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LA COVA D'EN PERE
(Santa Cristina d'Aro)

PER
LLUÍS ESTEVA

HISTORIA

Cova natural d'enterrament; jaciment eneolític. Inèdita. Ens la donà
a conèixer Pere Echevarria; en el curs de l'excavació ens han ajudat els
germans Joan i Nèstor Sanchiz, Joan Reyner i Josep Escorteu.
L'excavació va ser realitzada d'acord amb el permís concedit pel
Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya en data 10 de juny
de 1985.
LOCALITZACIÓ

La cova es veu bé des del Club de Golf Costa Brava, car és oberta
a bona altura d'una gran roca de granit. La roca és a l'inici de la
muntanya que antigament se'n deia d'en Cateura -car pertanyia al Mas
Cateura de Solius- i ara de Pedralta. Per anar-hi s'ha de seguir la
carretera que puja en direcció a Pedralta i al Mirador del mateix nom,
fins al dipòsit que forneix d'aigua la urbanització; actualment hom hi
ha muntat una antena de TV. Des del dipòsit -que és al costat d'una
carretera- hom ha de baixar, bosc a través, durant uns deu minuts. Des
del peu de la roca, es veu la cova uns 5 m amunt. En realitat és una
diàclasi que s'ha anat buidant naturalment; l'entrada de la cova quasi
7
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Fig. 1. Núm. 1, emplaçament de la Cova d'en Pere. Núm. 2, antiga masia de Can Croses.
Núms. 3 i 4, moderna urbanització del Club de Golf. Núm. 5, antic corriol. Núm. 6,
carretera moderna. Dibuix de Polux, S.A.; original a escala 1:5.000.

no es veu, puix uns arbustos amaguen l'obertura. Pujar del peu de la
roca a la cova no és gens fàcil, ni recomenable a les persones que tenen
vertigen.
SITUACIÓ

La cova d'en Pere es troba a 165 m sobre el nivell del mar, en lloc
dominant encarat a l'est. Des de l'entrada es veu una bella panoràmica
que comprèn el terreny situat entre les urbanitzacions de can Miquel
d'Aro i de can Cateura al nord-est, fins els gratacels de Platja d'Aro a
llevant, però no es veu Pinell perquè és tapat per la muntanya del Mas
Calvet, punt intermedi entre el Molí dels Terres i Roca Rodona. Entre
8
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Fig. 2. Planta i alçat de la Cova d'en Pere. Dibuix de Nèstor Sanchiz.
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els dos punts extrems queda Santa Cristina i Castell d'Aro i, més lluny,
la Serrallonga (part alta de les Gavarres) des de Romanyà al Mas Nou,
amb Roca Rubia al centre.
Per coordenades: 6° 40' latitud nord i 41° 48' longitud est
aproximadament.
DESCRIPCIÓ

Cova natural originada en una diàclasi, com ja hem dit. Al nivell
usat per a fer la planta, la cova amida 4 m de llargària, bé que pel fondo,
tot pujant, s'endinsa encara l'5 m més. En total, per tant> fa uns 5'5 m
de llargària; la seva amplària mitja és d'un metre aproximadament, i
l'alçària, de 2 a 3 m.
EXCAVACIÓ

Quan vam començar l'excavació, la cova tenia un estrat d'uns
45 cm; el nivell era el que hem fet servir per a dibuixar la planta.
Troballes. En total vam trobar les 16 peces dibuixades i, a més, 5
fragments de sílex de poc interès.

Fig. 3. La Cova d'en Pere vista des de l'exterior i des de l'interior; la seva alçària és
d'uns 2'5 m.
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Els sílexs havien sofert els efectes del foc: d'ací el seu color negrenc.
Alguns fragments -especialment els núms. 2 i 3- en ésser cremats, els
han saltat petites porcions de sílex; això dóna la sensació d'haver-se'ls
desprès bombolles de material. Detalls dels quals no tornaré a parlar.

Fig. 4. Peces fragmentàries de sílex cremat. Escala 1:1. Dibuixos de Nèstor Sanchiz.
11
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Núm. 1. Ganivet, quasi sencer, car li falta només la punta. Enter per
la base, conté el bulb i les ondes de percussió. Hem pogut ajuntar tres
fragments d'aquesta peça de secció trapezoidal. Llargària màxima,
70 mm.

Fig. 5. Peces diverses a escala 1:1. Dibuixos de Nèstor Sanchiz.
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Fig. 6. Destraleta de pedra polimentada, fïníssima. 1:1. Dibuix de Nèstor Sanchiz.

Núm. 4. Fragment d'un altre ganivet -o fulla- com l'anterior. Punta
sencera; trencat per la base.
Núm. 9. Fragment distal d'una punta de sílex, color gris fosc, amb
retoc invasor i pla, bilateral i bifacial, excepte al mig de les superfícies
centrals.
Núm. 12. Fragment de sílex, color de mel. A l'esquerra del dibuix,
retocs simples i una escotadura. Conserva part del còrtex a l'anvers, i té
el bulb i les ondes de percussió perceptibles.
Núm. 13. Punta de sílex color de mel, amb retocs plans a ambdós
costats de l'anvers; al centre conserva bona part del còrtex. Retocs plans
a la punta i a una part de la dreta del revers; també a la base, per tal
d'afuar-la; a la part central, ones de percussió còncaves en direcció a la
punta. Llargària màxima, 26 mm.
Núm. 15. Fragment d'un cristall de roca amb alguns retocs.
Núms. 2, 3, 5-8, 10, 11 i 14. Fragments de peces semblants a les
descrites; ressaltem només el núm.8 que és un extrem distal d'un ganivet.
Núm. 16. Destral de pedra polimentada, molt fina, color verdós. Per
la part central és plana i té corbades les vores, excepte la trencada. Mides:
42 per 24 per 10 mm. Tall molt fi.
Les peces van ser trobades al lloc on hi ha creus, tant a la planta com
13
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a l'alçat; només les peces núms. 2 i 14 foren recollides on s'hi veu un
cercle i un cercle amb el seu diàmetre, respectivament; les dues darreres,
tal vegada foren desplaçades del lloc on eren inicialment perquè quan
vàrem fer l'excavació, en el jaciment hi havia un cau fet per conills.
Totes les peces són al Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols,
secció Prehistòrica, vitrina núm.6.

Fig. 7. Algunes de les peces trobades.
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EXCAVACIONS A LA VIL·LA ROMANA
DE PUIG RODON
(CORÇÀ, Baix Empordà)
PER

JOSEP CASAS i GENOVER

La vil·la romana de Puig Rodon està situada al vessant del puig que
li dóna nom, al començament d'una gran plana que s'extén fins al peu
de la Serra de les Gavarres, dins el municipi de Corçà. Ocupa gairebé
la totalitat d'una finca propietat del senyor Martí Casadellà i Reig, de
Serra de Daró que, no solament ha tingut l'amabilitat de deixar-nos
excavar lliurement el camp, sinó que, a més a més, ha posat a la nostra
disposició tot el que ens feia falta per a dur a terme l'excavació, la qual
cosa agraïm.
Situada, doncs, en un terreny fèrtil, òptim per a l'activitat agrícola,
ben regat i travessat per dues importants vies romanes de segon ordre,
la vil·la feia preveure, com així fou, que, en cas d'ésser excavada, se
n'obtindrien resultats molt interessants.
Quan hom descobrí la vil·la ara fa un segle, les troballes foren
espectaculars (molta ceràmica fina i excel·lents mosaics); per això
gairebé tots els autors de treballs semblants o sobre el món romà a les
nostres comarques en parlen i, juntament amb la de Bell-Lloch (Girona),
la posen con exemple de gran vil·la senyorial. Malgrat això, no se sabia
res d'ella, puix que mai des del seu descobriment, no s'hi havia fet cap
treball arqueològic seriós.
15
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En part, aquest fet va ser el que ens va portar a excavar el jaciment.
D'altra banda, per al coneixement de l'ocupació rural en aquella zona
del Baix Empordà, creiem que l'estudi de la vil·la de Corçà és bàsic, tant
per la seva extensió com per la seva situació gairebé privilegiada. També
l'exploració superficial del terreny ens feia esperar bons resultats, puix
que el material recollit mostrava una ocupació continuada des del s. I
a.C. fins el s. V-VI d.C.
Alguns mesos abans de començar l'excavació vàrem iniciar una
campanya d'exploració per tota la zona del voltant del jaciment per tal
de situar la vil·la en un context més ampli.
Aquesta exploració es va fer mitjançant fotografia aèria i visitant
més tard els indrets que en principi havien semblat més interessants i
amb més probabilitats de tenir assentaments antics. D'aquesta manera
poguérem situar amb precisió les troballes fetes a les finques més
properes a la que ens interessava excavar. Per altra banda, es va aprofitar
per establir de manera quasi definitiva la xarxa viària romana de la
comarca; aleshores vam advertir la presència de dues vies secundàries
bastant ben conservades que comuniquen la vil·la de Puig Rodon amb
el Camí d'Empúries i amb altres vies principals.
LES CAMPANYES D'EXCAVACIONS
El treball de camp, inclòs dins el Programa d'Excavacions
Arqueològiques de la Generalitat de Catalunya, va començar el mes
d'agost de 1981, i durant quatre campanyes seguides es va continuar en
dos sectors diferents del jaciment. Abans d'iniciar-se els treballs
d'excavació va quadricular-se tota la finca en cales de 25 m2, la qual
cosa permetria una major precisió a l'hora de situar les estructures
descobertes durant cada campanya. Al mateix temps, es va dividir el
jaciment en dues zones, a les que hem anomenat sector 1 i sector 2,
corresponents a la meitat est el primer i a l'oest el segon.
Durant la primera campanya, l'any 1981, es va treballar tan sols en
el sector 1, i quedaren al descobert algunes habitacions bastant malmeses
i sense que es pogués apreciar cap tipus d'estratigrafia intacta. Durant
l'any 1982 es van continuar els treballs en aquesta mateixa zona fins a
posar al descobert una part de la zona agrícola de la vil·la amb una
superfície de 125 m2. Però la destrucció que va sofrir en època moderna
aquell extrem del jaciment va aconsellar abandonar l'excavació del
sector 1 i iniciar la del sector 2, atès que en el primer era molt difícil
obtenir una estratigrafia que ens permetés datar arnb precisió les
diferents fases que havia conegut la vil·la.
16
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SECTOR I
L'any 1981 es va obrir una primera cala entorn d'un mur de pedra
i argamassa que sortia a la superfície, únic indici segur de l'existència
d'estructures de què disposàvem en començar la primera campanya
d'excavacions.
El fet que el sòl natural argilós es trobi a poca profunditat i el de
ser de «tapial» algunes de les estructures, va impedir, ja des d'antic, la
conservació d'alguns dels murs d'aquest sector. Quan es conreava la
finca, les successives llaurades van anar destruint totes les parets de
«tapial» (elements 2, 12 i 18 de la fig. 1), i les de pedra seca, mentre que
les de morter es conservaren en força bon estat (elements 3, 4, 7 i 19).
Amb tot, i malgrat la inexistència d'una estratigrafia sencera,
l'excavació va oferir dades interessants pel que fa referència a les
estructures. No hi ha cap dubte que ens trobem a la part agrícola de la
vil·la, encara que la poca superfície excavada en el sector 1 no permet
conèixer amb seguretat la funció de les habitacions posades al descobert.
No vàrem trobar, en aquesta primera cala, cap estrat sencer (el nivell
superficial es recolza damunt els paviments). Per això és difícil precisar
la data de construcció i abandó de l'àrea. Damunt mateix del paviment,
en contacte amb ell, s'hi van recollir fragments de ceràmica vidrada
moderna. L'únic estrat que es podria considerar intacte és el de
reompliment de l'habitació A-l; però tot i això, és un reompliment
d'època incerta amb materials molt barrejats, des de terra sigillata (des
d'ara T.S.) sud-gàl·lica a T.S. clara C i fragments d'àmfora baix imperial.
L'única manera de datar aquestes estructures és per la seva semblança
amb les de la segona cala, excavada l'any 1982, ja que els murs
d'ambdues cales tenen la mateixa orientació i van ser construïdes amb
la mateixa tècnica.
L'obertura de la segona cala va estar motivada pel fet que en un
sondeig de l'any 1981 es va posar al descobert una estratigrafia bastant
sencera i no gens remenada, que correspon a la part rústica de la vil·la.
Durant la 2a. campanya es va excavar una dependència que, en un
primer moment, havia contingut almenys 4 dolia, els quals foren colgats
i inutilitzats en un moment posterior; circumstància que marca l'inici
d'una nova fase de la vil·la (fig. 2).
L'estratigrafia era bastant senzilla. Per sota l'estrat superficial, amb
un gruix que variava entre 25 i 50 cm, apareixia un segon estrat format
per tegulae i imbrices procedents d'una teulada caiguda; «in situ» es
conservaren els claus de ferro de les vigues. Aquest estrat ocupava tota
la superfície de la cala i només desapareixia en dues faixes que formaven
17
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Fig. 1. Planta i seccions de la cala 1-81 en el sector 1 del jaciment.
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Fig. 2. Planta de la cala 2 en el sector 1. A dalt, el nivell d'enderrocament de la teulada.
La planta inferior de la figura correspon al nivell del paviment amb els forats de 4 dolia i
un petit dipòsit rectangular.

19
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angle recte al mig de la zona excavada. Posteriorment, en netejar el nivell
de tegulae i una vegada enretirades, es va comprovar que aquelles faixes
corresponien a dos murs de fang -un d'ells desaparegut-, que juntament
amb un tercer mur de pedra tancaven una habitació situada a la meitat
sud de la cala, dins la qual hi havia els quatre dolia.
És difícil establir el moment exacte d'aquest enderroc perquè el
material arqueològic de l'estrat és poc representatiu i també perquè és
molt divers (des del s. II al s. V d.C). De totes maneres, les peces que
van aparèixer per sota les tegulae, aixafades quan va enfonsar-se la
teulada, ens han de proporcionar aquesta data. D'entre aquests materials
podem remarcar la part inferior d'un plat de T.S. clara D de la forma
Hayes 91-A, de la segona meitat del s. V d. C. (Hayes, 1972, p. 144),
amb el fons decorat (fíg. 3, 1), i dues àmfores, una d'elles bastant sencera,
que corresponen a la forma Beltran 66, datada a començament del
s. V d.C. (BELTRAN, 1970, ps. 233 i 571).
Dues àmfores més, també de procedència africana, van trobar-se al
costat de la primera (fíg. 3, 2 i 5). La seva cronologia ja és més difícil de
precisar. D'una d'elles, probablement una àmfora Tripolitana II/XXIV,
només se'n conserva el llavi. Aquest tipus d'àmfora és considerat «grosso
modo» del s. I d. C., però aquesta cronologia és insegura (OSTIA III, 2.
p. 628, núm. 21). L'altra té forma semblant a la Beltran 66, però les
nanses arranquen del llavi en lloc de fer-ho del coll. La seva pasta, groga,
farinosa i bastant sorrenca la diferencia completament de l'anterior.
Ignorem, doncs, la seva procedència i cronologia, però tenint en compte
que va ser aixafada per les tegulae quan s'enderrocà la teulada, és lògic
suposar que pertany a la mateixa època que la citada en primer lloc.
També va trobar-se una moneda de bronze no massa ben
conservada, a l'anvers de la qual apareix el cap d'un emperador, de perfil
i mirant a la dreta, amb la corona solar. La lectura és molt difícil degut
al seu mal estat de conservació, però podria tractar-se de Gal·liè. Al
revers apareix una corona de llor dins la qual es pot llegir VOT X.
Una segona moneda va aparèixer a la part superior de l'estrat,
entremig de les primeres terres d'aportació natural dipositades damunt
la teulada caiguda. Però el fet de trovar-se a la part més profunda de
l'estrat superficial i el de ser d'una època bastant anterior a la dels
materials de sota les tegulae, fa que no la puguem tenir en compte com
a element de pes a l'hora d'establir l'instant de l'ensorrament del teulat
i no la considerem relacionada amb ell.
La moneda, de Claudi II el Gòtic, es conserva en perfecte estat. A
la cara hi veiem el bust de Claudi II, de perfil i amb corona solar voltada
20
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Fig. 3. Material arqueològic recuperat en el nivell de l'enderrocament de la teulada en
els sector I. Núm. I = T.S. clara D. Núms. 2, 5 i 6 = Àmfores tardanes de tipologia diversa.
Núm. 4 = Fragment de cos d'una àmfora de la forma Kuzmanov XIII amb restes d'un
tltulus pictus. Núm. 3 = Ceràmica comuna.
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Fig. 4. Àmfora Dressel XX i mesura de capacitat esgrafiada en un fragment de dolium,
procedents del dipòsit del sector I.

per la inscripció IMP. C. CLAVDIVS AVG. Al revers, un Geni amb
cornucòpia i la inscripció GENIVS EXERCÍ. Fou encunyada entre l'any
268 i 270 d. C.
A la meitat sud de la cala, per sota el nivell de tegulae, es va trobar
una capa de morter de calç i sorra, de forma circular, que tapava la
meitat inferior d'un dolium tallat i inutilitzat d'antic. Al costat d'aquest
dolium van trobar-se els forats de tres més, inutilitzats tots ells en el
mateix moment que el primer, tal com es va comprovar, puix que els
fragments de ceràmica trobats dins d'uns i altres casaven perfectament.
L'abandó i colgament dels dolia cal situar-lo no massa temps abans
de l'abandó del sector i enderrocament de la teulada, ja que el material
més modern és un fragment de T.S. clara D de la forma Hayes 91-A
corresponent a mitjans del s. V d. C. (fig. 5, 6). A més d'aquest fragment,
trobem altres materials datables; alguns d'ells més antics, com és el cas
de dues vores de T.S. clara A de començament del s. III d. C. (fig. 5,2,
3 i 4), i bona part d'un plat de T.S. clara B de la forma Lamboglia 32 i
de la mateixa època (fig. 5, 1). La resta del material ceràmic és del tipus
oxidat i reduït (fig. 5, 7 a 10).
Mentre que a la meitat sud no va aparèixer cap element que datés
la construcció dels murs posats al descobert, a la meitat nord, per sota
el nivell de tegulae, va trobar-se un sòl d'habitació format per l'ús i
freqüentació de l'àmbit, al qual recobria un paviment de terra batuda.
22
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La uniformitat del material arqueològic trobat entremig del
paviment de terra batuda i la diferència cronològica entre aquest i el que
es troba en el nivell d'abandó permet comprovar que no va haver-hi cap
intrusió o remenament de terres del paviment, al mateix temps que
permet datar la formació d'aquest i la construcció de les estructures que
amb ell es relacionen. Aquest lot de material, format per petits fragments
de T.S. clara A i ceràmica africana de cuina (formes Hayes 196 i 197),
correspon tot ell a finals del s. II o al primer quart del s. III d. C., i caldrà
relacionar les reformes a la part agrícola -o sector 1- amb les que a la
mateixa època van tenir lloc en el sector 2, que estudiarem més
endavant.
A la meitat est de la cala, al costat del mur nord-sud, es va excavar
un petit dipòsit tallat en el sòl natural argilós, les parets del qual estaven
recobertes amb tegulae posades verticalment.
En el seu fons hi havia una petita capa de cendres, carbons vegetals
i restes del que podia haver estat el bigam d'una teulada. Al seu damunt,
un estrat format per tegulae caigudes, pràcticament senceres, recordava
el mateix enderroc descobert a l'habitació veïna. En un punt, barrejat
amb les tegulae, aparegueren nombrosos fragments d'un gran dolium,
alguns dels quals mostraven restes de grapes de plom utilitzades per
adobar el recipient en època antiga, i altres, conservaven fragments
d'unes inscripcions que indicaven la seva capacitat (fig. 4, 2).
L'anàlisi de les característiques de les tegulae i la comparació
d'aquestes amb les de l'estrat d'enderrocament de l'habitació veïna ens
ha permès constatar que bàsicament n'hi ha de tres tipus, encara que
l'argila, malgrat diferentes tonalitats produïdes per la cocció, és la
mateixa en els tres. Aquest fet fa suposar l'existència d'un taller local a
la mateixa vil·la, cosa que no és d'estranyar donades les característiques
del terreny i la seva riquesa d'argila.
Del nivell de carbons, entremig de les tegulae, l'únic material que
pot donar la data de destrucció són dues monedes. Una d'elles trobada
al fons de tot, enmig les cendres, és de Constantí. A la cara apareix la
figura de l'emperador i el nom CONSTANTÍ...; al revers, dos soldats
amb l'estendart i la inscripció GLÒRIA EXERCITVS. Fou encunyada
durant la primera meitat de. s. IV, però com tots els petits divisors de
bronze baix imperials, la seva utilització es va perllongar molt, tal com
mostra el seu desgast. Per aquest motiu, no permet datar amb precisió
el moment de destrucció, encara que ens dóna una data aproximada.
La segona moneda, trobada entremig de les tegulae, presenta
l'anvers molt gastat. Tan sols hem pogut llegir, amb dubtes, el final de
23
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Fig. 5. Material trobat dins els fons de dolia del sector I. Núm. I = T.S. clara B. Núm.
2 a 5 = Ceràmica africana de cuina i T.S. clara A. Núm. 6 = T.S. clara D. Núm. 8 = Llavi
d'àmfora. Núms. 7, 9 i 10 = Ceràmica comuna, oxidada i reduïda. Núms. 11 i 12 = Objectes
de vidre.
24
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la inscripció (...TIVM NOB C), probablement referida a Constant II. Al
revers, millor conservat, s'hi pot veure una corona de llorer i s'hi llegeix
CASORVM NOSTRORVM VOT X PTR. Es va encunyar a Trèveris
probablement entre els anys 341 a 346 d.C.
De l'estrat situat per damunt les tegulae i per sota el superficial, tan
sols cal remarcar la troballa de la meitat superior d'una àmfora de forma
semblant a la Dressel 20, però més petita i amb les nanses que surten
directament del llavi (fig. 4, 1). No hem trobat cap altre paral·lel que
ajudi a establir la seva cronologia. La resta del material de l'estrat és poc
representatiu i no massa homogeni, cosa que tampoc no ajuda a precisar
cap cronologia. D'altra banda, aquest és un estrat de reompliment per
aportació natural, format després de l'abandó i destrucció del lloc.

Fig. 6. Planta general de l'excavació en el
sector 2. La part central correspon al pati interior de la vil.la, amb dos forns tardans de
ceràmica (elements 2037 i 2038).

SECTOR 2
Al mateix temps que s'excavava el primer sector, a l'àrea rústica de
la vil·la, l'any 1982 es va obrir una segona cala a 30 m. d'aquella, al
sector en el que suposàvem que trobaríem les dependències destinades
a vivenda. Aquesta suposició estava fonamentada en la troballa de
nombrosos fragments de ceràmica fina a la superfície, a més de gran
quantitat de tessel·les de mosaic.
25
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Aquesta cala, amb la mateixa orientació que la primera, tenia una
superfície inicial de 25 m2, i va proporcionar una bona seqüència
estratigràfica que permeté datar les estructures descobertes. Degut a
aquests bons resultats, en campanyes successives es va continuar
l'excavació d'aquest sector fins a deixar-ne bona part al descobert (fig.6).
El costat est de l'excavació del primer any havia estat remogut en
una època indeteminada en enterrar-hi un bòvid; però malgrat això, es
va poder delimitar el forat (element 2015) i separar-lo de la zona no
remoguda
La cala inicial va quedar dividida en dues parts per un mur disposat
d'est a oest (2005), el qual estava travessat per una canal d'uns 15 cm
de diàmetre, situada per sota el nivell d'un paviment quasi desaparegut,
i per set petites canals de 3 cm de diàmetre situades per damunt del
paviment. La primera canal tenia el pendent cap al sud i el material del
seu interior indica probablement el moment d'abandó de l'àmbit i bona
part de l'àrea. L'única peça datable d'aquest material és un plat de T.S.
grisa paleocristiana sense decoració, de finals del s. V o començaments
del s. VI d.C.
Les altres canals, disposades amb certa regularitat, sembla que
devien servir per a travessar el mur amb un suport, segurament metàl·lic,
damunt el qual degueren muntar un encofrat de fusta, probablement de
«tapial» per a bastir els murs.
Excavats, al llarg de totes les campanyes, part de quatre àmbits ben
delimitats per murs de pedra i argamassa, tenim l'estratigrafia de
cadascun d'ells, encara que en alguns casos aquesta estratigrafia no és
completa perquè no es va aprofundir per sota els paviments, generalment
força ben conservats.
A mesura que avançava l'excavació es va veure que el centre del
sector 2 corresponia a un pati interior entorn del qual s'hi van construir
diverses dependències d'ús divers. Tractant-se d'un pati, és a dir, d'una
zona de treball molt freqüentada, vam concentrar els estudis en aquesta
zona, ja que així es podia conèixer l'evolució de la vil·la i les activitats
que s'hi duien a terme. Això, però, no va impedir l'excavació parcial
d'altres habitacions annexes, tal com comentàvem abans, habitacions
que estudiarem per separat una vegada finalitzat l'anàlisi dels elements
i estructures que constitueixen el gran pati central.
Es va poder comprovar perfectament que en una primera fase (de
moment no n'hem trobat cap altra més antiga), el pati era un lloc
industrial en el que hi havia, almenys, dos forns de ceràmica, situats a
la banda nord-oest. Aquests forns foren utilitzats per a la cocció de
26
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Fig. 7. Secció general de l'excavació en el sector 2 i secció de l'habitació situada a la
part est del pati central.

ceràmiques comunes que es feien servir segurament, per al consum de
la pròpia vil·la. Posteriorment, cap a finals del s. II d.C. es va remodelar
i delimitar el que a partir d'aquells moments seria un dels patis interiors
principals de la vivenda, on es construí un mur orientat de nord a sud
que passava pel damunt d'un dels forns, i s'embelliren les habitacions
annexes amb paviments de mosaics. D'aquests paviments tan sols vam
trobar les restes molt deteriorades d'un; però la seva forma i decoració,
així com la varietat de colors (4 diferents), fan pensar que era un mosaic
de gran qualitat. D'altra banda, l'anàlisi de la decoració del mosaic trobat
i la seva comparació amb el que publica Pella i Forgas a la HISTORIA
DEL AMPURDAN, han posat en evidència que es tracta de les restes
del mateix que es va trobar el segle passat.
Quant a la seva cronologia, sabem que el mur que delimita
l'habitació fou construït a finals del s. II d.C. o a començament del s.III.
D'altra banda, la tipologia del mosaic és la mateixa que la dels de Sarrià
de Ter, datats a la mateixa època, i coincideix amb una època de
creixement i embelliment de les grans vil·les de la comarca. Podem
considerar-lo, doncs, d'aquella mateixa època. En tot cas, l'excavació
27

14

JOSEP CASAS i GENOVER

Fig. 8. Secció de detall de la zona nord-oest del pati i estratigrafia de la part sud.

dels reompliments situats per sota aquest paviment en futures
campanyes precisarà encara més aquesta cronologia.
En un moment posterior, segurament a la segona meitat del s. V o
a finals del mateix , el pati va tornar a tenir el seu ús primitiu, car es
construïren dos forns de ceràmica al seu centre. Aquests forns eren molt
senzills. Consistien en forats rectangulars excavats a les terres de
reompliment del pati, dins els quals s'hi col·locava la ceràmica grollera
de tipus comú o de cuina i es coïa amb llenya que la cobria. Amb aquest
senzill procediment s'obtenia la ceràmica reduïda tan abundosa a tota
la zona excavada. Fins i tot es van trobar dins els forns les restes de
branques carbonitzades procedents de les últimes fornades i pedres de
tamany regular completament vidrades per l'acció de les elevades
temperatures.
Per sota aquests forns, tal com ja s'havia comprovat en campanyes
anteriors, aparegué una capa d'argila bastant estèril que cobria un altre
28
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Fig. 9. Material arqueològic de l'element 2016. Núms. 1 a 3 = T.S. clara A, forma Hayes
23-B. Núms. 4 a 7 = Ceràmica africana de cuina, forma Hayes 196.
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estrat (el 2016 i el 2040), que datava els murs a l'època de la qual havíem
parlat abans i ens donava una data relativament aproximada de la
instal·lació dels forns.
EL PATI
Si bé l'estratigrafia obtinguda a la primera campanya es va poder
completar en ampliar-se l'excavació, ja en el primer moment es va tenir
una visió clara de la cronologia i evolució del jaciment. Encara que
l'estratigrafia és bastant complexa, com podem veure en el diagrama de
la fig. 35, degut sobretot als nombrosos elements i capes que la formen,
la seva interpretació és en realitat molt senzilla i «grosso modo» podem
resumir la successió d'estrats seguint l'ordre en què es van dipositar, de
la següent manera:
ESTRAT VI (elements 2016, 2026 i 2045)

Està format per terres amarronades i cendroses, d'uns 15-20 cm de
potència, el qual reposa damunt el sòl natural d'argila i serveix per
anivellar el terreny. Aquest estrat passa per sota un mur de pedra seca
que no és altra cosa que la fonamentació del mur d'argamassa que
delimita el sector per la banda sud.
Procedència i nombre
de fragments

Material

2.016
T. S. africana (clara A)
T.S. clara B
T.S. lucente
T.S. sud-gàl·lica
Ceràmica africana de cuina
(Hayes 196, 197)
Ceràmica comuna oxidada
Ceràmica grollera reduïda
Àmfora
Agulles d'os
Moneda (s. II a.C.)
Ossos, dents i restes malacològiques
Esquella de ferro
30

2.026

187
4
3
3

12
1

240
771
162
201
12
1
77

14
174
28
60

30
1

2.045
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És un estrat molt ric en material arqueològic i aquest és
cronològicament molt homogeni. És un material que dóna el moment
final d'una fase de la vil·la i segurament la data de construcció del mur
que es recolza en ell. Aquesta data correspon a començaments del s.
III d.C., tal com veurem tot seguit en estudiar amb més detall el material
recuperat, el resum del qual oferim en el quadre anterior.
D'entrada, sorprèn la gran quantitat de material arqueològic trobat
en aquest estrat si el comparem amb els altres. La major part d'aquest
material, correspon a ceràmiques comunes oxidades de molt bona
qualitat, ceràmiques africanes de cuina i sigil·lates africanes (clara A),
que són les que proporcionen la data de formació de l'estrat. La forma
de T.S. clara A més sovint representada és la 23 B de Hayes (fig. 9, 1 a
3), seguida de les formes 14 i 15 de Hayes (fig. 10, 5 i 6), Hayes 27 (fig.10,
3), Hayes 18 (fig. 10, 4). Hayes 3 i 6 (fig. 10, 1 i 2) i alguns fragments
de les formes 8 i 9 del mateix autor. També es va trobar part d'un plat
de T.S. clara B de la forma 9 de Lamboglia (fig. 10, 7). El conjunt pot
datar-se entre la segona meitat del s. II d.C. i començament del s. III
d.C., entre el 190 i 220.
Un segon grup de ceràmica d'importació, molt nombrós, és el de
les ceràmiques africanes de cuina, produïdes en els mateixos tallers que
van fabricar la T.S. clara A. Bàsicament trobem recipients de la forma
196 i 197 de Hayes, que formen el conjunt de tapadora i cassola, i olles
de la forma Hayes 183 (fig. 11, 1, 2 i 3). Són productes de cronologia
molt àmplia, datades per Hayes entre la segona meitat del s. II i la
primera meitat del s. III d.C. (Hayes, 1972, p. 203 i 209).
A part trobem fragments d'un petit grup de materials ceràmics
constituïts per 3 fragments de T.S. sud-gàl·lica i tres peus d'àmfora de
la forma Dressel 30, que podem considerar de finals del s. I d.C.
La major part de la ceràmica comuna és oxidada, generalment de
colors groguencs o rosats pàl·lids i de bona qualitat. Hi ha un repertori
força extens de formes però la repetició sovint d'algunes d'elles
-concretament a les peces núms. 3, 4, 5 i 6 de la fig. 12- ens fa pensar
que van ser fabricades a la mateixa vil·la; cosa que no seria d'estranyar
si tenim en compte que el jaciment es troba damunt d'una argilera i que
en el mateix pati van trobar-se restes de cinc forns, tres dels quals eren
segurament contemporanis de l'estrat que estudiem i els altres dos,
bastant posteriors.
Són nombrosos els fragments de ceràmica comuna que contenen
marques esgrafiades. Sovint no són més que creus o espines de peix
31
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Fig. 10. Sigil·lata africana (T.S. clara A), procedents de l'element 2016.
32
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Fig. 11. Element 2016. Tapadora i cassoles de ceràmica africana de cuina.

(fíg. 12, 6 i fig. 13,3), però a vegades trobem alguna inscripció més llarga
en lletra cursiva (fig. 13, 4).
La peça més antiga de l'estrat VI és un «Quadrans» emporità amb
el cap de Pal·las amb casc rodó a l'anvers, i un lleó al revers. Es pot
datar entre el 153 i el 137 a.C. (VILLARONGA, 1977, p. 43, sèrie 1
núm 7).
Sobre aquest estrat es recolzen els murs 2005, 2031, 2036 i 2046,
dels quals forma part la canal 2006 i les regueres de l'encofrat (2008 a
2010), així com diversos paviments que estudiarem en un altre punt.
Però és evident que almenys dos dels forns descoberts a l'angle nord-oest
del pati són anteriors a les estructures citades abans. Un dels forns, de
forma circular, està colgat i en part tallat pel mur 2036. D'altra banda,
hi ha elements procedents del forn que es van reutílitzar en la
construcció de la paret, com és el cas d'alguns «tovots».
33

20

JOSEP CASAS i GENOVER

Fig. 12. Element 2016. Ceràmica comuna oxidada de fabricació local i agulles d'os.
34
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ESTRAT V (elements 2012, 2025 i 2044)

Situat damunt l'anterior, es recolza en la fonamentació dels murs
sud i est i no s'aprecia rasa de fundació a ran d'aquests, per la qual cosa
suposem que està format per terres que s'hi van abocar intencionadament una vegada construïts els murs. L'element 2012 té una potència
mitjana de 25-30 cm, que augmenta a la meitat sud del pati i està format
per argila completament neta i sense cap tipus de material. Els altres
elements (2025 i 2044) tenen la mateixa composició, però en ells
apareixen alguns fragments poc representatius de ceràmica.
La potència d'aquestes últimes capes, concretament la del 2.025, és
superior a la de l'element 2012. I encara que originàriament formaven
un sol estrat, en època incerta (en tot cas una vegada abandonat el
jaciment), van ser remenats i separats quan fou oberta una fossa dins la
qual s'hi va enterrar un bòvid, produint-se aleshores una barreja de terres
i material.

