccions celebrades ahir han donat un resultat contrari als postulats que
ella sempre ha defensat, amb motiu d'això presenta la dimissió amb
caràcter irrevocable». És reposat l'Ajuntament anterior al 6 d'octubre
del 1934.
92. FRANCESC CAMPÀ i VIERNÉS, federalista, del 19-11-1936
(130-18) com alcalde segon (l'alcalde Valls demana llicència per 6 mesos
-f.23- i I'l d'abril dimiteix sense reincorporar-se a l'alcaldia) i del 3
d'abril (f.37v) com alcalde primer per elecció (9 vots a favor i 4 en blanc),
fins el 15-VII-1936 que presideix Bernabé Llorens i Collell, alcalde
segon, per malaltia de Campà (130-61). En el M. d'A. no hi ha cap més
extracte de sessió municipal; per tant, no consta si l'alcaldia seguí
presidida per Llorens o si Campà reprengué el càrrec.
El 9-X-1936, per decret de la conselleria de seguretat de l'interior
de la Generalitat, es constitueixen els Ajuntaments amb els consellers
elegits pels partits polítics i les organitzacions sindicals (130-61 v).
Recordem que Franco s'havia alçat el 18-VII-1936.
93. CRISTÒFOR SALA i VILA, de la CNT (no consta el resultat
de l'elecció), del 4-II-1937 (130-62v) almenys fins el 19-X-1938, data de
l'última sessió registrada en els M. d'A (129-28).
Final de la guerra civil (1939).
94. VICENÇ GANDOL i JORDÀ, alcalde de la «Comisión
Municipal», nomenat pel governador. Del 4-II-1939 - «habiendo
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L'alcalde Francesc Campà,
segons aquest dibuix que fou
publicat a «Proa» del 16-V-1936.

quedado en esta fecha liberada la ciudad del dominic del Gobierno rojo
marxista, por la división Legionaria Flechas Azules (...)» - (129-29), a
1'1-III-1946 «por haber dispuesto el cese» el governador civil. Els gestors
es solidaritzen amb l'alcalde i demanen «ser relevados de sus cargos,
toda vez que sin motivo ni causa visible se les separa de un excelente
companero y alcalde modelo», però Gandol demana que segueixin
treballant per la ciutat (135-49v).
95. ROBERT PALLÍ i ROVIRA, alcalde-president de la Gestora,
nomenat pel governador, de l'l-III-1946 al 21-X-1960 (145-168).
96. JOAN PUIG i AMETLLER, alcalde-president del Municipi,
nomenat pel governador, del 21-X-1960 al 3-VII-1964 (147-71).
97. MANUEL VICENS i MONER, com l'anterior, del 3-VII-1964
al 21-VIII-1973 (12-197; recordem que els M.A. que segueixen són a les
oficines municipals i duen numeració diferent).
98. PERE ALBERTÍ i CALZADA, com l'anterior, «designado
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por el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación». Del 21-VIII-1973 al
18-IV-1979 (17-44).
Cada vegada que cessa un dels quatre darrers, se li agraeixen els
serveis que ha fet.
99. MANUEL MONTFORT i ANGLÈS, del PSC-PSOE, alcalde
titular sorgit de les eleccions del 3 d'abril (9 vots a favor -7 del seu partit
i 2 del PSUC-; 3 dels centristes a favor de Xargay, i 4 de CiU en blanc).
Del 19-IV-1979 al 8-IX-1980, per dimissió («Àncora» del 18 i
«Quaderns d'Informació Municipal», núm. 17). Des d'aquesta data
presideix, com alcalde accidental, Pere Pujol i Jordana, del PSUC.
100. JOSEP VICENTE i ROMÀ, alcalde titular (10 vots a favor; 4
per a López de Lerma, i 3 per a Carles Xargay). Des de I'l-X-1980 al
23-V-1983. Celebrades noves eleccions municipals el 8 de maig, Josep
Vicente és reelegit alcalde-president (12 vots a favor i 5 per a Joan
Gironella). Des de l'esmentat 23-V-1983, continua.
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Alcaldes guixolencs des del 1939 fins avui, segons NARMAS: Gandol, Pallí, Puig, Vicens,
Albertí, Monfort i Vicente.
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Resum: Des de l'any 1800 fins el 1984 la vila-ciutat de Sant Feliu ha
tingut cent batlles-alcaldes: seixanta-dos ho han estat una vegada; onze ho
han estat dues vegades (Sebastià Vidal, núms. 2 i 22; Narcís de Domènech,
7 i 11; Francesc Patxot i Marcillach, 10 i 12; Miquel Nadal, 14 i 20; Josep
Bernich, 27 i 33; Francesc Calsada, 35 i 45; Pere Caimó, 53 i 56; Cebrià
Prats, 58 i 65; Salvador Janer, 74 i 85; Guillem Teli, 81 i 83; Ramon Bonet,
87 i 90); tres ho han estat tres vegades (Pere Màrtir Baster, núms. 19, 36 i
38; Rafael Robert, 34, 41 i 47; Joan Casas, 54, 57 i 68), i un sol ho ha estat
set vegades (Rafael Patxot i Ferrer, núms. 29, 31, 39, 44, 48, 51 i 61).

RELACIÓ D'ABATS, RECTORS I ECÒNOMS

Des del 1800 han regit la parròquia guixolenca les autoritats
eclesiàstiques que segueixen:
1. FERRAN POUPLANA, abat, des del 1797 almenys fins el
28-11-1801; en aquesta data anà a Capítol (ACA, 1617, sense foliar).
2. BONAVENTURA SANS, abat, almenys des del 31-V-1801 fins
el 28-11-1805, que anà a Capítol (ACA, id.). En un baptisme del
17-VI-1804 consta «cura Pàrroco» (B, 13-511).
3. GAIETÀ RIERA, abat, almenys des del 31-V-1805 (ACA,
1617) fins el 28-11-1809 (ACA, 1636). Probablement cap de les dates no
coincideix amb la presa de possessió ni amb el cessament.
Com que els francesos entraren a Sant Feliu el 21-VI-1809 -i no en
sortiren fins el 8-IX-1809- (D. 7-85) i els monjos desempararan el
monestir, és probable que Riera encara fos abat en la data primerament
esmentada.
4. FERRAN POUPLANA, regent, des d'una data probablement
posterior al 21 -VI-1809 fins abans del 24-1-1810, que és quan Marcillach
el substitueix, com es veurà.
No hem trobat més que aquestes referències escrites per Marcillach:
«y veent per últim que (...) Pouplana, que encontrí en un carrer (...) y
era el que regentava la Parròquia, no em feu oposició alguna en que jo
exercís dit carrech parroquial y si ans bé librement me entregà los botets
en que estaban los Sts. Olis del baptisme, ab lo que podia considerarme
com un encarregat o substitut seu (...)». Per la seva part, en una carta
que el bisbat dirigí a Marcillach es llegeix que aquell aprovà la conducta
del darrer durant els dies que serví la parròquia sense títol oficial «y con
anuencia del P. Pouplana» (B, 14-47).
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5. NARCÍS MARCILLACH, ecònom i substitut del rector, del
24-1-1810 almenys fins el 13-IX-1810 (C, 4-346). Nomenat pel general
francès Verdier i confirmat pel bisbe com a substitut de Pouplana, o
ecònom (B, 14-47). Les partides de defunció que signa comprenen des
del 24-1-1810 fins I'l 1-IX-1810; a les vuit primeres consta que és
substitut del rector i a les altres, ecònom (D, 7-48 i 49). L'últim
assentament que signa és del 13-IX-1810, quan casava a l'església de
Sant Joan (C, 4-346).
El nomenament de Marcillach sembla que no fou massa ben vist
per Pouplana; per això Marcillach, com que sospitava que la seva
posició potser seria contestada deixà diferents notes -algunes de les quals
són iguals- en diversos llibres parroquials (B, 14-47) per a justificar la
seva conducta.
Segons Marcillach, els fets passaren així:
«Després que la ciutat de Gerona hagué sostingut lo rigurós siti de
set mesos que fou desde 12 Maig a 12 de Desembre del any 1809, vingué
a esta vila lo General de Divisió Verdier, Conde del Imperi francès,
Governador dels Corregiments de Gerona y Figueras, y fou lo dia 23 de
Janer de 1810. Dit Sr. nos convocà lo dia següent 24 en la sua habitació,
que era la casa de Dn. Narcís Domènech, a tots los capellans que nos
encontrabam en esta, que eram los RR. Joaquim Arxer, Pbre.; Miquel
Cabanes, Pbre.; Benet Geli, Pbre.; Feliu Andreu, Pbre.; Joan Patxot,
Pbre., y jo, Narcís Marcillach, Pbre., y havent acudit allí tots los
mencionats, a excepció del Rt. Feliu Andreu, per no haver rebut, com
ho digué així ell mateix, lo recado; tenintnos en sa presencia nos
preguntà: óQuants capellans eram entre tots en la comunitat, y de estos
quants tenien cura, e o, llicencias per ohir confessions? Y satisfet en sas
preguntas, nos digué que debiam encarregarnos de esta parròquia, en
lloch dels monjos que la administraban y havian desemparat; y dirigint
en seguida la paraula a mi digué que me elegia per pàrroco de ella, y als
demés que gosaban de ditas llicencias per vicaris. A lo que li respongui
que se servís elegir altre més benemèrit dels que estaban allí presents,
perquè lo càrrech que volia confiarme era molt superior a mas forsas; a
lo que contestà ab estàs paraulas: -Això ja ho resoldrà lo Sr. Bisbe, a qui
vaig a donar part luego; afíadint que, interín vingués la sua resolució,
cuidas jo de la Parròquia, y nos despedí. Vist jo que no podia ja
desembarassarme del nou càrrech, pues se me precisaba a desempenarlo,
se me objectà la dificultat de que no podria executar las funcions que
no fos autorisat per lo Ilm. Sr. Bisbe, per lo que me resolguí tornar a dit
Sr. Gral. Verdier, y li exposí la dificultat, a lo que me respongué:
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Làpida que tapa el nínxol on reposen les restes de mossèn Narcís Marcillach, ecònom que
fou de la parròquia guixolenca en moments ben difícils. Fotografia de Joan Ferrer.

-Servesca provisionalment, que luego vindrà la autorització del Sr.
Bisbe».
«Poch satisfet me deixà en veritat esta resposta per lo que miraba a
la mia dificultat, mes com vegi tan terminant sempre la sua resolució,
vegi al mateix temps que no admetia dilació lo exercici de dit càrrech,
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ni me era possible tampoch anviar al Ilm. per consultarlo, y veent per
últim que lo P.F. Fernando Pouplana, que encontrí en un carrer después
de haver tot això passat, y era el que regentaba la parròquia, no me feu
oposició alguna en que jo exercís dit càrrech parroquial, y si ans bé
librement me entregà los botets en que estaban los Sts. Olis del baptisme,
ab lo que podia considerarme com un encarregat o substitut seu, o que
a lo menos annuhia en que exercís jo dit ofici; en atenció a tot això me
determiní a exercir aquells actes parroquials que no demanan expressa
llicencia del Ilm. o del pàrroco, com es lo matrimoni. Y havent això
durat 6 dias, después dels quals tinguí carta del Ilm. Sr. Bisbe, mon
Prelat, ab que me avisaba com quedaba per ell authorisat per
desempenar dit càrrech, y constituhit en ecónomo de esta parròquia per
acertar acerca del títol que debia jo usar en las partidas dels 6 baptismes
que se oferí haver de administrar en dits 6 dias, ho consultí ab dit Sr.
Bisbe, manifestantli tot lo ocorregut en el modo que ho acabo de exposar,
i dit Sr. me contestà ab la carta que original he colocat en lo llibre de
baptismes que comensa a 1 de Janer de 1809, entre la pàg. 48 y 49, y
de la que és copia puntual la que segueix: «Muy Sr. mío: Contesto a la
de Vmd. de 18 del corriente, diciéndole que apruebo su conducta en
orden a quanto ha practicado en esa parròquia desde que la regenta como
ecónomo, y que por lo que hace a los dias que la sirvió sin titulo, y con
anuencia del Pe. Pouplana, podrà Vmd. usar en las partidas de la
expresión de Substituto del pàrroco, o de la que administro los Stos.
Sacramentos con anuencia del mismo, uniendo al libro esta carta, para
que siempre conste que los bautismos que Vmd. expressa haver
conferido, lo fueron con legítima authoridad.= Dios g. a Vmd. ms. as.
Gerona y mayo 19 de 1810.= Sr. Ecónomo de Sn. Feliu de Guíxols.»
«De tot lo sobredit fas fe jo Narcís Marcillach, Pbre. ecónomo.» (D,
7-3; B, 14-47; Hurtebise, p. 171 en publica un fragment).
6. BENET GELI, «encargado interinamente de la cura de Almas»
(C, 4-347), des del 15-IX-1810 (B, 14-77) fins el 29-XII-1810 (C, 4-356).
«Yo, Benito Geli, Pbro. Bachiller en Philosophia y Sagrada
Theologia en la Universidad de Cervera, con Authoridad Superior, y
Falcutades, encargado interinamente de la cura de almas de esta
parròquia» (B, 14-77).
7. NARCÍS MARCILLACH, ecònom, almenys des de I'l -I-1811
(B, 14-90) al 20-IV-1811 (B, 14-377 i 116).
8. JOSEP ROVIRA, ecònom, des del 22-IV-1811 (D, 7-35)
probablement fins el 22-XII-1812 (C, 4-431) que és quan Geli comença
a signar «cura regent».
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Benet Geli com a «cura de la parròquia» i «cura» signa partides de
l'll-XI-1811 (B, 14-147) al 22-XII-1811 (C, 4-401); el 26-XII-1811,
partida única (C, 4-403); del 7-1-1812 (C, 4-405) al 2-II-1812 (C, 4-406);
del 7-III-1812 (C, 4-409) al 3-IV-1812 (C, 4-411); del 15-IV-1812 (C,
4-414) al 29-IV-1812 (C, 4-415); del 9-V-1812 (C, 4-417) al 22-VI-1812
(B, 14-177); del 25-VI-1812 (B, 14-177) al 18-VII-1812 (B, 14-181), i
del 21-VII-1812 (B, 14-182) fins el final ja esmentat. A voltes, també,
Geli escriu les partides que Rovira signa. Amb tot, creiem que Rovira
era l'ecònom titular, i així ho deixem.
9. BENET GELI, «cura regente», «cura ecónomo» i «ecónomo
interino», probablement des del 22-XII-1812 (C, 4-440) fins 1'11-III1814 (B, 14-290).
10. FERRAN POUPLANA, «prior y Presidente» del monestir,
des del 12-111-1814 (B, 14-291; DA, 2-27, i C, 5-7) fins una data incerta,
potser anterior a I'l-VI-1814. Morí el 23-X-1819 als 70 anys i fou
enterrat a l'ermita de Sant Amanç (D, 7-166).
«En 12 Marzo de 1814 se incorporo de la Parròquia de esta Villa
el R.P.M. Dn. Fr. Fernando Pouplana, ex Abad de este Monasterio
Benedictino y actual Prior y Presidente del mismo, en virtud de oficio
del Ilte. Sor. Dn José Pérez de Tobía, Vicario Gral. y Governador del
Obispado de Gerona, cuyo oficio a la letra es como sigue.= Muy Sor.
mío: Haviendo cesado las fatales circunstancias que han impedido la
continuación de esa cura de Almas correspondiente a ese Monasterio,
puede V. desde luego reasumirla, a cuyo fin he dado la orden
correspondiente al actual Ecónomo interino para que desde luego cese
en este encargo, y entregue los libros Parroquiales y todo quanto sea
propio de la cura. Dios (...) Gerona, 12 de Marzo de 1814 (...) Joseph
Pérez de Tobía.= Rdo. P. Fr. Fernando Pouplana, Presidente del
Monasterio de Sant Feliu de Guíxols» (DA, 2-27; C, 5-7; B, 14-291, i
D, 7-81).
11. JOSEP PARADEDA, abat, almenys des de 1' 1 -VI-1814 fins el
28-11-1818, que és quan va a Capítol (ACA, 1660 i 1636).
12. GAIETÀ RIERA, abat, almenys des del 30-VI-1818 (ACA,
1636); reelegit en el Capítol General, segons Massot, 402, i E. Z. 107.
En el llibre Cuentas de salario de documentos de la notaria pública
(ACA, 1602) signa els comptes des de l'l-IH-1818 sense fer constar que
és abat. Sabem que el 7-III-1820 es constituí el govern constitucional i
que a l'octubre següent fou decretada l'exclaustració general dels
regulars, però la comunitat guixolenca seguí en el monestir (E. Z., 107).
Curiosament aleshores Riera, després de la signatura, posa la paraula
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«abat». Ho fa per primera vegada el 29-X-1820 i per darrer cop el 31
de desembre de l'esmentat any (ACA, 1636). La comunitat seguí en el
monestir fins el 16-111-1821, data en la qual fou dissolta (B, 15-288). Poc
abans -el dia 4 del mateix mes-el municipi guixolenc havia enviat al
«Soberano Congreso» un llarg al·legat del qual no sabem estar-nos de
trancriure'n un fragment. Diu així: «Por què han de permanecer aún
reunidos en Comunidad unos monges que con su horrorosa conducta
han atraído sobre sí desde la creación del Monasterio la execración
pública? òPor què el Pueblo ha de ser aún expectador de una fatal
presencia de unos monges que se han encarnizado contra el, erigiéndose
en verdaderos tiranos de una Villa que generosamente les prodiga una
subsistència que chorrea sangre por ser el producte del sudor del hombre
laborioso?.= La parròquia en manos de este suprimïdo Monasterio es
una arma funesta contra la Villa, es un ascendiente temible, es un objeto
de horror para estos ciudadanos que ya no puedan suportar la vista de
unos monges que abrigados a la sombra de un habito religioso han
oprimido esta población». I acaba així: «Suplica el Ayuntamiento al
Congreso con la mayor sumisión se digne disponer luego se de a esta
Villa un pàrroco secular mediante concurso y oposición»(24).
13. JOSEP PARADEDA, ecònom, des del 16-111-1821 (B, 15-288)
fins el 10-IV-1821 (B, 15-294), partida en la qual fa constar
«ex-Ecónomo», bé que continua a Sant Feliu tres dies més.
Com hem dit, el 16 de març quedà dissolta la comunitat de monjos.
El bisbe nomenà ecònom Paradeda i per vicaris Vicenç Viola i Maur
Gras, però «foren tants los insults que feren als expressats ecònom y
coadjutors los constitucionals exaltats de esta vila, que eran en número
molt considerable, y ademés foren tan repetits los recursos y amenaças
que feren los mateixos constitucionals al Sr. Bisbe de Gerona que, de
consell del mateix Sr. Bisbe, resolgueren los expressats Ecònom y
coadjutors dexar sos empleos y ausentarse se esta vila; lo que verificaren
en lo dia 13 de Abril de 1821» (DA, 3-213; B, 15-468; C, 5-200; D,
7-233, i Hurtebise, 171).
14. NARCÍS MARCILLACH, ecònom, almenys des del
14-IV-1821 (B, 15-295) fins el 28-VI-1823 (C, 5-199). Com que es
trobava «esta Iglesia Parroquial impedida de poder practicarse en ella
las funcions parroquials per estar paredada la sua porta principal, per
disposició del Sr. Bisbe de Gerona del 27 de Juny de lany 1822 serveix
de parroquial la Iglesia de Sant Joan» (B, 15-299).
(24) E.Z., Quejas del Ayuntamiento Constitucional de San Feliu de Guíxols contra
los monjes de la vil·la, «Àncora», 21-XI-1974.
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«Però habentse acabat lo Gobern Constitucional en esta vila als
últims de Maig de 1823, y estant ja decretat per la Junta Provisional de
Gobern de Espana e Indias el decret firmat en Bayona 6 de Abril de
1823, que las cosas habian de tornar al estat que tenian antes del atentat
de 7 de Mars de 1820, desde luego queda restablert aquest Monastir de
Sant Feliu de Guíxols. Y trobantse ja bastants monjos (...) als últims de
Juny de 1823, feren un recurs al Sr. Bisbe demanant la Parròquia». En
data 28-VI-1823 el bisbe contestà: «En vista de hallarse ya reunides los
Curas y algunos Monges del Monasterio de P.P. Benitos de San Feliu de
Guíxols, y en conforrnidad a lo mandado por la Regència del Reyno con
su Decreto publicado en la Gazeta de Madrid de 17 del corriente, con
el que restituye a todos los establecimientos religiosos en el estado que
estaban antes del 7 de Marzo de 1820, declarando que los Prelados,
Priores (...) tienen su jurisdicción expedita y libre de las trabas que
habian puesto los decretos de Cortes: mandamos al R.D. Narciso
Marcillach cese desde luego en sus funciones de Ecónomo de aquella
Parròquia, que ha ejercido durante la ausencia de los Monges: así mismo
le mandamos devuelva a aquella R. Comunidad todo lo perteneciente
al Monasterio y Parròquia, de que se encargó en el inventario que se
expresa, a excepción de las alajas de plata que entregó al Crédito Publico
(...)» (DA, 3-213; B, 15-469, i D, 7-234).
15. VICENÇ VIOLA, rector, des de finals de juny del 1823 fins
una data que desconeixem.
A la data esmentada, «el obispo nombró al prior fr. Vicente Viola
para el cargo de pàrroco (que interinamente ejerciera Marcillach), con
facultades para reconciliar la iglesia»(25), car els nacionals i la tropa
liberal s'havien fet forts al sistema defensiu del monestir quan els
realistes capitenejats pel diaca Anton Coll entraren a sang i foc a la vila
el 21-VIII-1822.
16. MAUR GRAS, rector. Tan sols sabem que ho era el
24-VII-1823 per l'ofici que transcrivim tot seguit(26):
Diuen del bisbat: «Habiéndonos expuesto D. Fr. Mauro Gras, cura
pàrroco... haber observado que en los libros de entierro de esta parròquia
se hallan continuadas varias partidas de los que murieron con motivo
(25) JOAN TORRENT i FÀBREGAS, Repertorio Bibliogràfica Guixolense, IX,
«Àncora», 28-IX-1961, sobre CAYETANO BARRAQUER Y ROVIRALTA, Los
religiosos en Cataluna durante la primera mitad del siglo XIX, Barcelona 1915-17.
(26) Es difícil seguir l'ordre dels que regiren la parròquia des del juny del 1823 fins
el final del 1824. Amb les dades que tenim, sembla que foren els que consignem, però no
en tenim pas la seguretat.
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de la entrada de Mn. Antonio Coll en esta villa apellidàndoles facciosos,
y como sea esto injurioso: Prevenirnos, y mandamos al Rdo. cura
pàrroco de San Feliu de Guíxols que en cualquiera època que se tenga
que sacar alguna partida de entierro de los que murieron de resultas de
la entrada en dicha villa por D. Antonio Coll y súbdites el 21 de agosto
de 1822, se suprima el dictado de facciosos, substituyendo el de realistas;
y para que esta orden tenga cabal cumplimiento, queremos se inserte en
el libro de óbitos del dicho ano de 1822.= Gerona y julio 24 de 1823».
Signa Rafael Bonet, vicario general (D, 7 - entre els fs. 216 i 217).
17. GAIETÀ RIERA, abat, des d'una data que no hem trobat fins
poc després del 26-11-1824, que fou quan anà a Capítol (ACA, 1636).
18. MAUR GRAS, rector i abat, des d'una data posterior al
28-11-1824, almenys fins el 28-11-1828, que fou quan anà a Capítol
(ACA, 1600).
19. BONIFACI BERTRANA, abat, almenys des del 2-III-1828
(ACA, 1600) fins el 28-11-1832, que és quan va a Capítol (ACA, 1636).
20. JOSEP PARADEDA, abat, almenys des del 30-VI-1832
(ACA, 1636) fins el 29-V-1835 (E. Z., p. 111), bé que el 26-VII-1835
encara hem trobat una partida que signa com a abat (DA, 1802-49, f.
341).
«En julio de 1835 los monjes tuvieron que abandonar el monasterio