Fig. 13. Element 2016. Núms. 1 i 2 = Olles de ceràmica grollera reduïda. Núms. 3 i
4 = Grafits damunt de ceràmica oxidada. Núms. 5 a 7 = Peus d'àmfora de la forma Dressel
30.
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ESTRAT IV. (elements 2011 i 2024)

Difícilment podem considerar aquest com a un estrat ben
diferenciat. En realitat és una barreja situada a la zona de contacte entre
els estrats III i V, formada per terres argiloses, amb materials del s. II i
començaments del s. III d.C., igual com l'estrat VI, la qual cosa confirma
que l'estrat V és de començaments del s. III d.C. En tot cas, és un nivell
de terres dipositades en part per omplir i aixecar el nivell del pati i en
part com a sòl de treball i freqüentació durant el període que va
funcionar aquella fase de la vil·la. La composició i cronologia d'aquest
estrat és similar a la del 2034, que omple l'habitació situada a l'est del
sector.
El material recuperat és el que s'ofereix en el quadre següent.

Pel que fa a aquest material ceràmic, és vàlid el comentari que hem
fet abans en descriure tot el que s'ha recuperat a l'estrat més profund de
l'excavació, tant pel que fa a la proporció dels diferents tipus de ceràmica
com a la seva cronologia en general. En tot cas, més endavant intentarem
matizar la datació de l'estrat.
ESTRAT III. (elements 2004 i 2023)

Està format per terres grogues, argiloses i molt dures, amb alguns
fragments de ceràmica. Semblen terres d'aportació eòlica, però al costat
del mur es conserven les restes d'un paviment de morter de calç que
cobreix aquest estrat, la qual cosa fa pensar que aquest nivell pot ser en
36
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Fig. 14. Material ceràmic de l'element 2012. Núms. 1, 2, 6 i 7 = Ceràmica comuna
oxidada. Núms. 3 a 5 = Ceràmica grollera reduïda.
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realitat la preparació del paviment o, si més no, un sòl força freqüentat.
A la zona on el paviment no es conserva, l'estrat hi és bastant
remenat i a vegades és difícil trobar el límit vertical entre aquest nivell
i el fossat de l'enterrament de l'animal (2015). La diversitat cronològica
del material que s'hi ha trobat ens ho confirma (des de T.S. clara A fins
T.S. clara D). Teòricament, el que anomenem paviment (element 2003),
hauria de ser contemporani a la fundació dels murs del s. II-III d.C. Però
la presència de T.S. clara D i T.S. grisa paleocristiana estampada de la
primera meitat del s. V d.C. a l'element 2004 ens fa pensar més haviat
en una reforma de part de les estructures i una elevació del nivell de
paviment en època tardana. D'altra banda, -i és una possibilitat que cal
tenir en compte- podria ser que la taca de morter de calç i sorra que
anomenem paviment sigui en realitat un sòl de paleta, format amb motiu
de qualsevol reparació del mur sud. Exemples d'aquests tipus de sòls en
trobem sovint a la factoria romana situada dins la Ciutadella de Roses.
L'altre element que forma l'estrat, el 2023, és contemporani a l'altre
i la seva composició no és massa diferent. Es tracta d'una taca d'argila
de poca potència situada al mateix nivell. En realitat és l'extrem est de
l'element 2004. Una vegada més ens trobem un altre estrat separat en
dues parts pel fossat 2015.
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Fig. 15. Element 2044. Núm. 1 = «Olpe» de ceràmica oxidada. Núms 2; i 5 - Ceràmica
reduïda, de cuina. 3 = Agulles d'os. 4 = Braçalet de bronze. 6 i 7 = T.S. clara A. 8 = Vas
de vidre. 9 = Peus d'àmfora Dressel 30.

39

26

JOSEP CASAS i GENOVER

Ja dèiem que el material ceràmic d'aquest estrat és, cronològicament, molt variat; des de T.S. sud-gàl·lica fins a T.S. grisa i rosada
poleocristiana estampada, juntament amb T.S. africana (clara) A i D.
El material més antic, deixant de banda els quatre fragments sense
forma se T.S. sud-gàl·lica, és la T.S. africana (clara) A, producció de la
que trobem fragments de la forma Hayes 8 (fig. 21, 1 i 2), datats a la
segona meitat del s. II d.C. (Hayes, 1972, p. 34), i de les formes 14 i 23
(A i B) del mateix autor (fig. 21, 6, 7 i 3, 5 respectivament), de finals del
mateix segle o començaments de la centúria següent, data que també
correspon a les tapadores i cassoles de vora fumada i pàtina cendrosa
(fig. 21, 13 a 15).
Del s. III d.C. només trobem tres fragments de T.S. clara C. La resta
del material correspon al s. V d.C. Concretament, s'han pogut estudiar
diversos fragments de sigil·lata grisa estampada, de procedència gàl·lica
(fig. 21, 9), i fragments de base de T.S. clara D que cal atribuir a la forma
Hayes 67, també amb decoració estampada igual que la ceràmica grisa
(fig. 21,8).
Una vegada formats els estrats descrits fins ara es degué canviar l'ús
d'aquell sector de la vil·la, atès que en una part del pati es van descobrir
les restes d'un petit taller de ceràmica amb els corresponents forns. Com
que té força interès, l'estudiarem en un altre apartat.
EL FOSSAT (element 2015)

Reventant tots els estrats que hem vist fins ara, i abans d'arribar al
sòl natural, trobem un fossat que ocupa una petita part del centre del
pati i que va ser obert, quan ja estava abandonat l'edifici, per tal
d'enterrar-hi un bèstia. Aquest fossat divideix la meitat sud del pati en
dues bandes i, ensems, separa la seva estratigrafia, de manera que els
estrats superiors queden inconnexes degut al barreig de terres produït en
obrir-se la fossa. De totes maneres aquesta deu ser bastant antiga, ja que
els materials del seu interior no són posteriors al s. VI d.C. i està coberta
pels elements 2002 i 2001, d'aportació natural que constitueixen l'estrat
superficial de l'àrea.
El material arqueològic de l'element 2015 és abundós però poc
representatiu. A part d'alguns fragments de T.S. africana i bocins
d'àmfora tardana, sense forma, el lot principal el constitueixen les
ceràmiques comunes oxidades, amb predomini de formes tancades,
gerres i «olpes», dels quals en reproduïm alguns a la fig. 33, 8 a 11.
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Fig. 16. Ceràmica comuna oxidada i àmfores procedents de l'element 2044.
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Fig. 17. Element 2012. Núms. 1 a 3 = T.S. sud-gàl·lica. Núms. 4 a 7 = T.S. clara A i
ceràmica africana de cuina. 8 a 10 = Llavis d'àmfora Dressel 30. Núm 12 = Esquella de
ferro. 13 i 14 = Ceràmica comuna oxidada.
42
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Fig. 18. Element 2025. Recull dels materials ceràmics més representatius de l'estrat.
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ESTRAT II (element 2002)

Està format per terres vegetals i argiloses d'aportació natural. En
realitat forma part del superficial, i si el diferenciem d'aquest és tan sols
perquè el segon estrat, a diferència del primer, no va ser remogut per
l'arada quan es conreava el camp. D'altra banda és difícil atribuir una
cronologia segura a l'element 2002 per les mateixes circumstàncies. El
material, molt barrejat, és d'èpoques diverses i el més modern correspon
a la segona meitat del s. V d.C. i al s. VI d.C, com és el cas dels fragments
de T.S. clara D de la forma Hayes 61-B i 64 (fig. 23, 2 i 1, 3
respectivament). Altres fragments, com per exemple les ceràmiques
grises i rosades paleocristianes, poden arribar fins ben entrat el s. VI d.C.
(fig. 23, 6 a 12 i fig. 22, 1 a 3).
D'entre tot el material trobat en aquest estrat cal remarcar per la
seva singularitat un fragment de motlle de llàntia (fig. 22, 9) de
cronologia incerta, però que relacionem amb l'època de funcionament
dels forns més antics de la zona. També cal citar un fragment de dolium
amb un sigillum imprès amb caràcters que es llegeixen de dreta a
esquerra. La inscripció, incompleta i de difícil interpretació, la llegim
com «...MARCE
MVIVA...» distribuïda en dues línees (fig. 22, 7).
Un objecte que sembla que no té cap relació amb el període a què
pertany la vil·la, i que deu ser bastant més antic, és un penjoll d'os
decorat (fig. 22, 10). De totes maneres, ignorem totalment la seva
cronologia.
ESTRAT I (elements 2001)

El mateix que hem dit de l'anterior podem repetir-ho en referir-nos
a aquest estrat. La terra és més tova i el material ceràmic molt més
esmicolat degut al conreu de la terra. Aquest estrat és comú a totes les
habitacions del sector 2 del jaciment.
En el sector nord del pati, aquesta successió d'estrats es veu trencada
per l'existència d'uns elements que pertanyen a la darrera fase de la
vil·la. Aquests elements, juntament amb dos forns excavats al mig del
pati, formen part d'un petit taller de ceràmica que va funcionar durant
un període bastant curt. La construcció d'aquest taller familiar devia
suposar la represa d'una activitat que ja s'havia enregistrat a la vil·la
algunes centúries abans, quan en un moment anterior a la construcció
de bona part de les estructures de la zona dos o tres forns es trobaven
en funcionament a la banda nord-oest de l'àmbit.
Hem trobat pocs rastres de l'activitat dels antics forns, ja que van
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quedar bastant malmesos en construir-se el mur que delimita el pati a
l'extrem oest. La troballa de dos motlles de llànties de disc en els estrats
immediats i contemporanis als forns ens fa pensar en una producció de
ceràmiques fines i oxidades de cuina (fig. 27, 2). També pot procedir
d'aquests forns un rebuig d'àmfora lleugerament deformat, de la forma
Dressel 30, de mitjans del s. II d.C. (fig. 16, 9). La producció dels dos
forns més tardans, condicionada per la seva estructura diferent a la dels
anteriors, va ser ben diferent, tal com podrem veure en estudiar-los amb
més detall.
Pel que fa referència a l'estratigrafia, el sector nord en presenta una
a part de la resta del pati, superposada a tota la que havíem vist fins ara,
a la qual talla o omple en alguns punts.
A la part més profunda, sobre el sòl natural, trobem un reompliment
format per restes d'àmfores tardanes i dolia procedents d'unes
escombreres, barrejades amb cendres i carbons vegetals (element 2021).
Les àmfores tardanes constitueixen el lot més important de material
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ceràmic de l'estrat. La major part dels fragments són sense forma; pocs
d'ells corresponen a colls, llavis o peus. Amb tot, s'han pogut identificar
diverses formes que permenten establir la cronologia del reompliment.
D'entre elles cal citar alguns fragments de boca d'àmfora de la forma
Almagro 51 (fig. 25, 7), amb paral·lels a les necròpolis d'Empúries
(ALMAGRO 1955, p. 324), fragments que considerem del s. III d.C, bé
que la forma perdura fins el s. IV d.C. (BELTRAN, 1970, p. 221). Altres
fragments corresponen a la forma Dressel 23-A (fig. 25, 5, 6, 8). Són
àmfores amb l'argila rosada, dura, compacta i ben depurada. Procedeixen del sud de la Bètica i corresponen al s. IV d.C. (BELTRAN, 1970,
p. 514, fig. 206).
Un altre tipus que també coincideix amb aquesta cronologia és la
forma africana II-D (fig. 25, 2). Era destinada al transport bàsicament
d'oli i sol trobar-se en contextes del s. II-IV d.C, encara que aquesta
forma mostra una llarga perduració. L'exemplar que publiquem
presenta restes d'un titulus pictus a la part baixa del coll. Normalment
aquestes inscripcions pintades feien referència al contingut i a la
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Fig. 19. Element 2024. Núms 1 i 2 = T.S. sud-gàl·lica. 3 a 11 = T.S. clara A. 12 i 13 =
Ceràmica africana de cuina. 14 a 16 = Ceràmica comuna oxidada. 17 = Llavi d'àmfora
Dressel 30.
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Fig. 20. Àmfores i ceràmiques comunes procedents de l'element 2004.
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capacitat del recipient. En aquest cas concret, es pot veure perfectament
la S, signe de sesterci, a començament de la inscripció.
La forma més abundant d'àmfora -3 fragments amb forma i 70 sense
forma-, és la Kuzmanov XIII o Beltran 82 (BELTRAN, 1970, p.
579-80). Són peces fabricades a la Mediterrània Oriental durant els segles
VI i VII d.C., encara que existeixen precedents en el s. V d.C. (fig. 25,
1,3,4). Eren destinades al transport de vi i gairebé sempre portaven una
inscripció pintada a la part baixa del coll. En el jaciment han aparegut
tres fragments amb restes d'aquests tituli picti. Aquestes àmfores foren
fabricades amb una pasta de color rosat clar, dura, compacta, força ben
depurada, lleugerament sorrenca i pigallada de petits punts negres. Els
paral·lels més propers els trobem a Empúries, encara que la zona de
màxima difusió va ser l'orient del Mediterrani, amb abundosos
exemplars a ístria.
Altre material que cal remarcar procedent d'aquest estrat és la T.S.
africana (clara) D, amb alguns fragments de la forma Hayes 59, datats
entre el 320 i el 420 d.C. (fig. 26, 1), així com un fragment de llàntia
paleocristiana de la forma Dressel 31/Hayes II-A, que correspon a la
primera meitat del s. V d.C. (HAYES 1972, p. 312-313), decorada amb
un crismó (fig. 26, 2).
En conjunt, el material és força homogeni, llevat de les àmfores del
tipus Kuzmanov XIII que semblen més recents. En tot cas, caldria datar
la formació de l'estrat a la segona meitat avançada o finals del s. V d.C.
i possiblement podríem fer arribar aquesta cronologia fins a la primera
meitat del s. VI d.C. si tenim en compte l'elevat percentatge que
representen els fragments d'àmfora més tardans.
Damunt el reompliment apareix l'extrem d'un mur de pedra i
argamassa poc sòlid, que segueix la mateixa orientació que les altres
parets de la vil·la (element 2020). Però cal tenir en compte que aquest
mur no té res a veure amb les altres estructures, ja que és molt més tardà.
Probablement, tenint en compte la datació del material trobat sota seu,
és del s. VI d.C.
De la mateixa època semblen ser els dos forns excavats durant la
campanya de 1984 al centre del pati (elements 2037 i 2038). Aquests
forns són excavats en el sòl del pati i travessen els estrats 2004 i 2012 i
són coberts pels dos estrats superficials (2002 i 2001). La seva forma és
rectangular, amb els angles arrodonits i el seu funcionament era molt
senzill. La terrissa es col·locava al fons de cada forn i es cobria amb
llenya, de la qual en vam trobar moltes restes carbonitzades. Per aquest
mètode s'hi fabricava la ceràmica grollera de cuina que, degut a la manca
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Fig. 21. Element 2004. Núms 1 a 7 = T.S. clara A. 8 = T.S. rosada paleocristiana. 9 =
T.S. grisa paleocristiana. 10 a 12 = Llavis d'àmfora de tipologia diversa. 13 a 15 = Ceràmica
africana de cuina, formes Hayes 196 i 197.
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Fig. 22. Material procedent de l'estrat superficial (element 2002). Cal remarcar les
ceràmiques grises paleocristianes (núms 2 i 3), un fragment de motlle de llàntia (núm. 9)
i part d'una pàtera de T.S. clara D (núm. 11).
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d'oxigenació de l'interior dels forns, quedava reduïda, és a dir, de color
negre.
És un tipus de ceràmica molt corrent a totes les vil·les romanes del
país, amb unes formes i cronologia àmplia, i encara que ja suposàvem
que es tractava d'un producte local destinat al consum propi de cada
vil·la, fins ara no havíem descobert cap d'aquests petits tallers familiars.
L'anàlisi dels fragments de ceràmica reduïda, trobats a les
excavacions de la vil·la de Puig Rodon, comparats amb els procedents
d'altres excavacions, permet-seguir-ne l'evolució i proposar un principi
de cronologia que caldrà completar a mesura que puguin ser estudiats
més materials procedents d'aquest i altres jaciments semblants.
HABITACIÓ NÚM. 2
D'aquesta segona habitació, situada al sud del pati, tan sols se'n va
poder excavar un petit sector de 60 cm. d'amplada limitat pel mur al
nord i per la paret de la cala al sud. Tampoc no es va excavar
completament fins a la roca natural, sinó que l'excavació va aturar-se
en arribar a un paviment de morter de calç i sorra que va aparèixer
bastant sencer.
L'estratigrafia posada al descobert és senzilla i de poca potència.
Sota l'estrat superficial va aparèixer la preparació d'un paviment
desaparegut que es trobava al mateix nivell que les restes de morter de
l'habitació veïna (element 2013). La preparació del paviment era
formada per pedres de regulars dimensions entremig de les quals hi havia
alguns fragments que permeten datar la construcció del paviment en un
moment molt tardà, a finals del s. V d.C. Entre aquest material cal
remarcar dos fragments de T.S. clara D de la forma Hayes 91-B i un
fragment de la forma Hayes 61-B (fig. 28, 1, 3 i 4).
A més van aparèixer fragments de dues àmfores, una d'elles de
procedència africana (probablement una
Dressel 27-B), i l'altra de la
f
forma Kuzmanov XIII procedent dTstria. Juntament amb aquests
materials, es van trobar dos morters de ceràmica oxidada que imiten la
forma Hayes 91 de la T.S. clara D (fig. 28, 7 i 8).
Per sota d'aquest nivell es va trobar un paviment d'argamassa de
mala qualitat però bastant sencer, situat al mateix nivell de la canal que
travessa el mur. Degut a les característiques de la cala no es va creure
convenient aprofundir l'excavació, que resta pendent per a futures
campanyes.
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Fig. 23. T.S. clara D i ceràmiques grises i rosades paleocristianes estampades,
procedents de l'element 2002.
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Fig. 24. Ceràmica comuna oxidada i grisa estampada paleocristina de l'element 2001,
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HABITACIÓ NÚM. 3
Durant la campanya de 1983 es van continuar les excavacions al
sector 2, cap a l'est, fins a trobar el límit de l'habitació núm. 1 i posar
al descobert part de les estructures d'una tercera habitació.
Com que el sòl natural té un pendent molt marcat i no es troba a
tanta profunditat com a la banda oest de la primera habitació,
l'estratigrafïa d'aquesta tercera té poca potència i és molt senzilla (fig. 7).
D'aquesta manera, veiem que els murs que limiten l'àmbit i el separen
del pati (elements 2031 i 2032), reposen directament damunt del sòl
natural (element 2018).
Una vegada construïts els murs -construcció que hem considerat de
finals del s. II o començaments del s. III d.C. en estudiar l'habitació veïna
i que es confirma amb l'anàlisi dels materials d'aquesta-, va dipositar-se
una capa de terra per tal d'anivellar el terreny i tapar alguns solcs que
presentava el sòl natural, tal com es pot veure a les corresponents
seccions estratigràfiques. Aquests treballs d'anivellament es van dur a
terme, tal com acabem de dir, dipositant-se dues capes de terra damunt
el sòl natural una vegada construïts els murs. La primera capa (element
2035) està formada per terres toves i fosques i es diferencia de la que
s'hi va abocar posteriorment perquè conté menys fragments de ceràmica
i és més prima. D'altra banda, aquest estrat és sencer, no ha estat mai
remenat, com es pot comprovar amb el material que vam recuperar, la
varietat i qualitat del qual es reflexe en el quadre que inclourem més
endavant. En efecte, en el quadre-resum del material, els fragments més
moderns i que, per tant, proporcionen la data de formació de l'estrat,
són de finals del s. II o del primer quart del s. III d.C. Estem parlant, en
concret, de les pàteres i cassoles de ceràmica africana, tant la T.S. clara
A (formes Hayes 6, 9, 16 i 21), com les de pàtina cendrosa i vores
fumades (formes Hayes 23-A, 23-B, 183/184, 196 i 197), (fig. 32). A
més, van trobar-se fragments de peces més antigues, com són les
ceràmiques de parets fines i de clova d'ou i les grises emporitanes, la
qual cosa ens confirma, una vegada més, els orígens alto-republicans de
la vil·la del Puig Rodon.
L'altre estrat de reompliment situat per damunt de l'anterior és
l'element 2034, el qual conté molts més fragments de ceràmica i material
arqueològic. Malauradament, malgrat que quasi tot aquest material
pertany a la mateixa època que el de l'estrat més profund, es pot
comprovar que ambdós van ésser formats el mateix moment, puix hi ha
barreja de materials més moderns. Concretament, un fragment de T.S.
lucente i deu fragments de T.S. clara B. Aquests materials van
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introduir-s'hi procedents de l'estrat superficial en llaurar-se el camp;
treballs que van endur-se'n part de l'element 2034, tal com es pot veure
a les seccions en les que apareix aquest estrat, que segueix el mateix
pendent que la del superficial. Aquests mateixos treballs agrícoles van

Fig. 25. Repertori de vores d'àmfores tardanes procedents de les escombraries situades
al nord del pati (element 2021).
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endur-se el paviment de l'habitació juntament amb la part superior dels
murs.
El material arqueològic que va proporcionar l'excavació d'aquesta
habitació és el que es reflexa en el següent quadre, per estrats.

e. 2.034
n. frags.

Material

T. S.
T. S.
T. S.
T. S.
T. S.
T. S.
T. S.
T. S.
T. S.
T. S.
T. S.
T. S.
T. S.

clara B
africana. Forma Hayes 2/3
africana. Forma Hayes 6
africana. Forma Hayes 9
africana. Forma Hayes 14
africana. Forma Hayes 15
africana. Forma Hayes 2 1
africana. Forma Hayes 23 = A
africana. Forma Hayes 23 = B
africana. Forma Hayes 183/184
africana. Forma Hayes 196
africana. Forma Hayes 197
africana. Forma Hayes 196 i 197 s.
forma
T. S. lucente
T. S. sud-gàl·lica
Ceràmica de parets fines
Grisa emporitana
Llànties de disc
Ceràmica comuna oxidada
Ceràmica
comuna reduïda
•>
Àmfores
Bronzes
Ferros
Vidres
Agulles d'os
Ossos i dents
Restes melacològiques
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10
5
7
13
27
3
8
1
62
28
123
53
515
1
29
3
22
18
1.855
459
887
3
15
12
14
66
20

e. 2.035
n. frags

1
1
2
3
3
9
11
1
33
21
5
2
2
154
30
110

6
1
1
10
1
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8

Fig. 26. T.S. clara D, llàntia paleocristiana, àmfores i ampolla de vidre de l'element
2021.
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Fig. 27. Material procedent de l'element 2029. És interessant el fragment de motlle de
llàntia de disc (núm, 2), i l'esquella de ferro, (núm. 3), molt semblant a altres trobades en
el mateix jaciment.
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EL MATERIAL ARQUEOLÒGIC
Al llarg de les pàgines precedents hem anat comentant amb més o
menys detall els diferents tipus de material arqueològic recuperat en els
diferents elements al llarg de les quatre campanyes d'excavació. Com és
normal en aquests tipus de jaciments, el lot més important de material
el forma la ceràmica, seguida dels ossos i restes malacològics (sempre
abundants en els jaciments d'època romana) i dels elements i estris de
ferro o d'altres metalls.
D'aquest darrers no podem dir-ne gaire res, ja que normalment no
presenten cap altre interès que no sigui el de la seva utilització per a uns
fins ben concrets. Així, per exemple, tenim que la major part dels claus
de ferro trobats en el jaciment procedeixen de les excavacions del sector
1, i foren trobats entremig dels fragments de tegulae d'un teulat
enderrocat. Aquests claus, perfectament localitzats i situats entremig del
munt de tegulae, procedeixen de l'embigat de la teulada, de la destrucció
de la qual i del moment en què s'esdevingué, ja hem parlat abastament
en la referència del sector 1.
Però els objectes de ferro més interessants trobats a l'excavació són
les eines agrícoles i altres d'ús domèstic. Bona part d'aquestes també
procedeixen del sector 1, encara que d'altres es van trobar al sector 2 de
la vil·la. Un d'aquests fragments pertany a un petit estri de podar, una
falx arboraria, utilitzada normalment en el conreu de la vinya i dels
fruiters. Dues altres eines, les núms. 10 i 11 de la fig. 34, s'utilitzaven
amb un mànec de fusta, llarg, en el conreu del camp, i per netejar la
fulla de les arades. No difereixen gairebé gens de les emprades en el camp
català fins el moment de la mecanització de les tasques de conreu.
Per a usos específicament agrícoles, a més d'aquestes eines, trobem
fragments de ganivets de mides diferents i utilitats diverses. Però el que
crida més l'atenció són diverses esquelles de ferro, gairebé sempre del
mateix tamany, que indiquen l'existència de ramaderia, (fig. 27, 3 i
fig. 17, 12). Tenint en compte el seu tamany i la quantitat de restes
òssies trobades, pensem que el bestiar boví era una de les bases de
l'economia de la vil·la. Però, parlant de la ramaderia, hem de fer notar
que la varietat de bestiar de corral era força més àmplia. En diverses
tegulae trobades en el sector 1, fabricades a la mateixa vil·la, trobem les
petjades deixades en el fang tou per xais, porcs petits i aviram,
segurament gallines. No és aquesta la primera vegada que es troben
tegulae amb aquestes impremtes en jaciments romans.
Pel que fa a la ceràmica, el grup més important és el de les
ceràmiques comunes i el de les àmfores, seguit pel de les sigil·lates
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Fig. 28. Element 2013. Núms 1 a 4 = T.S. clara D. 5 i 6 = Colls d'àmfora. 7 i 8 = Morters.
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Fig. 29. Element 2034 de l'habitació situada a l'est del pati. Núms. 1 a 3 = T.S. clara
A i ceràmica africana de cuina. 4 a 8 = Ceràmica grollera reduïda.
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africanes (T.S. clara A, clara C i clara D). Aquests materials ja els hem
estudiat en comentar les troballes dels diferents estrats, per la qual cosa
no cal insistir-hi. En canvi, creiem interessant dedicar un apartat a les
ceràmiques comunes.
LES CERÀMIQUES COMUNES
Igual que a gairebé tots els jaciments d'època romana de les nostres
comarques, el lot més important de material arqueològic és el format
per les ceràmiques comunes, tant les del tipus oxidat com les grolleres
reduïdes. En el cas concret de la vil·la del Puig Rodon, són molt més
nombrosos els fragments oxidats que els reduïts, a tal punt, que aquests
darrers representen només el 25% aproximadament del conjunt de
ceràmiques comunes, mentre que les oxidades són el 75% restant.
Malauradament, no tot aquest material s'ha trobat en un context
clar o en un estrat sencer. L'excavació d'una zona, l'any 1981, en la que
van aparèixer bastants fragments de ceràmica comuna, però amb
l'estratigrafia destruïda en època moderna per les tasques agrícoles, treu
qualsevol possibilitat de datació d'un grup de materials. Però l'obtenció
d'una estratigrafia sencera en el sector 2 durant la campanya del 1982 i
una troballa tancada com és la d'un fons de dolium segellat amb una
crosta d'argamassa compensa, en part, les dificultats de l'estudi dels
materials de la primera campanya.
LA CERÀMICA OXIDADA
D'entre tot el grup de ceràmiques oxidades hem de remarcar un
conjunt de recipients de formes molt característiques fabricats tots ells
amb la mateixa argila, que degueren ser fets a la mateixa vil·la. La seva
pasta és generalment groguenca, encara que pot derivar cap a tonalitats
rosades molt clares. No és massa dura, es pot ratllar .amb l'ungla i en
alguns exemplars és lleugerament farinosa. La fractura es presenta recta
i neta, sense porositats. La resta presenta unes peculiaritats de forma que
es repeteixen en altres ceràmiques del mateix tipus, trobades en altres
vil·les d'aquestes comarques. La repetició de formes i característiques
d'uns vasos que apareixen associats sempre amb el mateix tipus de
material ha de permetre, doncs, la seva datació.
La forma més corrent és una mena d'olla de petit tamany, sovint
sense nanses i algunes vegades amb una sola nansa (fig. 16, 4). Una altra
forma força freqüent és una cassola que recorda la forma Hayes 197 de
la ceràmica africana, encara que amb les parets més gruixudes (fig. 16,
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Fig. 30. Element 2034. Núms 1 a 6 =T.S. sud-gàl·lica. Núms 7, 8 i 11-13 = T.S. clara
A. Núms. 9 i 10 = Ceràmica de parets fines. 15 a 17 = Fragments de llàntia. 18 = Sigillum
damunt d'un fragment d'àmfora.
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1 i 5). Un tret comú a les dues formes és l'engruiximent del llavi, el qual,
tant si és «exvasat» com inclinat cap a l'interior, es diferencia del cos
dels vasos per aquesta característica.
La segueix, en nombre d'exemplars, un vas baix amb el coll inclinat
cap a l'interior, separat del cos per una carena molt marcada (fig. 20, 2
i 3). És una forma força corrent en els jaciments empordanesos; s'ha
constatat la seva presència i fabricació en el taller de Llafranc
(NOLLA-CASAS, 1984, p. 133), i també n'hem trobat algun exemplar a
la vil·la dels Tolegassos (Viladamat, Alt Empordà).
La caracterítica comuna a aquestes tres formes -i a altres similars
no tan ben representades, però fabricades amb la mateixa pasta- és la
seva base, idèntica en tots els recipients independentment de la seva
forma; correspon al vas que reproduïm a la fig. 16, núm 4.
La major part d'aquestes formes van aparèixer en els elements
2.016, 2.026 i 2.044, en uns contextos que podem datar entre el 190-220
d.C. Els fragments més interessants i característics els analitzarem
individualment tot seguit.
Fig. 12, 1. Meitat superior d'una gerra de forma senzilla i cos
piriforme. Suposem que la base era plana o molt senzilla; el coll és ample
i lleugerament obert. Només té una nansa. La seva pasta és de color groc,
sorrenca, tova, de tacte rugós i s'erosiona fàcilment. M. Vegas data
aquest tipus entre els segles II i el s. IV, però assenyala que al nord
d'Àfrica hi és present entre els segles II i III d.C., cronologia que
concorda amb la d'aquest estrat (VEGAS, 1973, p. 101, fig. 35, 3).
Fig. 14, 1. Fragment de llavi d'una gerra de la qual es desconeixen
les dimensions i la forma exacta. És interessant la seva decoració:
consisteix en palmetes profundament estampades amb un punxo que
recorda els utilitzats en la decoració de les T.S. rosades paleocristianes.
Un punxo gairebé idèntic a l'utilitzat en aquesta peça fou descobert a
Llafranc, en una zona propera al taller de fabricació d'àmfores i tegulae,
excavat l'any 1980-81. És difícil precisar la seva cronologia.
Fig. 12, 2. Meitat superior d'un recipient tancat, de cos globular i
amb dues nanses que comencen sota el llavi i baixen fins a la carena del
cos, poc marcada. El llavi és de secció triangular i decorat amb tres
ranures. La seva pasta és idèntica a la de la peça anterior.
Fig. 12, 3 a 5. Petit vas tancat o olleta de cos esfèric (l'alçada és
igual a l'amplada), i base quasi plana. El llavi, separat del cos per una
petita carena, és girat a l'exterior i presenta un engruiximent doble que
les parets del vas. La pasta és rosada fosca, fina, força ben depurada i de
fractura recta. A vegades, el llavi és lleugerament fumat. No hem trobat
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Fig. 31. T.S. clara A, ceràmica africana de cuina, àmfores i ceràmica comuna procedents
de l'element 2034. Núm. 15 = Agulles d'os.
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Fig. 32. Element 2035, a l'habitació de l'est del pati. Núms 1 a 3 = Ceràmica de parets
fines. 4 = Ceràmica africana de cuina. 5 = Ceràmica grisa emporitana d'època tardana. 6 i
7 = Ceràmica africana de cuina. 8 = Ceràmica oxidada. 9 = Llàntia.

cap paral·lel idèntic en altres jaciments, encara que la forma és molt
corrent en la ceràmica grollera reduïda.
Fig. 12, 6. És un vas o una gerra de coll ample, quasi cil·líndrica,
amb dues nanses que arrenquen del mig del llavi per a acabar en el punt
on començaria el cos. Aquest no seria gaire més ample que el coll i
acabaria amb una base semblant a les de la figura 33, 10.
La pasta d'aquests vasos és molt fina i ben depurada, de fractura
recta i polida o espatulada per fora. Quant al color, bàsicament n'hem
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Fig. 33. Diverses formes de vasos de vidre i ceràmica comuna, trobades en diferents
elements: Nurhs. 1 a 7, a l'element 2001; 8 a 11, a l'element 2015; 12 i 21, a l'element 2016.

trobat de dos tipus diferents: el rosat clar o ataronjat i l'amarronat amb
tonalitats grises. Segurament aquesta diferència de color és deguda
només a la cocció i no a una diferent procedència dels vasos. És una
forma que no hem vist a cap altre jaciment d'aquestes comarques.
Creiem que fou fabricada a la mateixa vil·la.
Fig. 12, 7 i 8. Vas tancat, no massa alt, amb el llavi girat a l'interior.
Aquest queda diferenciat del cos per mitjà d'una carena molt marcada
que, a vegades, ressalta amb una faixa més sortida. La pasta sol ser de
color rosat clar, fina, bastant dura i amb la fractura recta. A vegades
presenta una superfície farinosa. De peces d'aquesta mateixa forma
només n'hem vist en una trinxera oberta l'estiu del 1981 a la vil·la de
Cervià de Ter, associades amb T.S. clara C, lleugerament d'èpoques
posteriors a la que comentem.
Fig. 33, 13 a 16. Diferents bases de ceràmica comuna, oxidada,
procedents del mateix estrat. La seva forma i característiques són
idèntiques, llevat de la núm. 13, més porosa i de color més rosat.
Correspondrien a vasos com el de la figura 33, núm 11.
Fig. 33, 17. Meitat superior d'una gerra amb una sola nansa de
68

EXCAVACIONS A LA VIL.LA ROMANA DE PUIG RODON

55

Fig. 34. Tipologia de la ceràmica comuna reduïda trobada a la vil·la. Núms. 10 a 12
Eines agrícoles de ferro. 13 = Sivella de cinturó.
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secció bilobular. Pasta rosada clara, força dura, compacta i de fractura
recta. És una forma bastant corrent i el seu tamany sol variar; la que
comentem pot considerar-se de tamany mig, ja que normalment no les
solem trobar més grans, encara que en coneixem fragments d'alguna més
petita. La núm. 10 de la mateixa làmina correspondria a un recipient
de la mateixa forma i característiques.
Fig. 33, 18. Vas similar al núm. 6 de la figura 12. Es diferencia
d'aquell pel seu gran tamany i per tenir el llavi inclinat a l'exterior, en
lloc de ser vertical. També té dues nanses que comencen a mig llavi i
acaben on comença el cos, el qual acostuma a ser poc més ample que
el coll. En el mateix estrat s'han trobat altres vasos d'igual forma, però
de tamany més reduït. La seva pasta és de color rosat clar, fina, dura,
compacta, homogènia i ben depurada, amb la fractura recta. Sembla una
forma pròpia del jaciment; no en coneixem altres paral·lels.
Fig. 33, 19. Meitat superior d'un recipient obert -probablement una
cassola- de grans dimensions (30 cm. de diàmetre), i amb el llavi decorat
amb moltes motllures. És una forma molt corrent en jaciments del segles
II i III d.C. El lloc on ha aparegut el major nombre d'aquest tipus de vas
és a la trinxera de Cervià de Ter, ja citada, tots ells amb les mateixes
característiques: dues nanses posades de pla o horitzontalment a
l'exterior del llavi, nanses que en els nostres exemplars no es conserven
perquè tan sols n'hem pogut recuperar petits fragments de peces diverses.
Les peces núms. 20 i 21 de la mateixa làmina corresponen a la
meitat superior d'un petit plat i al coll d'un «olpe», respectivament. Són
formes aïllades en aquesta vil·la, ja que de moment no coneixem cap
altre fragment similar. De totes maneres, aquest tipus de vasos són molt
corrents i tenen una cronologia àmplia. Potser caldria remarcar que el
núm. 21, el coll d'«olpe», té la pasta de color rosat fosc, sorrenca,
micàcia i de tacte rugós, i que a més està recobert d'un tel d'engalba
groguenca. Les característiques de la seva pasta fan pensar molt en la
d'algunes àmfores republicanes de la forma Dressel 1.
Hem trobat diversos fragments idèntics d'una altra peça amb un
tipus de nansa formada per quatre tires de fang unides i cargolades (fig.
33, 12). La seva argila, dura, fina, compacta i ben depurada, agafa totes
les tonalitats del rosat en els diferents exemplars que coneixem.
Tots aquests vasos de ceràmica comuna oxidada que acabem de
descriure procedeixen de l'estrat o element 2016 i poden ser datats amb
molta precisió mercès als nombrosos fragments de T.S. clara A i
ceràmica africana de cuina del mateix estrat. Aquesta data, ja ho dèiem
abans, oscil·la entre el 190 i 220 d.C. Altres fragments de ceràmica
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Fig. 35. Diagrama estratigràfic del sector 2, que mostra la disposició i la relació entre
els diferents elements (estrats i estructures), i les diverses fases d'ocupació i reforma de la
vil·la.