a causa del decreto de exclaustración general (...) Fue abad hasta su
muerte acaecida en Francia» (E. Z., 111). Paradeda, per tant, és l'últim
abat del monestir guixolenc.
21. NARCÍS MARCILLACH, regent, ecònom, almenys des del
25-VII-1835 (C, 6-191) fins el 31-XII-1835 (B, 17-247). Morí el
15-1-1854, quan tenia 87 anys (D, 9-97).
22. JOSEP MARCILLACH, regent, almenys des de I'l-I-1836 fins
el 15-111-1837 (B, 17-247 i 314). El 10-11-1836 el governador eclesiàstic
del bisbat de Girona comunica el nomenament de regent (M.A. 51-6).
23. JOSEP FELIPE DE ALEMANY, ecònom, des del 15-111-1837
(B, 17, entre les ps.314 i 315) fins el 3-III-1838 (DA, 1802-49, f. 98).
Entre les planes 314 i 315 esmentades, hi ha un foli enganxat en el
qual Josep Felipe explica que estava de paborde a la Doma de la
parròquia de Santa Coloma de Farners i fou nomenat ecònom de Sant
Feliu de Guíxols. L'ofici diu: «No desconoce V. las graves obligaciones
que van a pesar sobre su conciencia en el Servicio de tan dilatada
feligresía (...) Por lo que toca a la congrua sustentación le senalo seis mil
reales vellón anuales con arreglo el art. 3? de la R. O. de 1? de enero
ultimo, de cuya cantidad percibirà cuatro mil quinientos reales del
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comisionado principal de Administración, y los mil quinientos restantes,
forman el importe del derecho de estola y obvenciones de pie de altar».
Signa l'ofici José Aguilar, Vicari Gl. Gob. en data 1-III-1837. El 15 del
mateix mes prengué possessió de la parròquia.
24. JOSEP MARCILLACH, encarregat de la parròquia «por
ausencia del Ecónomo de ella»; després ecònom des del 20-1-1838 (DA,
p. 386) fins el 8-II-1838 (B, 17-385).
25. JOSEP FELIPE DE ALEMANY, ecònom, des del 10-11-1838
(B, 17-385) fins el 9-III-1838 (B, 17-395), que és quan cessa.
26. JOSEP MARCILLACH, ecònom, des del 9-III-1838 (B,
17-395) fins el 4-X-1845 (DA, ps. 386 i 484).
El 23-1-1842 el cap polític d'aquesta província demana al municipi
quina és la «conducta moral y política» de Marcillach, puix per a exercir
el càrrec ha de tenir una certificació del municipi; en cas contrari, seria
privat del càrrec. L'ajuntament informa que «tanto en lo moral como
en lo político» complia bé el seu ministeri (M. A. 52-10v i 11).
Morí el 25-XII-1865 essent beneficiat de l'església de Sant Joan
Baptista d'aquesta vila, als 66 anys d'edat (D, 10-142).
27. GAIETÀ GEONÈS I BARDERA, ecònom des del 10-X-1845
(C, 7-103), rector des del 22-VIII-1858 (D, 9-567, i B, 20-680 a 685) i
de Sant Joan Baptista des de l'endemà, fins el dia de la seva mort
ocorreguda el 31-X-1863 (D, 9-567)(27).
El 22-VIII-1858 prengué possessió de la parròquia: «Había sido
nombrado'por la Reyna con RI. Cèdula de 5-VII-1857 (...) cargo vacante
desde 1835 en que fueron esclaustrados los Regulares y Monges, siendo
el Pàrroco de la misma el M.I.S. Abad de la Congregación Benedictina
de Valladolid, (...) (B, 20-680 a 685).
Igualment prengué possessió de l'església de Sant Joan: «Y el Sor.
Arcipreste (...) le dio al D. Cayetano Geonès la referida posesión y al
efecto le llevo sucesivamente a las dos únicas puertas de la Iglesia y dicho
D. C. Geonès las cerró y abrió, en seguida al altar mayor y a los otros
puntos oportunes y el mismo D. Cayetano abrió el Sagrario, saco y visito
el Cupón, entróles y cerró, leyó en el misal; subió al púlpito y al Coro,
sentóse en la silla presidencial del mismo y en su confesionario, y abrió
y cerró la fuente bautismal. Todos los cuales actos hizo en senal de la
(27) Data confirmada per una carta escrita el mateix dia 31 per Joan de la Creu
Geonès al bisbat: «La enfermedad del Rdo. Cura Pàrroco de esta parròquia D. Cayetano
Geonès, mi hermano, presento desde ayer tarde síntomas alarmantes y ahora que son las
tres y cuarto ha fallecido después de haber recibido todos los Santos Sacramentos...» (ADG,
S. 15, 1863-64, Correspondència, ceses y posesiones).
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posesión sin contradicción en persona alguna y lo pidió por testimonio
y lo firmo con el Sr. Comisionado (...)».
«En la Sacristía de la Iglesia de San Juan Bautista (...) a
23-VIII-1858, reunidos los Beneficiades y demàs Rdos. adscritos al
servicio y funciones del Cuito, los RR. D. José Marcillach, D. Vidal
Compte, D. Narciso Jubert, D. José Presas, D. José Carbonell, D. José
Lligona, D. Ildefonso Ametller y D. Severo Pla (...) y tomo posesión
como o de igual manera que en la parròquia» (B, 20-680 a 685).
Per la seva part, Sala(28) dóna altres detalls: «(...) levantando
testimonio enseguida y cumplimiento de las letras el notario Dn. Maria
José Sala. Cantado el Himno, se leyeron dichas letras desde el púlpito
por el licenciado en S. T. Dn. Juan de la Cruz Geonés, hermano del R?
Cayetano quien hizo enseguida los actos de toma de posesión (...)
Durante la ceremonia repicàronse las campanas por cuya senal fue
anunciada el dia anterior. Asistió bastante pueblo y como convidades
el magnifico ayuntamiento representado por una numerosa acéfala
comisión de regidores con la maza sin alcalde ni teniente y los Sres.
jueces de paz, Ayudante militar de marina y varios empleades; y al dia
siguiente(...)» explica la presa de possessió de l'església de Sant Joan,
però afegeix: «antes de la toma de posesión el licenciado Dn. José Maria
Marcillach, sin animo de faltar al acatamiento de lo mandado, hizo
como paborde nombrado por el ayuntamiento varias observaciones al
Sr. Arcipreste sobre los derechos y prerrogativas que puedan tocar a
aquel cuerpo y a los beneficiades y contestólo el Sr. Comisionado que
limitadas sus atribuciones a las de un mero ejecutor, toda observación
y reclamación debía alegarse ante el Sr. Juez comitente. No pasó esto
de conversación porque nadie requirió al notario para cosa alguna».
El rector no estava en massa bones relacions amb l'alcalde Patxot.
(29)
Sala explica aquest fet de l'any 1859: «De la càmara del ex-abad se
posesionó con la entrega de la llave por dicho tiempo este R?
cura-pàrroco Dn. Cayetano Geonés, con permiso superior, no sin
producir oposición de parte del Sr. alcalde Dn. Rafael Patxot, como que
hizo tapiar entre otras puertas (estando ausente el Sr. cura) una de ellas
que servia para dar còmoda entrada desde el interior del edificio al
inmediato jardín llamado del abad; también hizo tapiar el corredor
frontero a la referida càmara, bien que dejando una claraboya para dar
luz y una puerta a la entrada del mismo, cuya llave no estando a
(28) SALA, ms. esmentat, núm. 344.
(29) SALA, núm. 350.
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disposición del Sr. cura-pàrroco y conservàndola cerrada para éste el Sr.
alcalde, le priva del uso o paso por dicho corredor».
Tampoc no sembla que fos massa popular, almenys al principi.
Durant el Carnaval del 1852 es feia el simulacre de l'enterrament d'en
Carnastoltes. Era de nit. La comitiva, seguida de molta gent amiga de la
xerinola, parà davant la residència de l'econom Gaietà, situada al carrer
de les Voltes, i li recità «versicles de la seqüela». Sortí l'econom,
preguntà qui presidia l'enterrament i com que els bromistes seguiren el
seu camí sense dir ni piu, Gaietà féu alçar l'alcalde Patxot -que ja era
al llit- i protestà perquè s'havien burlat d'ell recitant càntics religiosos
amb to satíric. Patxot va fer despedir el dol i l'endemà féu empresonar
molts joves que passaren a la garjola. L'any 1855, l'alcalde Jaume
Lloveras va fer mans i mànegues perquè l'enterrament d'en Carnestoltes,
amb el seu nombrós seguiment, no passés pel carrer de les Voltes. El
1859. en canvi, quan ja havia tingut lloc la topada amb l'alcalde Patxot
-topada que ja hem ressenyat- Gaietà canvià d'actitud: dos escolans amb
atxes anaren a l'enterrament d'en Carnestoltes i el rector en posà dues
més a la seva casa per tal d'il·luminar el pas de la comitiva. El que
desconeixem és si el canvi de tàctica donà el resultat que Gaietà
esperava(30).
Morí el 1863. En el llibre d'òbits hi ha la partida de defunció
corresponent, la major part de la qual transcrivim tot seguit:
31-X-1863 «(...) después de 40 días de enfermedad tifoidea sobre
una crònica de vientre que por muchos anos le afligia, falleció (...) el
Rdo. D. Cayetano Geonés y Bardera, Pbro., de edat 47 anos(31), natural
de la ciudad de Gerona, Benefíciado de su Santa Iglesia Catedral y cura
Pàrroco de esta Parròquia; hijo legitimo de los consortes D. Narciso
Cayetano Geonés y D? Maria del Carmen Bardera. Su cadàver fue
enterrado, según su voluntad infínitas veces manifestada, en el
cementerio de esta misma y al frente de la capilla del mismo al pie de
la grada, por haberse Juzgado lugar mas propio para el cadàver de un
Cura Pàrroco. Se le celebraren los funerales doble mayor de primera
clase con asistencia de todo el Rdo. Clero de esta villa y Rdos. Pàrrocos
de esta Conferencia del Castillo de Aro, del Magnifico Ayuntamiento,
Jueces de Paz, Empleades públicos, tanto civiles como militares y todo
el vecindario, sin distinción de secsos, clases ni categorías, dando con
esto una irrevocable prueba del amor y agradecimiento al que fue su
(30) SALA, mims. 284, 303 i 353.
(31) A la làpida sepulcral diu 48 anys; en realitat en tenia 47 i 11 mesos.
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pastor, por el tiempo de diez y ocho anos. Martín Peya, Pbro. Vicario».
A continuació hom troba la següent «nota» feta pel vicari Peya:
NOTA «En obsequio de la buena memòria del Rdo. fmado y para
testimonio de la no equivocada gratitud que le han manifestado los que
fueron sus feligreses juzgo conveniente consignar al pie de la partida de
su defunción algunos apuntes necrológicos basados en datos auténticos y
en la convicción de todo el vecindario.
«Nació en noviembre de 1815 en la Parròquia de la suprimida
insigne y secular Colegiata de San Fèlix de la ciudad de Gerona; ya desde
sus primeros anos manifesto su vocación al sacerdocio: curso Gramàtica
en las clases del Excmo. Ayuntamiento de aquella capital, siguió el
estudio de Retòrica, Filosofia y parte del de Teologia en el Seminario
Tridentino de esta diòcesis hasta que para huir del estrépito de las armas,
con motivo de la guerra civil, se ausentó de la casa de sus padres,
retiràndose a la de su Rdo. tío cura Pàrroco de Malgrat donde concluyó
su carrera literària en conferencias privadas, autorizadas entonces por el
gobierno de S.M. y en todos sus cursos obtuvo las superiores notas
académicas y se grangeó el particular afecto de sus catedràticos por el
puntual y exacto cumplimiento de sus deberes así morales como
científicos, habiéndose elegido para varios actos públicos y privades.
«En el mes de agosto de 1839 fue ordenado Pbro. en Roma y a su
regreso residió por algun tiempo el Beneficio que obtendía en la catedral
hasta que por decreto del Regente del Reyno, quedaron los ordenades
en Roma y demàs países estrangeres inhibidos de ejercer en toda la
nación las funciones del sagrado orden.
«Retirose entonces de nuevo a Malgrat al lado de su anciano y
achacoso tío, Rdo. cura Pàrroco, y allí siguió constante llevando todo el
peso de la Parròquia en lo interior hasta el agosto de 1844 en que por
defunción de aquel fue nombrado Ecónomo de aquella feligresía que
rigió por el tiempo de un ano hasta los Concursos del ano 1845 en que
fue relevado por el Cura en propiedad nombrado en aquéllos.»
«Inmediatamente, octubre de 1845, fue nombrado Ecónomo de esta
Parròquia, cargo que ejerció hasta que a los 22 agosto de 1858 tomo
posesión del Curato en propiedad agraciado por S.M. la Reyna, Q.D.G.,
en méritos de los concursos celebrades en febrero del mismo ano».
«Durante el periodo de 18 anos que rigió esta Parròquia fue
constante en el-trabajo, ya en el confesionario, ya en el púlpito; muy
celoso para el lustre del Templo y del esplendor de las funciones según
claramente se manifiesta por la multitud de alajas para el cuito que con
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Sepultures dels germans Gaietà i Joan de la Creu Geonès i Bardera, que foren plaçades al
peu de la capella primitiva. En ésser el cementiri engrandit, hom construí l'actual capella i la
primitiva fou eliminada. Des d'aleshores les sepultures dels Geonès han quedat en el passadís
central, lluny de la capella.