71

58

JOSEP CASAS i GENOVER

FOTO 1. Sector 1, cala 2. Vista de l'habitació a nivell de paviment, amb les bases de
dos dolia enterrades en el sòl. A la dreta es veu part del dipòsit tallat al sòl natural.

comuna del sector 2 són molt semblants als anteriors, però van ser
trobats en un fossat que ocupava un angle de l'excavació (element 2.015).
Aquest fossat semblava modern i els seus mateials, tot i ser força
homogenis i quasi idèntics als de l'element 2016, estaven molt barrejats
i malmesos (fig. 33, 8 a 11).
Dos vasos més que podem datar força bé, per haver-se trobat en un
context clar, són els núm. 7 i 8 de la figura 28: formaven part del conjunt
de materials trobats entremig les pedres de preparació del paviment de
l'habitació sud del sector 2 (element 2013), que en un apartat anterior
ja hem considerat de la segona meitat del s. V d.C.
El primer recipient (fig. 28, 7), és un morter de ceràmica oxidada
molt dura, de color rosat fosc, amb grans de quars recoberta amb una
engalba de color groguenc a l'exterior, que presenta tant a l'interior com
a la paret externa, unes faixes de color lila. La seva forma imita la Hayes
91 de T.S. clara D, però el llavi és bastant complicat, car té motllures,
i el peu és molt diferent. És un tipus de morter que trobem molt sovint
en jaciments baix-imperials.
La segona peça imita perfectament la forma Hayes 91 de la T.S.
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FOTO 2. Revers i anvers d'una moneda de Claudi II el Gòtic. IMP. C. CLAVDIVS
AVG./GENIVS EXERCÍ. Diàmetre màxim, 19 mm.
FOTO 3. Revers i anvers d'una moneda de Constant, en mal estat de conservació. A
l'anvers tan sols es pot llegir... TIVM NOB. C. Al revers, CASORVM NOSTRORVM/
VOT X/ P T R . Diàmetre màxim, 20 mm.

clara D (fig. 28, 8). La seva pasta és rosada, dura, compacta i homogènia,
i la fractura recta. També aquesta forma és molt corrent en tots els
jaciments baix-imperials. Tenint en compte la seva forma i el material
amb què anaven associats, podem datar aquest vas i l'anterior cap a la
segona meitat del s. V d.C, tot i que aquesta forma és més antiga i té el
seu origen, probablement, en ceràmiques fines.
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FOTO 4. Vista general, des del nord, de l'excavació en el sector 2. Al centre es poden
distingir els dos forns tardans i un tercer forn, anterior al mur, situat al seu costat. A la
dreta, part del paviment de mosaic de l'habitació veïna.

LA CERÀMICA GROLLERA REDUÏDA
Si bé a tot el jaciment és normal trobar-hi fragments de ceràmica
reduïda grollera, la seva major part va aparèixer dins el dolium núm. 1,
encara que també hi havia algunes peces a l'element 2016 del sector 2.
Essent una troballa tancada, ja que el dolium estava tapat amb una
capa d'argamassa, el material del seu interior havia de proporcionar la
data d'aquesta inutilització. Ja hem vist abans que aquesta data sembla
força clara: a mitjans del s. V d.C; però aquesta data s'obté per l'estudi
dels mateirals més moderns del seu interior, que són un barreig de
ceràmiques dels s. II-III i V d.C. Aquest fet podria dificultar l'estudi i
datació de les ceràmiques grolleres, les quals podrien correspondre a
èpoques diferents. Però si tenim en compte que els fragments de
ceràmica grollera formaven peces quasi senceres, mentre que els
materials del s. II-III es reduïen a petits esquerdissos, podem pensar que
la ceràmica que ara ens interessa i que va ser-hi llençada en el moment
de colgar el dolium, s'havia utilitzat fins poc temps abans d'aquest
moment. D'altra banda, el repertori de formes és molt freqüent en altres
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FOTO 5. Detall del mosaic que recobria el sòl d'una habitació annexe al pati.

jaciments baix-imperials i les trobem en estrats molt tardans a la
Ciutadella de Roses (MARTIN, NIETO, NOLLA, 1979, p. 114 i 188;
materials conservats en el Centre d'Inv. Arq. de Girona, no publicats).
Aquests materials de Corçà els hem resumit a la fig. 34.
Fig 34, 1 a 3. Plat senzill, de dimensions variades i fons pla, sense
peu, i amb el llavi no diferenciat i del mateix gruix que les parets. A
vegades el llavi presenta un bisell cap a l'interior. La pasta sempre és
igual: grollera, mal depurada, rugosa i poc polida, encara que el seu color
pot anar del gris clar fins el negre.
Fig. 34, 4. Olla tancada, de cos globular, amb dues nanses en forma
d'orelletes. Si bé aquest tipus de nansa respon a una tradició molt antiga,
són nombrosos els vasos d'època baix-imperial que la tenen, sobretot a
partir del s. IV. El llavi de l'olla s'aixampla lleugerament però és poc
diferenciat.
Fig 34, 5, 7 i 8. Meitat superior de dues olles molt semblants a
l'anterior. Es diferencien en les seves nanses que ací són del tipus que
en podríem dir normal. El fragment núm. 7 no les conserva. Quant al
llavi, també és poc diferenciat i arrodonit; queda marcat per una petita
incisió. Encara que la forma d'olla és antiquíssima i ha perdurat fins ara,
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les d'època baix-imperial es diferencien de les anteriors en què mentre
aquelles tenen un llavi molt ben marcat, generalment alt i girat cap a
l'exterior, les tardo-romanes no el tenen i les nanses solen arrancar
directament d'ell. Podem datar, doncs, aquests materials entre la segona
meitat del s. IV i la primera meitat del s. V d.C. a Corçà, encara que
perduren durant tot el s. V.
Fig. 34, 9. Meitat superior d'una olla de característiques semblants
a les anteriors, però amb la pasta més fina i ben depurada. El seu perfil
és en forma de «S» i encara que aquest fragment no conserva cap nansa,
suposem que en tenia dues. A diferència dels materials anteriors, té el
coll i el llavi molt ben diferenciats. Desconeixem la seva cronologia
exacta, però podem dir que es va trobar a l'E. 47 de l'habitació B-2 del
sector 1, associada amb una moneda de Constantí.
Fig. 13, 1 i 2. Olles procedents de l'element 2016 del sector 2. De
la primera només se'n conserva la meitat superior, mentre que a la
segona li manquen les nanses. La seva principal característica és el seu
llavi, curt, robust i molt ben diferenciat. Hem de fer notar que les nanses,
a diferència del que passa en els exemplars baix-imperials, no arranquen
del llavi, sinó de l'inici del cos i són molt petites, quasi rodones. Aquestes
peces s'usaren des del darrer quart del s. II fins el primer del s. III d.C.
Fig. 14, 3. Un darrer fragment que cal comentar degut a la seva
interessant i poc corrent forma correspon a la base d'una olla de
dimensions regulars trobada a l'element 2012. El seu interès rau en el
fet que a la base porta units tres peus que permetien posar-la directament
damunt les brases d'un fogó. Sembla una forma bastant tardana, i la seva
meitat superior devia ser semblant al recipient núm. 4.
Les excavacions que durant quatre campanyes seguides hem portat
a terme en el jaciment d'època romana descobert per Pella i Forgas l'any
1875 ens han proporcionat uns resultats prou interessants, malgrat la
poca superfície posada al descobert. Un dels nostres objectius era
estudiar una vil·la romana del Baix Empordà que, per la seva
importància, pogués servir de model per a l'estudi de l'ocupació i
explotació del camp en aquella comarca i que representés les altres vil·les
de la zona. D'aquesta manera hem vist que l'evolució de la vil·la de Puig
Rodon i les seves diferents fases es corresponen perfectament amb les
observades en altres establiments romans de les nostres comarques, com
la del Pla de l'Horta (Sarrià de Dalt) o la dels Tolegassos (Viladamat).
Si hom continués els treballs d'excavació, segurament apareixerien
nous elements i noves dades que ens permetrien aprofundir els
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coneixements que actualment tenim del jaciment i potser podríem
determinar el moment més antic de l'establiment: la fase d'època
republicana que intuïm i de la qual trobem material arqueològic, però
fora de context. Malauradament, per diversos motius que no fan al cas,
ens vàrem veure obligats a suspendre les excavacions l'any 1984 i no és
probable que es reemprenguin en un període curt de temps.*
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IDENTIFICACIÓ DEL DINER
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
PER
M.CRUSAFONT i SABATER

Entre els nombrosos problemes pendents de la història monetària
de Catalunya n'hi havia dos que no semblaven tenir cap connexió entre
ells. L'un era l'encaix cronològic que calia donar a un dels tipus de diners
de Girona del s. XV i l'altre era la identificació del menut o diner de
Sant Feliu de Guíxols, autoritzat l'any 1484.
Explicarem breument la problemàtica de les dues qüestions.
1. EL ROCABERTÍ GIRONÍ CONTRAMARCAT AMB ARMES CATALANES

Pel que fa al diner de Girona, era prou conegut que durant la Guerra
dels Remences (1462-1472) el capità de Joan II, Pere de Rocabertí,
trobant-se assetjat a la Força de Girona i necessitant moneda per a pagar
els seus soldats, decidí d'encunyar-ne, copiant els diners rosselloneses.
En resultà un dineret amb el bust del rei a l'anvers i un ramellet al revers
i les llegendes IOANNES: D: GRA: RX//CIVITAS GERUNDE,
mostrant una gran varietat d'encunys. La decisió de Pere de Rocabertí
fou no solament aprovada pel rei sinó que fins i tot la posà com a
exemple del que calia fer en casos de dificultats en el proveïment de
moneda. Els diners batuts a Girona s'escamparen aviat per totes les
contrades properes, on foren coneguts amb el nom de rocabertins,
al·ludint al capità de Joan II que n'havia manat el batiment.
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Fig. 1 i 2. Menuts de Sant Feliu de Guíxols. A l'anvers les armes catalanes en cairó
carregades amb S-F i al revers un escut amb els vairs. Els punxons només afecten el centre
de la peça i per això són visibles les restes de la llegenda del rocabertí.
Fig. 3. Detall del punxo de l'anvers. Hi podem veure la S i potser la part de dalt de la F.
Fig. 4. Dibuix del cairó per a ajudar a situar les lletres.
Fig. 5. Ampliació del punxo del revers amb els vairs.
Fig. 6. Segell de la Batllia de Sant Feliu de Guíxols amb una disposició semblant per
a les armes catalanes entre S-F i representació incorrecta dels vairs com un mar.
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L'encunyació es féu durant molt temps i a bon ritme, de manera
que aviat els rocabertins envaïren de tal manera el país que Pere de
Portugal (IV de Catalunya), l'oponent de Joan II, el mes de març de
1464, hagué de dictar prohibicions que circulessin en el territori de la
seva sobirania.*'> Al cap d'un any devia encara ésser gran la quantitat de
moneda rebel que havia passat al camp de Pere IV perquè aquest, a fi
de no causar dany «als seus subjectes obedients a sa persona» autoritzà
als capitans de Castelló d'Empúries, Figueres i Peralada que donessin
llicències durant dos mesos per a anar al camp enemic i bescanviar els
rocabertins per productes a fi de fer-los eixir dels seus dominis.*2»
El contingut de plata o llei dels rocabertins, potser a causa de les
dificultats pròpies de la guerra, degué reduir-se, de tal manera que l'any
1467 el mateix rei Joan admetia que fins llavors ja havien corregut al
canvi de tres rocabertins per dos diners i que «d'ara endavant corrin a
raó de dos rocabertins per un diner».'3' En definitiva, s'havia reduït el
valor del diner rocabertí a la meitat i des de llavors circularien com a
mitjos diners o malles.
L'any 1469 Reiner d'Anjou prenia Girona. Trobà la ciutat envaïda
d'aquest numerari i, en conseqüència l'hagué d'admetre, tot confirmant
el seu valor de curs per una malla o òbol per rocabertí.'4»
Malgrat tot, és probable que els rocabertins encara perdessin més
llei i, en conseqüència, valoració de mercat ja que en el mes de setembre
de l'any 1467 i malgrat el reajust fet per Joan II, els jurats de Girona es
queixaven a Pere de Rocabertí i després al mestre de la seca i monederia
del rei, Jordi Llobet, de la mala qualitat de la moneda i de les dificultats
que trobaven per a donar-li curs, en perjudici de la ciutat.
Malgrat les promeses fetes per Joan II a Girona durant la guerra,
no sembla pas que aquesta ciutat obtingués d'aquest sobirà cap concessió
monetària. En canvi Ferran II sí que els autoritzà l'any 1481 a batre 200
lliures de menuts que portessin per tipus les armes de la ciutat. Els
síndics gironins idearen llavors una operació extraordinàriament
lucrativa: recolliren tots els rocabertins que pogueren trobar, els
contramarcaren amb una G d'una banda i les armes de Girona per l'altra
i els posaren en circulació atribuint-los el valor d'un diner. Encara que
(1) J. Botet i Sisó. Les monedes catalanes. Vol. III. Barcelona 1911. Ens referirem
bàsicament a aquesta obra per la part documental. Pag. 283.
(2) Ibid. pàg. 286
(3) Ibid. pàg. 294
(4) Ibid. pàg. 292
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només pogueren recollir 115 lliures i 18 sous de rocabertins i malgrat
haver de considerar les despeses del repicat, fàcil és de comprendre que
recollir malles i, un cop repicades, donar-los el valor de diners, és a dir,
el doble, havia de produir forts beneficis.
Un cop acabades les 115 lliures i 18 sous, que eren, els més de
50.000 rocabertins recollits i contramarcats, els síndics resolgueren de
cobrir la resta de la quantitat concedida (200 lliures) encunyant planxa
nova d'una llei de 3/4 d'unça per marc, o sigui, amb poc menys d'un
10% de plata. Així es beneficiaren d'una altra operació lucrativa ja que
el diner de Barcelona es batia amb un 16% de plata. No podem negar
als síndics gironins una aguda visió financera.
A partir d'aquesta emissió es succeïren altres llicències i encunyacions, totes perfectament documentades i amb tipus monetaris coneguts
que es corresponen perfectament amb les dades documentals que J. Botet
i Sisó deixà magistralment exposades.
Hi havia, però, una moneda que no encaixava. Es tractava d'un
probable producte de la primera emissió, ja que havia estat reencunyat
sobre un rocabertí de Joan II, però en lloc de dur una G a l'anvers, hi
ostentava unes armes catalanes en cairó. D'altra banda, tampoc el revers
no era com en els altres ja que els vairs apareixien ara en un escut
arrodonit per baix. Aquesta peça, mal dibuixada per Heiss (que no sabé
veure-hi els vairs) fou també mal reproduïda a l'obra de Botet, malgrat
que aquest autor ja assenyalava quin era el tipus correcte.
Quan preparàvem la nostra Numismàtica de la Corona CatalanoAragonesa Medieval,^ el nostre amic Joan Vilaret ens deixà fotografiar
l'exemplar d'aquesta raríssima moneda de la seva col·lecció i així
poguérem donar, per primera vegada, una fotografia real i per tant,
correcta.
Ara bé, òquan i per què es contramarcaren rocabertins amb encunys
diferents dels coneguts i documentats per a la primera emissió gironina
del temps de Ferran II, del 1481? Nosaltres pensàrem, de primer, si
haurien estat reencunyacions fetes en ocasió de la presa de Girona per
Reiner d'Anjou, l'any 1469, però això no deixava d'ésser una hipòtesi
sense cap base documental.
Darrerament tinguérem ocasió de conèixer un document de l'any
1476, pel qual Joan II manava als síndics de Girona que deixessin
lliurement a Joan de Cardona l'ús de la seca per a «fer certs batiments
(5) M. Crusafont. Numismàtica de la Corona Catalano-Aragonesa Medieval. Madrid
1982. Edicions catalana i castellana. El menut és el núm. 549.
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de monedes e coses».'6' Era, potser una primera iniciativa per al
contramarcat dels rocabertins? Certament era una altra possibilitat per
a donar una explicació a aquelles peces, però també hi havia altres
possibles explicacions. D'una banda, en aquests temps Joan II es llençà
a tot un seguit d'emissions fraudulentes i imitacions de moneda
estrangera, aprofitant la debilitat de les institucions catalanes després de
la guerra recent. Si a Barcelona havia batut escuts i a València moneda
castellana i francesa, qui pot saber quins propòsits tenia ara per a la seca
de Girona, que era menys a la vista de les autoritats del Principat? Però
encara hi ha una altra possibilitat, que ens sembla més versemblant. Si
aquest Joan de Cardona és el Joan Ramon Folc de Cardona i de Prades
(14187-1486?), sabem que amb l'autorització de Joan II havia batut l'any
1464, és a dir, en plena guerra, senyals d'aram a Tarragona i la Selva
del Camp a fi de subvenir a pagaments de soldats. D'altra banda els
Cardona podien adduir en favor seu els antiquíssims drets de batre
moneda en qualsevol dels seus castells, dret que sembla originar-se en
la Carta de Repoblament de Cardona del 986. Sigui per aquest privilegi,
sigui per concessió de Joan II, el fet és que els Cardona bateren moneda
el segle XV, de caràcter local, a Arbeca.*7» Aquesta moneda, amb
l'heràldica de la vila i l'explícita llegenda + DE ARBECA no té cap dubte
quant al seu lloc de circulació. Però la perfecció tècnica dels seus
encunys ens porta a pensar si fou obrada o, quan menys, tallats els seus
encunys, en una seca en funcionament que pogués disposar d'operaris
experts. Podríem doncs suposar que allò que Joan de Cardona féu a
Girona foren els encunys i potser fins i tot les peces per a Arbeca,
inspirades en les que poc temps abans havia batut a Tarragona per a Joan II,
i molt semblants a elles.
Com veiem, doncs, l'anada de Joan de Cardona al taller monetari
de Girona tampoc no ens donava arguments clars per a justificar el
rocabertí contramarcat amb les armes catalanes i els vairs. Aquesta peça
restava doncs en la incògnita.
Vegem ara l'altra problema que hem assenyalat al principi.

(6) Lluís Batlle Prats. Epistolario gerundense de Juan II de Aragón a «Anales del Instituto
de Estudiós Gerundenses». Vol. XVIII. Girona 1967, pp. 355-372. Pag. 330 per aquest document.
(7) M. Crusafont, op. cit. núm. 543. Vid. també M. Crusafont-Joan Montanès. Moneda
inèdita d'Arbeca, «Gaceta Numismàtica 69». Barcelona 1983.
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2. ELS MENUTS DE SANT FELIU DE GUÍXOLS

Al llarg dels segles XIV i XV, són nombroses les concessions fetes
a ciutats i viles catalanes per a fer moneda local.
En alguns casos (Girona, Vic, Puigcerdà, etc.), ens són conegudes
les monedes que corresponen a aquestes concessions. En molts d'altres
(Albi, Ponts, Almenar, etc.) no s'ha trobat encara cap moneda que pugui
atribuir-se a la concessió coneguda. Cert és que darrerament han estat
descobertes moltes noves monedes locals (Cubells, Vilanova de Meià,
Agramunt, etc.), però també és probable que per raons que desconeixem
algunes d'aquelles concessions no arribessin a port.
Un dels casos més desconcertants era el de Sant Feliu de Guíxols.
En aquest cas, la concessió per a batre 100 lliures de menuts, donada
per l'infant Enric el 9 de gener de 1484, és segur que havia anat endavant
perquè segons dades recollides per Hurtebise i publicades per Botet,
consten pagaments fets amb aquesta moneda en els anys 1485 i 1486, a
més d'altres proves evidents de la realitat de l'encunyació. Semblava
doncs difícil que poguessin haver desaparegut tots i cadascun dels 24.000
menuts que Sant Feliu havia encunyat, si s'havia limitat a la quantitat
autoritzada.*8»
Aquest era doncs el segon problema a comentar, aparentment sense
relació amb el que abans hem explicat.
IDENTIFICACIÓ DEL MENUT GUIXOLENC

Certament, enganyats per les representacions poc afortunades de les
armes de Sant Feliu de Guíxols, nosaltres cercàvem inútilment un menut
que portés la figuració del mar, a més de les armes catalanes i la creu.
No fa molt, Joan Vilaret ens comentà un estudi degut a Lluís Esteva
i Cruanas en el qual es demostrava que les armes de Sant Feliu de
Guíxols no havien pas d'ostentar el mar sinó els vairs de Girona, pel fet
d'haver estat Sant Feliu carrer de Girona en temps de Pere III. Tot seguit
demanàrem un exemplar d'aquest modèlic estudi i restàrem ben
convençuts que el pretès mar no era pas un element a cercar.*9)
Eliminat aquest obstacle, tot seguit pensàrem amb el rocabertí
remarcat precisament amb vairs. òNo podríem assimilar el menut de
Sant Feliu de Guíxols amb l'inexplicat rocabertí contramarcat? El fet
(8) Dades igualment de J. Botet, op. cit.
(9) Lluís Esteva i Cruanas. L'Escut d'Armes de Sant Feliu de Guíxols. Publicacions del
Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Núm. 3. 1982.
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que fos contramarcat sobre rocabertins no ens pot pas estranyar. Si a
Peralada i a Figueres els rocabertins s'havien estès talment que el propi
Reiner d'Anjou s'havia vist obligat a legalitzar-ne el curs, és molt i molt
probable que Sant Feliu de Guíxols fos curull de rocabertins. L'operació
feta per Girona l'any 1481, ben lucrativa, també la podia llançar Sant
Feliu el 1484, i si a Girona s'hi havien recollit 115 lliures de rocabertins,
óens podria estranyar que fos fàcil de recollir les 100 lliures necessàries
per a l'emissió a Sant Feliu, la ciutat marinera més important de la costa
gironina i la porta marítima d'aquesta ciutat?
L'absència d'un element heràldic, la creu, tampoc crea un obstacle
insalvable. Coneixem un segell de la batllia de Sant Feliu de Guíxols
emprat quant menys des de 1602 que porta per armes un escut català
en cairó, en les barres extremes del qual es troben les lletres S-F i a dalt,
les ones, falsa representació dels vairs.('°> Aquest segell és doncs també
mancat de la creu. Com que l'altre segell conegut de la batlliad* el
trobem documentat fins al 1488, després d'aquesta data és possible que
ja s'emprés un tipus més pròxim al que hem comentat més amunt, potser
un tipus intermedi que mantenia encara els vairs gironins.
Teníem armes catalanes en cairó i vairs de Girona, tant al segell
com a la moneda i teníem doncs ja uns arguments seriosos per a fer la
identificació, atès, a més, que el menut contramarcat que hem comentat
abans no encaixa pas dins les emissions gironines.
Per a poder confirmar-ho calia, però, quelcom més. I és amb aquest
convenciment que tornàrem a fer un examen atent de l'exemplar que
des de feia un any havíem pogut adquirir. Gran fou la nostra alegria
quan poguérem apreciar perfectament sobre el pal esquerre de l'escut
català una S de traç molt prim, però perfectament executada. A l'altre
extrem de les armes catalanes no s'hi podia llegir bé, malauradament,
la F a causa d'un defecte del repicat. Malgrat tot, el nostre convenciment
era ja total: el rocabertí havia d'ésser sens dubte l'esmunyedís menut de
Sant Feliu de Guíxols.
Poguérem més tard examinar de nou l'exemplar de Joan Vilaret, el
segon, de fet, que coneixem, però aquest, en pitjor conservació, no
permet pas veure les lletres que són, com hem dit, fetes amb un traç
molt prim.
I aquí convé reproduir alguns paràgrafs de l'article que Joan Vilaret

(10) Ferran de Sagarra. Sigil-lo grafia Catalana. Barcelona 1922. Segell núm. 509.
( 1 1 ) Ibid. Segell núm. 508.
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havia dedicat l'any 1951 al problema dels diners de Sant Feliu de
Guíxols:*12'
«Creiem que les monedes guixolenques es degueren limitar a copiar
les peces que en aquella època... es bateren en abundància a Girona»
«Si els menuts guixolencs fossin, com pretenem, una imitació dels
senyals que hem descrit no hi hauria dificultat a identificar-los,
fixant-nos en les armes de l'escut del revers i del fet d'haver-s'hi estampat
l'escut de la vila en podem tenir gairebé una certesa absoluta...»
Com podem veure, hi havia molt de profètic en les seves
prediccions.
Però la dificultat major, la que barrava el pas a la identificació era
aquest fals mar que apareix fins hi tot a les armes de Sant Feliu en aquell
segell del 1602. Un cop desfet aquest error per Lluís Esteva, la pròpia
moneda fou generosa a donar-nos el darrer i definitiu element
d'identificació; les lletres S-(F) als costats de l'escut en cairó. A les
fotografies que donem hom podrà veure sens dificultat, quant menys la
S a l'esquerra de l'escut.
Sant Feliu de Guíxols ha retrobat doncs un preuat element de la
seva història: la moneda que va encunyar al segle XV.

(12) Joan Vilaret i Monfort. Las monedas /oca/es de S. Feliu de Guíxols. «Símbolo». Extraordinari de Festa Major. S. Feliu de Guíxols, agost de 1951, amb l'encapçalament «Anales
Guixolenses», pp. no indicades.
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DADES SOBRE EL TEMPLE
MONÀSTIC I PARROQUIAL
DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
(s.XV-XVII)
PER
JOSEP M. MARQUÈS

La descripció de la vila de Sant Feliu continguda en el plet del 1602
entre el monestir i la comunitat de religiosos agustins que s'havia
establert pocs anys abans a l'hospital de la població és interessant per
diversos conceptes*'>. Amb detall meticulós s'hi enumeren les fortificacions de la vila i s'hi recullen notícies sobre la capeíla de St. Elm,
l'hospital i l'església parroquial.
Invitat a donar compte de la inspecció de l'església parroquial
continguda en el plet referit, he cregut útil de complementar-la amb
dades procedents de l'Arxiu Diocesà, sobretot del fons de Visites
Pastorals*2'. Les actes de visita pastoral no manquen de límits;
generalment els visitadors no s'interessaven pels elements del culte sinó