las limosnas de los fieles y grande despendio de sus intereses se hicieron
mientras la gobernó».
«Dio una espansión admirable a su celo para con sus amados
feligreses cuando en 1854 oprimido gran número de ellos por el terrible
azote del còlera morbo sacrificando su necesario reposo, y por muchas
semanas con un solo vicario, les prodigo toda espècie de ausilios así en
lo espiritual como en lo temporal».
«En medio de tantos afanes que le motivaban los atacades no
descuido el consuelo de los que por gràcia, conservaban aun la salud, a
quienes por medio de rogativas continuas y con frecuentes plàticas
excitaba a suplicar de la Divina misericòrdia el alivio en las terribles
circunstancias que se atravesaban moviéndoles a la digna recepción de
los Santos Sacramentos como medio el mas eficaz para aplacar la ira del
Cielo y a este objeto asistió diariamente al confesionario donde hubo
siempre mucha concurrència».
«Por tantas fatigas viose ya atacado de la colerina, presagio casi
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seguro del mal en su mayor fúria y en este estado costo mucho trabajo
disuadirle de acudir al enfermo puesto en peligro».
«Tan sensible tuvo siempre su corazón que bastaba para conmoverle cualquiera indicación de pena por parte de sus encomendados y
para aliviarla sacrifícaba con frecuencia su descanso indispensable con
grave detrimento de su salud no teniendo otro anhelo que atender a sus
necesidades de modo que bien puede asegurarse que con esto abrevió
los días de su existència».
«Puede por consecuencia sentarse que conforme a la doctrina del
Divino Maestro Jesucristo como buen pastor dio la vida por sus ovejas».
«Séale el Senor propicio, corone tanta fatiga, trabajos tantos: a este
fm oremos todos de continuo por el que sin intermisión se desvelo para
todos, y el Dios de las misericordias oyendo nuestras plegarias le
condonerà sus deudas concediéndole el verdadero, el eterno descanso.
=Martín Peya, Pbro. Vicario». (Òbits, 9, ps. 567-572).
28. JOAN DE LA CREU GEONÉS, ecònom almenys des del
7-XI-1863 (C, 8-476), rector des del 6-VII-1864 (B, 21-436), fins que el
5-VIII-1873 es veu obligat a exiliar-se a França (C, 10-38 a 44).
Detalls de la presa de possessió: 10-VII-1864: «(...) el Doctor D.
Mateo Casademont, Pbro. Maestro de Ceremonias de la Sta. Iglesia de
Gerona (...) dio al infrascrito D. Juan de la Cruz Geonés, Rdo.
Licenciado en sagrada Teologia y Ecónomo de esta Parròquia, posesión
del Curato y Parròquia de esta misma villa en virtud de las letras
posesorias que se leyeron desde el púlpito y se copian aquí literalmente
(...)= Nos D. Luis Gonzaga (...) Abogado de los Tribunales del Reino,
Provisor Vicario General y Oficial por el Ilmo. y Rdmo. Sr. Dr. D.
Constentino Bonet (...) Obispo (...) hacemos saber: Que habiéndose S.
M. la Reina q. D. g., dignado, a consecuencia de concurso de opositores
y propuestas de ternas para la provisión de Curatos de esta dicha
Diòcesis, nombrar al Rdo. D. Juan de la Cruz Geonés con Real Cèdula
de 9-VI-1863 para el curato y Parròquia de San Feliu de Guíxols,
vacante por defunción del Rdo. D. Cayetano Geonés su ultimo posesor
(...) y pasar por lo que se ordenaré en el arreglo y demarcación parroquial
que se halla pendiente. Y atendido a que en la villa de San Feliu de
Guíxols (...) hay entre otras capillas e Iglesias públicas la titulada de San
Juan Bautista en la que estan fundades varios beneficiós y existen
algunos de sus obtentores que como Beneficiades del Clero parroquial
perciben sus dotaciones del presupuesto eclesiàstico de la Diòcesis:
Atendido a que la expresada Capilla e Iglesia habrà de continuar abierta
al cuito publico, al menos en concepto de auxiliar o sufragànea de la
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Parròquia matriz, el relatado Casademont (...) reunidos los indicados
Beneficiades en la Sacristía de dicha Iglesia, así como los demàs
eclesiàsticos adscrites al Servicio y funciones del Cuito, les darà a
conocer el nuevo Cura (...) para que le hayan, tenga y reconozcan como
y tal Pàrroco, y no pongan obstàculo al libre y pleno ejercicio de sus
atribuciones, derechos, prerrogativas y preminencias, arreglando de todo
a continuación la conducente diligència y devolviéndole original para
unirlo al expediente de su razón.= Dado en la Ciudad de Gerona
6-VII-1864» (B, 21-436).
L'endemà prengué possessió de la parròquia del monestir i de
l'església de Sant Joan, ressenya que no reproduïm perquè és semblant
a la que ja hem transcrit quan Gaitè Geonès en prengué possessió.
El 4-X-1868 diversos grups de guixolencs, de manera no massa
pacífica, demanen la destitució de Geonès, el rectorat del qual no fou
massa tranquil132'.
El 19-VI-1873 l'aleshores alcalde popular, Pere Caimó, envià un
escrit a Geonès. En ell se li diu que «siendo necesario un edificio para
cuartel del batallón de los voluntàries de la República de esta Villa, y
no existiendo en la misma edificio alguno para el caso, me veo en la
imprescindible necesidad de designar para dicho objeto la Iglesia del
ex-monasterio, por ser el único que por su posición, capacidad y
fortaleza presta la seguridad y demàs circunstancias que el caso
requiere.= Por lo tanto se lo comunico a V. a fin de que por todo el
domingo,"22 del corriente, lo tenga desocupado en todos aquelles objetos
que fueren de su propiedad, como también de los conceptuades como
sagrades».
Geonès comenta: «En su vista, juzgando inútil toda reclamación,
atendidas las críticas circunstancias que atravesamos y los motivos en
que el Sr. Alcalde funda su resolución, se dieron las oportunas
disposiciones para extraer del templo parroquial, o sea del ex-monasterio
a cuyo cargo estuvo la cura de almas hasta el 1835, que por lo mismo
denominaba Iglesia monacal y parroquial, todos los objetos sagrades y
los de propiedad particular, según se previene en el transcrito oficio. En
su consecuencia, desocupada ya la Iglesia parroquial, se habilito para
dicho objeto la Capilla pública de San Juan Bautista de esta misma villa,
en la cual se ha comenzado a funcionar desde el dia 22-VI-1873.= Lo
(32) JOAN TORRENT i FÀBREGAS, La revolución de 1868 en San Feliu de
Guíxols, «Ancora», 21 i 28-VIII-1969. Sobre el caràcter de Geonès, veg. MANEL DE
L'HORTA, Mossèn Joan, «Ganxoneries», 1925 p. 151, on es diu que els seus enemics
li deien Mossèn Vinagre.
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que consigno por diligència a los fines convenientes.= Juan de la Cruz
Geonés C. Pàrroco, rubricat» (33).
A conseqüència d'una incursió carlina efectuada a Santa Cristina
d'Aro el 17-VII-1873, Joan de la Creu fou empresonat junt amb el seu
nebot, també capellà, Francesc Gich i Geonés. Seguint el consell
d'alguns amics, el 3 d'agost del mateix any s'exiliaren a França. Més
endavant veurem com passaren els fets, segons explica el mateix Geonés.
29. VIDAL COMPTA, regent, des de 6-VIII-1873, data de la seva
presa de possessió (AD, s. 16), fins el 30-V-1874.
Quan Joan de la Creu Geonés s'exilià, a indicació seva Vidal fou
nomenat regent de la parròquia fins que aquell retornà (D, 11 -64 i C,
10-38 a 44).
30. JOAN DE LA CREU GEONÉS i BARDERA, rector, des del
31-V-1874 fins el 2-XII-1888, dia de la seva mort (C, 11-511 i 512, i D,
12-306).
Tornat de França el 31-V-1874, ell mateix explica amb tot detall
els fets ocorreguts. Els punts més interessants del llarg escrit diuen així:
«A las cuatro de la tarde del dia diez y ocho de Julio del próximo
pasado ano de mil ochocientos setenta y tres, después de haber estado
en alarma y zozobra todo al dia por haberse allegado los carlistas la
noche o madrugada anterior en el inmediato pueblo de Sta. Cristina de
Aro, según afirmaban, se presentaren en la casa habitación del
infrascrito Cura pàrroco cuatro voluntarios de la República y otro que
los mandaba, todos armados de sus fusiles con bayoneta sable, quienes
posesionados de la puerta por orden y en nombre del Gefe superior de
la Fuerza de esta villa (palabras textuales) me intimaren al igual que a
mi Rdo. sobrino, D. Francisco Gich Geonés, que debíamos entregarnos
presos y seguiries al exconvento, Cuartel de Carabineros. Les exigí como
era propio que me presentasen la orden a que en la intimación de palabra
se referían y contesto el que mandaba la fuerza destacada, que como
había sido tan precipitada la resolución no la tenia y que en aquellos
momentos se estaban estendiendo los oficiós oportunos por que se le
preguntaba, y por última contestación solo pude recabar que se nos
manifestase un papelito mal cortado en el que estaban escritos con làpiz
nuestros nombres».
«No obstante la informalidad con que se llevaba a cabo tan
injustificada medida, en atención a lo extraordinario de las circunstan(33) B, 23-318 i 319; també DA, 11-17, i JOSEP CLARA i ÀNGEL JIMÉNEZ, El
federal Pere Caimó 1819-1878, p. 165.
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cias y con el fin de evitar desgracias que fàcilmente podían ocurrir por
la exaltación y alucinamiento en que se hallaban las masas insconscientes, nos rendimos presos dejàndonos conducir al indicado local».
«Al llegar allà fuimos entregados al Sargento de Carabineros, que
se halla de Gefe del puesto por haber salido la restante fuerza con algunas
companías de voluntarios, quien tuvo la amabilidad de recibirnos en su
pabellón, donde se nos unieron varios otros individuos de esta población
que fueron presos aquella misma tarde y entre ellos el Rdo. D. Antonio
Bas, Capellàn de las Monjas de esta y el Rdo. D. Lorenzo Pallach, Pbro.
y Coadjutor de la parròquia de Castillo de Aro, siendo trasladados al
anochecer a la Sala del Noviciado siguiendo custodiades por los
voluntarios de la República hasta las diez de la noche en cuya hora por
orden del Sr. Alcalde y Teniente Coronel de los mismos quedamos bajo
la custodia de los Carabineros en la que coníinuamos durante los quince
días que estuvimos detenidos, o sea, hasta las cinco de la tarde del treinta
y uno del mismo mes, sin habernos notificado la causa que determino
tal medida ni recibido siquiera indagatoria, en cuyo dia se nos puso en
libertad bajo fianza que por su pròpia iniciativa y con toda
espontaneidad se sirvió prestar a nuestro favor el Sr. D. Juan Casas y
Arxer, propietario y comerciante de esta villa, imponiéndonos ademàs
la prohibición de salir de esta misma sin previo y espreso permiso del
Sr. Alcalde».
«Temiendo ser objetivo de ciertas personas y por consiguiente estar
continuamente expuestos a nuevas vejaciones y atropelles sin motivo,
como tampoco lo habíamos dado para la primera detención, según
confensión unànime de estos sensates vecinos, entre ellos algunos de los
que figuraban en grados del Batallem de Voluntarios, y siguiendo el
consejo de multitud de personas prudentes e interesadas en nuestro bien,
resolvimos que al salir de la carcel nos trasladaríamos al estrangera, por
no haber punto tranquilo y de seguridad en nuestra pàtria, especialmente
para nuestra (41) clase en aquellos desgraciades días».
«A este fin obtuvimos del M. Y. Sr. Gobernador de la Provincià el
competente pasaporte para Francia, según de antemano nos lo tenia
ofrecido con toda su posible protección en aquel periodo de tiempo,
convencido de nuestra inocencia por los informes que le . habían
presentado varios sugetos de posición, probidad y arraigo de esta, alguno
de ellos constituido en dignidad por la elección popular».
«Con aquel documento y con el exigido permiso escrito de la
autoridad local salimos por mar, el Rd. sobrino, D. Francisco Gich,
embarcàndose en esta playa a los dos de Agosto en el vapor Guadiana
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y el infrascrito a los cinco del mismo mes y ano mil ochocientos setenta
y tres en el puerto de Palamós y el Buque también de vapor denominado
Correo de Cette.»
A continuació explica que van residir a Marsella dedicats a llurs
deures sacerdotals, i acaba així:
«A las doce menos cuarto del dia veinte y nueve de Mayo llegamos
felizmente en esta parròquia y por la ausencia del Rdo. Sr. Regente D.
Vidal Compta Pbro. Beneficiado de esta misma parròquia, que según
rumores, al saber mi próximo regreso había ido a Gerona, no me fue
posible entregarle el oficio de cese que con otros documentes, a mi
petición por no saber levantadas las dificultades que se oponían al
transito de viageros por Gerona, el Excmo. Sr. Obispo tuvo la dignación
de mandarme a la Bisbal y en su consecuencia solo pudo hacerse la
entrega al anochecer del dia treinta del ya relatado mes de Mayo, en
cuya virtud al dia siguiente, treinta y uno, reasumí el desempeno de las
atenciones parroquiales que por derecho me competen y por lo mismo
cesó en el ejercicio de ellas el citado Pbro. que debía desempenarlas
durante mi ausencia, que fue de casi diez meses, en virtud del
nombramiento de regente que le espidió el Prelado con mi intervención».
«Desde este dia treinta y uno de Mayo quedo reinstalado en mis
legítimas atribuciones de Cura pàrroco de esta villa. Lo que consigno
por esta diligència desde la pàgina 38 de este libro de Desposonos, para
que en todo tiempo consten los motivos que determinaren mi
doblemente sensible emigración que no fue por capricho ni gana de
rehuir el cuerpo a las fatigas y sinsabores que han soportado mis caros
feligreses a quienes he tenido el consuelo de acompanar en días de
terrible prueba durante la larga sèrie de anos que me cabé la satisfacción
de estar entre ellos, como en las épocas en que nos vimos amenazados
e invadidos ya por enfermedades contagiosas, no obstante que podia en
alguna de ellas haberme ausentado pidiendo mi relevo cuando servia de
Vicario y librernente cuando por mi falta de salud estuve largo tiempo
sin titulo obligatorio y compartiendo siempre, en lo que permitía mi
estado, con mi Rdo. hermano, Cura pàrroco, y Sres. Vicarios las
atenciones y fatigas del ministerio sacerdotal a favor de estos vecinos, a
cuyo testimonio apelo, en prueba de que no exagero, los que en su
inmensa mayoría, gracias a Dios, me significan su gratitud.^ San Feliu
de Guíxols, 31 de Mayo de 1874.= Juan de la Cruz Geonés, C. Pàrroco».
(C, 10-38 a 44).
Restauració de l'església. Era el 12-X-1878. «Llego a esta el (...) Sr.
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Obispo Dr. Tomàs Sivilla y Genar al objeto de bendecir o reconciliar
esta Iglesia parroquial, reparada ya hasta lo suficiente de los destrozos,
destrucción de todos los aliares que en ella había por efecto de la
malhadada revolución, que los dejó sin adornos, sin las preciosidades
que contenia y reducida a las cuatro paredes».
«En efecto, a las siete de la manana del dia siguiente, trece de los
mismos mes y ano, estando todo debidamente preparado y con asistencia
del Magnifico Ayuntamiento y Autoridades, empleados públicos y
personas visibles de la villa, se efectuo la solemne bendición y al conduir
el Ilmo. Sr. Prelado se digno celebrar el Santo Sacrificio de la misa».
«A las dos de la tarde del mismo dia doce se digno bendecir
solemnemente las tres nuevas campanas que en reemplazo de las que se
habían destrozado en igual número, durante la revolución, se habían
fundido nuevas».
«Asistieron como padrinas del acto, D? Dominga Juera de Vilar(34)
que impuso el nombre de Dominga a la primera, D? Josefina Largacha
de Vidal, dando el nombre de Josefa a la segunda y D? Concepción Tapis
de Plaja que también impuso el nombre de Concepción a la tercera».
«Con motivo de la rehabilitación de la Iglesia parroquial abierta de
nuevo al Cuito publico, si bien no con mas que con un altar en el
Presbiterio y otro y en el propio del antiguo altar del Rosario, el Ilmo.
Prelado ordeno y procuro la Santa Misión que debieron desempenar los
PP. Goberna, Chapin y Botina, individuos benemèrita Companía de
Jesús y diose principio a ella el dia quince inmediato con procesión desde
la Capilla pública de S. Juan a esta parroquial y presidida por el mismo
Rdmo. Prelado que llevaba en sus manos una preciosa Imagen de
Nuestro Divino Redentor.= Duro el curso de la misión trece días con
tres ejercicios diarios, a las seis de la manana, a las once y al anochecer
con bastante concurrència.^ Juan de la Cruz Geonés, C. Pàrroco.» (B,
24-563).
Geonés morí el 2-XII-1888. La partida de defunció corresponent,
entre altres coses, diu: «falleció, recibida la Extremaunción, Don Juan
de la Cruz Geonés y Bardera, Pbro. y Cura-pàrroco de esta parròquia,
de 67 anos de edad, natural de Gerona e hijo legitimo de los consortes
don Narciso Geonés y dona Carmen Bardera, ambos de Gerona. Su
cadàver fue sepultado en este cementerio con toda solemnidad, y al dia
(34) Sobre Dominga Juera de Vilar, veg. JAUME AYMAR i MONTSERRAT
DARNACULLETA, Les carmelites de la caritat a Calonge (1894-1910), «Estudis sobre
temes del Baix Empordà», núm. 2, 1983, ps. 303-348.
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siguiente se le celebro el entierro y funeral de ocho hachas». (D, 12-306).
31. FRANCESC CASAS, ecònom, des del 29-VII-1888 (D,
12-282) fins el 26-VII-1889 (D, 12-354).
32. JAUME PUIG, rector, des del 22-VII-1889, data de la presa
de possessió (C, 11-581) fins el 6-III-1920, per defunció (data treta del
jutjat municipal).
33. MANUEL VIADER, ecònom, des d'uns dies abans del
27-111-1920 («Ciutat Nova» de la data esmentada diu: «dissabte arribà
l'ecònom») fins poc abans del 2-X-1920 («L'Avi Muné» de l'esmentada
data informa: «l'ecònom ha dimitit irrevocablement»). Encara, però,
signà una partida de casament el 14-X-1920 (p. 101).
34. FERRAN SIMÓN i CRAHUET, ecònom, des del 20-X-1920,
data del nomenament (SBG) -si bé no prengué possessió fins tres dies
després (AD. S. 455)- fins el 6-XI-1924 (C, 14-378), malgrat que no fou
nomenat regent de Sant Feliu de Pallarols fins el dia 19 (SBG); morí el
19-IV-1960 (SBG).
35. ÀNGEL DALMAU, ecònom, des del 8-XI-1924 (D, 17-54v),
rector des del 16-1-1927, fins el dia de la seva mort ocorreguda el
26-X-1941 (D, 17-54v).
A continuació, Rafael Mola, vicari, signa les partides de casament
com a «encarregat» de la parròquia, fins el 3-XII-1941 (C, 14-450).
36. CARLES VIDAL, ecònom, des del 29-XI-1941, data del
nomenament (SBG), fins el setembre del 1946.
37. JOSEP M? CERVERA i BERTA, rector-arxiprest per oposició, des del 22-VIII-1946 (SBG) -bé que entrà a Sant Feliu el 26 de
setembre («Ancora» 6-X-1960)- fins el 14-X-1960. El 22 prengué
possessió del càrrec de regent de la parròquia del Mercadal de Girona
(SBG).
Vicenç Taberner i Collellmir fou encarregat de la parròquia fins que
vingué el nou regent.
38. CARLES PUIGBERT i FONTFREDA, regent de la parròquia
i de l'arxiprestat des del 24-X-1960 (SBG), bé que no arribà a Sant Feliu
fins el dia 12 de novembre («Símbolo» 30-XI-1960).
Des de I'l-I-1982, junt amb la del monestir, funcionen dues noves
parròquies: la de Santa Maria, a la plaça «Gaziel», a càrrec d'ALBÍ
PERPINÀ i VENDRELL, i la de Sant Joan, al carrer de Lleida, 84
(Vilartagues), a càrrec de PERE TORRAS i FERRER.
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Signatures autògrafes dels rectors i ecònoms d'aquesta parròquia; tan sols falta la de
Vidal Compta, núm. 29 (1835-1984).
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EPÍLEG