(1) Aquesta descripció, continguda al manuscrit 109 de la biblioteca Angèlica de Roma,
l'hem utilitzada al nostre estudi Sant Feliu de Guíxols el 1602, publicat a «Estudi General,
Revista del Col·legi Universitari de Girona» 1 (1981), 131-135.
(2) A fi de no multiplicar les referències, citem les visites pastorals per l'any que es van
efectuar. Les seves referències arxivístiques són:
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en el cas que els trobessin en condicions deficients. Per això cal comptar
amb informació fragmentària. En especial, pel cas de Sant Feliu,
l'exempció del monestir, de la que aquest es mostrà gelós des de la segona
meitat del s. XVI, és a dir, després del Concili de Trento*3', impedí als
visitadors diocesans l'examen de tot allò que no tingués estricta relació
amb les activitats parroquials. Pel contrari, al s. XIV i començ del XV
aquestes mateixes autoritats es desinteressaren de la inspecció de coses
(per exemple, la confecció d'inventaris de joies) i anotaren, en canvi,
dades útils per al coneixement de la comunitat monàstica*4'. Per aquest
motiu no ens trobem en condicions d'aportar noves dades, per exemple,
sobre la construcció del temple gòtic. Ens limitarem a conjuminar
1329, P 5 f 74; 1367, P 12 f 114; 1404, P 15 f 100; 1432, P 19 f 205; 1440, P 21 f 134;
1447, P 22 f 92 i 259; 1470, P 23 f 225; 1474, P. 24 f 20; 1479, P 26 f 73; 1551, P 31
f 139; 1514, P 32 f 39; 1517, P 33 f 168; 1520, P 34 f 113; 1524, P 35 f 22; 1527, P 36
f 38; 1532, P 39 f 10; 1544, P 43 f 164; 1545, P 45 f 149; 1548, P 48 f 201; 1551, P 49
f 205; 1557, P 53 f 740; 1573, P 62 f 134; 1576, P 65 f 97; 1582, P 68 f 115; 1584, P 70
f 225; 1589, P 74 f 205.
(3) Acta detallada de diverses peticions del bisbe i protestes de l'abat sobre el dret de
visita intercanviades a la de 1584; ADG P 70 f 225.
(4) El 1329 els monjos eren 12: l'abat Francesc Pou; el sagristà Bernat Cabanelles;
l'infermer Guillem Foix; el cambrer, i els monjos Nicolau Serra, Pere Ferrer, Simó d'Oliva,
Guillem de Taialà, Gaufred Serra, Guillem Pebia, Berenguer de Prats i Vicenç Verdera.
El 1404 es trobaven al monestir, a més de l'abat Guillem de Samasó, els monjos Simó
Oliva, prior i sagristà; Joan sa Bisbal, cambrer; Francesc Carrera, infermer; Joan Caxas,
refectorer; Vicenç Verdera, Joan Castelló, Pere de Sant Miquel, Berenguer Serra, Francesc
Net i Guillem Roder, àlies Barceló. Eren absents Guillem Taialà i Joan Casafranca, dels
que es digué que incedunt quasi vagabundi. El 1432 l'abat era absent en el moment de la
visita; s'hi trobaven els monjos Vicenç Verdera, prior i cambrer; Francesc Mata, infermer;
Martí Teixidor, refectorer; Francesc Net, Bernat Ferrer, Pere Dolcet, Antoni Caxes i Pere
Miquel, novici. Eren absents Pere Abella, vagabundus i Joan Pintor. El nombre de monjos,
en aquestes visites no baixava gaire del nombre establert de dotze. En canvi, el 1440 la
llista comprèn Bernat de Torroella, abat; Joan d'Espanya, prior; Vicenç Verdera, cambrer;
Francesc Mates infermer; Francesc Net, refectorer; Antoni Ferran, sagristà; Guillem
Cabruja, Antoni Sais, Francesc Vidal i Narcís Estrús. Són, doncs, 9, per bé que es compta
amb dos novicis; Joan Pascasi i Guillem Albert. El 1447 només es prengueren els noms
de l'abat Bernat de Torroella i dels monjos Francesc Net i Francesc Vidal. El 1451, l'abat
era absent; la nòmina dels monjos s'esgotava amb els noms de Francesc Net, Francesc
Vidal i Gabriel de Sant Pere. El darrer any que el visitador episcopal establí llista de monjos
fou el 1470; eren Bernat de Torroella, abat absent; Francesc Castell, prior; Francesc Vidal,
vicari; Pere Busquets, Francesc Net, Bartomeu Mather, Ramon Sanç i Roger Clariana;
s'havien absentat Joan Tambusca i Pere Sampere. La crisi de la vida de comunitat que es
reflecteix en l'existència de vagabundi i en el reduït nombre de monjos el 1447 i 1451 fa
pensar que cal estudiar amb més detall els intents de reforma del monestir que tant varen
sovintejar durant aquells anys i que, en part almenys, degueren restar en estat de projecte.
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algunes observacions sobre el temple en el seu conjunt, les capelles i
beneficis fundats en elles, i l'argenteria destinada al culte.
LA INSPECCIÓ DE 1602
El text que donem en apèndix constitueix una part de la inspecció
de tota la vila duta a terme pel jutge apostòlic Pau Pla, vicari general
de Barcelona, a fi de precisar les competències i atribucions dels jurats
i la disposició del monestir a assumir les funcions parroquials. Si els
jurats tenien la responsabilitat general de la vida de la vila i l'exercien
correctament, no se'ls podia negar el dret a fundar un convent de
religiosos agustinians. I si l'església del monestir tenia dedicació
prevalentment conventual, era raonable d'assegurar les funcions
parroquials o almenys algunes d'elles a través d'un nou lloc de culte,
que seria, és clar, el de la comunitat religiosa recentment establerta a la
població. Aquests motius expliquen que el jutge instructor anotés la
presència d'imatges i pintures de Sant Benet, com a possible indici de
p re valència monàstica i poca parroquialitat de l'església de S. Feliu.
Per això es mesurà la distància del portal de n'Orench fins a la porta
major del temple (46,5 canes) i fins a la Porta Ferrada (91,5 canes). Es
constatà que la Porta Ferrada era molt més antiga que el portal major,
i que allí hi havia sepulcres de pedra o sarcòfags, indici d'haver-s'hi
trobat un cementiri. S'anotà també que hi havia a la Porta Ferrada les
mesures de pedra que servien per a mesurar les prestacions de gra que
rebien els monjos.
Passant a l'interior es comprovà que l'església tenia forma de creu;
a criteri dels inspectors es tractava d'un signe obvi d'antigor. Es visitaren
les capelles del presbiteri, del creuer i de l'Esperança, així com també
els altars de sota el cor. En el text referit a aquesta part es notaran certs
titubeigs a l'hora d'assenyalar la dreta i l'esquerra; el «braç esquerre de
la creu» correspon més avall a una capella que es diu situada a la dreta
de l'església. L'enigma es resol si es considera que en parlar d'una creu
hom feia referència a la mà dreta o esquerra d'un hipotètic Crist clavat
en ella, mentre que en altres moments hom prengué com a dreta o
esquerra la de l'espectador.
Dels retaules se n'estalvià una descripció detallada, que avui ens
hauria estat prou útil, i només s'anotà la presència en ells d'imatges de
Sant Benet. En canvi la inspecció dóna notícia particular de totes les
claus de volta; així és possible de relacionar les capelles actuals, on
només aquest signe ha romàs, amb les d'aleshores.
Acabà la visita judicial al temple amb l'examen de les joies i
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argenteria. En el nostre comentari destaquem la progressiva formació
d'aquest tresor, en la mesura en què és possible deduïr-la dels inventaris
de visita pastoral, i en espera que el descobriment d'escriptures de
contracte o de pagament de la seva confecció deixi precisar-ne més els
anys de realització i els orfebres que hi intervingueren.
EL CONJUNT DE L'ESGLÉSIA
La diferència entre la planta del temple monàstic del 1602 i la de
l'actual és mínima. Existien ja les dues capelles del presbiteri i altres
tantes als braços del creuer. Fora d'aquestes, però, només n'hi havia una
altra, que nosaltres identifiquem amb l'indret on es troba actualment
l'orgue (núm. 10 de la fig. 1); tenia a la clau de volta una representació
de la Mare de Déu, i s'hi trobaven tres altars, dedicats respectivament a
les advocacions marianes de l'Esperança, la Pietat i el Sepulcre
(possiblement la «Mare de Déu morta», forma no inusual de representar
el misteri de l'Assumpció).
La inspecció assenyalà que al damunt del presbiteri s'hi veia una
clau de volta amb el senyal de la flor de lliri (realment, tres estels) mentre
que les dues claus de volta de la nau portaven: una, l'escut de la vila, i
l'altra, la representació de Sant Feliu. En l'actualitat aquests elements
perduren. Les visites pastorals no afegeixen notícies rellevants sobre
l'estructura del temple; sí ens informen que durant tot el s. XV i XVI
foren cròniques les deficiències observades al paviment, desigual, i a la
teulada. L'aigua plujana traspassava sovint la volta i degué malmetre la
policromia d'alguna de les seves claus. No es feien oportunament les
reparacions per discrepàncies entre l'abat i els jurats de la vila. Aquests
proposaven que les obres de reparació es prorrategessin a raó d'un terç
la vila i dos terços el monestir, i l'abat desitjava invertir la proporció.
Certs sectors de la coberta passaren anys i panys sense el necessari
condicionament mentre s'eternitzava la discussió.
A la nau de l'església, a gran alçada, es trobava el 1602 un orgue.
La caixa dels tubs tenia dues portes de dotze pams cada una, és a dir,
dos metres i mig, decorades amb pintures que representaven respectivament Sant Benet i Sant Feliu. Un orgue disgregatus o espatllat consta
ja el 1532; el 1545, en canvi, se'n trobaren dos, un de gran, que seria el
que acabem de referir i que sembla datar de l'any 1542, i un més petit,
segurament el que havia estat trobat avariat.*5»
(5) Data el primer orgue l'any 1542 J.M. CERVERA I BERTA, Història del monestir
de Sant Feliu de Guíxols, Girona 1984, p 47.
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1. Pla de l'església amb indicació de les capelles i claus de volta: 1 Capella de Sant
Antoni. Clau amb rosa doble. 2 Capella dels Sants Cugat i Jaume, després del Roser. Clau
de volta amb la figura dels dos Sants. 3 Altar major. Clau: escut amb tres estels. 4 Capella
de Sant Pere. Clau: creu lobulada. 5 Capella de la Santa Creu. Clau: camper buit. 6 Clau:
rosa senzilla de 9 pètals. 7 Clau primera de la nau: armes de la vila de Sant Feliu de
Guíxols. 8 Clau: Agnus Dei. 9 Clau segona de la nau: Figura de Sant Feliu. 10 Hipotètica
ubicació de la capella de N. Sra. de l'Esperança, ara sense clau de volta.
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Durant el s. XVI la nau era moblada amb bancs; els homes prenien
lloc als de la dreta i les dones, a l'esquerra. Semblen haver restat sense
efecte reiterats intents dels visitadors, entre els anys 1514 i 1527, a fi
d'aconseguir que les dones restessin al fons de la nau i deixessin lliures
els bancs de l'esquerra per a l'abat i els jurats. Inspirava la mesura el
desig d'evitar comunicacions entre els dos grups humans.
Del campanar s'inventarien el 1545 dues campanes grans i dues
petites, dites també esquelles. Però ja el 1514 el delegat episcopal que
acomplia la inspecció aconsellà posar al damunt de la capella de
l'Esperança un empostissat amb permòdols o cairats de roure per
prevenir que, en l'eventualitat de caure el «contrapès de les hores», no
lesionés la teulada. Evidentment, hom al·ludeix als pesos d'un rellotge,
que faria sonar les corresponents campanes.
L'ALTAR MAJOR
El 1602 tenia un retaule, separat del fons del mur uns dotze pams;
l'espai d'entremig servia de sagristia. Aquest local, petit i incòmode,
donà peu als visitadors a aconsellar la construcció d'un espai a posta per
a conservar els ornaments, cosa que es realitzà entre 1591 i 1613< 6 >. Els
inventaris de 1613 indiquen l'existència de dues sagristies. Una d'elles
devia ésser provisional i no fou més esmentada a les actes de visita.
El 1602 es trobava a l'altar major una imatge de la titular de bulto.
Devia lluir en ocasió de les grans festivitats les diademes que
s'inventarien; una de coral muntat en plata i una altra de plata daurada.
La darrera feia conjunt amb una diadema menor que devia ésser per al
nen Jesús i amb un globus d'argent i «pom de lliri». La visita de 1532
trobà la Mare de Déu vestida amb un mantell roig.
La descripció del retaule que donem en apèndix el redueix a un
díptic; a la dreta, la pintura de Santa Maria i a l'esquerra, la de Sant
Feliu. Al peu s'hi trobava el sagrari, de forma vuitavada, amb les figures
dels sants Feliu, Benet i Joan i de la Mare de Déu, de mig metre
aproximadament d'alçada cada una, a les cares anteriors del mateix.
Aquestes pintures eren d'un estil que aleshores es considerà antic; podria
haver estat gòtic. Per a la datació aproximada del conjunt pot tenir-se
en compte el que diuen les visites pastorals. El 1479 es constatava que
(6) LLUÍS ESTEVA, Unes pedres ben aprofitades. De la capella de Saní Nicolau a la
sagristia del monestir (1591-1613), «Quaderns d'Informació Municipal» núm. 9 del
15-11-1980.
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la pedra de l'altar major s'havia trencat amb motiu d'un incendi que
consumí la roba de la sagristia i obligà a fer un captiri entre els veïns de
la vila per comprar-ne de nous. Més encara, hom trobava aquella pedra
inadequada a causa de la seva concavitat. La ruptura de Tara implicava
la pèrdua de la consagració. L'altar es va considerar no consagrat fins a
la visita de 1582, que li torna a atribuir aquesta rellevant característica.
No és difícil d'interpretar aquestes dades suposant que l'altar major
tenia una ara romànica, còncava a causa de les arcuacions. L'incendi
que hauria consumit els ornaments i afectat la mesa de l'altar òhauria
respectat el retaule? Semblen indicis suficients per a suposar que altar i
retaule es renovaren entre 1479 i 1582.
A l'entrada del presbiteri, tancada amb reixa almenys des de 1582,
cremaven, a càrrec del sagristà del monestir, un cert nombre de llànties.
El cost d'una llàntia perpètua era elevat pel seu consum d'oli; no és
extrany doncs que el 1545 es trobessin reduïdes a tres, més una quarta
que sostenia la confraria dels menestrals. El 1532 decoraven el presbiteri
quatre àngels de fusta daurada, i també es prengué nota de l'existència
d'un pali de tela preciosa, amb la Mare de Déu brodada, que decorava
la part anterior de l'altar, així com d'un vel de vellut negre que servia a
l'hora de la consagració. L'ús precís d'aquest darrer element se'ns escapa.
CAPELLES DE LA BANDA ESQUERRA
a) CAPELLA DEL ROSER

La capella de l'esquerra de l'altar major té, com constataren els
visitadors de 1602, les imatges dels sants Cugat i Jaume a la clau de
volta. S'anomenà amb els noms d'aquests dos sants fins a la visita
pastoral de 1557; a la següent, practicada el 1573, desapareix
l'advocació, que és substituïda per la de Santa Maria, abans per tant,
que hi fos erigida la confraria del Roser, establerta el 1579(7). Unes reixes
en forma de cancell la tancaven des de 1548. No tingué beneficis fundats
fins tard'8), ja que abans del concili de Trento era capella pròpia d'un
dels sacerdots porcionaris del monestir.
b) CAPELLA DE SANT ANTONI

Ubicada al braç esquerre del creuer, tenia el 1602 una petita
(7) Francisco y Maria José SALA, Memorias históricas, dins «Estudis sobre temes del
Baix Empordà» 4 (1985) p 62.
(8) ADG Dotalies 9 f 61 i 10 f 103.
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2. Clau de volta núm. 1: Rosa doble. Fot. inèdita de LI. Esteva.
3. Clau de volta núm. 2: Sant Jaume i Sant Cugat. Fot. inèdita de LI. Esteva.

sagristia a l'espai que separava el retaule del mur del fons. Les claus de
volta representaven un «Agnus Dei» i una flor de rosa doble, formada
per dos cercles de vuit pètals cada un.
Les visites pastorals atribueixen a aquesta capella el benefici fundat
per Pere Bosch, mercader de Sant Feliu, el 21 d'octubre de 1377< 9 > i un
altre, dotat per Joan Torra, mestre d'aixa de la vila, el 21 de maig de
1440(io). Aquests beneficis no ofereixen dificultats de localització. En
canvi es presta a algun dubte el fet que Antoni Pujada, com a marmessor
de Guillem Pujada, ciutadà de Barcelona, instituís un benefici el 2
d'agost de 1414 en aquesta capella("> tot assegurant que el testador la
considerava com a seva peculiar, mentre que posteriorment el benefici
d'en Pujada es situa amb constància a la capella de la Santa Creu. Degué
haver-hi un trasllat de la institució; perquè no fos total, restaren a l'altar
de Sant Antoni unes misses dotades pel mateix Pujada que es
recensionen a la visita pastoral de 1517.
c) CAPELLA DE L'ESPERANÇA

A la clau de volta no hi resta la figura mariana que hi trobaren els

(9) ADG Dotalies 4 ff 214-216. La làpida de Pere Bosch es conserva avui en aquesta
capella.
(10) ADG Dotalies 4, ff 14-17.
(11) ADG Dotalies 3, ff 113-115.
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visitadors de 1602. Aleshores la capella tenia tres altars, situats un a
cada costat; la Pietat, l'Esperança i el Sepulcre de la Mare de Déu.
La capella consta com a noviíer fabricata els anys 1514 i 1517.
N'hauria promogut la construcció la confraria del jovent. El primer
d'aquests anys es suposa que només té l'altar de l'Esperança; en la segona
data ja hi ha la confraria dels menestrals, amb l'altar del Sepulcre de
Santa Maria, és a dir, de la Dormició.
Un altar de la Pietat, en canvi, és inventariat ja en la visita de 1511,
i no sembla trobar-se a la capella referida; podria haver-hi estat traslladat
més tard. Justament a l'altar de la Pietat es fundà el benefici de Jaume
Mateu, cirurgià de Sant Feliu, amb data d'l 1 de gener de 1489 (12) . Ara
bé; Mateu, en instituir la fundació, diu que l'estableix a la capella de la
Pietat «pochs anys ha de nou construïda». Caldria creure que l'altar de
la Pietat es traslladà a l'Esperança per algun motiu important, que
comportava l'eliminació de la capella pròpia; sens dubte, una
reordenació del temple. Radicava també al dit altar el benefici fundat
per Joan Barcelò.(13)
CAPELLES DE LA BANDA DRETA
a) CAPELLA DE SANT PERE

La capella de la dreta de l'altar major, tenia, d'acord amb la
descripció de 1602 una clau de volta sense senyal particular. Realment
es tracta d'una creu amb quatre lòbuls. Era pròpia d'un capellà
porcioner. Després del concili de Trento aquest càrrec fou absorbit per
l'abat, i per això la capella no tenia culte especial ni beneficis fundats.
b) CAPELLA DE LA SANTA CREU

Les dues claus de volta, segons el jutge Pau Pla, tenien
respectivament, una rosa (que no és doble, sinó formada de nou pètals
en un sol cercle) i l'altra, el camp sense cap figura.
El nom de la capella es dóna amb algunes variacions. El 1474, per
exemple, porta el de Santa Elena. S'hi devia commemorar per tant, la
Invenció de la Santa Creu, realitzada amb intervenció de la santa.
Ací tenia la seva seu el benefici de la família dels Pujada de
Barcelona que ha estat esmentat a propòsit de la capella de Sant Antoni.
(12) ADG Dotalies 3, ÍT3-7. Donem en apèndix el text del testament de Jaume Mateu.
(13) ADG Index de beneficis, f 285.
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4. Clau de volta núm. 3: Escut amb 3 estels. Fot. inèdita de LI. Esteva.
5. Clau de volta núm. 7: Escut de la vila. Fot.de LI. Esteva.

Encara que l'altar meresqué el 1414 la qualificació d'optime ornatum,
el fet que els titulars del benefici fossin de vegades persones que residien
a Barcelona o fins i tot a la cúria romana, degué influir en el fet que
posteriorment la capella, tot i la seva prestància, no mostrés vitalitat
especial.
ALTARS DE SOTA EL COR
Es trobaren el 1602 a sota el cor sis altars de mides semblants; cada
un tenia una amplada de sis pams. Es tractava dels altars de Santa Anna,
l'Assotament del Senyor, els sants Joan Baptista i Evangelista, Santa
Magdalena, el Sant Crist i Sant Miquel. Sorgeixen tots entre el s. XV i
principis del XVI; es tracta de devocions típiques de l'època.
Per ordre cronològic el primer a ser documentat és el de Santa
Magdalena. El 1440 era en construcció, a fi d'establir-hi el benefici
fundat pel mercader Antoni Ros l'any 1400.
A la visita pastoral de 1474 existeixen ja els altars de Santa Anna,
Sant Joan i Sant Miquel. L'origen de l'altar de Sant Joan és similar al
de Santa Magdalena; Pere Sanç, veí de Sant Feliu i ciutadà de Girona,
dotava el 1384 un benefici dedicat a Sant Joan<14> i disposava que estigués
establert a la capella de Sant Antoni mentre no s'alcés altar propi a la
santa titular. Tot i que es tardés prop de cent anys a construir-lo, sembla
que el motiu de fer-ho fou el de donar seu pròpia a les funcions del
(14) ADG Dotalies 3, ff 132-134.
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6. Clau de volta núm. 8: Agnus Dei. Fot. de LI. Esteva.
7. Clau de volta núm. 9: Imatge de Sant Feliu. Fot. de LI. Esteva.

beneficiat, que, a més de les habituals, tenia la de distribuir una almoina
de pa i diners als pobres, distinta de la que els jurats repartien a la seva
casa de Sant Bernat.'15»
L'altar de Sant Miquel fou visitat per primera vegada el 1511; tot i
no tenir benefici propi, en ell s'havien de celebrar certes misses dotades
per Joan Otger, prevere, Margarida, vídua de Nicolau Pla, i Arnau
Bandrich, sastre; el darrer havia deixat també rendes per fer cremar una
llàntia.
L'últim altar erigit entre els que existien el 1602, fou el del Sant
Crist, documentat des del 1514, però que encara el 1517 portava el
qualificatiu de nuper constructum.
Advertim que els beneficis dels que hem fet memòria, almenys
aquells dels que hem examinat els documents de dotalia, tenien
característiques força semblants. Tenien com a patrons, amb poder de
designar-ne l'obtentor, els hereus dels fundadors; eren preferits, per a
posseir-los, els sacerdots descendents d'aquests. A través de la relació de
parentiu és possible que s'establís una relació privilegiada entre certes
famílies i determinats altars o capelles del temple de Sant Feliu. Pel
(15) Segons les visites pastorals, l'almoina d'en Pere Sanç disposava de quatre mitgeres
de blat per a repartir entre els pobres. Hi tenien preferència els de la parentela del fundador.
L'almoina de la vila tenia rendes que podien oscil·lar a la segona desena del s. XVI entre
100 i 200 lliures, d'acord amb la mateixa font.
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demés, eren anàlogues les obligacions dels beneficiats; tres misses
setmanals en sufragi dels fundadors, l'assistència a tots els oficis litúrgics
dels monjos, i acompanyar els viàtics als malalts que fossin oficiats per
capellà curat.
TRESOR DE L'ESGLÉSIA
És alliçonador de comprovar que el nombre de calzes, després d'una
disminució que el portà de 8 que eren el 1432 a 4 que són trobats el
1447, va créixer lentament i progressiva; 5 el 1474, 6 el 1479, 10 el 1548
i 11 el 1573. Des de 1432 es disposava d'una custodia o copó -per a la
reserva del Sagrament- de plata daurada amb dos angles, també de plata,
que cridà l'atenció dels inspectors diocesans per la seva qualitat.
El 1447 es trobaren dos reliquiaris; un era un bust de plata, amb
corona, decorat amb tres safirs que representava i contenia la relíquia
d'un dels sants Innocents. El segon, de forma no precisada, però valorat
amb una maragda i un safir, era dels sants Julià i Basilissa. Un tercer
reliquiari, amb restes de Sant Ampeli, no consta sinó fins a l'inventari
de 1545.
Hauria de considerar-se també a dreta llei un reliquiari, la creu que
contenia fragments de la Veracreu. A més d'aquesta posseïa l'església
una gran creu de plata, amb esmalts i pedres precioses, i una de mida
mitjana, on els Evangelistes eren també d'esmalt. Una i altra són
descrites per primera vegada el 1451; aquest any també s'inventarià per
primera vegada una de les corones de la Mare de Déu; la segona, de
coral, no ho fou fins al 1511, i en ella s'utilitzaren peces de plata que
havien estat tancadors d'un missal del monestir.
Símbol de l'abat era la seva crossa de plata daurada, que des de l'any
1402 podia veure's al presbiteri de l'església*16». La hi trobaren els
visitadors del 1602. El seu valor era prou alt com per a constituir
garantia d'un préstec que el monestir rebé entre 1545 i 1551; els
visitadors hagueren d'exigir que es rescatés. Acompanyava el bàcul una
mitra preciosa amb un topaci muntat.
Gradualment l'església anava adquirint peces de culte: es trobà un
encenser el 1479, una gran custòdia amb les imatges de la Mare de Déu,
Sant Feliu i Sant Benet el 1544, unes canadelles i uns candelers de plata
el 1576 i un parell de bordons i un donapau del mateix metall el 1582.
Com s'ha indicat ja, les dates que donem corresponen a visites pastorals;
l'adquisició de les joies degué haver-se efectuat amb anterioritat.
(16) J.M. CERVERA, o. cit, p 37.

98

EL TEMPLE... DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (S. XV-XVII)

13

La visita del jutge apostòlic Pau Pla a l'església monàstica i
parroquial de Sant Feliu, per tant, trobà un temple dotat de nombrosa
clerecia i guarnit amb elements de culte abundants. Coneixent-ne el
tenor, hom lamenta més vivament les vicisituds que ens han privat d'una
part del patrimoni cultural que aixoplugà, i que ara és irremediablement
perdut/ 17 '

SANT ELM, L'HOSPITAL I SANT JOAN
El procés de 1602 inclou també visites al castell de Sant Elm,
l'hospital nou de Sant Feliu i l'església de Sant Joan i annexe convent
dels agustins. En apèndix en donem el text llatí original.
El castell de Sant Elm mesurava 50 canes de circunferència i tenia
quatre torricons al voltant. Al centre s'alçava una torre rodona de quatre
canes d'alçada. Un petit porxo aixoplugava quatre canons. Dos d'ells
eren de bronze i pesaven respectivament 33 i 26 quintars; els altres dos,
més petits, eren de ferro colat; tots eren propietat de la vila. Amb la
torre feia un sol cos la capella de Sant Elm, que tenia tres altars disposats
per al culte. Altres elements que es trobaven a l'interior del castell eren:
una garita de guarda, un forn enrunat i una cisterna amb aigua.
S'havia edificat l'hospital nou extramurs de la vila a fi de cedir el
vell com a convent per als agustins. S'hi accedia per un pati de 10 canes
de llarg i 3 d'ample. El cos d'edifici, per la seva part, mesurava onze
canes de llarg, tres d'ample i quatre d'alt, i era construït de forma que
pugues ampliar-se fàcilment. A la planta baixa es trobaven una cuina i
una cambra; damunt d'un trespol de fusta hi havia tres cambres més.
Un hort de forma irregular i llargada màxima de 21 canes complementava la instal·lació.
Es visità igualment l'hospital vell, situat dins la vila a tocar el portal
de Girona. La descripció de l'església de Sant Joan deixa entreveure les
obres que els agustins, a qui havia estat cedida, hi acabaven d'emprendre;
(17) Per a més detalls de les claus de volta i dels sarcòfags d'aquest temple, vegeu LLUÏS
ESTEVA, Cronologia d'una clau de volta de l'església parroquial, «Àncora» 17-XI-1977;
L'escut guixolenc, segons una de les claus de volta de l'església parroquial, «Ancora»,
9-XI-1978; Quan fou acabat el tram gòtic del nostre temple parroquial?, «Àncora»
21 -VI-1979; Sarcòfag gòtic del nostre temple, «Àncora» 8-V-1980; Un altre sarcòfag gòtic
del nostre temple, «Àncora» 3-VII-1980, i Làpida gòtica del nostre temple, «Àncora»
23-X-1980.
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capelles laterals inferiors, acabades, i superiors, encara en construcció. A
les de baix s'hi trobava una talla de Sant Pere, un retaule de la
Circuncisió, un altar dedicat a la Mare de Déu del Socors i un Sant Crist.
La residència conventual comprenia set cel·les acabades i tres en
construcció. Dues de les cel·les es trobaven dins \& torre pròxima al
portal de Girona. L'expulsió dels religiosos, que no 'tardaria en
efectuar-se com a conseqüència del procés del que extraiem el document,
truncaria les obres. Els indrets dels que donem informació contribueixen
a formar una imatge més precisa de la vila de Sant Feliu a principis del
s. XVII.
APÈNDIX 1
Inspecció de l'església del monestir de S. Feliu de Guíxols pel
jutge Pau Pla, vicari general de Barcelona, el 4 de maig de 1602.
Roma, Bibl. Angèlica, ms. 109, ff 44v-46r
Deinde hora secunda postmeridiem ipsius diei, nostra dictorum
notariorum et testium subscriptorum presentia et audientia, dictus
dominus iudex commissarius apostolicus simul cum dictis expertis
processit ad continuandum et fiendum visorium inchoatum prout
sequitur.
Primo namquefuit mensurata distantia quae est a portali murorum
villae vocato den Orench viciniori dicto monasterio et dictae ecclesiae
parochiali usque adportale ecclesiae parochialis, quod est portale maius
dictae ecclesiae adversus orientem, et fuit inventa distantia quadraginta
sex cannarum cum dimidia. ítem fuit mensurata distantia quae est a
dicto portali murorum den Orench usque ad contraportale quod ibi est
eundo versus ecclesiam parochialem, et fuit inventa distantia quae est a
proxime dicto contraportali usque adprincipium parietis cimiterii dictae
ecclesiae parochialis, et fuit inventa distantia novem cannarum, et
consequenter fuit mensurata distantia quae est a dicto principio cimiterii
usque ad ianuas ecclesiae parochialis, et fuit inventa distantia triginta
trium cannarum et quatuor palmorum, quae omnes distantiae simul
iunctae faciunt summam quadraginta sex cannarum cum dimidia. ítem
fuit mensurata distantia quae est a dicto portali murorem den Orench
usque ad contraportale quod ibi est eundo versus ecclesiam parochialem,
et fuit inventa distantia quae est a proxime dicto contraportali usque ad
principium parietis cimiterii dictae ecclesiae parochialis, et fuit inventa
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distantia novem cannarum, et consequenter fuit mensurata distantia
quae est a dicto principio cimiterii usque ad ianuas ecclesiae parochialis,
et fuit inventa distntia triginta trium cannarum et quatuor palmorum,
quae omnes distantiae simul iunctae faciunt summamquadraginla sex
cannarum cum dimidia. ítem fuit mensurata distantia quae est a dicto
portali den Orench usque ad portale vetus, vulgo dictum Porta ferrea
quod est in dicta ecclesia et antiquitus, ut dicitur, solebant ingredi per
dictum portale euntes ad dictam ecclesiam, antequam portale maius
dictae ecclesiae essetfactum. Et fuit invenlum distaré dictum portale den
Orench a proxime dicto portali veleri ecclesiae nonaginta una cannas
cum dimidia. ítem fuit visum ante ianuas dicti p or talis veteris sepulcra
defunctorum lapidea et alia demonstrantia ibi antiquitus fuisse
cimiterium, et etiam fuerunt ibi visae tres mensurae lapideae, ajjlxae
in quodam scamno lapideo sive podio. ítem fuit visum et mensuratum
dictum portale sive porta vulgo nuncupata Porta ferrea, habens de
altitudine duodecim palmos et de latitudine sex palmos, et fuit visum
habere portas ligneas veteres, et ut ex illius inspectione apparet, dictum
portale est multo vetustius quam aliud portale per quod hodie pervenitur
ad ecclesiam, quod ut est dictum, est versus orientem et versus portale
den Orench.
(Inspecció de l'església) ítem fuit visa ecclesia parochialis, quae est
simul iuncta et constructa cum monasterio monachorum, et mensurata,
inventa fuit longitudinis viginti trium cannarum trium palmorum cum
dimidio, comprehensis duodecim palmis cum dimidio quas occupat
sacristia quae est intus eandem ecclesiam retro retabulum sive altare
maius, et comprehenso etiam loco quem occupat altare maius, et est
dicta ecclesia latitudinis quinqué cannarum et septem palmorum /f45v/.
ítem fuit visum quod intus vacuum dictae ecclesiae in parte inferiori
supra portale vulgo dictum Porta ferrea et supra duas arcadas est chorus
dictae ecclesiae, subtus quem chorum fuerunt visa sex aliaria parata cum
suis ornamentis iuxta parietes et circumdaria, scilicet unum ad latus
alterius, quae aliaria occupant quinqué palmos in ulraque parte subtus
dictum chorum ampliludinis dictae ecclesiae. ítem fuit visum quod dicta
ecclesia est edificala el constructa in forma crucis, sicul antiquitus
ecclesiae edificari solebant, el proplerea fuerunt mensurata brachia
dictae crucis, quae scilicet capella maius dexlera sub invocalione Sti.
Anthonii, quae fàcil brachium dexlrum dictae crucis, habel de
longiludine sive de fondo quinqué cannas el unum palmum comprehenso spalio quod occupat altare et quaedam sacristia parva retro dictum
altare exhistens; el capella maius sinistra sub invocalione Slae. Crucis,
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quae facit brachium sinistrum crucis dictae ecclesiae, habet de
longitudine sive de fondo sex cannas tres palmos, comprehenso spatio
quod occupat altare et retabulum. Et dictae duae capellae quae faciunt
brachium crucis ecclesiae sunt amplitudinis trium cannarum et septem
palmorum, et mensuratis dictis duobus brachiis crucis, comprehensa
amplitudine corporis ecclesiae continet in se longitudinem decem septem
cannarum et trium palmorum.
(Inspecció de les capelles) ítem ultra predicta fuit visa intus dictam
ecclesiam ad latus altaris maioris quaedam capella cum retabulo B.
Mariae de Rosario, latitudinis seu de fondo duarum cannarum unius
palmi cum dimidio, et latitudinis duarum cannarum septem palmorum
cum dimidio, comprehenso altari et retabulo, et dicta capella habet duas
portas, quarum altera èxit versus altare maius, et haec est parva, altera
vero cum cancel·lo èxit versus capellam Sti, Anthonii. ítem fuit visa in
parte sinistra dicti altaris maioris altera capella eiusdem amplitudinis
et latitudinis proxime dictae, cum altari et retabulo sub invocatione Sti..
Petri, et habet similiter unam portam quae èxit versus altare maius, et
alteram magnam cum cancello exeuntem versus capellam Stae. Crucis.
ítem fuit visa ultra praedicta in dicta ecclesia altera capella, in qua sunt
tria aliaria et retabula, alterum B. Mariae de Sperancia, alterum sub B.
Mariae Pietatis et alterum sub B. Mariae de Sepulchro invocationibus,
et mensurando illam fuit inventa longitudinis sive de fondo duarum
cannarum et sex palmorum, et latitudinis quatuor cannarum, comprehensis spatiis quae occupant dicta tria aliaria et tria retabula. ítem
fuit visum quod supradicta sex aliaria exhistenlia sublus diclum chorum,
alterum est sub invocatione Stae. Annae, alterum est Flagellalionis D.N.
lesu Chrisli, alterum sub invocatione Slorum, Joannis Baplislae el
Evangelislae, alterum sub invocatione Stae. Magdalenae, alterum sub
invocatione Stae. Crucis, et alterum sub invocatione Sti. Michaelis.
(Inspecció dels retaules i claus de volta), ítem in mensurando porlale
dictae ecclesiae quod est versus orientem, per quod communiter accedunt
incolae ad dictam ecclesiam, fuit invenlum habere quindecim /f 46/
palmos de allitudine et decem palmos cum dimidio de latitudine sive de
vacuo. ítem fuit visum quod in retabulo altaris maioris, videlicel in
medio, est imago B. Mariae Virginis de bulto, et ad latus eiusdem est
depicla in manu dextera altera imago B. Mariae, et in manu sinistra
imago Sti. Felicis. ítem fuit visum quod in medio dicti retabuli altaris
maioris ante illud est cuneo affixum sacrarium forma octovaria faclum,
in quo sacrario apparenl el visa fuerunl depiclae quatuor imagines
sanclorum. quòrum altera est B. Felicis in manu dextera, altera vero Sti.
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Benedictí in manu sinistra, et haec duae imagines exhistunt magis prope
retabulum quam aliae duae imagines in eodem sacrario depictae,
quarum altera est B. Mariae et altera B. Joannis, et dicta imago est
altitudinis quaelibet earum duorum palmorum cum dimidio, et dictum
sacrarium ac picturae sanctorum ex eorum inspectione apparent ab
antiquo tempore citra fuisse factae et depictae. ítem fuit visum in
retabulo altaris B. Mariae Pietatis depicta imago Sti. Benedictí,
altitudinis circa duorum palmorum, et in retabulo Sti. Michaelis fuit visa
depicta imago B. Benedictí, altitudinis circa duorum palmorum, et
similiter fuit visa imago B. Benedictí depicta in una ex portis organi, et
in altera porta est depicta imago B. Felicis, altitudinis quaelibet dictarum
imaginum duodecim palmorum plus vel minus, prout iudicari potest
inspiciendo illas a pavimento ecclesiae, cum dictum organum sit excelso
loco positum.
ítem fuerunt visae in tegumento sive testudine dictie ecclesiae ex
petra constructae tres claves lapideae, in quarum una quae est supra
altare maius sunt gravatae flores lilii, et in altera est gravata imago beati
Felicis, et in altera sunt sculpta insígnia sive armae villae Sti. Felicis; et
supra capellam B. Mariae de Rosario fuit visa alia clavis lapidea et in
ea sculptae imagines beatorum Cucuphatis et Jacobí, et in capella beati
Anthonii fuerunt visae duae claves, in quarum una est sculptus Agnus
Dei et in altera flores rosae, et in capella Sti. Petri fuit visa alia clavis
absque aliqua sculptura vel pictura, et supra capellam Stae. Crucis
fuerunt visae duae claves lapideae, in quarum una nulla est sculptura,
in altera vero est sculpta flos rosae, et supra capellam B. Mariae de
Sperantia fuit visa alia clavis in qua est sculpta imago B. Mariae
Virginis.
(Inspecció de joies), ítem intus dictam ecclesiam fuerunt visae fonies
baptismales lapideae. ítem supra altare maius fuit visa et reperta
custodia in qua tempore processionis Smi. Corporis Christi defertur
Sanctissimum Sacramentum. Et est argentea deaurata, altitudinis
quinqué palmorum cum dimidio, et in pede dictae custodiae sunt afixae
ab caragols imagines argenteae de bulto, altera B. Benedictí in manu
dextera, et altera S. Felicis in manu sinistra, altitudinis quaelibet
duarum imaginum unius palmi. ítem fuit visus iuxta dictum altare
baculus abbatialis argenteus (...).
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APÈNDIX 2
Testament de Jaume Mateu, cirurgià de Sant Feliu de Guíxols
Sant Feliu de Guíxols, 1489 gener 11
ADG, dotaliesS, ff3v-7v
En nom de nostre senyor Déu Jhesu Christ sia, qui per la sua
acustumade clemensia no vol que nenguparesque, abans que tots aquells
qui en ell tenen sperança salva e custodeix e als eternals goigs de paradís
fiducialment aporte. E per ço yo Jaume Matheu major de dies, cirurgia,
ciutadà de Gerona e habitador de la vila de Sent Feliu de Guíxols, sabent
e attenent ésser subjugat al vincla de la mort, al qual per peccat del nostro
primer pare Adam caschun hom en carn posat no pot scapar, volent
disposar dels bens de fortuna per nostro senyor Deu a mi comanats en
tall manera migensant lo seu divinal adjutori que entre mos fills, parents
e amichs meus sia pau e concòrdia e no pugua ésser qüestió niguna,
com sia gran vergonya al hom morir ab intestat, per ço procehint a la
dita disposició; sa de mon cors e de ma pensa per gràcia de Deu e en
mon bon seny, bona memòria e ab ferma paraule stant, havent per
revocats tots e qualsevol testaments fins la present jornade per mi en
qualsevol parts fets e ordonats, fas e ordon aquest meu testament e
derrera voluntat, en la qual pos e elegesch manimassos e de quest meu
testament execudors en Jauma Matheu, Johan Matheu cirurgians de la
dite vila, fills meus e de la dona na Constança primera muller mia
legítims e naturals, e lo discret mossèn Anthoni Perhio, prevere
benefficiat en la sglesia de dite vila, los quals meus manimassos com
pus carament puc prech e aquells tots ensemps e a dos daquells in soliu
do ple poder e potestat de axequir lo present meu testament e derrera
voluntat mia e per execució de aquell de mos bens vendrà e alienar e en
altra manera portar a defut affecta segons assi devall trobaran scrit e
ordonat. E primerament vull e ordon que tots los deutes que yo deure
fins a la ora de la mia mort sian pagats e les injuries, a restitució de les
quals yo sia tengut, sien satisffetes e restituydes de mos bens breument,
sumàriament e de pla sens strepit e figura de judici e segons se pora
provar per cartes, testimonis e altres legítims documents. Elegesch la
sepultura del cors meufassadora en lo sementiri de la sglesia parroquial
de la dite vila de Sent Feliu de Guíxols, en lo vas o sepultura ço es assaber
hont mon pare e mare son stats soterrats, la qual sepultura e coses a
aquelles necessàries man sia feta be e honorablement a conaguda dels
dits meus manimessors, e per dret de la mia dita sepultura vull sia donat
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de mos bens ço que per mos semblants es acostumat de donar. E leix a
la almoyna del saller e sglesia del monastir de la dita vila, a cascun 4
diners bar. ítem leix al bací de la candela de la Verge Maria de la dite
sglesia e al bací de la Verge Maria de Monserrat e al bassí de les crois
de combregar de la matexa sglesia, a cascun dels dits tres bassins, deu
sous bar. ítem leix al bassí de la Verge Maria de les Clastres de Girona
deu sous bar. ítem vull e man sien donats en adjutori de la obra del
monestir de Sta. Maria de Jesús, prop la ciutat de Barchinona deu sous
bar. ítem leix a cascun dels dits altras bassins qui lo die del dimenge
acustuman de acaptar per la dite sglesia parroquial del dit monastir de
Sent Feliu dotze diners, ítem leix per torts oblidats vint sous bar., los
quals vul sien distribuïts en coses pies per animas de aquells a qui he
fet tort e no men record al present, a conegude dels dits meus
manimessors. ítem vull e man que sien celebrades après mon obit,
tantost com fer se pusque quatra trentenaris de aquelles misses
vullgarment appellades de Sent Amador per animes de mon pare e mare
mia, a conegude dels dits meus manimassors, per caritat dels quals dits
quatra trentenaris vull sia donada de mos bens degude solució, ítem leix
a cascun dels meus manimassors usant de la present manimassoria e
per carrech de aquella, sinch sous bar. ítem leix anan Pere, fill meu e
de la dite Constança muller mia legítim e natural per tot dret de
institució e legittima sua e per tot altre dret are o en sdevenidor
pertanyent en e sobre mos bens, totes les coses, lit e roba de la cambra
hont se acustuma dejaura. E mes avant leix al dit Pere, fill meu, sinconte
liures, les quals vull sien smerçades en censal en loch tut e segur, volent
emperò lo dit Pere stigue ab lo dit Johan Matheu mon fill, e que lo dit
Johan Matheu cullegua e fassa sues les pensions del dit censal
smerçador, e que age a provehir de mangar, beurà, calsar e vestir, sa e
malalt lo dit Pere tot lo temps de la sua vida; provehesch emperò e vull
que après mort del dit Pere mon fill, lo dit censal smerçador de proprietat
de les dites sinconte liures sia tant en la proprietat e pensions de aquell
consolidat e aiustat ab benefici per mi deval instituidor. Aximateix vull
e man que tot aquell dot lo qual la dite madona Constança muller mia
me aporta en temps de nossas sia restituyt e tornat anaquell a quis
sgorde, volent emperò que de totes les lexes per dita Constança primera
muller mia en e ab son últim testament fetes tant a mi com a altres o
encar de qualsevol funeràries yo age per dit testament pagades, vul sien
del dit Pere fill meu de tota la sua vida natural, tant solament après
emperò mort sia, vull e man dites lexas e funararies sien del dit Johan
Matheu fill meu e de son hereter o successor a totes ses voluntats
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fahedores. E mesavant leix al dit Perefill meu totes les robes e vestidures
de la mia persona, ítem leix a nen Matheufill meu demunt dit per tota
part, heretat e legitima sua paternal e per tot altre dret a ell pertanyent
e pertànyer devent en mos bens tota aquella part o casa mia a mi em
retinguí com areti lo dit Jaume Matheu fill meu en temps de núpcies,
ço es aquella part qui es daves la plassa maior hont es lo obrador, ab
condició e retenció que vivint lo dit Jaume Matheu mon fill heretat de
tot lo temps de la sua vida natural, hage ensemps ab lo dit Johan Matheu
mon fill e son germà lo seu empriu e us de la dite botigue, e que los
arreus de la dite botigue, ferramentes e libres qualsevulla del art quis
trobaran al dia de la mia fi sien a miges entre los dits Jaume Matheu e
Johan Matheu; e man e vull que si cas serà que lo dit Jaume Matheu
fill meu, durant lo comú us de la dite botigue com ordinal es dessus,
pararà botigue per si mateix en altre loch o part, que en tal cas vull que
10 dit Jaume Matheu hage perdut lo dit us e empriu de la dite botigue,
e sia de tot en tot del dit Johan Matheu ab tots los dessus dits arreus
qui pertanyerien al dit Jaume Matheu fill meu. E aximateix vull sia
servat del dit Johan Matheu mon fill com es dit del dit Jaume en cas
que ell paras obrador en altre part. ítem mes leix al dit Johan Matheu
mon fill dues copes dar gent daurades, de pes cascuna d.un march, e mes
e quatre culleres d.argent e mes avant li leix vint florins d.or en or e cent
reals dar gent e un parell de coxins de volva de aquells dos parells millors
qui vuy son a casa mia, les quals coses totes demunt specificades leix al
dit Johan Matheu fill meu a totes ses voluntats liberalment fahedores.
ítem leix al dit Jaume Matheufill meu vint florins d.or en or e cent reals
d.argent e dues copes d.argent daurades de pes cascuna de un march o
mes, e quatre culleres d.argent a totes ses voluntats liberalment
fahedores. ítem leix a madona Catherina, muller mia per bons servicis
per ella a mi fets tot aquell llit patit qui es a la cambre petita ab tot son
forniment de la casa hont stich vuy, ço es colga, marfagua, matalàs,
travesser, dos parells de lansols, una flassada e una vànova prima e un
cobribancal, une taule, dues tovalles, un tapií, un coxi, una pastera ab
son gorniment de sedàs e rasora, una orterola, un barril, dues migeres
deforment, dues botes de vi, un carter de carn salada e totes les vestidures
e robes de la sua persona tant de llana com de lli, e mes li leix vint florins
d.or en or e sinquante reials d.argent, un anap d.argent, les quals coses
11 leix a totes ses volentats liberalment fahedores. ítem leix a madona
Sperantia filla mia, muller den Jaume Pinol de Sent Faliu, per tot dret
de institució e legitima e per tot altre dret a ella pertanyent e pertànyer
devent en mos bens sinch sous. ítem leix a madona Catherina filla mia,
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muller del senyer en Jaume Alomar, mariner de la mateixa vila en la
forma e manera prop dite, altres sinch sous. ítem leix a quiscun net o
neta, besnét o besnéta meus qui lo die de la mia mort viuran per tot dret
a ells pertanyent en mos bens sinch sous. E en les dites lexes fetes al dit
Johan mon fill e encare en lo que li doní an temps de noces e lo dit Pere
e dues filles, nets e netes, besnéts e besnetas meus en les dites lexes
cascun los instituesch heretes, ítem leix dos aniversaris tots anys en la
sglesiaja dite e per los preveres de aquella celebradors lo hun per anima
mia, 1.altre per la anima de la dite madona Costança muller mia, per
los quals dits dos anniversaris do e assigne tot aquell censal de annual
pencio de vint sous e de proprietat de vint lliures, lo qual me fa e.m presta
tots anys en Jaume Conill de la parròquia de Arou e altres obligats, ço
es a caseu dels dits dos aniversaris deu sous annuals e deu lliures de la
proprietat de dit censal, e que dits anniversaris hagen a celebrar dits
preveres be e degudament e com de semblants se acostuma de fer. E per
quant, com devall serà continuat, vull ordonar e instituir un benifet
sacerdotal en lo altar e sots invocació de la umil verge madona santa
Maria de Pietat, vull e ordon que lo prevere qui obtindrà dit benifet sia
acullit per los preveres de la dite sglesia en los aniversaris de la dite
sglesia e que ahont no lo y vullen acullir, que en aquell cas hage per
revocat e ab lo present revoch are per lavors e lavors per are lo dit legat
fet per los dos anniversaris, e do e conferesch en augmentacio del dit
meu benifet devall per mi statuydor lo dit censal de annual pencio de
vint sous, e de proprietat de vint lliures desús specificat, tant per la
proprietat com per les pencions de aquell.
ítem sabent e atenent que dels bens temporals per nostre senyor
Deu donats aquells sols perpetualment son retenguts com per nostro
senyor Deu e lo seu servici son elargits, e per amor de açò a lahor glòria
e honor de la sancta individua Trinitat, Pare, Fill e Sant Esperit, e a
lahor e glòria de la gloriosa verge Maria de Pietat e de tota la celestial
cort et omnium civium supernorum e per salut de 1.anima mia e remissió
de mos peccats e de la anima de madona Constança muller mia e dels
pares e mares meus e seus e de totes les animes faels defunctes e
specialment a aquelles a qui mes som tenguts e obligats, fas e ordon e
instituesc e de present dot sots la manera, condicions, retencions e forma
deius scrites un benefici e loch sacerdotal perpetual en la capella pochs
anys ha de nou construyde en la sglesia parroquial de dit monestir de
Sent Feliu sots la invocació de la verge Maria de Pietat (Continua amb
el text llatí de la institució del benefici i amb les substitucions usuals als
testaments).
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APÈNDIX 3
Visita de Sant Elm, l'Hospital i el monestir dels agustins, 1602.
Roma, Biblioteca Angèlica, ms. 109.fi
Adveniente itaque ipsa die lunae, dècima tertia menús maii
intitulata, horaque ad id destinata, dictus R.P.D. iudex comissarius
apostolicus, peroptans visorium unico actu prosseguí, accèssit una
nobiscum dictis notariis ac expertis predictis adhibitis et sequentibus
testibus, et personaliter se contulit ad cuiusdam montis iuxta dictum
oppidum adiacentis summitatem, ubi situm et constructum est et
reperitur castrum de St. Elm vulgariter nuncupatum, et ibidem una cum
expertis ipsis ad faciendum, continuandum et prosequendum visorium
inceptum processit et illud prossequutus fuit in hunc qui sequitur
modum.
/Visita de St. Elm/ Primo namque fuit visum in dicta summitate
montis dictae villae adiacentis versus et inter meridiem et occidentem
constructum castrum dictum de St. Elm, quod fuit metitum in parte
superiori, et fuit inventus habere de circuitu quinquaginta cannas ad
eandem rationem octo palmorum pro canna. ítem fuere visa in circuitu
et iunctae cum dicto castro quatuor turres suve turrunculae, vulgariter
nuncupatae torrions, altera earum in parte inter meridiem et cirtium
habentem de amplitudine duas cannas et duos palmos, alteram
rotundam inter occidentem et meridiem habentem de amplitudine unam
cannam, alteram versus occidentem habentem de amplitudine unam
cannam, et alteram versus cirtium, habentem de altitudine fsic:
amplitudine) alteram cannam.
ítem fuit visum quod dictum castrum est partim terraplenum et
partim non, et fuit visum quod est terraplenum a turruncula sive turrio
versus cirtium usque ad aliam turrim versus meridiem. Et fuit visum et
metitum dictum terraplenum, et inventum habere de longitudine
undecim cannas, et de amplitudine seu latitudine in medio tres cannas
cum dimidia, et in extremis tres cannas. ítem fuit visum quod in medio
dicti castri est quaedam turris rotunda circuita in summitate parietis,
quae turris habet de amplitudine, demptis parietibus, tres cannas et
quinqué palmos, et paries illius est amplitudinis quatuor palmorum a
summitate dicti terrapleni usque ad summitatem dictae turris, quae
turris ascendit supra summitatem dicti terrapleni quatuor cannas et duos
palmos, et est verum quod dicta turris a summitate usque ad solum illius
non est terra plena.
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ítem fuit mensurata amplitudo parietis sive muri dicti castri etfuit
inventum habere octo cannas de amplitudine, et dictum murum habere
de altitudine quatuor cannas et sex palmos, licet versus meridiem et
occidentem sit maior altitudo, eo quia in ea parte apparet edificatum
supra ruppes. Itemfuit visum quod moenia et omnia aedificia dicti castri
sunt constructa ex lapide et calce. ítem fuit visum quod supradictum
castrum et in terrapleno illius est quidam porticus parvus pro
recolligentis sive custodiendis tormentis.
ítem fuere visa supra terraplenum dicti castri et ibi reperta quatuor
tormenta, quodlibet eorum supra suum currum paratum ad debellandum inimicos, quòrum duo sunt aenea, ponderis, ut retulit dictus
Joannes Bosch expertus, viginti sex quintalium, et ut visum fuit
gravatum dictum pondus in eodem tormento, et alterum triginta trium
quintalium, ut retulit dictus Bosch, qui dixit se emisse pro universitate
villae Sti Felicis, et altera duo tormenta ferrea sunt ferri colati. Itemfuit
visum in supradicto terrapleno aliud tormentum ferreum parvum,
vocatum vulgariter esmaril, et istud non est positum supra currum, sed
iacet in terra.
ítem fuit visa capella Sti. Elmi, quae est unum corpus supradictae
turris altae quae est in medio castri, et etiam fuit visum quod dicta
capella est antiquior quam dictum castrum, et in ea adsunt tria aliaria
parva et parata pro celebratione missarum. ítem fuit visum quod intus
dictum castrum et ante dictam capellan estfacta et constructa quaedam
cisterna in qua adest aqua.
Itemfuit visum quod intrando dictum castrum adest porta et contra
porta, et in medio dictarum portarum adest quaedam turruncula quae
deservit de garita pro custodia dictarum portarum. Itemfuit visum quod
porta dictae capellae Sti. Elmi est tota cohoperta ferro, et per graduarium
sive scalam factam ad modum cochleae sive caragol /f 43v/, cuius
principium est intus eandem capellam, ascenditur supra dictum castrum
et non per alium locum. ítem fuit visus intra dictum castrum quidam
furnus, pro nunch destructus. Et quia advenit hora undecima meridiana,
dictus dominus iudex prorrogavit visorium huiusmodi ad horam
secundam pomeridianam, dictis expertis nobisque notariis actuariis ac
Francisco Jutge scriptore Gerundae ac Valentino Rius, dicti domini
iudicis familiare pro testibus vocatis, rogatis et assumptis praesentibus
et audientibus.
/Visita de l'hospital nou/ Quibus in posterum, hora scilicet secunda
post meridiem ad hoc per Suam Rmam. designatam vocatis et
praesentibus, ídem R.P.D. iudex executor apostolicus personaliter
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accèssit ad hospitale noviter constructum extra moenia dicti oppidi, in
quo continuando et prossequendo ipsum visorium fuit imprimís visum
intrando illud quoddam patium, quod fuit mensuratum, et mensurato
fuit inventum havere de amplitudine septem cannas et septem palmos,
et de longitudine decem cannas et quatuor palmos. ítem etiamfuit visum
quod dictum patium habet in parte occidentis aedificium hucusque
constructum pro hospitalitate exercenda. Fuit praeterea visum quod
dictum patium habet in parte occidentis et cirtii est circumdatum
fornaceo sive pariete fabricato ex terra, altitudinis sex palmorum, et in
parte meridiei habet dictum patium parietem ex calce et lapidibus
altitudinis duarum cannarum parum plus vel minus.
ítem fuit mensurata longitudo, latitudo et altitudo aedificii hucusque
constructi pro hospitalitate exercenda, et fuit inventum dictum aedificium habere de longitudine undecim cannas, comprehensis parietibus, et
de altitudine versus orientem usque ad tegulatam quatuor cannas et sex
palmos, et versus occidentem tres cannas et septem palmos. ítem fuit
visum quod intus dictum aedificium adest tantum unum sustrum
ligneum, ad quod ascenditur per scalam ligneam, et dictum sustrum est
divisum in tria cubicula sive cambras, in quibus fuerunt visi tres lecti
parati cum linteaminibus, lodicibus et aliis necessariis ad dormiendum,
quòrum unus est llit de camp.
ítem fuit visum quod parietes dicti aedificii habent de amplitudine
duos palmos. ítem fuit visum quod inferior pars aedificii predicti est
divisum in duas parles, in quarum altera apparet coquina et in altera
fuerunt visi súper terram tres lecti similiter parati cum linteaminibus,
lodicibus et aliis paratis ad dormiendum. ítem fuit visum quod dictum
opus hucusque constructum, ut ex illius inspectione apparet, est opus
novum et iuxta illius designationem et evidentiam cernitur continuandum esse versus patium supra designatum versus orientem.
ítem fuit visum dictum hospitale habere versus occidentem et
cirtium quendam hortum circumdatum fornaceo sive pariete ex terra
constructi, altitudinis sex palmorum parum vel minus, et fuit mensuratus
dictus hortus et inventus continere de amplitudine versus cirtium novem
cannas et sex palmos, et de longitudine viginti unam cannam et quatuor
palmos, et in parte occidentis habet de amplitudine /f44/ medietas dicti
horti parum plus vel minus terdecim cannas et duos palmos plus quam
in parte cirtii. Et quia erat sero, dictus dominus iudexprorrogavit dictum
visorium ad crastinam diem.
/Visita del convent dels Agustins/ Exinde autem, die dècima quarta
predictorum mensis et anni, hora antemeridiana ad id deputata, in
110

EL TEMPLE... DE SANT FELIU DE GUÍXOLS (S. XV-XVII)

25

nostra dictorum notariorum et expertorum testiumque praesentia et
audientia, dictus R.P.D. iudex comissarius apostolicus una cum expertis
antedictis, constitutus personaliter intus monasterium quod erat
Agustinianorum et ante hospitale vetus dicti oppidi, prosequutus fuit
visorium inchoatum, et illud prosequendo fuit visum in primis quod
dictum monasterium, antea hospitale vetus, est constructum et aedificatum intus dictam villam, prope et iuxta moenia illius etportale Gerundae
quod est versus cirtium dictae villae, et quod totum spatium et solum
illius est in triangulo, et mensurando totum circuitum tam aedificii quam
ecclesiae et patii, fuit inventum habere de circuitu octuaginta et sex
cannas et quatuor palmos ad antedictam rationem.
Fuit deinceps visum et mensuratum quoddam patium quod est intus
circuitum dicti monasterii olim hospitalis, et fuit inventum habere de
longitudine triginta quatuor cannas et duos palmos ex una parte, et ex
altera fuit inventum solum habere de longitudine quindecim cannas. Et
quia dictum patium fuit visum esse fere triangulare, mensurando
amplitudinem illius, habito respectu et consideratione unius partís cum
altera, fuit inventum habere de amplitudine novem cannas parum plus
vel minus. ítem fuit visum quod in dicto p atio est puteus cum aqua. ítem
fuit visum quod dictum patium in parte orientis et cirtii est circumdatum
muribus dictae villae, et in parietibus meridiei et occidentis est
circumdatum domibus et aedificiis dicti monasterii inferius designandis.
ítem fuit visum quod iuxta patium predictum sunt aedificata
quaedam instantiae, altera vocata bescambra, altera vocata stabla, altera
pellissa, altera coquina, altera refitorium, altera sacristia, et dictum
refetorium fuit mensuratum et inventum illud continere de longitudine
quatuor cannas et duos palmos, et de latitudine tres cannas et unum
palmum, et fuit visum in eo esse mensas cum scamnis, et etiam fuit
mensurata coquina et repertum habere de longitudine tres cannas et
duos palmos, et de amplitudine tres canas et unum palmum ad iam
dictam rationem. ítem fuit visum quod versus dictum patium habet
prospectum cubiculum quoddam, longitudinis trium cannarum cum
dimidia, et amplitudinis trium cannarum et aliud cubiculum longitudinis quatuor cannarum et trium palmorum et amplitudinis trium
cannarum.
ítem intus supradictum circuitum fuit visa quaedam domus parva
quae dixit dictus Bosch fuit donata dicto monasterio Agustinorum, quae
domus habet de longitudine quatuor cannas et de latitudine àlias
quatuor cannas, in qua /f44v/ domo in parte inferiori est intrata et cella
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vinaria, et in parte superiori duo cubicula parva et coquina, et dicta
domus est vetus.
ítem fuit visum in supradicto circuitu versus vicum ecclesia, quae
fuit mensurata et repertum habere de longitudine octo cannas et sex
palmos, et de latitudine sex cannas, et dicta ecclesia ut apparet est noviter
constructa. ítem fuit visum quod in dicta ecclesia adest aliaré maius
dicatum beato Joanni Baptistae, ítem ad latus altaris maioris in manu
sinistra fuit visum aliud altare, et supra illud imago diví Petri de bulto.
ítem intus dictam ecclesiam versus cirtium fuerunt visae tres capellae,
et supra illas tres aliae capellae, licetproxime dictae tres non sint omnino
perfectae, et in capellis inferioribus, scilicet in duabus tantum sunt
aliaria, et in una tantum est retabulum circumcisionis Domini, in aliis
vero non fuit visum retabulum. ítem in inferior i parte ecclesiae fuit visa
altera capella cum altari et ornamentis et cum cruce in qua est imago
Domini nostri Tesu Christi. ítem in parte inferiori dictae ecclesiae fuit
visum altare beatae Mariae de Socors, ítem fuit visum in dicta ecclesia
pulpitum ferreum et pila aquae benedictae. ítem fuit visus chorus dictae
ecclesiae, exhistens intra corpus dictae ecclesiae in parte superiori supra
portale, et fuit mensuratus et inventus latitudinis trium cannarum et
septem palmorum, et longitudinis quatuor cannarum. ítem fuit visum
quod supradictae tres capellae inferiores et aliae tres capellae supra
exhistentes sunt latitudinis duarum cannarum et quatuor palmorum
eiusdem latitudinis.
ítem fuit visum supra dictam ecclesiam constructum dormitorium,
quod metiendo fuit inventum habere de longitudine terdecim cannas et
de latitudine sex cannas cum dimidia, comprehenso loco ubi sunt
cubicula in utraque parte constructa, et in dicto dormitorio fuit visum
esse constructa in una parte tria cubicula habentia prospectum supra
vicum et supra portam ecclesiae, et alia duo cubicula in alia parte versus
dictum patium dicti monasterii prospectum habentia, et dicta cubicula,
videlicet quodlibet eorum de longitudine tres cannas et de latitudine duas
cannas et quinqué palmos, dempto uno eorum quod est longitudinis
quatuor cannarum et unius palmi, intusque est cubiculum parvum,
alcova nuncupatum. ítem fuit visum quod in dicto dormitorio remanet
locus pro constructione trium cubiculorum, alterius habentis prospectum
in vico et duorum in patio dicti monasterii. ítem fuit visum in dictis
cubiculis esse duos lectos cum pilaribus et tres sine pilaribus. ítem fuit
visum quod intus vacuum turris quae est supra portale Gerundae, iuxta
quam turrim est aedificatum dictum monasterium, sunt aedificata duo
cubicula, unum iuxta alterum.
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Al costat de les cases consistorials de Sant Feliu de Guíxols, entre
les actuals segona i tercera travessies de la Plaça Major, hi havia unes
cases nobles que pertengueren a l'adinerada família Llagostera.
Formaven una illa de cases pel mig de la qual -en sentit paral·lel al
passeig del Mar-hi havia hagut un tram de la muralla medieval que
encerclava la vila i que, en part, els francesos volaren el 1696. Això
explica que les cases tenien dos fronts: unes encarades a la Plaça; les
altres, al passeig esmentat.
Les darreres eren dues: la més propera a la riera del Monestir l'havia
feta reformar Elvira Llagostera i Suris el 1889. En ella figura que hi
passaren algunes escenes d'una de les novel·les romàntiques més famoses
del segle passat: Las ruinas de mi convento escrita per Ferran Patxot i
Ferrer, guixolenc il·lustre, bé que nascut accidentalment a Mahó.
L'altra féu alçar-la Teresa Llagostera, vídua de Suris, el 1890.
Serra i Pujals fou l'arquitecte d'ambdues, que foren lamentablement
abatudes no fa massa temps.
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PLACA DESPANYA

Fig. 1. Emplaçament de la casa on fou trobada la ceràmica. Plànol de Josep Soler.

Les cases encarades a la Plaça eren més antigues. Un de nosaltres
sabia que en els carcanyols de les voltes de la planta baixa hi havia
ceràmica, cosa que antigament hom acostumava a fer per tal de donar
consistència a la construcció, sense carregar-la massa de pes.
Per això abans d'abatre aquesta illa de cases demanàrem permís als
propietaris per a treure la ceràmica de les voltes, permís que ens fou
concedit.
No tinguérem cap decepció: en un sol dia -el 20 de setembre del
1973- i en un tram ben petit, dos homes recolliren la ceràmica que
descriurem més endavant i comprovàrem la presència en el mateix lloc
de fragments de suro en planxa, torrat.
Aquest treball, per tant, tindrà tres parts: el suro, la ceràmica i les
conclusions.
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Fig. 2. En aquestes fotografies es veu com era col·locada la ceràmica en els carcanyols.
En general estava cap per avall. Tan sols l'ansat (núm. 12) i el tupí (núm. 10) eren al revés,
i el càntir (núm. 2), en posició horitzontal. El suro torrat de què es parla en el text només
es veu sota del càntir.
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COL·LOCACIÓ DEL SURO I DE LA CERÀMICA

Com és lògic, les peces voluminoses eren a la part més folgada dels
carcanyols; les més petites i les planeres, anaven en direcció a les parts
on les voltes s'afuen.
Les peces eren col·locades cap per avall; solament dues estaven al
revés: les que es veuen en una de les fotografies.
Per damunt de la terrissa hi havia una capa de calç que privava que
la terra/runa de la part superior caigués entre la ceràmica esmentada.
El que més ens cridà l'atenció, però, fou la presència de suro dintre
les voltes. No era una capa seguida, uniforme; solament cobria l'extradós
de la volta; per tant, servia d'aïllant tèrmic de l'estança inferior. La
ceràmica, com és de comprendre, no tocava la volta, sinó que
generalment descansava sobre el suro torrat. Així vam trobar la gran i
bella plata decorada en blau.
EL SURO
És curiós que el suro dels carcanyols s'hagi conservat bé durant uns
tres segles, puix normalment abans de tenir-ne un, s'engruna; almenys
així ens ho han explicat alguns entesos, que a Sant Feliu n'hi ha molts(1>.
El suro que hi havia a les voltes, però, era socarrimat o mig cremat
per ambdues cares, de manera que presenta els cantons allisats,
arrodonits, sense que se li vegin les arestes vives que normalment té. Per
això vam considerar que aquest suro tenia -per als estudiosos- tanta
importància com la ceràmica i en vam guardar una mostra que pot
veure's a la vitrina núm. 7 del Museu Municipal, al costat d'algunes
peces de la ceràmica recollida.
ELS PRIMERS TAPERS GUIXOLENCS DOCUMENTATS

R. Medir, que es guià només pels llibres parroquials de matrimonis,
trobà que el primer taper guixolenc documentat era del 20 d'abril del
1761(2).
(1) S'estan fent estudis químics del suro que potser algun dia explicaran el motiu de
la conservació del suro trobat en els carcanyols. Veg., per exemple. A. SEGURA, J. M?
ALONSO DE LAMA, S. PEREIRA e I. RIBAS, Sobre química del corcho. XIII. Estudio
del polvo rojo y aislamiento y caracterización de àcido betulínico, «Anales de la Real
Sociedad Espanola de Física y Química», Sèrie B-Química, Tomo LIII (B), maig 1957, ps.
369-376.
(2) RAMIRO MEDIR, Historia del gremio corchero, 1953, p. 15.
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Fig. 3. A l'arxiu de Simancas hi ha un gravat del 1787 en el qual és representat
gràficament el procés de fabricació del tap de suro. El dibuix ací adjunt és un fragment
d'aquest gravat. Com pot veure's, les pannes de suro eren socarrimades i després rascades.
A continuació hom feia les llesques i els carracs, que eren posats a bullir abans de fer els
taps a mà. Segons sembla, encara no era costum fer bullir els «fardos» en perols d'aram.

Barbaza examinà tots els llibres parroquials i va constatar que el
primer taper guixolenc documentat era en un baptisme del 23 de maig
del 1747(3).
Nosaltres hem buidat també tots els llibres esmentats i coincidim
amb la data de Barbaza. En efecte, la primera vegada que hem trobat el
nom «taper» és en un assentament en el qual hom llegeix:[...] fonch batejada [...] Maria [...] filla de Francesc Patxot,
taper, y de Maria Patxot y Puig,
(4)
cònjuges, tots naturals de la pnt. vila» .
En un treball recent, Benet Julià demostra que el tap es feia abans
de l'any 1739, car en un document notarial de la data esmentada es parla

(3) YVETTE BARBAZA, Le paysage humain de la Costa Brava, París, 1966, p. 352.
(4) Vol. 8 de baptismes, f. 33.
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de tapers de Tossa(4a). Per això creiem que la indústria del suro -si el que
diem en la nota 4a és correcte-, en petita escala, o sigui en els seus
inicis, haurà de situar-se a principis del segle XVIII i no a la seva meitat.
Altrament, considerant que els tapers del segle XVIII foren els
creadors d'una nova etapa del viure guixolenc (car encetaven una fins
aleshores desconeguda indústria que capgirava l'estructura organitzativa
vilatana i urbanística guixolenca) hem recollit el nom de tots els que,
abans del 1800, s'inscriviren a la nova indústria a la qual donaren
l'impuls creatiu primer, que li permeté assolir, anys a venir, una
puixança que lamentablement ha perdut en els darrers anys(5).
TAPERS DE SANT FELIU ANTERIORS AL 1800

Els tapers que hem trobat esmentats en els llibres parroquials
anteriors al 1800 són els que segueixen, col·locats per ordre alfabètic:
Grau Maimerich(6), Jaume Aimerich, Joan Andreu, Francesc
Astrach, Rafael Avellí (carredor el 5-X-1794).
Antoni Bas, Josep Basart, Francesc Batet («jove tapé, fill de Joseph
Batet, mestre de cases»), Antoni Bosch, Joan Bosch, Josep Bosch i Pere
Bruel.
(4a) BENET JULIÀ i FIGUERAS, La comarca de la Selva i els primers tapers catalans,
«XXVIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos», Santa Coloma de Farners, 1984, ps.
179-182.
Darrerament, en el vol. I d'òbits, f. 198, hem trobat una referència que, al nostre

(5) Es tracta, és clar, dels tapers que hem trobat en les nostres recerques. Evidentment,
la llista pot ésser ampliada si hom consulta altra documentació.
(6) Posem ací Maimerich tal com l'hem trobat, malgrat creure que hauria de dir
Aimerich.
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Antoni Cabanas, Agustí Calvet, Miquel Canet, Bonifaci Carreras,
Joan Carreras, Thomas Carreras, Joan Carreró, Manuel Casas, Josep
Castelló, Llorenç Castelló, Josep Català, Josep Clara, Salvi Cruz.
Antoni Daraset, Joan Daunis, Josep Daunis, Damià Deulofeu
(Palafrugell).
Joan Esteva.
Benet Feliu, Josep Feliu (pare), Josep Feliu (fill) (7) , Thomas Feliu,
Josep Ferrer, Francesc Fina (carrador, 1790), Pere Font (pare), Pere Font
(fill), Josep Forment, Joan Frexanet, Nicolau Furest.
Isidre Geli, Pere Joan Gillet, Josep Giraval (jove carrador,
12-XI-1795), Benet Gispert, Joan Gispert, Rafael Gispert, Josep Gruart.
Miquel Joan, Feliu Joera (o Johera), Marià Joera, Joan Jofre.
Josep Llach, Esteve Llinàs (Calonge), Anton Llobera, Francesc
Lloberó.
Miquel Maimí, Josep Marimon, Antoni Marsal, Josep Martí,
Miquel Martí, Josep Martimor, Bernardí Mas (Llagostera), Cristòfor
Mauri, «Gisleno» Melcior (Vilablareix), Jeroni Molinas, Joan Moner,
Antoni Morera.
Salvi Oliu, Pere Oliver.
Melcior Pallí (carrador, 1793, Calonge), Francesc Patxot, Miquel
Patxot, Jeroni Pla, Francesc Planellas, Fèlix Ponsjoan (Calonge), Joan
Ponsjoan, Jeroni Prats, Joan Pruneda, Josep Pruneda.
Salvi Quintana.
Francesc Redoret, Josep Ribas, Magí Ribas, Pere Ribas (Llagostera),
Joan Ribera, Josep Ribot, Josep Riera, Esteve Rouseull (francès ?), Joan
Rubert (o Robert ?), Ferriol Rufí, Rafael Rutllant.
Narcís Sans, Joan Solà, Josep Suner, Salvador Sureda.
Joan Tarrés, Antoni Tauler, Joan Taulet, Francesc Torrent.
Benet Vidal, Joan Vidal, Josep Vidal, Josep Vila i Llach, Pere Vila,
Jeroni Vilanova, Agustí Vilar, Damià Vilaseca, Vicenç Vilaseca.
Isidre Xifra, Francesc Xuyastres.
Com pot observar-se, alguns cognoms coneguts per la seva
incidència en el negoci taper, ja figuren a les nòmines dels primers
moments: Patxot, Batet, Calvet, Ferrer, Bas, Font, Carreró, Planelles,
Ribot, Carreras, etc. És evident que, com passa quasi sempre, altres
(7) En aquest cas, els documents distingeixen Josep Feliu, pare, de Josep Feliu, fill.
És segur que en altres documents es repeteixin casos semblants, que no s'especifiquen. Per
tant, el nombre de tapers esmentats en aquesta estadística cal considerar que és quelcom
inferior al real.
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famílies s'incorporaren a la indústria surera quan ja aquesta era en ple
floreixement i, per això, els seus cognoms no es troben a la nostra relació,
bé que igualment pot haver passat que llurs cognoms, per circumstàncies
ocasionals, no figurin en els llibres parroquials o no els hàgim trobat.
ÚS DEL SURO EN EL DECURS DE LA HISTÒRIA