És evident que les persones que s'esmenten en aquest treball per
haver ocupat algun dels càrrecs importants de la vila-ciutat de Sant Feliu
de Guíxols han contribuït -en major o menor grau- a modelar-la. Les
seves actuacions oficials guiades per llur intel·ligència o petitesa
intel·lectual, integritat o trapelleria, han donat com a fruit un encert o
una espifiada que ha deixat marca a la població. Unes vegades en bé;
moltes d'altres en sentit negatiu.
Desitjaríem que, d'ara endavant, les nostres autoritats quedessin en
el llibre de la història guixolenca pels seus encerts, però, per damunt de
tot, per llur honradesa i desinterès.
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JOSEP PELLA I FORGAS,
PRECURSOR DE LA INVESTIGACIÓ
ARQUEOLÒGICA A L'EMPORDÀ
PER
JOAN BADIA i HOMS

De l'empordanès i begurenc il·lustre que fou Josep Pella i Forgas
(1852-1919) se n'ha parlat durant l'any 1983, amb motiu d'acomplir-se
el centenari de la publicació de la seva Historia del Ampurdàn, i també
aquest any 1984 en haver-se'n celebrat actes amb retard.
Pella i Forgas destacà, diversament, com a jurista, com a polític,
com a historiador i com a periodista. Totes aquestes vessants de la seva
personalitat i de la seva obra, han estat posades de relleu, encara que
desigualment.
Jo voldria, amb motiu del dit centenari i com a homenatge al nostre
historiador, considerar un aspecte de la seva obra sobre l'Empordà que
presenta, al meu entendre, un interès força notable. Em refereixo a
l'aportació de Pella i Forgas en el camp de les recerques arqueològiques,
aportació considerable sobretot en la localització i identificació de restes
i jaciments dels quals donà notícies.
Segons J. Maluquer de Motes, al pròleg de la recent reedició facsímil
de la Historia del Ampurdàn (Olot, 1980) «el tractament i intent
d'interpretar el poblament de l'Empordà és, potser, el que dóna la
mesura més clara de l'extraordinària formació clàssica de Pella i Forgas.
Conscient de la vaguetat de moltes fonts escrites antigues, intenta
ampliar i fixar extrems concrets argüint experiències i documentació
arqueològica personal».
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Si Pella i Forgas es pot considerar, des de molts punts de vista,
l'inicidor de la historiografia moderna de l'Empordà, no hi ha dubte que,
també amb raó, l'hauríem de definir com un dels precursors de les
recerques arqueològiques de les nostres comarques. La seva figura, en
aquest sentit, es pot comparar -amb les matisacions que s'escaiguin i
que els diferents judicis de valor hi puguin introduir- a la de Pere Alsius
i Torrent (Banyoles 1839-1915) a qui cal considerar el pare dels estudis
sobre Prehistòria a Catalunya.
No es pot oblidar que, també durant les dues darreres dècades del
segle XIX, sorgiren altres persones a l'Empordà, preocupades pels
mateixos afanys. Romuald Alfaras, per exemple, del Port de la Selva,
descobria estacions arqueològiques, especialment a la zona de Cap de
Creus i als voltants de Figueres, algunes de les quals, gràcies als seus
apunts, estudià Manuel Cazurro(1). Altrament, Alfaras és reconegut com
el «pioner» de la investigació arqueològica submarina(2) i el primer
treball d'aquesta mena la recuperació d'àmfores romanes a Cala Cativa,
al Port de la Selva, realitzada per ell amb bussos corallers i de la qual
donà notícia l'any 1894(3).
Altres estudiosos, a la mateixa època, com el pedagog Antoni
Balmanya (la Bisbal 1847-1915), que fou mestre d'Espolla i qui primer
estudià els dòlmens d'aquella zona, o el geòleg Lluís-Marià Vidal
(1842-1922), d'una família d'Agullana, tenen contribucions d'interès,
però concretades a sectors geogràfics reduïts o a tipus de jaciments
concrets, les quals també ajudaren a posar els fonaments de la
investigació arqueològica catalana.
Els esmentats i molts d'altres estudiosos del passat els trobem, en
aquells moments, relacionats amb l'Associació Catalanista d'Excursions
Científiques o amb l'Associació Catalana d'Excursions i, a partir del
1890, amb el Centre Excursionista de Catalunya. De fet, llurs activitats
(1) MANUEL CAZURRO, Las cuevas de Serinyà y otras estaciones prehistoricas
del NE. de Cataluna. «Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans» II, 1908, i també a Los
monumentos megalíticos de la provincià de Gerona, «Centro de Estudiós Historicos»,
Madrid, 1912.
Les estacions descobertes al Port de la Selva per R. Afaras són els dòlmens de
Taballera, la Cendrera i la Taula dels Lladres; les coves dels Encantats i de la Porta, i la
necròpolis de la Punta del Pi de la qual es donà, segurament redactada per ell mateix, una
notícia anònima a «Revista de Gerona» l'any 1891.
(2) ANTONI RIBERA, El primo lavoro di archeologia sottomarina realizzato in
Occidente, «Actes del II Congrés Internacional d'Arqueologia submarina», Albenga, 1958.
(3) ROMUALDO ALFARAS, Pesca de Anforas, «Boletín de la Asociación
Artístico-Arqueologica de Barcelona» IV, Barcelona, 1894.
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Josep Pella i Forgas.

s'integren dins del caliu cultural que sorgí amb el naixent catalanisme.
Concretant-nos a Pella i Forgas i a la seva obra, no podem menys
que sorprendre'ns en constatar com amb els mitjans de l'època, amb els
mitjans de desplaçament per exemple, aconseguí un coneixement de
primera mà i tan pregon dels poblets i racons de tot l'Empordà. Potser
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l'evidència més clara d'aquest coneixement la tenim en la localització i
interpretació de nombroses restes arqueològiques, sovint no pas molt
importants ni gaire vistents, que devien passar desaparcebudes als propis
habitants de la rodalia.
No hi ha dubte que l'historiador de Begur havia de posseir l'aptitud
peculiar, no exempta d'intuïció -que d'altres persones han tingut més
tard en aquest país- que li permetia descobrir l'emplaçament de llocs
arqueològics desconeguts. És una facultat que, d'altra banda, s'aconsegueix o es millora només amb l'experiència, fruit de prospeccions
continuades sobre el terreny, que permet adonar-se de la presència dels
testimonis que acompanyen els indrets de poblament antic.
Un inventari, que comentarem molt breument, de les estacions
arqueològiques que s'esmenten a la Historia del Ampurdàn ens mostrarà
l'abast de la tasca del seu autor en aquest camp (hi són citats, també,
com és lògic, els jaciments que ja havien estat publicats o descoberts, la
majoria dels quals visità):
RESTES PREHISTÒRIQUES

- Troballes de destrals de pedra polida, neolítiques (que hom
anomenava «pedres de llamp»; explica que hom els atribuïa poder
amulètic contra les tempestes) a Pals, el Mas Pedrer de Montagut a la
Vall d'Aro, el Puig «Carmany», Ermedàs i Santa Margarida (veïnats
de Palafrugell) i Sant Pere Pescador (inclou les notícies que li donà J.
Botet i Sisó sobre les que s'havien trobat a Vilarig, Sant Esteve de
Guialbes, Palau-savardera, la Serra de Rodes, Castelló d'Empúries,
Campmany i el Port de la Selva}. (Historia del Ampurdàn, pàgs. 21-23).
- Una punta de sageta d'aletes, de sílex, trobada en una pedrera de
la muntanya de Sant Elm de Sant Feliu de Guíxols «a corto trecho del
paseo de Tetuàn», que es guardava a la col·lecció Barraquer (p.21).
- Cova sepulcral de Torroella de Montgrí (que s'identifica amb
l'anomenada el Cau dels Ossos) que visità un cop descoberta. Descripció
i mides dels cranis, esment del sílex i ceràmica (ps. 340-342).
- Les dues coves artificials de ses Felugues, a Begur (ps. 70-71;
dibuixos a les ps. 43 i 71) i la de la Tuna de Solius (p. 70 citant F.
Martorell i Pena).
- Els dòlmens d'Espolla -citant A. Balmanya- són anomenats en
conjunt, sense precisar-los (p. 26).
- Els tres menhirs que coneixia a l'Empordà eren el de Vallvanera
dit sa Pedra Aguda (i també Pedra de les Goges, nom que ell no
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coneixia) al terme de Castell d'Aro, la Pedra Dreta de Sant Sadurní de
l'Heura que descobrí i el de la Murtra o Pedra Gentil de Sant Climent
Sescebes (que situa erròniament a Espolla). Conta la llegenda relativa
als dos primers, (ps. 24, 25. Dibuixos dels dos primers a les ps. 19 i 31,
respectivament).
JACIMENTS PRE-ROMANS

- La Fonollera (Torroella de Montgrí); dóna detallada informació
sobre aquest interessant poblat on ell situava la ciutat de Cypsela (ps.
134 i 210).
- Del Puig Quermany (Carmany) de Pals n'inclou una extensa
notícia i descripció, publica el croquis d'unes suposades muralles i recull
la llegenda sobre el lloc (ps. 22, 98-99 i 102-103).
- Sant Sebastià de Palafrugell (Sant Sebastià de la Guarda) és un
dels indrets on veié ceràmica feta a mà, «la mas antigua ceràmica...
grosera, negra y granujienta». És l'única i minsa indicació que existia
sobre el poblat ibèric que hi hem identificat (p. 22).
- Al castell de Begur hi trobà el mateix tipus de ceràmiques (p. 22).
- Cita les troballes fetes, llavors, recentment al camp d'Urnes del
palau dels comtes de Peralada (p. 22).
- En esmentar els jaciments de la Plana Basarda i del Pla del Vidre,
de Solius i Sant Feliu de Guíxols, -amb «la pedra sella»-reprodueix
textos de Martorell i Pena, i Sampere i Miquel (ps. 27-28)(4).
JACIMENTS ROMANS

- A més dels llocs de poblament que, esmentats a l'apartat anterior,
perduren durant la romanització del país, donà notícies de troballes
d'aquesta etapa a Lloret de Mar i Tossa (ps. 186 i 328) i dels jaciments
de la Platja de n 'Artigues o Pla de Palol (Platja d'Aro) amb restes d'una
torre de guaita (ps. 186-187 i 328); Santa Maria del Mar o el Collet de
Sant Antoni de Calonge on veié les restes de la conducció o aqüeducte
i on atribuïa impròpiament el nom de Vila-romà que correspon a un
lloc veí, com és sabut (ps. 187-188 i 328); Sant Esteve de Mar o de la
(4) «Apuntes arqueológicos de D. Franciscà Martorell y Pena, ordenados por
Salvador Sampere y Miquel, y publicados por D. Juan Martorell y Pena, Barcelona, 1879.
Sampere, Revista de ciencias historias, ano 1881, tom. II, pàg. 486 y 487. De la plana
basarda trató ya en 1874 aunque no de la piedra bamboleante, Botet y Sisó. Revista La
Renaixensa, ano IV, n? 15» (nota a «Historia del Ampurdàn», p.28).
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Fosca, Palamós (ps. 187-188, 210-211, 328 i 445); el Pla de ses Artigues
de Calella de Palafrugell (p. 328); Begur, el carrer Boadella i l'església
(p. 210); Ullastret, en un indret que anomena «camp de claus i parets»
(p. 245); Sant Miquel de Cruïlles, vora el monestir (p. 403); el Puig Rodó

Un dels dibuixos del mateix Pella i Forgas que es publicaren a la «Historia del Ampurdàn»:
el monestir de Sant Miquel de Cruïlles. S'hi veuen elements arquitectònics ja desapareguts.

de Corçà amb troballes de mosaics dels quals publica dibuixos (ps. 223
i 235-236); l'illa Meda Gran (Torroella de Montgrí), enterraments i altres
vestigis (ps. 188 i 209); prop de Raset, vora el Cinyana i a Cervià de
Ter, ambdós relacionats amb «Ciniana», mansió de la via romana (ps.
235-236 i 447); Figueres, necròpolis dels Cendrassos, jaciment de
l'Aigüeta i làpida trobada a l'església parroquial, conjunt que relaciona
amb Juncària (ps. 234, 245 i 601); Castelló d'Empúries (p. 326).
- Sepultures d'aquesta època a Santa Maria del Camp de
Garriguella, prop de Sant Jordi Desvalls i a Millars (Madremanya) (ps.
251-253).
- De localització molt imprecisa són les troballes romanes que situa
prop de Darnius (p.234), al Montgrí «restos romanes y monedas
ampuritanas» (p. 191) i vora Torroella de Montgrí amb «monedas
ibericas y romanas» (p. 210).
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- Llafranc (terme de Palafrugell) mereix, creiem, un esment
especial car dóna molt valuosa informació, amb riquesa de detalls,
d'aquesta estació arqueològica tan destruïda en temps posteriors. Pella
hi veié fornaments d'una edificació que cregué una fortalesa, rastres de
murs pintats, un forn de ceràmica, mosaics etc. (ps. 188, 210. 327-328)
i una làpida sepulcral paleocristiana que guardà i avui és perduda (ps.
274-275 i 375-358). D'aquest jaciment ja se'n tenia alguna notícia des
del segle XVIII i, amb molta probabilitat, s'hi han d'atribuir els objectes
apareguts en temps de Carles III, segons document que es transcriu en
apèndix (ps. 255-260).
- No s'oblida de la via romana sobre el traçat de la qual manifesta
la seva opinió, donant a entendre -detall interessant- que és conscient
del perill de considerar romans tots els camins pel sol fet d'ésser vells,
parany en el qual han caigut després alguns autors. Demostra que
recorregué els colls de l'Albera; parla de restes de camins antics a Espolla
i a Garriguella (ps. 249 i 251) i dels vestigis del pont de Sant Miquel de
Fluvià (p. 253).