En unes declaracions, Foerster manifestà haver trobat en dues
àmfores dos taps de suro perfectament conservats, un de l'any 300 a. de
J.C. i l'altre possiblement del 120 també d'a. de J.C.(8)
Recentment en el jaciment submarí «Els Ullastres» (Girona), s'hi
van recuperar 3 àmfores senceres amb el corresponent tap de suro.
Parlant de la primera, diuen els autors de l'escrit: «El tapón salió entero,
algo seco y aún floto cierto tiempo al ser sumergido inmediatamente en
agua dulce para su conservación»(9).
Tenim, per tant, que abans de J.C. ja s'usaven taps de suro per a
tapar àmfores: el seu ús, arqueològicament, és ben demostrat. Eren, però,
taps d'artesania, fets a mà i, generalment, de bon diàmetre. Res no tenien
a veure amb els taps que avui es fan per a tapar botelles de vidre. Amb
tot, una cosa és clara: l'ús del suro per a tapar atuells era ben conegut
segles abans de la vinguda de J.C.
Ara bé, des d'aleshores fins arribar a la primera meitat de segle
XVIII -que és quan hom creu que sorgeix la indústria tapera- el suro
fou usat i pagava impostos, però ignorem quines foren les seves
aplicacions.
Medir n'esmenta algunes, i compartim el seu punt de vista: el suro
era emprat com a matèria aïlladora de la calor i del fred; per fer bucs o
rusc d'abelles, flotadors per a xarxes i calçats femenins; per preservar les
vivendes i objectes de la humitat, i per ajudar a nedar. També les famílies
modestes col·locaven al sòl planxes de suro, a manera de lloses, a fi
d'aconseguir un revestiment tebi al tacte(IO).
Fou vers 1681 quan Dom Perignon inventà el tap de suro per a
tapar botelles ordinàries de vidre gruixut. Ja no eren taps de gran
diàmetre com els usats per a tapar àmfores; eren taps petits, semblants
(8) «Los Sitios» del 18-11-1965, transcrit a «Àncora» del 25-11-1965.
(9) ROBERTO CELADES, RICARDO PASCUAL Y ENRIQUE VILLATE, Estudio
analítica de los revestimientos orgànicos aparecidos en el interior de las ànforas,
«Informació Arqueològica. Institut de Prehistòria i .Arqueologia», Barcelona julioldesembre 1983, p. 175.
(10) MEDIR, ob. cit. ps. 1-3.
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als que fem servir actualment. Com hem dit, però, és probable que ací
el tap de suro petit ja fos emprat abans de mitjan segle XVIII.
Altrament, en els documents guixolencs antics es comprova que
l'ús del suro abans de la seva aplicació industrial era evident. Heus ací
algunes de les referències que n'hem trobat:
Hurtebise escriví: «Siglo XV. [...] Dos dineros pagaba la somada(11)de
sura (ócorcho o alcornoque?), carenas, pals o manechs dalzina, però si
es sura lestat o canals de suro solo satisfaria un dinero»(12). Com es veu,
Hurtebise no comprèn a quina classe de suro es refereix el document; a
nosaltres ens passa el mateix: observem que en el segle XV ja s'esmenta
el «suro lestat», que probablement equival al nostre «suro llescat»'12a)
A les Corts del 1599 «les exportacions catalanes assenyalades són
d'una diversitat sorprenent: fruites, cereals, olis, vins, peix fresc i salat,
barrets, vidres, ferro, moles de molí, pisa, objectes o estoigs de cuir
treballat, objectes de fusta, mobles, estris, suro manufacturat, muls de
cotxe i de llitera i draps*13). De quina manufactura del suro es tractaria?
Per la nostra part, hem recollit les referències que segueixen:
1. En el M. d'A. del 1569-1588 (f.3) els jurats guixolencs ordenen
-en un doc. sense data- «que tot suro qui entrarà en la pnt. vila o termens
de aquella així per mar com per terra y se descarregarà o tresbalserà de
un vaixell en altre dins dita vila o sos termens sia obligat a pagar
imposició a rahó de sis diners per lliura de diners».
I en el mateix M. d'A., f. 12v: «ítem que tot suro llescat o canals
de suro pach un diner per somada vulles sia somada pocha o gran ques
meta o entre dins la dita vila o sos termens per terra ho per mar per
vendrà, donar, baretar ho altra contracta ho empriu fet».
2. A la sessió municipal del 31-XII-1601, els jurats «determinen
que [...] los sis diners de dret de suro que es en la taba de la inposició

(11) Somada. Màxima càrrega d'un animal de bast, que equival a tres quintars, segons
la Gran Enciclopèdia Catalana. Un quintar = 41'6 Kg.; tres quintars = 124'80 Kg.
(12) EDUARDO GONZÀLEZ HURTEBISE, Bosquejo històrica de la villa de Sant
Feliu de Guíxols, ms. 1905, publicat per «Àncora», 1970, p. 110.
(12a) Fetes ja les galerades d'aquest treball, el nostre amic Isidre Prades ens comunica
que a l'arxiu històric de Sant Josep, Girona, núm. 40 de la notaria de Sant Feliu, any 1393,
hi ha una referència semblant, car diu: «...ítem tota somada de suro e de carenes, pals e
manechs dalzina poqe o gran de mul o dasen quis meta o entra dins la dita vila o termens
de Sant Feliu pach... 2 diners per somada vulles que sie poqe somada o gran. E si es sura
lesquat o canals de sura qe pach solament I diner...»
(13) PIERRE VILAR, Catalunya dins l'Espanya moderna, vol. II, 2? ed. 1966, p. 314.
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de mercaderia y lo dret de suro que es en la taba de la imposició de
llenya y resta lo dret de sis diners per dotzena de suro [...]»(14).
3. Sense data, però possiblement del 1600: «Tothom qui vulla [...]
arrendar la imposició, o, dret de la mesa del suro quis ven per los
honorables Joan Llinàs, Pons Fort y Pere Massó, lo corrent any jurats
de la vila de Sanet Feliu de Guíxols, ab delliberatió del consell general
de dita vila, e, per concessió y privilegi real [...] segons [...] els capitols
següents:
Primerament que tot suro quis carregarà en lo port de la present
vila y son terme axí per mar com per terra pague y sie obligat a pagar
al cullidor e o arrendador de la present Imposició sis diners per quiscuna
dotsena de pannes de suro.
ítem que tot suro quis carregarà en la ballia y entrarà en lo port de
la present vila pague y sie obligat a pagar sis diners per dotsena de pannes
de suro.
ítem que tot suro qui vuy es dins la present vila y son terme pague
y sie obligat a pagar sis diners per dotsena de pannes de suro.
En les susdites coses emperò no son entesos clergues [...] metje ni
mestre descoles ni altres qualsevol persones que legitimament mostrassen ésser franques [...]»(15).
4. 1610. «ítem tota somada de suro o, carenas, pals, manechs de
alsina, pocha o, gran de mul o, de ase quis metrà o, entrarà dins la dita
vila de Sant Feliu ho sos térmens per vendrà, donar, baretar o, per altre
empriu o, altre contracte fet, pach e hage de pagar dos diners per somada
vulles que sia pocha o, gran. ítem tot suro llescat o, canals de suro, pach
un diner per somada vulles sia somada pocha o, gran ques meta ho, entra
dins la dita vila ho sos térmans per terra o per mar y vendrà, donar,
baretar ho altre contracte ho empriu fet»(!6).
5. En un compte de Joan Custurer presentat a la Universitat el
23-XI-1632 consta la partida següent: «Per tres dotsenes pannas de suro
per al portal de Girona, per posar contra portal y paret ques paredaria
compradas de la viuda Melchiora, una lliura y 6 sous»(17)
6. En data 7-1-1673, els jurats guixolencs acordaren : «Núm. II. ítem
ordenan dits honorables jurats que tot suro que entrarà en la pnt. vila y
(14)
(15)
L'última
(16)
(17)

M.A., mim., 23 (1592-1607), f. 166 v.
M.A., núm. 23, foli sense numerar, entre els 196 v. (7-1-1604) i 198 (2-1-1604).
data és al f. 199 v. car els anteriors són en blanc.
M.A.25 (1608-1624), f. 42.
AHMSF, sec. V. núm. 39 antic.
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terme de St. F. G. així per mar com per terra y se descarragarà y se
trasmudara de un vaxell a altre dins dita vila y terme ha tingut y obligat
a pagar dita impositió a rahó de 6 diners per dotzena los quals sis diners
ha tingut y obligat, a, pagar a nal dit Impositioner lo comprador o
rebador de dit suro e si lo dit suro après de ésser entrat en dita vila y
terme se vendrà o transportarà, pach un sou per lliura ço es lo venedor
sis diners y lo comprador altres sis diners. Y açò tantes y quantes vegades
sesdevindrà o fer ditas vendas o compras es abaço no es entès tot suro
que entrarà per mar que serà carregat fora del terme de dita vila ab algun
vexell o vexells per lo que lo tal suro no sia obligat pagar imposició
alguna»118).
7. Segle XVII; sense data concreta. Al càntir que descrivim més
endavant -peça núm. I de la terrissa- li falta un fragment a la part
superior. Per tapar-lo, hom tallà un tros de suro, li donà més o menys
la forma del forat i així arreglat el càntir seguí en ús. Exemplar que
demostra clarament que abans de la seva industrialització, el suro tenia
ja ben diverses aplicacions.
8. 15-VII-1732. En la Reial Vila de Sant Feliu de Guíxols, Bernat
Vidal, de 67 anys, i Miquel Cateura, de 44, poc més o menys, en una
pública escriptura parlen de la «dozena de pannas o tablas de corcho
que se extrae para fuera del Principado» i juren que «la dozena del
corcho se vende actualmente en esta villa en precio de 24 sueldos de
moneda cathalana corriente»(19).
9. 15-IX-1751. «ítem per cada dotsena de suro de entrada o
transbals per mar, per terra, sis diners»'20'
10. 1752. «y de cada carrega de suro, canals de suro y suro rascat,
carena, pals y mànechs petita o gran que entrarà dins dita vila y terme
per vendre, donar, baratar o per altre contracte paguia la persona que
ho entrarà dos diners per càrrega y un sou per carretada»121}.
11. 1764. «Suro per centenar de dotsenas quinse rals de entrada 1
lliura 10 sous»(22). Concepte que es repeteix el 1786<23).
12. Encara el 1778 es parla de dotzena de pannes i el mateix passa
també el 1786(23a).
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(23a)

M.A. 29, (1665-1678), sense numerar.
M.A. 34, (1717-1735), f. 136.
M.A. 36, (1747-1751), f. 505.
M.A. 36, (1747-1751), f. 566.
M.A. 37, (1764-1773), f. 41.
M.A. 41 nou (1785-1787), f. 108 v.
M.A. 1778-84, f. 52a i M.A. 1785-87, f. 108 v.
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13. La primera vegada que hem trobat en els Manuals d'Acords la
paraula «tapones» és en un document del 4-VI-1787(23b).
RESUM DEL SURO

Hem vist com, segons Pierre Vilar, el 1599 -per tant, un segle i mig
abans de la industrialització surera, segons hem cregut fins ara,- hom
exportava «suro manufacturat» que, sens dubte, havia estat bullit o
socarrimat prèviament; però no sabem de quin tipus de manufactura es
tractava.
Altrament, a la referència núm. 1 es parla de «suro llescat(24) o canals
de suro»; a la núm. 2 es dóna el preu de la «dotzena de suro»; a la núm.
3 repeteix tres vegades l'import de la «dotzena de pannas(25) de suro»; a
la núm. 4 s'esmenta la «somada de suro o carenas», tant si la somada és
petita o gran; a la núm. 5 hom parla de «tres dotsenes pannas de
suro per al portal de Gerona»; a la núm. 8 -quan segons el nostre
concepte tradicional s'inicià la industrialització del tap de suro- es dóna
el preu de la «dozena de pannas de tablas de corcho»; a la núm. 9 -quan
sabem que la industrialització era un fet- segueix esmentant la «dotzena
de suro»; a la 10, «de suro, canals de suro y suro rascat»; a la núm. 11,
de «suro per centenar de dotsenes»; a la núm. 12. -dates 1778 i 1786continua parlant de dotzenes de pannes, i fins el 1787 no trobem la
paraula «tapones».
Tenim, per tant, que des de temps molt anterior a la fabricació
industrial de taps de suro, segons les dades fins avui considerades vàlides
(voltants del 1739), aquest producte ja es manufacturava. I, com diu la
Gran Enciclopèdia Catalana, una «manufactura o un producte
manufacturat signifiquen un article produït segons un procés fabril, o
sigui resultant de la transformació industrial d'unes matèries primeres.
Carles A. Gasòliba».
Pel que portem dit, és evident que, abans de la fabricació dels taps
de suro, ja hi havia a Sant Feliu una indústria del suro de la qual, en
concret, en sabem ben poca cosa: coneixem que era important pels
impostos que cobrava el municipi, però les dades no són gens concretes,
(23b) M.A.1785-87, f. 133.
(24) Llesca - «Peça de suro tallada a la mida apropiada per a fer-ne carracs o taps»,
segons la G.E.C.
(25) Panna - «Boia formada per trossos de suro, emprada en diversos arts de pesca»,
i «llenca de suro, de forma quadrangular, que hom arranca de l'alzina surera en pelar-la»,
G.E.C.
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no donen els detalls que voldríem conèixer. Així quan els documents
esmenten les pannes de suro no diuen les mides de les pannes i, per tant,
no podem endevinar el cost real del suro, puix les pannes no sabem si
són grans o petites; quan dóna el preu de la «dotzena de suro», del «suro
llescat o canals de suro», de la «somada de suro o carenes» i «suro per
centenar de dotzenes» quedem del tot a les fosques.
En concret, les dades que aportem serveixen per a demostrar que
abans de l'època esplendorosa del tap, el suro ja era utilitzat en
quantitats importants per a usos concrets que se'ns escapen, si no són
els que hem esmentat al començament d'aquest tema. Punt important
que podria ésser la base d'un altre treball d'investigació, majorment si
tenim en compte el que diem a la nota 4a.
LA CERÀMICA
Les principals peces de ceràmica que vam recollir són les 32 que
descrivim tot seguit.
1. Petit càntir per a posar oli. Pasta rosada amb vernís verd a la part
superior de la peça -la nansa i el broc-; panxa relativament centrada i
base plana, pròpia, segons sembla, de l'obra de botxa de les terres
gironines. Broc amb valona i bec. Li falta part de la nansa; així i tot se
seguí usant, perquè el forat de l'arrancament de la nansa és tapat amb
un tros de suro, com ja hem dit (figs. 4 i 5).
Diàmetre màxim, 17 cm.; altura, 22.
Sala IV, vitrina 7 del Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.
2. Gran càntir de forma ovoide allargada. Sencer. Té vidrada
solament la part superior, entre marró i verd; peu en forma d'anella
basal; nansa partida amb una estria longitudinal; broc acabat amb un
ribet gruixut, i galet cilíndric. Per la forma del peu aquesta peça no
sembla pas gironina, (figs. 4 i 8r).
Diàmetre màxim, 30 cm; altura, 50 cm.
Es guarda a la reserva del Museu Municipal.
3. Olla grossa de cos esfèric, coll recte i alt. A la part superior del
cos i ran del coll, tres línies incisçs la volten tota; la del mig és ondulada.
Posseeix dues nanses situades a la part alta de la panxa. Vidrat de plom
solament a l'interior. Restaurada'26' (figs. 4 i 6).

(26) Les restauracions de totes les peces foren realitzades, fa uns anys, al Servei
d'Arqueologia de la Diputació de Girona.
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Fig. 4. Perfils d'alguns càntirs (núms. 1 i 2) i olles (núm. 3-8).
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i.

Fig. 5. Petit càntir per a posar oli. Nansa trencada; forat tapat amb un tros de suro que
ajusta bé. A la seva esquerra, un fragment de suro torrat sobre del qual hi havia les
ceràmiques.

Fig. 6. Olles (núms. 3 i 4); alçària de la primera, 30 cm.
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Fig. 7. Gerreta (núm. 9), tupí de mànec buit (núm. 10), ansats (11 i 12), gerra (13),
barralet (14), terrina (15), alfabieta (16), cassola (17) i plats (núms. 18-20).
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Diàmetre màxim, 31 cm.; altura, 30.
Reserva del Museu Municipal.
4. Olla de cos esfèric i coll lleugerament inclinat cap enfora. Té dues
nanses sobre la panxa. Pasta rosada amb vidrat interior de color melat.
(% 4 i6).
Diàmetre màxim, 24'5 cm.; id. de la boca, 17'3; altura, 23'5.
Reserva del Museu Municipal.
5. Olla de cos esfèric; coll recte i alt. Dues nanses sobre la panxa;
pasta rosada; interior amb vernís de plom. (figs. 4 i 12).
Diàmetre màxim, 26 cm.; altura, 23'5.
Sala IV, vitrina 4 del Museu Municipal.
6. Olleta amb bec i dues nanses amb solc longitudinal. Forma
lleugerament esfèrica amb vidrat interior de color fosc; exterior molt
fumat. Les nanses van des del coll fins a la part superior del cos.
Diàmetre màxim, 16'5 cm.; altura, 16. (fíg. 4).
Sala IV, vitrina 7 del Museu Municipal.
7. Olla petita de cos esfèric, amb dues nanses sobre la panxa, i coll
recte acabat amb un ribet a la part de fora. Vidrat interior de color marró

Fig. 8. Alfabieta i càntir (núms. 16 i 2, respectivament); alçària de la primera, 45 cm.
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Fig. 9. Escudelles vidrades (núms. 21 i 22), embut (23), ansats (24 i 25), tapadora (26),
gibrells (27 i 28), fragment d'aiguamans (29), grans plates decorades en blau sobre fons
blanc (30 i 31) i plat policrom italià, de Savona (núm. 32).
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Fig. 10. Olles (núms. 7 i 8); alçària de la primera, 16'4 cm.

verdós. Té l'exterior molt negre per l'ús. És un xic restaurada, (figs. 4 i
10).
Diàmetre màxim, 20'4 cm.; id. de la boca, 15'8; altura, 16'4.
Reserva del Museu Municipal.
8. Olla de cos esfèric i coll seguit, és a dir, sense separació entre cos
i coll. Té dues nanses amb l'arrencament superior quasi arran de boca.
Vidrat interior i l'exterior molt fumat. Les parets són relativament
gruixudes. Peça sencera, (figs. 4 i 10).
Diàmetre màxim, 22 cm.; id. de la boca, 15'6; altura, 21.
Reserva del Museu Municipal.
9. Gerreta completament vidrada, amb vernís espès i brillant.
Posseeix una nansa, té el coll escanyat i la base estreta. La restauració
no és segura, puix no sabem si la boca tenia bec o no. (fig. 7).
Diàmetre màxim, 7 cm.; altura, 9'5.
Sala IV vitrina 7 del Museu Municipal.
10. Tupí de mànec buit. L'interior té vernís de plom sobre engalba
groga i l'exterior és sense vidrar, però amb algunes taques verdes.
Posseeix una tira de reforç a la boca. Recorda molt els tupins amb cua
de Tuïr. (figs. 7 i 11).
Diàmetre màxim, 17 cm.; altura, 18.
Sala IV, vitrina 7 del Museu Municipal.
11. Ansat amb el bec de pessic una mica enfonsat cap endins. Vernís
de plom a l'interior; per l'exterior, senyals d'haver anat al foc. Li falta
el fons. (figs. 7 i 13).
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Fig. 11. Tupí de mànec buit i barralet amb dues nanses (núms. 10 i 14); alçària del
primer, 18 cm.

Fig. 12. Ansat de terra fumada i olla de cos esfèric (núms. 25 i 5); alçària del primer,
22 cm.

Diàmetre màxim, 17 cm.; altura, 18.
Sala IV, vitrina 7 del Museu Municipal.
12. Pot ansat de forma tronco-cònica de pasta rosada. La boca és
reforçada per un aplanament afuat de la vora. Vidrada solament la part
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Fig. 13. Ansat amb bec de pessic i gerra de boca ampla amb bec (núms. 11 i 13); alçàries,
18 i 19 cm. respectivament. Fotografies de Jordi Rabell.

interior, que té senyals molt palesos dels dits. Li falta el fons, tallat en
rodó. (figs. 7 i 14).
Diàmetre de la boca, 18'5 cm.; id. de la base, 13; altura 17'5.
Reserva del Museu Municipal.
13. Gerra de boca ampla amb bec i dues nanses tripartides. Vidrat
interior color de mel. Bastant restaurada, (figs. 7 i 13).
Diàmetre màxim, 18'5 cm.; altura, 19.
Sala IV, vitrina 7 del Museu Municipal.
14. Barralet de pasta clara amb dues nanses; coll vidrat en verd. Té
dues franges de línies incises, molt fines i juntes, situades a nivell dels
arrencaments de les nanses; probablement són simples senyals per a
situar la seva col·locació. També en té una, més senzilla, a la part central
de la panxa. Boca trencada, (figs. 7 i 11).
Diàmetre màxim, 16 cm.; altura, 21.
Sala IV, vitrina 7 del Museu Municipal.
15. Terrina de pasta rosada amb dues nanses -bé que n'hi falta una-i
base molt estreta. Sembla que tota la peça havia estat vidrada, però a
l'exterior només se'n conserven petits senyals, així com a la part del coll,
que és separat del cos per una línea incisa; gens restaurada, (figs. 7 i 14).
Diàmetre màxim, 16 cm.; altura, 23
Sala IV, vitrina 7 del Museu Municipal.
16. Alfàbia petita o aïfabieta. Gerra de panxa alta sense nanses i
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Fig. 14. Terrina i pot ansat (núms. 15 i 12); alçària de la primera, 23 cm.

Fig. 15. Escudelles amb dibuixos d'engalba groga sota vernís de plom (núms. 21 i 22);
diàmetre de la segona, 15 cm.

boca ampla formada per un ribet gruixut de reforç; base entrada i plana.
Vidrat interior de color fosc. Restaurada, (figs. 7 i 8).
Diàmetre màxim, 31 cm.; id. de la base, 19; altura, 45.
Reserva del Museu Municipal.
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17. Cassola de pasta rosada, forma de casquet esfèric i ala vertical;
la unió del cos i de l'ala formen una carena pronunciada. Té dues nanses
estriades i un bec senzill, fet apretant l'ala cap endins. Vernís de plom
a l'interior. No hi ha senyals de foc. Restaurada, (fig. 7).
Diàmetre, 27'5 cm.; altura, 11
Reserva del Museu Municipal.
18. Plat petit amb peu relativament gruixut i alt. Anvers vidrat de
plom i sense decoració, a excepció d'una ratlla fina incisa arran de la
vora, a manera de viu. Restaurat, (fig. 7).
Diàmetre, 18 cm.; altura, 3'5.
Sala IV, vitrina 7 del Museu Municipal.
19. Plat fondo o conca amb ala, de pasta vinosa. L'exterior és sense
vidrar i l'interior ho és, de color marró clapejat de verd. Té dos forats a
l'ala per a passar-hi un cordill i ésser penjat. La base és plana i sense
peu. Molt restaurat, (fig. 7).
Diàmetre, 31 cm.; altura, 7'5.
Reserva del Museu Municipal.
20. Plata fonda amb ala plana lleugerament elevada cap a l'exterior.
Pasta rosada grollera i vernís de plom a l'interior. Peça molt irregular;
sencera, (fig. 7).
Diàmetre, 30'5 cm.; altura, 7.
Sala IV, vitrina 4 del Museu Municipal.
21. Escudella amb dibuixos d'engalba groga sota vernís de plom.
Exterior sense vidrar. Decoració de fora a dintre: circumferència, sanefa
exterior de meandres, espiral de dues voltes, altre cercle de meandres i
segona espiral al centre de la peça. Base buidada sense repeu.
Restaurada.
Diàmetre, 16 cm.; altura, 5'5. (figs. 9 i 15).
Sala IV, vitrina 4 del Museu Municipal.
22. Escudella vidrada amb vernís de plom a l'interior de la peça.
Dibuixos d'engalba groga formant meandres, i una mena de flor d'onze
pètals al centre, envoltada per una espiral de dues voltes. Base com
l'anterior. Sencera. Tant aquesta peça com l'anterior probablement
foren obrades a Girona, (figs. 9 i 15).
Diàmetre, 15 cm.; altura, 5'5.
Sala IV, vitrina 4 del Museu Municipal.
23. Embut de gran volum; pasta fumada i grollera. El tub és cilíndric
i plana la part del cos on s'ajunten. Possiblement fabricat a Quart. Peça
restaurada, (figs. 9 i 16).
Diàmetre de la boca, 28'5 cm.; altura, 29.
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Fig. 16. Embut i petit ansat de terra fumada (núms. 23 i 24); alçàries, 29 i 11 cm.
respectivament. Fotografies de Jordi Rabell.

Fig. 17. Fragment d'aiguamans amb vidrat de color verd (núm. 29).
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Sala IV, vitrina 7 del Museu Municipal.
24. Petit ansat de terra fumada, amb bec força pronunciat. Li falta
la nansa. (figs. 9 i 16).
Diàmetre màxim, 11 cm.; altura, 11 cm.
Sala IV, vitrina 7 del Museu Municipal.
25. Ansat de terra fumada, panxa al centre i boca breument plana.
Restaurat, (figs. 9 i 12).
Diàmetre màxim, 22 cm.; altura, 22 cm.
Sala IV, vitrina 7 del Museu Municipal.
26. Tapadora de cassola amb agafador de pom; terra fumada.
Restaurada, (fig. 9).
Diàmetre, 26 cm.; altura, 6.
Sala IV, vitrina 4 del Museu Municipal.
27. Gibrell d'obra fumada, sense decoració. Restaurat, (fig. 9).
Diàmetre de la boca, 45'5 cm.; id. de la base, 20'5; altura, 19'5.
Reserva de Museu Municipal.
28. Peça igual a l'anterior, però de tamany més petit. Quasi sencera.
(fig. 9).
Diàmetre de la boca, 39'3 cm.; id. de la base, 16; altura, 7'5.
Reserva del Museu Municipal.
29. Dos fragments d'aiguamans (la part superior i un fragment del
cos). El primer té dues nanses en forma del cap i les potes d'un
llangardaix molt esquematitzat. La decoració consisteix en una filada

Fig. 18. Gran plata blava sobre fons blanc, de la ditada; mitjan segle X.VII (núm. 30).
Fig. 19. Gran plata blava sobre fons blanc, de la botifarra; primera meitat del segle
XVII (núm. 31).
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horitzontal de bustos gotitzants en relleu. La resta del vidrat és decorada
amb circumferències de punts fetes amb canya a l'estil aragonès de
Calanda. Les circumferències del coll són juntes i les del cos separades
per estries horitzontals. La boca és reforçada amb estries. En el segon
fragment -que no reproduïm- on acaba el vidrat de color verd hi ha una
franja de ratlles obliqües formant rombes, (figs. 9 i 17).
Reserva del Museu Municipal.
30. Gran plata blava sobre fons blanc, de la ditada. La decoració
central consisteix en un conill dret (rampant) voltat de motius vegetals.
L'artesà omplí amb tres ocells esquematitzats l'espai blanc que queda
entre l'espatlla del conill i un dels motius vegetals, sens dubte per a evitar
un vuit que no acceptava. Restaurat, (figs 9 i 18).
Diàmetre, 31'6 cm.; id. del peu, 16; altura, 8'6.
Sala IV, vitrina 4 del Museu Municipal.
31. Gran plata blava sobre fons* blanc, de la botifarra. Sanefa
decorada amb rams de fulles i, a la part superior, un ocell amb les ales
esteses; hi manquen les típiques botifarres que donen nom a aquest tipus
ceràmic. Decoració central: dintre de dues circumferències concèntriques, un edifici amb dues torres i dos arbres o arbusts; al fons, muntanyes

Fig. 20. Plat policrom italià (núm. 32); diàmetre, 23'7 cm. En el revers, el diapasó,
marca de la ceràmica de Savona. Aquest plat -i altres fragments de ceràmica trobada a
Sant Feliu- són prova dels lligams que unien la península italiana i la vila guixolenca en
el segle XVII. Recordem igualment que el nostre Antoni Ferrer fou gran canceller de Milà
des del 1619 i 1634.
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i volades d'ocells. Té dos forats a la vora per a ésser penjada. Restaurada
(fígs. 9 i 19).
Diàmetre, 39'4 cm.; id. del peu, 17; altura, 10.
Sala IV, vitrina 4 del Museu Municipal.
32. Plat policrom italià. Dintre d'una circumferència blava -a
manera de viu, però separada de la vora- hi ha dos ocells policromats
que volen i alguns motius vegetals. Al revers, un anagrama blau en forma
de diapasó, distintiu característic de la ceràmica de Savona. Restaurat'27'
(fígs, 9 i 20)
Diàmetre, 23'7 cm.; id. del peu, 12'6; altura, 3'50.
Sala IV, vitrina 4 del Museu Municipal.

Fig. 21. Algunes de les peces trobades, abans de la seva restauració. Hi falten les més
grans i s'hi veuen alguns fragments de ceràmica catalana decorada en blau sobre fons blanc,
fragments que no hem descrit, però que confirmen la cronologia que del jaciment donem
en el text: primera meitat del segle XVII.

(27) L. DE MAURI, L'amatore di maioliche e porcellane, 2? edició, 1914, p. 189.
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Fig. 22. Algunes de les peces trobades, abans de la seva restauració.