Llafranc a l'època que Pella i Forgas hi feia recerques arqueològiques. A la fotografia no
hi ha encara la capella que s'hi construí l'any 1897.
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RESTES ARQUEOLÒGIQUES MEDIEVALS

- Segons l'autor a Palafrugell, a l'entorn de l'església parroquial, en
fer cases, s'havien descobert tombes antropomorfes tallades a la roca.
També se'n veien del mateix tipus al costat de l'església romànica de
Santa Maria de Penals d'Amunt (terme de Castell-Platja d'Aro), totes
les quals ja comparà amb les d'Olèrdola (p. 328).
- Pella identificà el cenobi alt-medieval de Sant Climent de Peralta
amb la ruïnosa «Església Vella» del Mas Vidal (Sant Climent de Peralta,
terme de Peratallada); en fa una acurada descripció i parla de la
descoberta del cementiri on aparegué el sarcòfag de pedra, antropomorf,
que encara s'hi pot veure (ps. 310-311).
Uns sarcòfags semblants, avui desapareguts, els va veure vora
l'església de Sant Pau de Fontdara, terme de Palau-sator (p. 461).
- Segurament medievals eren els enterraments de lloses que veié al
sud de l'estany d'Ullastret (p. 309). També la necròpolis de cistes que
explorà a les Gavarres dita El Cementiri dels Jueus, a Sant Cebrià de
Lledó o els Metges (ps. 26-27)(5).
Hi trobem al·lusions de troballes d'època incerta, impossible
d'esbrinar amb les escasses dades que se'n donen. Aquest és el cas de les
restes de coure i objectes d'aquest metall que, afirma, aparegueren a
Aiguablava, terme de Begur (p. 72).
Alguna vegada la poca claredat dels conceptes impedeix esclarir-ne
perfectament el contingut: «Vilanova que representa tal vez la tercera
población de las que evidentemente se hallan sepultadas bajo sus
actuales cimientos...» (p. 29). A Vilanova de la Muga és, en tot cas,
evident que el poble és emplaçat en bona part damunt vestigis de
poblament d'època romana.
Una mostra de l'encert a localitzar llocs de poblament antic la tenim
quan Pella sosté, sense posseir-ne evidència arqueològica, que Quermançò («Carmansó») és un dels castells medievals de la comarca que es
drecen sobre les restes d'un poblat fortificat de l'Antiguitat (p. 100). I,
en efecte, en aquest indret hi apareix ceràmica «ibèrica».
Tenen menys transcendència, per a la present relació i l'enfocament
que li hem donat, les seves descripcions i disquisicions sobre Empúries,
no cal dir que interessants des d'altres punts de vista. Cal tenir en
(5) Cal tenir en compte que els límits que Pella atribuí a l'Empordà no s'avenen, en
molts sectors, amb els establerts actualment per a les dues comarques i que, en el cas de
l'extrem meridional que ell allargà fins el cap de Tossa, s'allunyen, fins i tot, de les
modificacions lògiques que es podrien produir en el futur.

196

JOSEP PELLA i FORGAS, PRECURSOR DE... A L'EMPORDÀ

9

compte, tanmateix, que ja havia estat publicada la monografia de
Joaquim Botet i Sisó quatre anys abans<6).
Pella i Forgas localitzà els jaciments gràcies a la valoració i
comprovació de notícies que li eren comunicades i gràcies a les pròpies
inspeccions visuals del territori. Així es desprèn de la majoria de les
descripcions que en fa. Molt esporàdicament hi devia fer treballs
d'exploració. Només en dos casos concrets ens confessa de manera clara
i explícita haver realitzat alguna «excavació». A Llafranc hi excavà el
31 de juliol del 1882 per comprovar la planta del que suposava les restes
d'una fortalesa; també a Empúries d'on parla de «las excavaciones que
hice por mi cuenta» (p. 317) que en un altre lloc qualifica de «ligeras
excavaciones» (p. 202), però també anomena «un mosaico que acabo de
descubir excavando» (p. 206).
Sovint resta clar que visità els jaciments repetidament: «numerosos
fragmentes de tejas romanas y restos de otra ceràmica, que en la
plantación de unas vinas muchos han pasado por mis manos en estos
últimos anos». (p.403), referint-se a Sant Miquel de Cruïlles.
A voltes precisa la data o l'any que visità el jaciment. Així sabem
que descobrí el Cementiri dels Jueus l'any 1879, que estigué a la Platja
de n'Artigues l'agost del 1876, a Sant Climent de Peralta l'agost del 1877,
a Santa Maria del Collet el setembre del 1877, al Puig Rodó i a Sant
Esteve de la Fosca l'agost del 1878, per posar alguns exemples. Com
veiem, Pella aprofitava bé els dies de lleure dels estius.
Tanmateix, no ens pot estranyar que a Pella i Forgas li passessin
desapercebudes restes arqueològiques molt importantas de la comarca,
algunes de les quals no han estat posades en evidència fins molt entrat
el present segle. Per exemple escrigué que Sant Feliu de Guíxols era «un
lugar en el cual jamàs hubo gran población romana» (p. 186). Negà
rotundament que l'antiga Rhode s'hagués de cercar a Roses mateix on
«no es posible dar con resto alguno que atestigüe allí la perdida colònia
rodia» que «no salió jamàs a la faz de la tierra» (ps. 153 i 209). Sostingué
que Rhode s'havia de trobar prop de Castelló d'Empúries, opinió que
es repeteix en diferents punts de l'obra (ps. 209, 233, 258), fins a l'extrem
de considerar que Castelló té l'origen en una fortalesa que defensava la
colònia grega (p. 326). Hi ha, no obstant, un paràgraf que ens demostra
que recorregué i investigà indrets propers a la Ciutadella de Roses, quan

(6) JOAQUÍN BOTET Y SISÓ, «Notícia històrica y arqueològica de Emporion»,
«Real Acadèmia de la Historia», Madrid, 1879.
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manté que és impossible -«como me he convencido en estos últimos
días»- que la colònia grega estigués emplaçada «en la estrecha
hondonada que se abre en el monte y lleva el nombre de Bufalaranya,
porque es un despropósito lo que alguien sostiene que en aquel sitio fué
Rhoda y en època històrica el mar lo hubiese alcanzado». (p. 209)(7).
El més sorprenent, però, és que li passés desapercebuda l'existència
de la ciutat pre-romana del puig de Sant Andreu d'Ullastret, i no sols
per la presència de vestigis arquitectònics, sobretot de la muralla, que
ert el seu temps devien ésser imponents. Sabem, perquè així ens ho
explica, que trepitjà terrenys molt propers al turó.
Ja hem dit abans que esmenta dues estacions arqueològiques del
terme d'Ullastret. L'indret que anomena «Camp de claus i parets», on
va veure molta ceràmica, el situa «al sur y a poco trecho del pueblo».
Penso que, potser, per aquesta indicació, podria tractar-se d'algun
terreny del Puig de la Garriga on, certament, s'hi ha trobat ceràmica
romana. Les sepultures de lloses les va veure «al S. del estanque a la
profundidad de unos 3 metros...»; podrien ésser, molt probablement, les
de l'indret dit, precisament, el Camp de les Lloses on s'identificà un
cementiri amb enterraments de lloses i també de tèules(8), prop del puig
Torrecuques al cim del qual apareix també ceràmica ibèrica i romana.
El Camp de les Lloses es troba a menys de 500 ms. a migdia del puig
de Sant Andreu i forma part de la mateixa serra.
És molt estrany que Pella i Forgas no s'arribés al turó de Sant

(7) El nom de Bufalaranya es dóna popularment a les ruïnes d'un castell alt-medieval
enlairat sobre la vall de la Trencada la qual s'endinsa a les muntanyes, darrera de la
Ciutadella de Roses. La creença que l'antiga colònia grega es trobava en aquesta vall,
curiosament ja la veiem esmentada en un text del «Correo de Gerona» del dilluns 9 de
març de l'any 1795, titulat «Memorias de Cataluna»: «...lo cierto es que en el valle de Peni
empezaron los Rodos los muros de un Pueblo que creciendo cada dia vino a ser muy
famoso, y se nombro Rodas cuya voz por corrupción se transformo en Rosas. Aun existen
hoy rastros de esta población a un quarto de legua del mar donde se descubre la Iglesia...».
D'aquesta notícia sembla desprendre's clarament que, llavors, hom creia veure Rhode
en les ruïnes de l'església medieval del «Sorral d'En Berta», situada en un indret poblat ja
en època romana, segons que hem pogut comprovar. Les restes de Pesglesiola han estat
totalment destruïdes, de manera bàrbara i gratuïta, pels volts del 1970 (J. Badia i Homs,
L'Arquitectura medieval de l'Empordà, IIB, Diputació de Girona, 1981, pàgs., 221-222).
(8) L. PERICOT Y M. OLIVA, Actividades de la comisaría Provincial de
Excavaciones Arqueológicas en 1952 - 3? Campana de Excavaciones del Plan Nacional
en el poblado «indiketa» de Ullastret, «Anales del Inst. de Est. Gerundenses», 1952.
M. OLIVA PRAT, Ceràmica con decoración de pintura blanca en las excavaciones
de Ullastret (Gerona), VII Congreso Nacional de Arqueologia, 1962.
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Andreu, ja que hi fou tan a la vora, atret per la silueta de l'edifici que
el coronava, castell medieval convertit més tard en ermita i masia. És
indubtable, però, que no hi pujà, puix que, d'haver-ho fet s'hauria
adonat dels testimonis de la ciutat ibèrica.
Cal remarcar que aquesta circumstància retardaria d'una cinquentena d'anys la plena descoberta de l'importantíssim jaciment pre-romà.
Caldria esperar fins a la tercera dècada del segle XX quan, el mes
d'octubre del 1931, l'escalenc Lluís Pujol i Masseguer comunicava
l'existència de les ruïnes a l'associació «Amics de l'Art Vell» a la qual
pertanyia. La notícia fou publicada per primer cop a la Memòria
d'aquesta entitat l'any següent(9).
Aquest fet, creiem que és, probablement, el millor exemple per a
destacar el paper de l'historiador de Begur com un dels principals
precursors de les recerques arqueològiques de les nostres comarques.
L'oblit en el qual romandria el jaciment d'Ullastret, per no haver-lo
donat a conèixer Pella i Forgas en el seu moment, és una prova clara
que el nostre personatge s'havia anticipat en unes activitats que no es
desenvoluparien d'una manera un poc més normal fins molts anys més
tard.
D'alguns dels jaciments -poquíssims- que Pella descobrí o donà
notícies en tenim estudis moderns (per exemple, de la Fonollera), gairebé
sempre encara parcials; però de la majoria res o ben poca cosa nova se'n
sap avui.
És mes, podem afirmar que les minucioses descripcions de llocs
arqueològics i troballes que trobem a la Historia del Ampurdàn són molt
útils encara, sobretot perquè inclouen referències de peces o elements ja
destruïts o perduts. En tenim mostres en els mosaics romans de Corçà,
les romanalles arquitectòniques i la làpida de Llafranc, algunes de les
sepultures antropomorfes que s'esmenten, etc.
Podem dir, en resum, que deixant de banda les interpretacions poc
o molt superades -sobre l'origen dels pobles, sobre etimologies etc.- i
més enllà de la faramalla romàntica que la seva obra conté, les notícies
arqueològiques romanen com una aportació de Josep Pella i Forgas,
perenne i molt valuosa, per al coneixement del passat del nostre país.

(9) «Amics de l'Art Vell», Memòria llegida pel Secretari General de l'Entitat en
l'Assemblea reglamentària anual de Socis, celebrada a la Sala d'actes del «Centre
Excursionista de Catalunya» el dia 26 de juny de 1932, Barcelona 1932, pàgs., 13-14.
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Durant el segle XVIII, la maçoneria assolí poc arrelament a l'estat
espanyol, ja que la Inquisició i l'autoritat reial impediren que hi
desenvolupés una activitat continuada. Per bé que existiren unes quantes
lògies, compostes bàsicament per estrangers, no fou fins a començament
del XIX -amb l'entrada de les tropes napoleòniques-quan l'entitat
començà a manifestar-s'hi d'una manera més organitzada i quan
aconseguí d'estendre's a diversos indrets de la Península. A les
comarques gironines, concretament, es coneixen d'aquell temps dues
lògies: «Napoléon le Grand», a Girona, i «Les Amis de la Réunion», a
Figueres, ambdues formades sobretot per elements de l'exèrcit invasor'1'.
Amb la desaparició de les tropes franceses l'any 1814, les lògies
esmentades deixaren d'existir i no tingueren continuïtat. És possible que
la maçoneria tornés a revifar-se durant el trienni 1820-1823, però no en
(1) Cfr. J.A. FERRER BENIMELI, «La masonería bonapartista en Cataluna. La
lògia «Napoléon le Grand» de Gerona (1811-13) y la de «Les Amis de la Réunion» de
Figueras (1812-13)», dins Estudiós en homenaje al Dr. Eugènia Frutos, Saragossa, 1977,
ps. 119-144. Del mateix autor, el resum que en fa a Masonería espanola contemporànea.
Vol. I, 1808-1868, Madrid, Siglo XXI 1980, ps. 65-70.
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tenim notícies prou explícites. Només ens consta que, en la repressió
seguida contra els constitucionals, alguns individus foren acusats de ser
francmaçons.
Després d'un temps força llarg de silenci i d'intolerància,
l'organització es beneficià de les llibertats propugnades per la revolució
política del 1868, a partir de la qual recomençà una nova etapa. De fet,
però, el moment àlgid de la maçoneria a les terres gironines correspon
als decennis finals de segle, al temps de la Restauració(2).
Efectivament, durant els anys 80 i 90 del segle passat, l'activitat
maçònica a les nostres contrades fou important, com ho prova el nombre
de lògies existents i la preocupació que causaven en els ambients clericals
i reaccionaris'3'. Sabem que hi havia lògies a Figueres, Blanes, Girona,
Banyoles, Puigcerdà, Torroella de Montgrí, l'Escala, Palafrugell,
Portbou, Sant Feliu de Guíxols, Cassà de la Selva, Palamós, Santa
Coloma de Farners, etc. i que es publicaren periòdics que defensaven
els principis de l'orde o n'eren portaveus'4*.
Aquest preàmbul emmarca el treball que avui donem a conèixer
sobre una de les lògies empordaneses: la que s'aplegava a Calonge sota
el nom de «Hijos de la Paz». La documentació que ens ha servit de base
procedeix de Salamanca'5' i d'un arxiu particular de la mateixa població
calongina'6', on s'han conservat les actes de la lògia.
LA LÒGIA DE CALONGE

Les notícies que fins avui s'han donat a conèixer de la lògia «Hijos
de la Paz» es troben a l'obra pòstuma de Pere Caner i no són gaire
(2) Les Lògies s'emparaven en la llei d'associacions de 30 de juny de 1887 i en la
liberalitat de la Constitució del 1876.
(3) El bisbe Tomàs Sivilla publicà al Boletín Oficial Eclesiàstica del Obispado de
Gerona, XXI (1884), ps. 225-235, una carta pastoral amb motiu de l'encíclica Humanum
genus i condemnà els periòdics El Demòcrata i El Ampurdanès. Una part de l'escrit podeu
llegir-lo a l'apèndix I.
(4) A la ciutat de Girona era pròxim a la maçoneria el periòdic El Demòcrata
(1881-1887), dirigit per Artur Vinardell. A Palamós, la lògia «Redención» edità el 1891
una publicació titulada El Eco de la Redención, de la qual es coneix un sol número. L'amic
Carles Sapena me n'ha passat una fotocòpia.
(5) Archivo Histórico Nacional, Secció Guerra Civil-Maçoneria (Salamanca),
755A/4. Agraeixo als amics Mayans i Casademont la fotocòpia d'aquests papers.
(6) Arxiu particular d'Albert Lavina Valmana, La lògia Hijos de la Paz de Calonge,
llibreta d'actes manuscrita, de 370 pàgines. N'utilitzo la còpia que en tragué el senyor Pere
Caner (d.e.p.), la qual he pogut consultar gràcies a l'amabilitat de la seva vídua.
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Document del 1890 signat pels dirigents de la lògia «Los hijos de la Paz» per comunicar al
Secretari del Gran Orient Espanyol el quadre dels membres que componien el taller calongí i
l'adreça del temple. Al segell, mig borrós, es llegeix: «Resp. ' . Log. ' . Hijos de la Paz Núm. ' .
52, O . ' . de Calonge».

extenses: «A les darreries del segle XIX, introduïda per un tal Sr. Boada,
funcionà una lògia francmaçònica anomenada Els fills de la Pau, al
carrer de la Barceloneta, entre 1886 i 1894, segons testimonis escrits;
però els orals la fan arribar fins a les primeres del segle actual. Els seus
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membres, de 15 a 17, tingueren molta empenta i es relacionaren amb
les lògies comarcals, nacionals, estatals, i inclús d'Amèrica»(7).
El nom «Hijos de la Paz» resulta ben d'acord amb el llenguatge i
els postulats maçònics, els quals es basen en la fraternitat i en l'objectiu
de cercar la pau universal. Cal recordar que la maçoneria es defineix
com una institució simbòlica i benèfica, fonamentada generalment en la
creença en el Gran Arquitecte de l'Univers.
En els papers de 1886 a 1889 se'ns diu que li corresponia el número
357 i que pertanyia a l'obediència del Gran Orient Nacional d'Espanya.
En els del 1890, en canvi, hi consta el número 52 i figura sota els auspicis
del Gran Orient Espanyol. Aquestes transformacions van ser degudes
sens dubte a la renumeració de les lògies després que les organitzacions
maçòniques de l'Estat espanyol es fusionessin en una sola.
El llibre d'actes comença el dia 1 de desembre de 1886 i acaba el
23 de maig de 1894: en conjunt relaciona unes 150 sessions o «tingudes»,
en les quals es tracta bàsicament dels treballs de la lògia, de les
proposicions sobre nous afiliats, d'expulsions, de les quantitats recollides
per a beneficència, de comunicacions amb altres lògies, etc. Com a
apèndix oferim la transcripció de tres exemples saltats, el primer dels
quals correspon al dia de la instal·lació oficial del taller18'.
A l'apèndix III recollim l'acta corresponent al dia en què es tributà
homenatge a Carles III i hom recordà l'expulsió dels jesuïtes, i en el IV
hi ha referència a un tema que preocupava a nivell comarcal: el traçat
de la carretera de Sant Feliu de Guíxols a Palamós.
De la lectura seguida de les actes hom n'extreu la impressió que
l'organització anava a menys, o si més no que s'estancava, ja que tenia
problemes amb l'assistència dels afiliats(9).
D'altra banda, hem de remarcar que la lògia era integrada per
maçons de graus baixos, és a dir d'aprenentatge. Només tres individus
assoliren el grau 18?.
(7) P. CANER, La vall de Calonge, Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Calonge,
1983, p. 209.
(8) Apèndix II.
(9) Algunes mostres de la decadència: «el hermano Bolívar leyó una plancha
versando sobre la poca actividad en nuestros trabajos y la poca puntualidad en la tenida»
(13 de gener de 1892); «avisar a los hermanos que faltan a fín de que asistan a trabajos en
la pròxima tenida» (25 de desembre de 1892); «que el hermano Galileo venga aquí en
persona el dia 17 a fín de exponer los motivos porque no asiste, y que de no aceptarlos el
taller se le instruirà el consabido expediente» (12 d'abril de 1893); «se acordo escribir al
hermano Gutemberg suplicàndole se sirva contestar por si pertenece miembro activo o si
se considera separado» (20 de desembre de 1893), etc.
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ELS AFILIATS

Per a la història general de la maçoneria és molt necessari d'establir
qui conformava les lògies, quina categoria socioprofessional hi dominava; en definitiva, escatir la composició de la base.
Pel que fa a Calonge comptem amb dos llistats pertanyents als anys
1889 i 1890, on apareixen els noms dels afiliats, llur professió, el grau
maçònic, el càrrec que exercien dins la lògia, etc. A manera de fitxa,
transcrivim ara totes aquestes dades que revelen i descobreixen la
vertadera realitat de la maçoneria calongina. Val a dir que els números
27 i 28 els hem extret de les actes.
1. Narcís Platja i Font, «Churruca», grau 9?, 42 anys, taper, casat,
nascut i resident a Calonge, orador. El 1890 havia assolit el grau 18?.
2. Andreu Carles i Lloret, «Victoria», grau 9?, 38 anys, rajoler,
casat, nascut i resident a Calonge, primer vigilant. El 1890 havia assolit
el grau 18?.
3. Vicenç Boada i Boada, «Lincoln», grau 3?r, 33 anys, propietari,
casat, nascut a Calonge i resident a Palamós, secretari titular.
4. Jaume Clara i Vilar, «Verdi», grau 9?, 40 anys, secretari judicial,
casat, nascut i resident a Calonge, venerable mestre. El 1890 havia assolit
el grau 18?.
5. Lleonard Mir i Vila, «Guternberg», grau 2?n, 41 anys, fabricant,
casat, nascut i resident a Calonge, obrer.
6. Miquel Juanal i Bas, «Bravo», grau 2?n, 40 anys, propietari,
vidu, natural de Penals d'Aro i resident a Calonge, obrer. El quadre lògic
del 1889 ens diu que havia estat suspès i en el del 1890 no hi figura.
7. Josep Sardó i Cassà, «Lanuza», grau 2?n, 40 anys, taper, casat,
nascut i resident a Calonge. Suspès el 1889, no figura en el quadre del
1890.
8. Artur Ponjoan i Roura, «Galeno», grau 9?, 34 anys, metgecirurgià, casat,, nascut i resident a Calonge, obrer. El 1890 havia assolit
el grau 18?.
9. Joaquim Font i Benet, «Pompeyo», grau 2?n, 29 anys,
propietari, casat, nascut i resident a Corçà, obrer.
10. Baldiri Bardera, «Mercader», grau 3?r, 50 anys, fuster, casat,
nascut a Galliners i resident a Calonge, obrer.
11. Josep Clara i Sala, «Galileo», grau 2?n, 38 anys, fabricant,
casat, nascut i resident a Calonge, hospitaler. El 1890 havia assolit el
grau 3?r.
12. Josep Farrarons i Mont, «David», grau 2?n, 38 anys, paleta,
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casat, nascut i resident a Calonge, obrer. Suspès el 1889, no figura en el
quadre de 1890.
13 Joan Gispert i Mont, «Robespierre», grau 3?r, 40 anys,
fabricant, casat, nascut i resident a Calonge, tresorer.
14. Joaquim Codalà i Dalmau, «Salomon», grau l? r , 25 anys,
nascut a Calonge. Va morir el 4 de maig de 1886.
15. Josep Font i Villalonga, «A. Brecia», grau 2?", 35 anys,
comerç, casat, nascut i resident a Calonge, obrer. El 1890 havia assolit
el grau 3?r.
16. Baldiri Rutllan i Torrellas, «Méndez Núnez», grau 3f r , 47
anys, comerç, nascut i resident a Calonge, vigilant segon. El 1890 havia
assolit el grau 3?r.
17. Gerard Darnaculleta, «Salomon II», grau 3f r , 28 anys, taper,
casat, nascut i resident a Calonge, mestre de cerimònies.
18. Joan Albertí i Parals, «Granada», grau l? r , 30 anys, taper,
casat, nascut i resident a Calonge, obrer. Suspès el 1889, no figura en el
quadre de 1890.
19. Josep Grassot i Recolta, «Cabrinetty», grau l? r , 53 anys,
comerç, casat, nascut i resident a Calonge, obrer. Suspès el 1889, no
figura en el quadre de 1890.
20. Joan Vilanova i Moner, «Colón», grau 2?n, 50 anys, comerç,
casat, nascut i resident a Calonge, expert. El 1890 havia assolit el grau 3ï.
21. Francesc X. Ballesteros, «Akrik», grau l? r , 38 anys, oficial de
telègrafs, casat, nascut a Mérida, obrer. Irradiat (exclòs) el 1889(10), no
figura en el quadre de 1890.
22. Jaume Casademont, «Gambetta», grau l? r , 30 anys, taper,
casat, nascut i resident a Calonge, obrer.
23. Martí Fonalleras i Roque, «Voltaire», grau lf r , 30 anys, pagès,
casat, nascut i resident a Calonge, secretari adjunt. El 1890 havia assolit
el grau 2?n.
24 Simón Maruny i Clara, «Hoohe», grau l? r , 24 anys, mestre
(10) Hom informà que «el referido hermano no ha satisfecho cotización alguna ni
los derechos de su iniciación, que durante sus estancias en estos valies eran muy contadas
las tenidas a que concurría, que desoyendo los consejos de varios hermanos, quiso continuar
con una escuela laica falta de elementos, ocasionando perjuicios de consideración a algunos
hermanos, que por ultimo, en Mérida, ante un tribunal eclesiàstico hizo abjudicación
pública y solemne de sus errores, renegando de la masonería, del libre pensamiento y del
espiritismo, o sea de cuanto sea contrario a las doctrinas de la Iglesia catòlica, en el seno
de cuya religión quiere vivir y morir, con oferta de hacer entrega de cuantos documentos
masónicos obren en su podem. Per tot això fou expulsat definitivament (9 de maig de 1888).
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d'instrucció, solter, nascut i resident a Calonge, obrer. Només apareix
en el quadre de 1890.
25. Narcís Casademont i Palet, «Thiers», grau l? r , 32 anys,
comerç, casat, nascut i resident a Calonge, obrer. Només apareix en el
quadre de 1890.
26. Jaume Castelló, «Platón», grau lf r , 24 anys, comerç, casat,
nascut i resident a Calonge, obrer. Només apareix en el quadre de 1890.
27. Cebrià Carles i Lloret, «Paz». Fou iniciat el 20 d'agost de 1890
i marxà a Panamà l'octubre del mateix any.
28. Josep Dalmau i Estrany, «Bolívar». Fou iniciat el 3 de
desembre de 1890.
COMPOSICIÓ SOCIOPROFESSIONAL

Una vegada relacionades les dades essencials de cada element,
resulta obligat de traçar el perfil socioprofessional de la maçoneria
calongina.
Constatem, primerament, que la gran majoria dels maçons residien
i eren fills de la mateixa població. Només anotem dos casos de residents
en una població distinta de la que acollia el taller: el del «germà» que
vivia a Corçà i l'altre que residia a Palamós.
Quant al lloc de naixement, també hi dominaven els fills de
Calonge. Els que no hi havien nascut eren de poblacions properes
(Fenals, Corçà i Galliners) i un individu procedia de Mérida (Badajoz).
Al taller «Hijos de la Paz» hi acudien només homes. Tots ells eren
casats, llevat d'un vidu i d'un solter.
Pel que fa a les professions, obtenim aquests recomptes:
Comerç
Taper
Fabricant
Propietari
Fuster
Mestre
Metge-cirurgià
Oficial de telègrafs
Pagès
Paleta
Rajoler
Secretari judicial
No ens consta

6
5
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
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Els maçons més joves havien acomplert els 24 anys l'any 1890. El
més gran, en aquella data, tenia 52 anys. El grup maçònic calongí era
relativament jove: hi predominava la gent que tenia entre 30 i 40 anys.
Hom pot afirmar, doncs, que la base social dels maçons de Calonge
era constituïda per elements de la burgesia lliure pensadora i per
professionals significats i selectes: el metge, el secretari del jutjat i el
mestre. La presència dels tapers es relaciona perfectament amb l'activitat
industrial de la població'1''. No hi trobem, en canvi, cap militar, i
remarquem aquesta absència pel fet que els militars solien estar dins la
institució, com ho proven les llistes que coneixem de Girona, Palamós
i Sant Feliu de Guíxols.
L'obra maçònica no era de caire transformador o revolucionari, sinó
de suport i de participació en el règim burgès. Ho corrobora també el
fet que entre els components no hi hagués representació de les capes
subalternes de la societat: jornalers del camp o de la fàbrica, marginats,
etc. No és tampoc difícil d'intuir, a més, que alguns dels integrants de
la lògia es relacionaven amb el partit republicà federal, de gran
predicament i ascendència a tota la contrada.
PER ACABAR

Amb les notes precedents penso que he ampliat considerablement
els coneixements que fins avui s'havien escrit dels maçons de Calonge.
A nivell personal, finalment, vull deixar constància que cap dels
elements esmentats de la família Clara no té una relació directa amb
avantpassats meus, evidentment d'origen calongí. El meu avi, Josep
Clara i Vilar (Calonge, 1873 - Girona, 1938), era republicà federal, però
no era maçó ni germà del Clara Vilar que trobem a les llistes de la lògia.