CONCLUSIONS
1? Sabem que la peça núm. 30 (de la ditada) és de mitjan segle XVII
i la núm. 31 (de la botifarra) és de la primera meitat del mateix segle.
Per tant, és de creure que la resta de la ceràmica, la terrissa, les voltes
de la casa i el suro torrat són aproximadament de la primera meitat del
segle XVII, o d'una data un xic posterior.
2? La conclusió primera permet donar una cronologia semblant al
plat italià de Savona (peça núm. 32).
3? Hem aportat algunes dades referides al suro, dades que són
d'èpoques anteriors a la seva industrialització, però no hem pogut posar
en clar quin tipus de «suro manufacturat» es feia, ni on s'exportava, ni
si donava feina a gaire gent. Amb tot, creiem que la nostra aportació és
interessant perquè pot donar peu a noves iniciatives que donin llum a
la pre-indústria del tap de suro que hom situava, fins ara, al final de la
primera meitat del segle XVIII, i que, sens dubte, haurà de recular-se
unes dècades; potser àdhuc un segle.
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Encara que els fets bèl·lics de la guerra de Successió passaren
allunyats de la nostra vila, no deixa que les successives tongades de tropa
allotjades pels quarters d'hivern, com igualment el pas indiscriminat de
soldats d'un i altre bàndol en els seus desplaçaments, a més de les
confiscacions fetes en les famoses ràtzies empordaneses, protagonitzades
pels subalterns del mariscal francès, duc de Noailles, començaren a
castigar l'economia de les famílies de la vila marinera. Tot això
s'accentuà més cap al final de la lluita, quan les diverses tropes es veieren
afectades per una certa indisciplina que s'accentuà i anà en augment en
llicenciar-se les que havien defensat Barcelona, ja que en forma
d'escamots i moltes vegades sota les ordres dels seus antics superiors, es
disseminaven sobretot per les zones més boscoses del Principat, en
espera d'ésser cridades per a futures accions guerreres com la que passà
el 1718 amb la rebel·lió del cabdill «Carrasclet» del Camp de Tarragona,
que sota les ordres de l'antic contrincant, mariscal Berwick, lluità,
llavors contra les tropes de Felip V. Segurament que foren aquestes
formacions les que portaren a cap les invasions dels «fusilers de Franca»
que sense cap resposta defensiva, es passejaren, destruint els magatzems
reials de la vila de St. Feliu.
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Però això era només l'inici d'una llarga etapa de continuades
dificultats econòmiques per la majoria de guixolencs en començar
l'aplicació de l'anomenat Cadastre de l'any 1716, tribut que ja feia temps
era curosament planejat per l'equip de Patino. A partir de la declaració
personal dels béns i rendes de la població li era imposada una
contribució total que, en forma de carta de pagament, era lliurada a un
militar d'alta graduació, el qual es posava en contacte amb els Jurats i
si aquests no eren prou diligents o aptes per a obtenir la recaptació,
llavors l'autoritat militar disposava de la seva tropa a «discreció militar»
o dit d'altra manera amb poder per a registrar i requisar sense
contemplacions les cases dels renitents.
CADASTRE DE 1716

Tot començà el 16 de desembre del 1716 quan van haver de
reunir-se a l'arxiu de la Casa de la Vila, els jurats per «fer talla a raó de
tres sous per cent de valor de las aziendas (?) per pagar el Cadastre i
l'allotjament a l'Hostal, d'un oficial i dos soldats a discreció militar, amb
dos cavalls». S'iniciava amb aquest acte una continuada etapa de
dificultats econòmiques, sobretot per a famílies modestes.'1»
El Cadastre, tribut planejat com hem dit per l'equip de Patino, tenia
la intenció de posar els impostos catalans al nivell dels del regne de
Castella. Com que aquí es venia d'una situació fiscal més privilegiada,
no sorprèn que fos protestat des del principi per onerós, ja que llurs
autors pensaven trobar més amplis recursos en el Principat dels que en
realitat aparegueren. Això féu que es veiessin, posteriorment, en la
necessitat d'haver de rebaixar-lo.
S'ha especulat si aquest baix rendiment era resultat d'un error de
càlcul dels autors del projecte o de mala fe en les declaracions de les
poblacions. Com que probablement hi devia haver una mica de cada
cosa ens concretarem a St. Feliu on suposem que més aviat fou per
ocultació, però aquesta, a més, per necessitat, ja que segurament no
(1) Arxiu Històric Municipal de St. Feliu de Guíxols. (A.H.M.S.F.). Manual d'acords
16-XII-1716. En el mateix Arxiu es conserva una còpia de dit Cadastre segons anotació
en la darrera pàgina que diu així: «Jo Benet Pellisser, jurat de la vila de St. Feliu de Guíxols,
firmo lo present Cadastre qual se ha fet ab tota veritat y legalitat. Es copia del original que
queda en los Libros de la Conttria. Pral. de mi cargo y por lo que se le arregla la Imposición
a la Villa de St. Feliu de Guíxols. Barcelona 17 de sept. 1729. Baltasar Montero(?)». Creiem
que és còpia del primer Cadastre per ésser firmat per Benet Pellisser la única vegada que
fou Jurat ja que després serien nombrats Regidors i probablement la seva descripció es
deuria fer en castellà.
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tenien a mà, de forma líquida aquell 10% sobre el valor de taxació que
s'acostumava a cobrar. Posem exemples que sembla que ho confirmen,
en el valor declarat de finques urbanes: així tenim que G. Sala compra
per preu de 110 lliures barcelonines una casa al raval de la Riera, l'any
1711 i més tard la valora en el Cadastre per solament 25 lliures bar<2).
Igualment, Josep Soler, d'una casa declarada en el dit Cadastre per valor
de 150 lliures bar., pocs anys després la ven per 292 lliures.(3)
Tenim una altra prova en el valor total de la collita de vi obtingut
en el terme; la suma de totes les declaracions del rendiment de les vinyes
guixolenques en el susdit Cadastre, sumen aproximadament unes 1.500
cargues, quan la realitat era entre 2.000 cargues els anys dolents a 5.000
cargues els anys bons.(4)
A la comarca guixolenca la difícil etapa d'adaptació durà més de
vint anys, aguditzant-se probablement cap el 1728-29, perquè trobem
que s'hagué d'empenyorar el vi de molts ciutadans perquè no podien
pagar el Cadastre'5*. Igualment, en un inventari rutinari fet al calaix del
receptor del dit impost, s'hi trobaren a més de monedes -per cert, algunes
falses- joies d'or, en fiança de l'esmentat tribut.*6'
Tornant a l'any de la implantació d'aquesta contribució, els jurats
tenen reunions,.entre elles la segona a l'església de St. Joan (cosa que fa
pensar que la Casa de la Vila devia ésser ocupada per la tropa) i sota la
pressió de la presència de «l'oficial militar de les amenassades
discrecions», exigint el cobrament de 200 dobles en el termini de 10
dies(7), la qual cosa obligava a prendre l'acord de practicar una nova talla,
aquesta vegada al sis per cent, fet que es va repetir més tard -22 de
desembre-per «impaciència de l'oficial»(8). Finalment, per Nadal, el
Clavari i el Sr. Mateu i Custurer van anar a Girona a suplicar al Sr. Fco.
de Gayolà, subdelegat, els medis de rebaixar la Carta de Pagament del
Cadastre ja que a pesar de les succesives talles, no s'estava encara en
situació de liquidar. El coronel del Regiment de Múrcia a qui fou
lliurada dita carta de pagament, donà fins el 29 d'aquell mes en curs,
(2) Arxiu Provincial de Girona. (A.P.G.). Notaria de St. Feliu de Guíxols, 9-VIII-1711
i també Cadastre núm. 965.
(3) Notaria 17-IX-1723 i Cadastre núm. 961.
(4) Manual d'acords 22-VII-1736.
(5) BOADAS i RASET, J. Aproximació a les transformacions del litoral català etc.
Primer Congrés d'Història Moderna de Catalunya. Barna. 1984 pag. 267.
(6) Man. d'acords 27-111-1729.
(7)Id. 17-XII-1716.
(8) Id. 22-XII-1716.
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com a termini, motiu pel qual es va prendre la resolució de practicar
una altra nova talla.(9)
Com que en l'aplicació del Cadastre hi havia exempcions,
segurament relacionat amb això és la nota del 1717 feta per fra Josep
Escardó com a «pàrraco de la villa». En ella certifica els habitants
guixolencs compresos entre 16-65 anys, d'on s'exclouen els clergues,
cavallers i invàlids. Diu així(10>: «Los moradores de St. Feliu de Guíxols,
hombres de 16-65 anos son en número de 514, esto es: jornaleres 224;
artistas (artesans) 95; pescadores y marineros 194». D'aquest mateix any
és la reunió dels jurats per tractar de les endarrerides mil lliures
d'impostos.
El 1719 arriba a ésser asfixiant la imposició tributària; per això la
Universitat exposa totes les seves obligacions; com eren els sous, càrrecs,
servituds, pensions de censals... per un valor total de 17.405 lliures; això
s'havia d'incrementar amb els deutes personals com les 1.000 lliures al
molt. Itre. Sr. D. Gregori Matas i Pujol, les 840 lliures a D. J. de la
Concha, les 644 lliures al Sr. Benet Pellisser etc.<">. Igualment pel fet
d'haver-hi molts homes enrolats a la Marina la vila havia d'ajudar
econòmicament llurs familiars, mentre que del Marquès de Castel
Rodrigo hi ha la promesa d'eximir-los del pagament del Cadastre.
Finalment, com sempre, la fatídica «discreció militar» enviada el febrer
per cobrar 359 lliures taxades per Sr. Intendent sobre el comerç, negoci
i indústria de la vila, obliga a fer una llista per pagar prompte i
alleugerir-se de la càrrega que la dita presència militar comporta.
Un altre gravamen -del 1720- cau sobre els habitants de la població
quan el baró d'Huart, governador i corregidor de la Plaça de Girona i
son Corregiment, recorda sobre la paga de l'anual salari del dit
Sr. Corregidor i la dels Alcaldes Majors: a Sant Feliu li correspon de
pagar 123 lliures bar. 15 sous, amb sis dies de temps a partir de la
recepció de la dita ordre. La Universitat es va veure obligada a fer nova
talla a raó d'un sou, sis diners per cent, entre tots els habitants.*12)
A finals d'any, el batlle Joan Quintana declarava que els deutes
totals eren de 20.000 lliures catalanes (Cadastre i Reial Imposició de
Girona, 237 lliures; Regiment de Cavalleria d'Algarve, 1.824 lliures;

(9) Id. 23-XII-1716.
(10) Notaria gener 1717.
(11) Man. d'acords 2-III-1719.
(12) Id. 19-IV-1720.
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pensions censals, 17.000 lliures; deutes diversos, més de 1.000 lliures,
etc.).< 13 >
Com que començà per aquest temps la pesta de Marsella obligà a
un control rigorós per terra i mar, amb el corresponent aïllament dels
viatgers procedents de França, les persones destinades a guardes del
contagi foren exemptes de contribuir al Cadastre la quota corresponent
als dies que actuaren/ 14 '
Passen els anys i les dificultats de la imposició persisteixen; per això
tenim que Joan Pellicer va a Barcelona per mirar d'alleugerir-la(15). Hem
indicat abans els embargaments a què es veuen sotmesos els morosos (vi,
joies), però com que la Tresoreria General, havia lliurat carta de
pagament a favor de D. José Vallejo, governador interí de la Plaça de
Girona, sobre la taxa del Cadastre de la Vila i per cobrar les 1.400 lliures
a què pujava, envià un tinent, un sergent i 20 soldats, Dragons de
Cavalleria, a discreció militar*16', obligà a reunir-se els Regidors i amb
llicència del Batlle Geroni de Campmany, obtingueren 700 lliures,
adelantades per guixolencs solvents, a raó de 50 lliures a cada u dels
mariners següents: Bernat Vidal, Joan Anglada, Josep Suris, Miquel
Cateura a més dels negociants Benet Pellicer, Joan Pellicer, Joan Salamó,
del passamaner Josep Cabanyes, del botiguer Cosme Patxot, del Ciutadà
Honrat Benet Barraquer etc.
Pel març hi ha el nomenament de Feliu Andreu -familiar del St.
Ofici de la Inquisició- com a receptor de rendes, potser amb l'intent de
poder ésser escoltat en els llocs oficials per buscar solucions a la crescuda
imposició. El mes següent -abril- hi ha dintre dels components de la
Casa Gran, un conflicte especial que començà a finals de març, quan
soldats de guàrdia de la dita Casa no deixaren entrar-hi els regidors Benet
Barraquer i Cosme Patxot. Posteriorment quan ho pogueren fer, sembla
que per la seva part volien tancar-la per no deixar entrar altres
companys, entre ells Benet Ayguaviva (17) . Benet Barraquer fill quedà
retingut a Barcelona per sospita d'haver-se apropiat dels papers del
Cadastre i el Segell del Comú; finalment el batlle Geroni de Campmany
escriví a l'Intendent General, que havia estat un error ja que eren el
susdit Ayguaviva i el secretari Salvador Rovira, els que ho havien
retingut.*18 >
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Id. 25-XII-1721.
Notaria 18-1-1722. Id. 30-VII-1737.
Man. d'acords 24-111-1727.
Notaria 7-II-1729. Man. d'acords 12-VIII-1729.
Notaria 5-IV-1729.
Id. 4-V-1729.
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L'opressió fiscal a l'any següent -1730- continua intensa segons una
«determinació» que copiem del Manual d'Acords corresponent: «L'any
passat se carregà a la Universitat 1.416 lliures i 4 sous en el repartiment
del R. Cadastre; ço és 10% de sos emoluments, 301 lliures i 16 sous, més
1.114 lliures per atrassos del 1720 al 1728 inclusiu, que és la meitat de
2.228 lliures i 16 sous que demana el Sr. Intendent General. Es feu veure
la impossibilitat del Comú de satisfer aquesta xifra ja que els ingressos
mensuals són de 48 lliures i 16 sous. Es pagà el terç mentres hi havia a
discreció militar, un oficial, un sergent i 10 soldats del Regiment de
Cardona i vingué un oficial i 8 soldats del Regiment de Belgia (?), també
a discreció. Es quedaren a deure 306 lliures al de Cardona i 838 lliures
al de Belgia. I en vista que les diligències amb l'Intendent foren negatives,
es demanaren préstecs a particulars i s'acordà arrendar per 5 anys la
gabella de l'oli»'19). Sembla que aquesta fou atorgada al regidor Benet
Bosch per la xifra de 1.100 lliures, però no sé per quin motiu fou
anul·lada per la Reial Audiència.'20'
Els regidors intentaven cercar motius per fer cotitzar tots els
ciutadans, però moltes vegades fallaven, com era el cas dels clergues i
familiars del Convent per ésser exempts. També hem indicat com a
través de la influència de Feliu Andreu, potser buscaven alleugerir llurs
trifulques pecuniàries, destinant-lo per això, a Receptor de l'Impost del
Cadastre amb poder per a compondre i retirar les cartes de pagament,
assistir els regidors com igualment els auxilis militars per facilitar la dita
imposició, amb sou inicial de 25 lliures que s'augmentaren amb 25
lliures més al poc temps'21'. S'acordà igualment contractar el germà de
l'esmentat Andreu, fra Anton, religiós trinitari calçat i lector de teologia
a Barcelona, com a predicador de la propera Quaresma i de la festa del
Sant Patró<22). Finalment, per rematar les seves gestions «sobre les
vexacions que està patint la Universitat i particulars per raó del
R. Cadastre i diària discreció militar no obstant diferents recursos, se
sol·licità del Governador de Girona que parlés amb Sa Excel·lència».
Aquest demanà que pugés un regidor per tractar de la qüestió i acordaren
encarregar al ja citat Feliu Andreu, les dites diligències.'23'
En contrapartida a tantes malures econòmiques, aquest any es
tingué una collita extraordinària de vi.
(19) Man. d'acords 25-111-1730.
(20) Id. 1731, nota al final del volum.
(21)Id. 18-VI-1730.
(22) Id. 10-IV-1730.
(23) Id. 17 Í29-IX-1730.
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A principis de 1733 mor Feliu Andreu i s'ocupa del Cadastre el
regidor Anton Cabanyes, que passa dificultats per pagar el primer terç,
mentre de Girona se li anuncia l'arribada d'una partida de cavalleria per
a col·laborar en la recaptació; en vista de les dificultats, els regidors són
aconsellats d'adelantar el pagament del segon terç per suplir el primer.'24'
El 1736 hi ha la venda, en encant públic, de béns mobles i joies
obtingudes en les «discrecions militars» dels que debien al Cadastre i la
paga dels soldats de les dites discrecions; sembla, però, que a pesar de
la crida feta pel nunci, ningú no respongué'25». Mentrestant, de la
Tresoreria General de l'Exèrcit i Principat de Catalunya s'extenia rebut
al Síndic guixolenc, per valor de 2.000 rals d'ardit, relatius al Cadastre
atrassat de 1729.
La pressió fiscal sembla que ja comença a ésser més tolerada a
St. Feliu. Anys de relativa pau interior permeten expansionar el comerç
amb el corresponent creixement del nombre d'embarcacions locals i la
seva presència a la tradicional fira de Bellcaire o al port de Marsella,
entre altres rutes. Per això el 15 de novembre del 1737, el sergent del
regiment d'Infanteria de Burgos, desplaçat des del 12 del mes anterior a
la vila pel cobrament del Cadastre, pot declarar notarialment que en cap
població no ha trobat més diligència, en cobrar el dit impost, que a la
nostra.'26)
Al mateix temps apareixen en els contractes de masoveria, com
tenim d'exemple en Benet Barraquer, la clàusula de l'obligació per part
del masover, de pagar cada any els 2/3 de la imposició del Cadastre.'27'
Per aquest temps comença a sortir el nom de Jaume Marsillach com
a home de confiança de la Universitat amb el nomenament, el 1737,
d'Administrador de la Pia Almoina i l'any següent com a col·lector del
tribut cadastral.
GUARDES DE LES REIALS RENDES

Una altra de les preocupacions que neguitejaren els guixolencs o
almenys a algun d'ells, foren les inspeccions portades a terrne pels
Guardes de les R. Rendes a les cases sospitoses d'existència de material
de contraband afectat pels monopolis o estancs, com eren el tabac i la
sal, a més de la roba que tenia encara l'antic gravamen de la bolla.
(24)
(25)
(26)
(27)

Id. 13-VIII-1734.
Id. 30-1-1736.
Notaria 15-XI-1737.
Id. 3-V-1738.
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Com a monopoli, el tabac era més important que el de la sal, però
no sembla pas que això afectés la nostra població, ja que no coneixem
inspeccions fetes per dit motiu. El que sí indica la importància
econòmica que representava per a l'Estat, és la sistemàtica destrucció
que del seu magatzem feren els sublevats «fusillers», quan el 1718
entraren a la vila i danyaren les partides de tabac del Brasil en corda,
tabac en pols, havanos, cigars, tabac de Virgínia, etc.'28'
La sal seguia en importància, i més en una població marinera amb
indústria de salaó; per això en les invasions de partides armades
contràries a Felip V, dintre de la vila, una de les primeres providències
era assaltar l'alfòndec, per la pèrdua econòmica que això representava'29*
ja que en un inventari de rutina, es comptà fins a 148 faneques de sal,
essent la capacitat d'aquesta d'uns 55,5 litres.*30'
La sal corrent procedia de les Reials salines dels Alfacs i el seu
trasllat promovia un intens trànsit d'embarcacions petites de cabotatge
carregades d'aquest element. Però també n'hi havia de contraband,
anomenada sal de Suïssa, que tenia la bona fama de salar més. Incautada,
era posada a la venda com la del país i al mateix preu'31*. D'aquest
alfòndec sortia sal, també, per a Girona.
El control de la sal pels Guardes Reials devia ésser molt sever; això
obligava a declarar, quan la venda de grans partides de sardina salada,
que havia estat preparada amb sal comprada al magatzem reial'32'. Com
a mostra curiosa de la inspecció portada a terme pels Oficials de les
Rendes, tenim que una persona del camp, de qui se sospitava que en
tenia de contraban, es buscà en el ruscam de les abelles del mas i se'n
trobà de camuflada dintre de dos ruscs.'33'
Un altre producte que es controlava amb molta rigorositat era la
roba, com ja hem dit, per vigilar si portava «la bolla» o senyal d'haver
pagat un impost que ja venia de molt de temps abans de la nova dinastia
i que no s'abolí fins el 1770. Sembla que els infractors eren més aviat
gent modesta.

(28) Id. 5-VIII-1719.
(29) Id. 25-XII-1720.
(30) Man. d'acords 1-IV-1732.
(31) Notaria 8-VIII-1726.
(32) Id. 15-VII-1721.
(33) Id. 1-X-1724.
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LLENYA

Una de les càrregues que hagué de suportar el Comú fou l'aportació
de llenya a diversos organismes oficials; així tenim que l'any 1718
s'entregaren més de 2.000 qq. per a la nau St. Felipe i altres vaixells, al
Sr. Intendent, al Governador i al Prebost General dels Exèrcits;
igualment a diverses guàrdies de soldats, l'hospital del Regiment de
Tornado (?) etc<34). Grans partides de llenya foren traslladades per mar
a Barcelona, la majoria per cremar a la Ciutadella.
MONEDES

Per acabar d'arrodonir les trifulgues econòmiques dels guixolencs,
s'hi afegí el problema de la diversitat de moneda que corria per la nostra
terra degut a la guerra i que pel nostre estudi les classificarem en:
a) moneda catalana; b) moneda nacional però no catalana, i c) moneda
estrangera.
La catalana era la més apreciada tant en el nostre país com a fora
enfront de la del regne de Castella, llavors molt desvaloritzada. Sobre la
clàssica fórmula d'una lliura igual a 20 sous, un sou igual a 12 diners i
un diner igual a 2 malles, jugaven una sèrie de diferents monedes que
exposarem segons ens han revelat els documents consultats:
Dobla d'or = 5 lliures i 12 sous = 4 rals de vuit = 56 rals d'ardit.'35'
Pesseta = 2 lliures i 16 sous .(36)
Ral de vuit = 1 lliura i 8 sous = 14 rals d'ardit.(37)
Ral d'ardit = dos sous.
Ral de velló = 2 diners i mig.<38'
Igualmente hi havia la moneda fabricada a Barcelona en temps del
Pretendent austríac i que la trobem citada, quan fou retirada, de
«moneda intrusa» i que, en aquells anys, tenia un valor, «la xica», d'una
malla; posteriorment i junt amb la també poc valorada «creu aragonesa»,
només es pagà pel pes del metall a raó de 8 sous per lliura de dotze unces
de pes.<39>
Del segon grup hi ha la ja citada «creu aragonesa», de la qual es
feren paperetes de dobla, de ral de vuit, de 12 rals d'ardit, de rals de
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

(A.H.M.S.F.) Llibre del Clavari, cubeta 33, lligall 34.
Notaria. 30-X-1714-Id. 29-IX-1725-W. 3-IV-1743.
Id. 20-IV-1743.
Id. 30-X-1714-Id.ll-XII-1732.-Man. d'acords, 21-111-1712.
Man. d'acords. 3-VII-1712.
Id. l-VI-1718.

149

10

BENET JULIÀ i FIGUERAS

quatre, de rals de 7 sous i finalment de 3 sous i 6 diners. Durant l'estiu
del 18, el poble oferia resistència a acceptar-la per falta de confiança i
duplicant per dit motiu, el preu de les mercaderies'40*. En aquest apartat
trobem les monedes castellanes següents:
Pesso de plata
Escut = 2 pessos de plata(41) què's cotitzaren a 2 lliures i 10 sous o
bé 20 rals d'ardit.*42)
Dobler de 2, 4, 8 escuts/43)
Ducat = 11 rals de velló.(44>
En el tercer grup o de la moneda estrangera hi ha representat el
croat portuguès d'or a 12 lliures'45) i la dobla de 9 lliures.(46)
Finalment el franc francès el valoren a 10 sous.(47)

(40) Id. id. Notaria 16-VII-1718.
(41) Man. d'acords. 21-1-1713. Notaria .10-1-1719.
(42)Man. d'acords 21-11-1714.
(43) Notaria 10-1-1719.
(44) Id. 8-X-1725.
(45) Man. d'acords 21-111-1713.
(46) Notaria 20-1 V-1743.
(47) Man. d'acords 21-1-1713.
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EL BOMBARDEIG DE SANT FELIU
(1747) I «EL FORTÍ»
PER
JOAN TORRENT i FÀBREGAS

Vers le meitat del segle XVIII, Espanya estava en guerra amb
Anglaterra. Fou una guerra essencialment marítima i de llarga durada,
en la qual els anglesos gairebé sempre portaren la iniciativa dels atacs
als ports peninsulars, en accions de devastació i saqueig, i l'apressament
d'embarcacions en altar mar, sense una contrapartida per part d'Espanya
en territori enemic.
Amb l'illa de Menorca en llur poder, el port de Maó, fortificat
inexpugnablement, constituïa una base estratègica de primer ordre que
facilitava en gran manera tota mena d'incursions a la costa llevantina.
Altrament, Maó era ensems port de refugi -consentit pels anglesos- de
les naus de totes les nacionalitats que es dedicaven al cors contra les
espanyoles.
Per a fer front a aquest flagell, el litoral empordanès, especialment
afectat, estava desproveït dels elements de defensa indispensables, i les
poblacions marítimes havien de veure impotents com les naus
enemigues abordaven les platges i s'emportaven les barques carregades
de mercaderies que s'hi havien refugiat.
En aquest sentit, a la vila de Sant Feliu res no s'havia fet per suplir
les muralles que els francesos havien aterrat l'any 1696, i cap bateria
fixa no protegia l'accés a la platja. La defensa, per tal d'impedir els
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1. Panoràmica parcial de Sant Feliu, segons dibuix anònim de la segona meitat del segle
XVIII (còpia facilitada a Lluís Esteva per l'Arxiu de Simancas). A la península dels Guíxols
es pot veure la bateria del Fortí, composta aleshores de tres canons.

desembarcs, es feia a la platja mateix, al terraplè en el qual hi havia,
mentre durà la guerra, uns parapets -fets d'estaques clavades a terra,
reforçades amb feixina i sorra- que servien de protecció als escopeters'".
Quant a l'armament, consistia en els fusells, escopetes i pistoles, de les
quals n'hi havia una reserva a la casa del Comú. Tenim notícia
d'aquestes armes per l'acta del Manual d'Acords de l'any 1738, foli 409,
en què es reprodueix una relació lliurada pel batlle cessant Joan Pellicer
i Bosch, referent a l'ingrés, en el seu dia, de «50 fusells o escopetes de
S.M. i altres 9 fusells i un parell de pistoles, els quals es troben a la casa
de la Vila, així com una peça d'artilleria que hi ha als baixos de la
mateixa casa». Aquest canó havia d'estar disposat per a ésser transportat
(1) B. Julià i Figueres, Notes guixolenques del segle XVIII, «Àncora», 25 juliol 1985.
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a on calgués en cas d'algun atac; cal dir, però, que cap esment no se'n
fa en els documents de 1747 com a element defensiu de la vila en el
bombardeig d'aquell any. I a la muntanya de Sant Elm hi havia un
mascle, canó de poc tamany, que avisava la vila i les embarcacions que
es trobaven en mar, quan hi havia naus enemigues a la vista.
Per això l'atac ferotge que sofrí la vila guixolenca l'any 1747, no es
pot dir que fos un combat, ans bé un bombardeig impune i a mansalva,
com a represàlia per no haver accedit al lliurament de les mercaderies i
efectes que pretenia un navili de guerra anglès.
Aquest episodi és consignat succintament per Francesc i Maria
Josep Sala*2', així: «En esta ocasión, a 13 de junio de 1747, el navío de
guerra inglés de 80 canones, nombrado el «Buey negro», su comandante
Lucio de Brian, la disparo [a la vila] 1.200 tiros de cànon, amenazàndola
en sus cartas, que escribia en lengua italiana, de ponerla mas llana que
una sepultura o reducirla a cenizas, si no se le daba ganado y cierta
crecida partida de dinero, de lo que nada consiguió».
La troballa dels documents oficials del fet, existents a l'Arxiu
Històric Municipal (segons comunicació de Lluís Esteva i Antoni
Blanch) ens permet d'ampliar ací la notícia dels Sala amb dades de prou
interès. Els susdits documents es troben dins el lligall retolat
Correspondència sobre el puerto de los anos 1499 a 1894, núm. de
registre 322, carpeta segona que porta l'epígraf Sobre las ruinas y dans
donats per lo baxell inglés en 1747, 12 y 13 jun, y reclamantho la vila,
canons per la bateria. 1747 a 1753. Dels documents més importants,
donem al final la transcripció amb ortografia actualitzada.
Per ells sabem que el navili de guerra batejat pels guixolencs «Bou
negre», es deia «Colchester» i era comandat per Lucien O'Brien; tingués
80 canons com pretenen els cronistes Sala, o bé 50, segons un ofici dels
regidors al governador, havia d'ésser un dels grossos de l'armada
britànica.
Es veu que el «Bou negre» feia dies que voltava per la costa
perseguint les embarcacions de cabotatge. En una relació del consum de
municions de la vila (Manual d'Acords, 24 juny 1747), apareix que I'l 1
de maig «se gastaren 12 libras pólvora y 11 arrobas balas por hacer el
somatén defendiendo en la playà de San Pol una barca que los ingleses
querian apresar; mas dicho dia se gastaron 6 libras pólvora tirando
mascles en el monte San Elmo, avisando a los bastimentos que venían
(2) Memorias históricas de la villa de San Feliu de Guíxols, «Estudis sobre temes del
Baix Empordà», vol. IV, 28, refi1 63.
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de la parte de poniente, y tomaren puerto en la villa, por ocasión que
un pinque y un navío inglés les querían apresar».
El matí del 12 de juny, el pinc i el «Colchester» ancoraren a la
badia, a poca distància de la platja, i el seu comandant feia arribar a
mans de les autoritats de la vila un missatge, escrit en italià, en què
comunicava el propòsit «d'apressar i destruir un gran nombre de
bastiments espanyols de diverses classes que hem vingut perseguint i que
s'hi han refugiat». Adverteix que els vilatans s'abstenguin de tota
resistència i que ensems li lliurin les mercaderies i efectes desembarcats;
en cas contrari, el navili no partirà que no hagi convertit en cendres la
població; i assenyalava un termini de mitja hora per a la resposta.
La nit abans, una de les barques havia descarregat els efectes que
portava, consistents en 1500 fusells per a les tropes i el vestuari complet
de tres batallons d'infanteria, tot el qual fou dipositat a la casa del Comú.
Havent les autoritats guixolenques respost negativament a les
pretensions de l'enemic, tot seguit els canons del «Colchester»
començaren a disparar sobre la vila. A migdia les seves llanxes
intentaren emportar-se les embarcacions que hi havia ancorades, essent
rebutjades amb trets de fuselleria, i sols aconseguiren agafar una tartana
-amb càrrega de vi- que es trobava quelcom enfora. Tot el dia continuà
a intervals el bombardeig.
Mentrestant, en resposta a la crida dels regidors municipals als
pobles veïns i al govern de la província, acudiren tot seguit diversos
somatents, així com, de Girona, un capità amb cinquanta soldats de
cavalleria i alguns altres d'infanteria amb municions.
L'endemà, a primera hora del matí, novament el capità del navili
anglès trameté a les autoritats guixolenques una comunicació, escrita
també en italià, en què repetia les amenaces de convertir la vila «en un
museu de ruïnes» si hom no li entregava tots els bastiments que hi havia
al port, amb llurs carregaments, o bé una quantitat en moneda
equivalent a llur valor. Havent respost les autoritats amb un altre refús,
tot seguit, des de les 7 del matí fins a les 11, i de les 5 de la tarda a les
8, el navili anglès continuà el bombardeig de la vila, desfogant així el
despit i la seva ira.
Sense haver aconseguit el seu propòsit, l'endemà, entre les 5 i les 6
del matí, el «Bou negre» llevà àncores i es féu a la vela vers llevant. Per
tot botí s'emportava el carregament de vi de la tartana, la qual incendià
en anar-se'n.
Es veu que el «Colchesten> romangué encara, durant algun temps,
en aigües de llevant. En el M anual d'Acords (acta de 3 agost 1747) consta
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la declaració del patró de barca Sebastià Bosch. Diu que, mentre
navegava portant mercaderies de Bellcaire, fou perseguit per un navili
anglès, que pogué refugiar-se al port guixolenc, i que s'apressaren a
descarregar la mercaderia que dipositaren al magatzem de Cosme Patxot.
Hom calculà que, en els dos dies que durà el bombardeig, el navili
anglès disparà prop de 1.200 canonades, amb bales de 24 i encadenades,
per a major eficàcia destructora. Els guixolencs respongueren amb
abundant foc de fuselleria; l'esmentada relació del consum de municions
dóna les xifres dels dies 12 i 13 de juny; consistien en 3 arroves i 23
lliures de pólvora i 2 arroves i 17 lliures de bales, despeses per gent de
la vila i els sometents dels pobles veïns; aquestes xifres no incloïen la
munició despesa per la tropa procedent de Girona.
Quant a les víctimes, hom assenyala dos mariners anglesos morts,
mentre que a la vila només hi hagué un paisà de Llagostera, «ferit de
pedra».
Els efectes devastadors del bombardeig foren considerables. Una
primera estimació dels danys causats als edificis i embarcacions els feia
ascendir a 20.000 pessos. Amb data 17 del mateix mes, una comissió
pericial composta de paletes i fusters lliurà a l'Ajuntament certificació
detallada, casa per casa, del que costaria només de tapar i reparar els
forats produïts per les canonades; el nombre de cases perjudicades era
de 104 -aproximadament la quarta part de les existents a Sant Feliu-,
25 de les quals pertanyien a mariners i pescadors; i els danys es valoraven
en 1.773 lliures barceloneses; els perits advertiren que els danys
intrínsecs de les parets i sostres dels edificis eren incalculables, ja que
les cases estaven rompudes de dins, de manera que mai més no tindrien
la resistència d'abans, i reedificar-les costaria més de 15.000 lliures. Una
altra peritació, aquesta a càrrec de mestres d'aixa i calafats, de les
embarcacions que resultaren destruïdes o avariades, en nombre de 19,
ascendia a 1.652 lliures, comprès el carregament de vi i aiguardent.
Amb la convicció que el bombardeig s'hauria pogut evitar si la vila
hagués comptat amb una defensa adequada, i per tal de prevenir d'altres
atacs, l'Ajuntament s'adreçà al capità general de la regió, amb ofici de
20 de juny, fent palès el greu perill a què estava exposada la vila pel fet
gairebé quotidià de buscar acolliment al seu port els bastiments
perseguits pels corsaris, del què n'era prova el terrible bombardeig que
acabava de soportar. I hom demanava que fossin instal·lats, «en el paraje
que en tiempo se fabricaban navíos (que es muy a proposi to para
resguardo del puerto)», quatre canons de 24, mentre durés la guerra,
«pues con ellos estaria la villa totalmente resguardada de todo insulto a
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que cada dia estamos expuestos». Havien de tanscòrrer quatre anys llargs
abans que es realitzés l'aspiració dels guixolencs, i encara migradament,
ja que es reduí a la meitat el nombre de canons sol·licitats.
Alhora que el consistori municipal feia aquella gestió, adreçava al
rei un memorial en el qual se l'informava del desastre sofert per la vila
per tal de protegir les embarcacions refugiades al port i salvar els
carregaments, entre els quals hi havia el vestuari de tres batallons i 1.500
fusells destinats a l'exèrcit, valorats en 574.000 rals de bilió; i hom
suplicava a S,M, que, atès que s'havia prestat un servei tan important,
la vila fos indemnitzada per la despesa feta en la reparació dels danys.
Malgrat que l'Ajuntament atorgà poders a Domènech Matutano perquè
el representés en la demanda, segons comunicava al rei en escrit de 27
agost d'aquell any, sembla que no hi hagué sort i que no s'obtingué cap
subvenció de la Corona, ja que cap altre document no hem trobat que
s'hi refereixi.
Més afortunada fou la petició de canons. La instal·lació de la bateria,
reduïda a dos canons, degué efectuar-se l'octubre de 1751 -o sigui, al
cap de quatre anys-; un ofici del governador als regidors guixolencs del
16 d'aquell mes informava que el capità Janot, comissari d'artilleria, iria
a la vila «a colocar en la bateria construída los dos canones de que està
dotada, y en los almacenes las municiones y utensilios para el sevicio
de las piezas»; ensems donava una sèrie d'instruccions concernents a
l'allotjament dels soldats encarregats del servei de la bateria, a la
participació i atribucions dels regidors en les accions de defensa, i al
registre del consum de municions.
Aquest document, pel que tenim notícia de l'establiment de la
bateria fixa, no diu el lloc on s'instal·là; no hi ha dubte, però, que fou
al cim de l'esperó dels Guíxols, conegut més endavant pel «Fortí»
-vulgarment el «Fortim»-, al mateix lloc on a la darreria del segle passat
es construí l'edifici de la Societat Espanyola de Salvament de Nàufrags.
Corrobora aquesta situació un gravat de la vila de l'any 1787 que es
conserva a l'Arxiu de Simancas(3); com es pot veure en el fragment
ampliat que reproduïm, els canons instal·lats a l'esplanada eren protegits
per un parapet, i a poca distància hi havia una caseta on es tenien els
pertrets i l'utillatge per a servei de la bateria, així com la pólvora i bales
per al consum immediat, i que sens dubte devia servir així mateix per
a resguard del cos de guàrdia.
(3) Publicat pel P. Ernest Zaragoza, «Àncora», 24 juny 1976.
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En les instruccions referents a les competències dels regidors, en
ordre al manteniment i servei de la bateria, s'estableix que, no havent-hi
un oficial de tropa a la vila, el batlle comandarà la bateria i vetllarà en
tot moment per la defensa del port i les embarcacions i per la conservació
i custòdia de tot el referent a les peces d'artilleria i especialment de la
pólvora, «para que no suceda desgracia».
Les reserves de municions i pertrets es custodiaven al polvorí, un
edifici construït expressament, conegut per «casa o torre de la pólvora»;
es trobava a l'acabament de la baixada dels Guíxols, al costat del camí
que comunicava el carrer de Mitjagalta (avui passeig dels Guíxols) amb
la platja de Calasanç, i distava de la bateria uns 150 metres. Era una
torre de planta quadrada o rectangular d'uns 8 o 10 metres d'elevació,
amb obertures en forma d'espitllera a diverses altures. No ens consta
quan fou alçada; en tot cas, la seva construcció no devia remuntar-se
més enllà de l'any 1696, quan la vila encara era murallada i el polvorí
devia ésser dins el clos.
Cada vegada que la bateria entrava en acció, el sergent o caporal
que n'era encarregat donava compte al batlle de la munició despesa,
ensems que en feia anotació en una llibreta-registre. Aquesta llibreta,
conservada a l'Arxiu Municipal, lligall 953(4), ens permet de seguir
l'activitat de la bateria des de la seva instal·lació fins a la guerra de la
Independència; la intervenció més destacada que tingué en aquest
període degué ser la del dia 31 de maig 1795, amb motiu del combat
entre el navili de guerra espanyol «El Montanés» de 80 canons, refugiat
al port, i una esquadra francesa composta de sis vaixells de línia
fortament armats.
La torre de la pólvora es mantingué dempeus fins a l'any 1899 en
què fou enderrocada, quan feia molt temps que havia deixat de servir
com a polvorí, i després que fos utilitzada com a fortí en les guerres
civils, adossada al mur que rodejava la part de terra dels Guíxols.
Darrerament serví d'aixopluc als captaires mancats d'habitatge, i era
coneguda per «torre dels pobres».
L'any esmentat, un grup de veïns sol·licitaren a l'Ajuntament
(Manual d'Acords, acta de 24 setembre 1899) l'enderrocament de la
torre, justificant-ho pel seu estatïuinós, fins al punt -deien- que la torre
constituïa «un peligro inminente para el publico que ha de transitar por
el indicado camino, así como para los trabajadores que han de ganar su
(4) Vegeu-ne la descripció en el meu article Bastiments enemics en el litoral guixolenc.
Notícia del Fortí (1752-1808), «Àncora», 5 febrer 1976.
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subsistència en la fàbrica que hay al pie del referido edificio»; ademés
al·legaven que era un focus d'infecció, pel fet d'acollir-s'hi vagabunds
de tota condició. La instància fou llegida a la sessió del 8 d'octubre i el
Consistori n'acordà l'enderrocament.
El setmanari «El Puerto» del dia 21 es mostrà disconforme amb
l'acord municipal. «No atinamos a descubrir», deia, «el motivo por el
que se ha acordado derribar la torre del Fortín, conocida antiguamente
por casa de la pólvora. No hallamos ventaja alguna en el derribo de la
caseta mencionada, toda vez que el sitio en que està construïda està
separado del casco de la población y con tal acuerdo se priva de asilo a
alguna família pobre».
DOCUMENTS
I