(11) L'any 1901 hom xifrava en 522 el nombre d'operaris ocupats en la indústria
suro-tapera de Calonge i Sant Antoni; la població conjunta d'aquests nuclis sumava 3.151
ànimes (E. SERRAT BANQUELLS, L'indústria suro-tapera al Baix Ampurdà, Girona,
Impremta i llibreria de P. Torres, 1901, p. 23).
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APÈNDIX DOCUMENTAL
I

Disposicions per combatre la maçoneria, incloses en la carta pastoral
del bisbe Tomàs Sivilla del 31 de juliol de 1884.
1? Los Rdos. Cura Pàrrocos y demàs encargados de parròquia
procuraran en sus exhortaciones pastorales, en la medida que su celo y
prudència les dictaré, prevenir a sus feligreses contra las sectas
masónicas, haciéndoles ver la perversidad de sus doctrinas, su malèfica
influencia en la marcha de la Sociedad y los procedimientos criminales
de que echan mano para el logro de sus fines. Y a fin de que bajo ningún
pretexto crean lícito el afiliarse a estàs sectas, les recordaran las censuras
que la Iglesia tiene fulminadas contra sus adeptos. A este efecto no
omitiràn jamàs la lectura de la edición que hicimos, al atemperar las
Constituciones Tarraconenses a la bula Apostolicae Sedis, y que
publicamos en circular de 5 de Abril de 1881, consignando la
excomunión reservada al Pontífice Romano, en la que incurren los
Masones, Carbonarios y todos los que pertenecen a otras sociedades del
mismo genero que conspiran contra la Iglesia y legítimas autoridades.
2? Como quiera que la ignorància es al presente la causa principal
de que muchos cristianos se dejen coger miserablemente en los lazos que
les tienden los sectàries del error y abandonen de esta suerte los caminos
de la verdad y del bien, procuraran los que se dedican al ministerio de
la predicación instruir a las muchedumbres en aquellas verdades
fundamentales de nuestra santa Religión, que vienen a ser como el
resumen de toda la filosofia cristiana.
3? Siendo la juventud la esperanza de la Iglesia y su instrucción
uno de los puntos mas recomendados por el Santo Padre, hacemos a
favor de la misma un llamamiento especial a todos los Pàrrocos,
Confesores, padres y maestros para que se esmeren de una manera
particular en cuidar bien a esas tiernas plantas que el Jardinero divino
ha confiado a su celo y solicitud, ensenandoles detenidamente la
doctrina cristiana, formando su corazón con las santas virtudes,
descubriéndoles oportunamente los lazos que el mundo les tiene
preparados, la perversidad de las sectas masónicas y las fraudulentas
artes que suelen emplear sus propagadores, haciendo igualmente que al
tiempo de su primera comunión propongan y se empenen en no ligarse
jamàs con sociedad alguna sin consultarlo antes con su padre, confesor
o pàrroco.
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4? En las poblaciones en que lo permitan las circunstancias,
procuren los Rdos. Cura Pàrrocos promover la formación de círculos
católicos, escuelas de obreros y otras asociaciones de índole anàloga,
como la congregación de San Luis y de Maria Inmaculada, encaminadas
todas a preservar a la juventud de los enganos del mundo y a mante.nerla
constantemente aplicada a la pràctica de las virtudes cristianas. Hagan
que estàs asociaciones reúnan el doble objeto de la santificación y del
mutuo ausilio (sic) en las necesidades de la vida, lo cual y en cuanto sea
posible pueden introducir también todas las demàs asociaciones o
cofradías.
5? Procuraran también los Pàrrocos que lo sean de poblaciones de
alguna importància reanimar, si fuera posible, los restos de los antiguos
gremios en lo que tuvieran de asociación religiosa y benèfica, haciendo
que vuelvan a formar en derredor de su Santo y bandera a fin de que se
ausilien (sic) mutuamente, se estimulen en la pràctica del bien,
mantengan vivas las santas tradiciones que recibieron de sus antepasados, y vuelvan a ser, como fueron en tiempos mejores que los nuestros,
fuente de virtud, de orden, de paz y de prosperidad.
6? Siendo la devoción del santó Rosario de la Virgen tan
tradicional en nuestra diòcesis y una de las que mas frutos de bendición
ha aportado a nuestros pueblos, recordamos todo lo que respecto de la
misma dijimos en Octubre del ano próximo pasado, esperando que los
Pàrrocos en sus respectivas parroquias, los maestros en sus escuelas y
los jefes de familia en sus casas se esmeraràn en recomendarla,
practicaria y difundirla.
7? Recomendamos también con no menor eficàcia las Ordenes
terceras de San Francisco y de Nuestra Senora del Carmen tan propias
para mantener vivo el espíritu religioso y preservar a los fieles de las
malas artes de los sectàries. Mírenlas los que ejerzan cura de almas con
particular predilección, y procuren hacer que ingresen en las mismas el
mayor número de fieles posible, a fin de que recobren en breve aquella
vida y animación de que habían gozado en tiempos no muy remotos y
con plausible resultado en muchas poblaciones de nuestra diòcesis.
8? Tampoco podemos dejar de mencionar con especial recomendación las Conferencias de San Vicente de Paul, que tenemos ya
establecidas en la mayor parte de las poblaciones importantes de nuestra
diòcesis y que tan relevantes servicios han prestado y continúan
prestando a la causa de la Religión y de la humanidad doliente y
menesterosa.
9? Procuren los Pàrrocos y demàs Sacerdotes recomendar a los
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fieles la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, como remedio
efícacísimo para la curación de los males presentes, y exciten a las
familias a que se consagren a la Sagrada Família de Nazaret, Jesús, Maria
y José, como tipo divino de la família cristiana, para imitar sus virtudes
y obtener su protección.
10? Finalmente debemos advertir a los confesores, que Su
Santidad, a fín de facilitar el retorno de los afíliados a las sectas
masónicas al gremio de la Iglesia, suspende por el tiempo de un ano a
contar desde la fecha de la publicación de la Encíclica en el «Botelín
Eclesiàstico» de esta Diòcesis la obligación de denunciar los corifeos y
gefes (sic) de las mismas y la reserva de las censuras, pudiendo por
consiguiente absolver y reconciliar a todos los que con sinceridad se
arrepientan de sus pasados estravíos (sic) y abandonen la secta.
Boletín Oficial Eclesiàstico del obispado de Gerona, XXI (1884), ps.
231-234.
II

Acta de la instal·lació oficial de la lògia (27 de desembre de 1886).
En nombre de San Juan de Escòcia y bajo los auspicios del Sr. Gran
Oriente de Espana y de la Gran Lògia. Simbòlica, hoy dia 27 Diciembre
del ano de la verdadera luz 5886, reunidos por convocatòria
estraordinaria en el punto geométrico conocido solamente de los hijos
de la viuda, teniendo el mallal regulador el hermano Galeno, siendo 1?
Vigilante el hermano Churruca, 2? Vigilante el hermano Victoria, con
asistencia de los hermanos inscritos en el libro de tenidas.
El Venerable maestro, después de cerciorado de la seguridad del
templo, abrió los trabajos a mediodía en punto en tenida magna y en
grado de aprendiz, prèvia la invocación y bateria de costumbre.
El hermano Maestro de ceremonias por mandato del Venerable
Maestro recorrió el atrio y sala de pasos perdidos y a su regreso dio
cuenta de haber hallado a las comisiones de la Lògia Paz n? 257 al
Oriente de Palamós, de los hermanos de Palafrugell, San Feliu de
Guíxols, la Bisbal miembros de dicha Lògia, de la Fraternidad n? 288
de los valies de la Escala y hermanos de los valies de Llagostera y
Torroella de Montgrí, todos los que constan inscritos en el libro de oro;
y ademàs al Venerable Maestro de la referida Lògia Paz, hermano
Fortuny grado 18, Delegado por la Sap:. Gran Lògia Simbòlica del Gran
Oriente de Espana para la instalación de este respetable taller.
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Acreditado su caràcter por medio de la conducente plancha, despues
de designar al hermano Padilla para que ocupase el puesto de 1?
Vigilante, al hermano Dante para 2? Vigilante y a los hermanos Lauria
Orador, Orfila, Secretario Maestro de ceremonias, Marat para guarda
templo interior, y despues de un brillante discurso del hermano Orador
alusivo al acto, el hermano Delegado previas las formalidades prescritas
en los articules 90 y siguientes de nuestras constituciones, declaro por
instalada y constituida esta respetable Lògia Hijos de la Paz n? 357 al
Oriente de Calonge bajo la Obediència de la Sap:. Gran Lògia Simbòlica
(y aprobados los trabajos hechos por la misma hasta la fecha) dando
posesión de sus respectives cargos a los hermanos nombrados ya por el
taller. Despues de felicitar a la comisión y visitantes, el Venerable
Maestro, 1? y 2? Vigilante y Orador y de una brillante peroración de los
hermanos Fortuny, Osiris, Lauria y Foenoch, quedo terminada la
ceremonia.
Circulo el tronco de beneficència y produjo en medallas profanas
la cantidad de 12 pesetas 53 céntimos.
El Venerable Maestro, pagados y despedidos contentos a los obreros
y prèvia la invocación y bateria de costumbre, cerró los trabajos a media
noche en punto, en tenida magna y con grado de aprendiz.

III

Acta de la «tinguda» corresponent al 14 de desembre de 1888
En nombre de S. Juan de Escòcia y bajo los auspicios del Serenísimo
Gran Oriente Nacional de Espana, hoy dia 14 de diciembre del ano de
la verdadera luz 5888. Reunidos por convocatòria ordinària en el punto
geométrico conocido solamente por los hijos de la viuda, teniendo el
mallal reglamentario el hermano Victoria, siendo l? r Vigilante el
hermano Salomon, i el 2? el hermano Colón y con asistencia de los
hermanos Verdi, Churruca, Voltaire, Galileo, M. Núnez y Robespierre,
el Venerable Maestro, despues de cerciorado de la seguridad del templo,
abrió los trabajos a mediodía en punto en grado de aprendiz, previas la
invocación y bateria de ritual.
El hermano Secretario dio lectura a la plancha de los trabajos
practicades en la última tenida y fue aprovado por el Taller previas las
conclusiones favorables del hermano Orador.
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El hermano Maestro de ceremonias recorrió el vestíbulo y sala de
pasos perdidos y a su regreso manifesto no haber hallado hermano
alguno del cuadro masónico ni visitador.
Entrando en la orden del dia se dio lectura de la circular del Gran
Oriente en que se comunicaba haber resultado elegido Gran Comendador el llustre hermano Miguel Morayta, Simbólico Pizarro, acordàndose
constarà en plancha la satisfación que ha causado al taller tal
nombramiento.
Dada igualmente lectura del decreto de 20 de noviembre ultimo,
inserto en dicha circular, por el cual se encarga la conmemoración del
primer centenario del Carlos III con motivo de haber nombrado su
consejero al entonces Gran Maestre de la Orden el Conde de Aranda,
lo que motivo la espulsión de los jesuitas de los dominios espanoles,
pidieron la palabra e hicieron uso de ella, ademàs del Venerable
Maestro, los hermanos Voltaire, Verdi y otros dando algunos datos
referentes a la historia de aquel monarca, que dado lo atrasado de la
època, supo dar impulso al progreso y encauzar la nación por la senda
correspondiente. En conmemoración al indicado centenario acordo el
taller y tributo en el acto una triple batida acordàndose participarlo al
llustre Gran Comendador conforme a lo prevenido.
Concedida la palabra en bien general de la Orden y en particular
de este taller, se acordo verificar en la pròxima tenida las elecciones para
los cargos de esta lògia durante el próximo afio.
Asímismo se acordo, en vista del expediente contra el hermano A.
Brescia, condenarle a propuesta del hermano Orador a suspensión de
derechos masónicos por tiempo de diez y seis anos y medio, però que
atendido el haber cumplido con la pena profana, su buena conducta y
el largo tiempo de suspensión preventiva que viene sufriendo, se tenga
en cuenta en caso de petición de indulto.
Se acordo también que los hermanos Robespierre y Galileo se
enteren del estado del profano Narciso Puig y en su caso le den la
limosna que les parezca oportuno.
Circulo el saco de proposiciones y no produjo plancha alguna.
Circulo el tronco de beneficència y llevo a Oriente la medalla
profana de 0'85 pesetas.
El Venerable Maestro, pagados, despedidos y contentes los obreros
y previas la invocación y bateria de costumbre, cerró los trabajos a media
noche en punto, en grado de aprendiz.
El Orador, Churruca.- El Venerable Maestro, Victoria.- El
Secretario, Verdi.
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IV

Acta de la «tinguda» corresponent al 22 de febrer de 1893.
En nombre de San Juan de Escòcia y bajo los auspicios del
Serenísmo Gran Oriente Espanol, hoy dia 22 Febrero del ano de la
verdadera luz 5893, reunidos por convocatòria oral en el punto
geométrico conocido solamente por los hijos de la viuda, teniendo el
mallal reglamentario el hermano Victoria y siendo l? r Vigilante Salomon
y 2? Churruca, con asistencia de los hermanos anotades en el libro de
tenidas, el Venerable Maestro cerciorado de la seguridad del Templo
abrió los trabajos a mediodía en punto, en tenida ordinària y grado de
aprendiz.
El hermano Secretario dio lectura a los trabajos practicades, los que
fueron aprobados en el Taller previas conclusiones del hermano Orador.
El Venerable Maestro dijo haberse recibido el Boletín correspondiente y una plancha del Gran Oriente sobre elecciones recomendando
efícazmente la candidatura del hermano Corominas, quien acompanado
de los demàs hermanos que saliesen elegidos procuraria por todos los
medios posibles alcanzar las pretensiones que abrigan la mayor parte de
los habitantes de esta villa sobre el levantamiento del trazado de la
carretera de San Feliu a Palamós y hacer nuevos estudiós con los cuales
dicha carretera se aproxime lo mas posible a esta población.
Este Taller, recordando ciertos compromisos que algunos miembros
tienen contraídos, aguardó para otra tenida extraordinària tratar
detenidamente este asunto.
Fue concedida la palabra en bien general de la Orden y en particular
de este Respetable Taller, y no usando nadie de ella circulo el saco de
proposiciones no produciendo plancha alguna, y el de benefíciencia
después de haber circulado trajo a Oriente 65 céntimos.
El Venerable Maestro, cumplidas todas las formalidades del Ritual,
cerró los trabajos a media noche en punto, prèvia invocación y bateria
de costumbre.
El Venerable Maestro, Victoria.- Orador, Verdi.- Secretario,
Hooke.
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