Carta en italià (traduïda per nosaltres) del capità anglès Lucien
O'Brien a bord del navili «Colchester», en el port de Sant Feliu, als
magistrats i habitants de la vila.
Sant Feliu, 12 juny 1747.
Havent vingut a aquest port de S. Fillou amb la intenció de fer presa
i destruir un gran nombre de bastiments espanyols de diverses classes
que hem vingut perseguint i que s'hi han refugiat, declarem per la
present als magistrats i habitants de S. Feliu que, si s'abstenen de donar
cap socors o assistència als dits bastiments i lliuren a les meves mans la
mercaderia i altres efectes desembarcats d'ells, no es causarà cap molèstia
ni dany per aquesta nau ni per cap oficial ni soldat pertanyents a ella;
però, cas que algun habitant de la vila de S. Feliu o qualsevol soldat o
paisà s'atreveixi, a la platja, a ajudar els bastiments, impedir, molestar
o ofendre d'alguna manera la força de sa majestat britànica que m'és
encomanada, en el seu designi d'apresar o destruir els susdits bastiments,
declarem solemnement que la nau no partirà d'ací que no hagi convertit
en cendres la vila. A la present haurà de donar-se resposta en una mitja
hora, passada la qual acabarà tota treva. Donat a bord del «Colchester»
el 12 juny 1747.
AHMSFG, lligall 322.
II

Comunicació del governador del corregiment Joseph de Córdoba y
Alagón als regidors guixolencs.
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Girona, 12 juny 1747.
En vista de la carta de Vms., doy orden para que pasen luego a esa
villa un capitàn con 50 soldades a caballo y algunos desmontados, para
que, con el somatén de esa villa y los de los pueblos inmediatos, que
supongo habràn Vms. avisado y acudido, defiendan las embarcaciones
que se hallan en ese puerto. Y en cuanto a la carta del comandante del
navio que Vms. me remiten, le responderàn que no son Vms. duenos de
hacer la entrega que solicita, respecto de que se halla en la villa oficial
graduado con tropa, y que el y Vms. estan subordinades al comandante
general del partido, quien tiene dadas ordenes en contrario. Y que
cualquier dano que quiera hacer a la villa resultarà contra los pobres
paisanos y no contra el Rey. El jefe que va mandando la tropa lleva la
carta del capitàn del navío.
AHMSFG, lligall 322.
III

Carta, escrita en italià, del comandant del «Colchester» als
magistrats i habitants de la vila guixolenca.
Sant Feliu, 13 juny 1747.< 5 >
Després d'haver donat una lleu prova del dany que seguirà, segons
advertiment fet, he jutjat oportú intentar encara una altra vegada
d'induir a sotmetre's en el terme proposat, i per advertir que és a les
vostres mans el poder deslliurar les cases i bastiments de la ruïna que
els amenaça; i que això serà possible fent-me lliurament de tots els
bastiments espanyols que es troben en aquest port i llurs carregaments, o
bé trametent una quantitat equivalent al valor dels bastiments, etc., cosa
que podrà fer-se tan aviat com vostres senyories m'hauran donat
acolliment suficient. Aquesta és la darrera proposta que em resta de fer
a vostres senyories, en el ben entès que estic disposat, cas de refusar-la,
a no deixar aquest port sense que la vila sencera sigui convertida en un
museu de ruïnes. Espero la vostra resposta immediata. =P.S. Cas de no
posseir la suma suficient de diner, intentaré que la tripulació s'acontenti
amb el vestuari i d'altres provisions^ Als magistrats de la vila de
S. Fillou.
AHMSFG, lligall 322.

(5) Document indatat. Hagué d'ésser escrit i lliurat l'endemà, a primera hora del matí,
de l'anterior carta del capità del navili anglès.
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2. Racó de Llevant (quadre del pintor Pons i Martí devers 1805), quan la bateria del Fortí
feia temps que no existia i l'edifici del Salvament encara no s'havia construït al lloc que aquella
ocupava.

IV

Comunicació del batlle i regidors al governador Joseph de Córdoba
y Alagón.
Sant Feliu, 14 juny 1747.
Excm. Sr<6» ...Continuando el dia 13 desde las siete de la mariana
hasta las once, y de las cinco de la tarde hasta las ocho, en cuyo tiempo
ha disparado cerca de mil y doscientos canonazos contra la villa,
monasterio y embarcaciones, causando gran estrago a los edificios,
porque fué el objeto de su ira disparando a estos con bala de 24 y balas
encadenadas para arruinarlos; porque en el dia 12, a medio dia, intento
con sus lanchas llevarse las embarcaciones que se hallaban ancoradas, y
lo embarazaron los vecinos del lugar y los cuatro soldades de infanteria,
matàndoles un marinero e hiriéndoles algunos. Y porque no hemos
querido entregarle los vestuarios que en la noche del once para el doce
desembarcamos y pusimos a resguardo. Como también porque no hemos
querido entrar en convenies ni dar oídos al patrón de un trinque catalàn
(6) Les deu ratlles següents són il·legibles per haver-se fet gairebé invisible la tinta. Es
veu que feien referència al bombardeig del dia 12. A la setena ratlla he pogut desxifrar els
mots «el Navío inglés de 50 canyones».

160

EL BOMBARDEIG DE SANT FELIU (1747) I EL «FORTI»

11

que nos envio dos veces y se le rechazó con el fusil porque, aunque es
verdad que este patrón con su pinque se había hecho prisionero del
inglés, sabíamos que se había rescatado por 2.500 pesos, y así
desconfiamos de el. El dicho pinque se hizo a la vela esta mariana a las
cinco y tomo el rumbo de la parte de poniente, cuando el navío tomo
el de levante. En este dia se llevaren una tartana de esta villa cargada
de vino, por hallarse algo mas afuera; no obstante que se les hizo mucho
fuego con el oficial de infanteria, soldades y algunos somatenes que
habían llegado, y fue muerto otro marinero. A la tartana le pegaron
fuego esta manana, habiéndose tornado el vino. En la gente no ha habido
desgracia alguna, solo una pequena herida de piedra a un paisano de
Llagostera. En la villa, monasterio y embarcaciones ha hecho mucho
dano, que discurrimos llegarà a veinte mil pesos, sin el gasto que el
Común ha hecho en municiones, ademàs de las que V.E. nos ha
remitido. El navío levantó el àncora esta manana y se hizo a la vela entre
las cinco y las seis, llevando su rumbo hacia levante; y hemos tenido
aviso que había un pequeno navío o barca a la guarda hacia Palamós,
y esperamos saber si el navío inglés va a aquel puerto para acudir allà
con la tropa y somatenes que a este fin està detenido aquí, y solo se ha
despedido el somatén de aquella villa.
Sr. Excmo.: Esta villa està muy expuesta a padecer estos trabajos
cada dia, así por los ingleses como por los moros, y solo por la falta de
cuatro canones, pues si los hubiera la villa sola sabria librarse de estos
insultes. Y atendiendo hacer si puede precaverse de este dano, resuelve
enviar a Barcelona persona que solicite estàs piezas, aunque sea a su
costa; para hacer esta diligència, suplicamos a V.E. nos de su permiso
para poder pasar a Barcelona, y si la mereciésemos de V.E., su
recomendación, podria lisonjearse la villa de que lo conseguiria.
Quedamos para servir a V.E., interin que quedamos rogando a Dios para
su noble persona los anos que desea y nos mande, de esta villa de Sant
Feliu de Guíxols, junio 14, 1747.
Excmo. Sr. Besan las manos de V.S. sus mas humildes servidores,
el baile y regidores de la villa de San Feliu de Guíxols.
AHMSFG, lligall 322. Esborrany.

v
Comunicació del governador Joseph de Córdoba y Alagón als
regidors guixolencs.
Girona, 17 juny 1747.
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Aunque no me habían avisado los parajes de donde habían acudido
los somatenes ni con que número, obtuve el estado, y reconocí por el la
falta de todos los lugares de donde pudieran haber acudido y de la poca
gente con que todos acudieron, particularmente del Castillo de Aro. Por
lo que inmediatamente se dio providencia y se ha cargado la mano a
esta bailia, y ahora de nuevo se cargarà al regidor Gerónimo Casadellà
por su desorden en obras y palabras.
Suponiendo yo que con la duración de la fusilería habían quedado
a Vms. pocas municiones, prevengo a Vms. no estén sin ellas, viniendo
a buscarlas siempre que tenga comodidad.
Dios g? a Vms. ms. as. = Jph. de Córdoba y Alagón.
AHMSFG, lligall 322.
VI

Comunicació del comissari de guerra Joseph de Condaminas al
batlle i regidors de Sant Feliu.
Girona, 17 juny 1747.
El patrón Bartolomé Bosch pasa con su pinque nombrado la
«Virgen del Buen Viaje» a cargar el vestuario que se depositó en esa
vi lla, sacado de la embarcación del patrón Matías Sagarra. Y dispondràn
Vms. que, ganando los instantes, se haga el embarco, así del expresado
vestuario como de los cajones de armas y demàs efectes de S.M. que
dejó Sagarra, formando Vms. relación distinta de los gastos ocasionades
en el desembarco y embarco, y la pasaràn Vms. a mis manos para
providenciar su satisfacción. Dios g? a Vms. m* a? = Joseph de
Condaminas.
AHMSFG, lligall 322.
VII

Relació dels danys causats pel bombardeig als edificis de la vila
Sant Feliu, 17 juny 1747.
Auto de relación de danos y ruinas hechos por el navío inglés en
las iglesias y casas de los individuos y particulares de la real villa de San
Feliu de Guíxols en los dias 12 y 13 del mes de junio del presente ano
de 1747. Ante Salvador Roura, notario real y publico y secretario del
Ayuntamiento de dicha villa.
Sépase por esta pública escritura como hoy, dia diez y siete del mes
de junio de mil siete cientos cuarenta y siete, dentro de la casa del Común
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de esta presente real villa de San Feliu de Guíxols, del corregimiento de
Gerona, nosotros, Salvador Aurich y Juan Bernich, albaniles, y Rafael
Baguer y Joseph Cortada, carpinteros, al presente habitantes en dicha
villa. Mediante el juramento que tenemos prestado, en mano y poder de
Salvador Roura, notario real y publico y secretario real del Ayuntamiento de la indicada villa, hacemos la relación siguiente. Que habiendo
atentamente reconocido las casas de los habitantes maltratadas de los
canonazos que los dias 12 y 13 de dicho corriente mes de junio disparo
el navío inglés a la ruïna contra las citadas casas, decimos y consignamos
que es inestimable el dano intrínseco de las paredes y edificios de las
expresadas casas, a ocasión que aquellas estan quebradas de dentro; y
que no se hagan de raiz, no pueden jamàs tener fuerza como de antes
de la ruina, y aunque nos diesen quince mil libras y mas, no nos
obligaríamos a reedificarlas; y solamente evaluamos las cantidades que
se necesitan para cerrar y reparar los agujeros que han hecho las balas
a las citadas casas, y maderas, de los duenos respectivos de ellas, que son
como siguen. [Segueix relació nominal dels propietaris, amb indicació
de llurs oficis i quantitat o import del dany sofert. El total de cases
perjudicades és de 104. Les partides més importants corresponen als
propietaris: Domènech Matutano, 390 lliures; Joan Basart, paleta, 108;
la casa del pagès jornaler, 108; Benet Bas, 106; Salvi Borrell, 98; església
parroquial, 80; Joan Bartró, mariner, 60; església de Sant Joan, 50;
Antoni Cabanyas, botiguer, 34; doctor Pere Tauler, 32; la casa de la vila,
30; Benet Barraquer, 25; casa i corral de la vila, 20; hospital de pobres,
2 II. i 10 sous, etc.].
Las cuales cantidades juntas, salvo error de cuenta, importan mil
setecientas setenta y tres libras diez y seis sueldos, moneda barcelonesa.
La cual relación han hecho dichos maestros a pedimiento y instància de
los magnífícos Salvio Borrell, baile, y Miquel Aloy, Joseph Mercader,
Joan Recasens, Josep Cabanyas, Joaquim Remus y Juan Rexach,
regidores de la Universidad de dicha presente real villa, como mas
interesados a estàs miserias. De todo lo que doy fe el dicho real
secretario, siendo en todo presentes por testigos Juan Blanch, escribiente,
y Joseph Rigau, macero del susodicho Ayuntamiento, al presente auto
llamados.
AHMSFG, lligall 322. Quadern format per tres plecs (sis fulls) cosits
de paper timbrat.
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VIII
Relació dels danys produïts a les embarcacions de la vila pel
bombardeig
Sant Feliu, 17 juny 1747.
Auto de relación de dafios y ruinas hechos por el navío inglés en
las barcas y laúdes de los individuos y particulares de la real villa de San
Feliu de Guixols, en los dias 12 y 13 del mes de junio del presente ano
de 1747. Ante Salvador Rovira, notario real y publico y secretario real
del Ayuntamiento de dicha villa.
Sépase por esta pública escritura como hoy, dia diez y siete del mes
de junio ano del Sefior de mil setecientos cuarenta y siete, dentro el
archivo de la casa del Común de esta presente real villa. Nosotros, Juan
Mauri y Cristóbal Mauri, maestros de axa y calafates, naturales y
habitantes en dicha villa. Mediante el juramento que tenemos prestado
en manos y poder de Salvador Rovira, notario real y publico y secretario
real del Ayuntamiento de la indicada villa, hacemos la relación
siguiente. Que habiendo atentamente reconocido las barcas y laúdes de
los patronos naturales y habitantes en dicha villa, maltratados de los
cafionazos que los días doce y trece de dicho corriente mes de junio
disparo el navío inglés a la ruina contra las citadas barcas y laúdes,
hemos hallado aquellas muy rotas y maltratadas de las balas, y para
componerlas se necesitan de las cantidades siguientes: Primo, la barca
del patrón Joseph Calsada, la cual fue apresada por las lanchas del navío
inglés, cargado de vino y aguardiente, 855 libras, a saber, el dafio de la
barca, 325 libras, y la carga de vino y aguardiente, 530 libras. La barca
del patrón Pío Moner, en cuanto a la barca, 80 libras, por 14 cargas de
vino que le derramaron las balas de los cafionazos, 46 libras 4 sueldos,
que junto importan 126 libras 4 sueldos. La barca del patrón Pedró
Bosch, 160 libras... [Segueixen altres 18 partides].
Que juntas dichas partidas, salvo error de cuenta, importan mil seis
cientas cincuenta y dos libras y siete sueldos, moneda barcelonesa. La
cual relación han hecho dichos maestros a pedimiento y instància de los
magníficos Salvio Borrull, baile... [Segueix i acaba com la relació
anterior].
AHMSFG, lligall 322. Plec de quatre fulls cosits.
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3. Edifici del polvorí conegut per «torre de la pólvora» (quadre de Francesc Puig, en poder
de Jaume Sala). Observi's l'aspecte ruïnós que oferia poc abans de la seva demolició; l'edifici
que apareix al fons era la fàbrica de taps de can Batet.
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Dels regidors guixolencs al capità general de la regió
Sant Feliu, 20 juny 1747.
Excmo. Senor = El hacer a V.E. particular relación de lo acaecido
en esta villa en los dias 12 y 13 del corriente con un navío de guerra
inglés, lo tenemos por excusado en atención de constarnos haber tenido
V.E. particulares avisos, ya del Excmo. Sr. Dn. Joseph de Córdoba, ya
por via de uno de los oficiales que conducían vestuario a bordo del
patrón Segarra, que procuramos salvar y custodiar en esta casa del
Ayuntamiento sin que se haya perdido un àpice. En cuyo supuesto y en
el de que cada dia esíamos sujetos a recogerse bastimentos acosados de
los corsàries que suelen cruzar estos mares, hemos de deber suplicar a
V.E. se digne providenciar de mandar poner en esta villa y en el paraje
que en tiempo se fabricaban navíos (que es muy a propósito para
resguardo del puerto) cuatro canones de a 24, durante la guerra con los
ingleses, pues con ellos estaria totalmente resguardada de todo insulto;
que cada dia estamos expuestos durante dicha guerra. Y V.E. no se
admire que esta súplica, tan de justícia, no la hagamos por medio de
nuestro Sr. Gobernador de Gerona, respecto de habérselo signifícado, y
en carta del 14 del corriente mes nos aprueba y aconseja de que hagamos
semejante petición, la que duda esta villa merecer de V.E., a cuyas
manos pasamos copias de las dos cartas que envio a tierra el capitàn del
navío, por las que reconocerà V.E., ademàs de su singular arrogància, el
que su anhelo no era otro sinó de llevarse los bastimentos, junto con lo
que habían desembarcado; però su soberbia quedo burlada, y solo pudo
despicarse con haber tirado a la villa y embarcaciones pasados de 1.100
tiros, y los mas de ellos con balas de a 24; por lo que esperamos de V.E.
se sirva conceder la petición que tan de justícia hace esta villa, a fïn de
poder en caso necesario pagaries con las misma moneda que le dejaron.
Quedamos a la obediència de V.E. con la mayor atención, suplicando a
Dios g? a V.E. m* a? que puede y hemos menester.
AHMSFG, lligall 322. Esborrany. Hi ha dues còpies.
X

Del comissari de guerra Joseph de Condaminas als regidors
guixolencs
Girona, 24 juny 1747.
Con la carta de Vms. de 21 del corriente mes he recibido la relación
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de los gastos que ha motivado el desembarco y embarco del vestuario y
armamento que dejó depositados en esa villa el patrón Matias Sagarra,
y daré disposición para su pago. Dios g? a Vms. m! a? como deseo.
AHMSFG, lligall 322.
XI

Del governador Joseph de Córdoba als regidors de Sant Feliu
Girona, 26 juny 1747.
Remito a Vms. el adjunto memorial del patrón Rafael Romeu de
esa villa, a fin de que, enterados de su contenido, me signifiquen de si
es cierto que fabrica en la playa de esa villa la embarcación a que se
refiere, y si necesita para su defensa las armas que solicita, devolviendo
el citado memorial. Ntro. Sr. g? a Vms. m? a* como deseo.
XII

Comunicació del governador Joseph de Córdoba y Alagón als
regidors
Girona, 29 juny 1747.
He recibido la carta de Vms. con los estados que acompanan de las
ruinas causadas por el navío inglés en su canoneo, los cuales dirigiré a
la corte con mis instancias, por si puede conseguirse algun alivio.
Por lo que mira a la pólvora, podran Vms. remitir persona que se
encargue de ella y de recibo, con memorial fírmado de Vms. expresando
el nombre del que viniere por ella. Advierto a Vms. que de cualquier
consumo de municiones que ocurra, deberàn formar relación certificada
y firmada del Baile y Vms., con expresión del motivo del consumo, para
que después no las hagan pagar a la villa. Ntro. Senor g? a Vms. m! a*
AHMSFG, lligall 322.
XIII
Del batlle guixolenc al governador de Girona
Sant Feliu, 3 juliol 1747.
Excmo. Senor = Habiendo aparecido a las cuatro de la tarde en el
arenal de la playa Calasants de este mar escupido un bulto, que se ha
observado ser cadàver amortajado con un lienzo grueso cosido, sin haber
abertura alguna de cabeza a pies. Y habiéndome dado pàrte de ello, he
acudido allà, y he hecho descoser; he visto ser hombre de estatura de
nueve palmos y medio, metido vestido con camisa de bordetes finos, con
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gorra de seda viada cenida con cinta asimismo de seda, y una almohada
bajo de su cabeza; y después de muy bien reconocido, se ha encontrado
tener una llaga a la oreja derecha que le pasaba a la mejilla izquierda,
y otra llaga a los pechos; y que, haciéndose el visorio, el cirujano ha
declarado que las tales llagas habían sido hechas con balas disparadas
de alguna escopeta; y que, según el traje de su vestir seria algun inglés
que habría sido muerto en la refriega del dia 12 del pasado, y queda
enterrado en el mismo arenal. Lo que, en cumplimiento de mi
obligación, pongo en noticia de V.E., suplicando se sirva mandarme lo
que conduzca al mayor servicio de V.E., cuya vida g? Dios m? a?
AHMSFG, lligall 322. Esborrany.
XIV

Memorial de l'Ajuntament de Sant Feliu al Rey
Sant Feliu, juliol 1747(?)7
Senor = La villa de San Feliu de Guíxols, obispado y corregimiento
de Gerona y costa marítima del Principado de Cataluna, después de
ponerse a los pies de V.M. con la mayor veneración, hace presente a
V.M. de como los días 12 y 13 de junio del corriente ano de 1747,
padeció la ruina que se deja ver en los dos certificados o relaciones
adjuntes, para salvar (como era justo) distintas embarcaciones que se
refugiaren en el puerto de ella, acosados del navío de guerra inglés
nombrado el «Colchester», entre las cuales había una cargada con el
completo de vestuario de tres batallones de infanteria y mil y quinientos
fusiles para las tropas de V.M. que estan en el ejército, el que importaba
pasados de quinientos setenta y cuatro mil reales de vellón, y por mas
que la arrogància del capitàn inglés intento amedrentarla escribiendo
dos cartas, cuya copia a la letra son las adjuntas, y haciendo disparar
sobre la villa y las embarcaciones mas de mil y cien canonazos de a 24
libras de bala, y enviando las chalupas de dicho navío para apoderarse
de las embarcaciones, no lo pudo conseguir, sinó de una de la referida
villa, pues siempre fueron rechazados por la fusilería de los paisanos,
que con gran tesón las sostuvieron, de suerte que, cansado el referido
navío de hacer fuego en los dos expresados días sin sacar mas fruto que
el de gastar las municiones, al tercero se hizo a la vela. Por lo que:
Suplican a V.M. con el mayor rendimiento se digne atender dicha
villa, mandando se le satisfagan los treinta y cuatro mil doscientos
(7) Document mancat de data.
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setenta y un reales y medio de ardites que mencionan las relaciones
inclusas, que por precisión indispensable ha gastado en recomponer el
dano padecido por salvar las referidas embarcaciones, y en especial la
del vestuario de V.M., cuyo servicio tan senalado parece debe ser
atendido en la real consideración de V.M., de quien espera la susodicha
villa merecer la gràcia que tan de justicia pretende, y la de que V.M. se
dignarà mandar poner en la referida villa una bateria de cuatro canones
de a veinte y cuatro, para que pueda estar al abrigo de semejantes
insultes, durante la guerra con Inglaterra. = Senor, a los reales pies de
V.M. La villa de San Feliu de Guixols.
AHMSFG, lligall 322. Esborrany.'8»

XV
Del capità general de la regió a l'Ajuntament de Sant Feliu
Barcelona, 15 agost 1747.
He recibido la representación que me ha reiterado la villa de San
Feliu de Guixols con fecha de 9 del corriente, y enterado de los justos
motivos que la obligaren a dirigírmela, y de la proposición que hace, en
punto de los dos canones de suficiente calibre que solicita para defender
su costa y contrarestar las operaciones de los ingleses al presente.
Advierto a su Ayuntamiento lo sensible que me es (por lo mucho que
me interesa y procuro sus consuelos) no poder resolver desde luego en
la facilitación de estàs dos piezas; porque pende de superior determinación y aprobación, que habiéndose solicitado en el antecedente recurso,
no se consiguió; y porque, aun cuando se colocasen dos canones y en
el paraje que expresa el Ayuntamiento, tal vez acontecería que
provocasen, irritasen y llamasen la atención y orgullo de los enemigos,
reconociendo la inferior defensa y contraresta de dichas dos piezas, con
poco efecto y mayor dano de parte de la villa. Sin embargo, todas estàs
consideraciones me han puesto en la precisión de repetir al E. Marqués
de la Ensenada la justísima representación del Ayuntamiento, anadiendo
(8) Al mateix lligall hi ha còpia d'un altre escrit de l'Ajuntament al Rei, datat el 27
agost 1747, que fa referència als danys soferts per la vila i sol·licita una indemnització,
amb termes semblants als de la present exposició, ensems que fa saber que els regidors han
atorgat amplis poders a Domènech Matutano perquè els representi en la demanda. I encara,
igualment al susdit lloc, hi ha un tercer document datat 16 octubre 175*3, còpia d'un altre
escrit a S.M., referent a la demanda d'indemnització, pel que es confirmen i ratifiquen els
poders concedits a Matutano.

169

20

JOAN TORRENT i FÀBREGAS

mis mas eficaces oficiós, para que S. M. se sirva acordarle esta
satisfacción, muy correspondiente a su celo, vigilància y amor con que
siempre ha obrado en estàs materias. Y entretanto que se verifica la
anunciada providencia, prevengo al Comandante de ese partido haga se
suministre a la villa la cantidad de municiones y piedras de fusil que
juzgare conveniente y se necesitare para los somatenes, y ocurrir al
resguardo de esa costa en cualquier suceso que acaezca. Que es cuanto
puedo disponer en el dia y participar al referido Ayuntamiento. = El
Marqués de Campo Fuerte.
AHMSFG, lligall 322.
XVI

Del governador als regidors guixolencs
Girona, 16 octubre 1751.
El capitàn Dn. Esme de Janot, comisario ordinario de artilleria,
pasarà en breve a esa villa a colocar en la bateria construida en ella los
dos canones de que està dotada, y en los almacenes las municiones y
utensilios para el servicio de las piezas, lo que prevengo a Vms. para
que a su arribo le alogen como corresponde y le auxilien y asistan en
todo lo que se le ofreciere para desempeno de su cargo.
Incluyo la instrucción adjunta de lo que deben Vms. observar para
la conservación de la artilleria, municiones y efectos, manejo y defensa
de la bateria. Y por lo que mira a la partida de artilleria que pasarà a
guarnecerla, prevengo a Vms. acudan al Comisario de guerra de esta
plaza, quien dispondrà que el asentista entregue a Vms. una cama para
cada dos soldades y una para el sargento o cabo comandante de la
partida.
En el cuerpo de guardià deben mantenerse siempre dos làmparas,
una en el cuarto del sargento o cabo y otra en el de los soldades, una y
otra con seis onzas de aceite diarias, desde 1? de octubre hasta fin de
marzo; y desde 1? de abril hasta fin de septiembre, con cuatro onzas
diarias. A cada soldado, sargento o cabo le corresponden cuarenta onzas
castellanas de lena diariamente para guisar, y al cuerpo de guardià,
respecto de que no llega a quince hombres, cincuenta libras de lena cada
dia para calentarse, o 25 de carbon, desde 1? de noviembre hasta fin de
abril. De cuyas suministraciones cuidaràn Vms. con puntualidad,
tomando al fin de cada mes los recibos correspondientes del cabo de la
partida, y los presentaran en esta plaza al Comisario de guerra para que
disponga su abono por el factor del asiento Ignacio Feliu. = Ntro. Senor
guarde a Vms. m? a? = Joseph de Córdoba y Alagón.
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Instrucción de lo que debe observar la justícia de la villa de San
Feliu de Guixols para el resguardo, conservación y manejo de la
artilleria, efectos y municiones que van a colocarse en la bateria y
almacenes construídos para defensa de aquel puerto.
1? El baile y regidores nombraràn luego un regidor que ejerza de
guarda almacén y se encargue de la artilleria, sus armas y montajes,
municiones y utensilios de que el Comisario ordinario de ella Dn. Esme
de Janote le harà entrega formal con relacion firmada de su mano de la
consistència en la bateria y almacenes de pólvora y repuestos, de que
entregarà copia al baile para su inteligencia.
2? El regidor nombrado para guarda almacén darà recibo de los
canones y demàs efectos expresados a favor de Santiago de Llanos,
guarda-almacén provincial de artilleria de este Principado, a continuación de la guia que este darà al patrón de la embarcación que los
transportaré.
3? No habiendo oficial de tropa destinado a mandar en ese puerto,
serà el baile comandante de la bateria, y por tanto serà su obligación
vigilar a la defensa del puerto y a la conservación y custodia de todo lo
existente en la bateria y almacenes, y especialmente de la pólvora para
que no suceda desgracia.
4? Luego que se reconozca peligro, se darà aviso a los justicias de
los lugares inmediatos tierra adentro y a los puestos de caballería donde
la hubiere, para que acudan con los somatenes; y a medida que vayan
llegando, los iran apostando en los parajes que convenga para embarazar
el desembarco y toma de embarcaciones, y se forzarà la bateria para que
no sea atacada por tierra.
5? Todo el tiempo que se mantuvieren a la vista del puerto o sus
inmediaciones embarcaciones de moros, serà el principal cuidado el
resguardo de la bateria y pueblo; y para prevenir cualquier insulto,
apostaran en los parajes que mas descubran, algunos paisanes con el
cargo de observar los enemigos y dar avisos puntuales a la guarnición
de la bateria y somatenes.
6? Siempre que se acercare a tiro de cànon embarcación de moros,
mandaràn hacer fuego sobre ella con vivacidad y acierto, continuàndolo
todo el tiempo que se mantuviere a tiro. Mandarà tomar las armas de
la villa a los vecinos mas a propósito, y los apostarà en los parajes mas
convenientes y menos expuestos a los tiros que pueda disparar la
embarcación, y puedan socórrer la bateria; para lo que también
nombrarà algunos paisanos que ayuden el manejo de ella a los artilleros.
7? El regidor guarda-almacén deberà al primer tiro acudir a la
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bateria para ir suministrando a los artilleros las municiones y demàs
efectos que se necesitaren de los almacenes a su cargo.
8? Acabado el hacer fuego, el baile darà al regidor guarda-almacén
un libramiento (según el formulario adjunto) de todas las municiones
que se hubieren consumido, cuyo instrumento con recibo al pie descrito
del sargento a quien las hubiere entregado, le serviran de legítima data
para su descarga.<9>
AHMSFG, lligall 322.
XVII
Inventari de la bateria del Fortí
Sant Feliu, 5 març 1766.
En la villa de San Feliu de Guíxols, obispado y corregimiento de
Gerona, a los 5 días del mes de marzo de 1766. Constituídos
personalmente los magnífícos Pedró Torras, Manuel Puig, Joseph
Gispert menor, Isidoro Massanes y Gerónimo Rosselló, actuales
regidores de dicha villa, junto con el sindico procurador, en el fuerte o
bateria del Puerto de la pròpia villa, han tornado inventario de los
pertrechos, efectos, utensilios y municiones que se han hallado en el, los
he descrito y continuado yo, el infrascrito escribano y secretario, en la
forma siguiente. = Tres canones de hierro de calibre 16. = Tres curenas
de plaza de servicio del calibre de a 16. = Tres juegos de armas del mismo
calibre, compuestos de cuchara, atacador y lanada. = Una rueda suelta
de las mismas curenas de respecto. = Dos explanadas nuevas de pino. =
Seis durmientes de servicio. = Doce espeques de servicio y diez y ocho
de inútiles.= Un sacatrapos de servicio. = Doce cunas de punteria, once
de servicio y otra de mediana. = Tres plomadas inútiles. = Dos botafuegos
de servicio. = Un cubichete de servicio y tres de inútiles. = Un tapón de
madera inútil. = Cuatro guarda fuegos de servicio y tres de inútiles. =
Dos cebadores de servicio y dos mas de inútiles. = Setenta cartuchos de
pergamino de a 16 de servicio y treinta y uno de inútiles. = Una porción
de tacos. = Una escaleta con su leva de servicio. = Una porción como de
dos arrobas castellanas de cuerda mecha. = Ciento cincuenta y nueve
balas rasas de a 16. = Doce cartuchos de servicio de hoja de lata de a 16
llenos de metralla en dos cajones. = Dos palas de hierro enmangadas de
servicio y otra de mediana. = Zapapicos inútiles. = Dos azadas inútiles.
(9) Segueixen els formularis del lliurament i del rebut a extendre pel batlle i el comandat
de la bateria.
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= Cuatro espuertas terreras de servicio y tres de inútiles. = Una medida
de hoja de lata de cuatro libras castellanas de servicio. = Ara de a dos
libras idem. = Un embudo de hoja de lata de servicio. = Dos faroles de
hoja de lata y tres de inútiles. = Un cubo de madera herrado para agua
de mediano servicio. = Un barril vacío para pólvora de servicio. = Un
encerado de carga de mediano servicio. = Dos onzas castellanas de hilo
de carrete para atar los cartuchos de pergamino. = Dos macitas de
madera de servicio. = Una consola madera de servicio. = Catorce falcas
para los barriles de servicio. = Nueve chavetas ordinarias de respeto de
servicio. = Siete quintales de pólvora en barriles. = Una porción como
de arroba y media en un saco (?) y la carga de dos canones. = De todo
lo que fue hecho este auto publico, siendo presentes para testigos Joseph
Rigau, macero, y Felipe Ruiz, cabo de escuadra de artilleria, en dicha
villa residentes, de que doy fe. = Rafael Puig y Caritat, rubricat.
AHMSFG, Manual d'Acords, acta de 5 març 1766.

4. Durant l'any 1889 fou construït el local de la «Sociedad Espanola de Salvamento de Nàufragos», que la gent coneix per «El Salvament». Ocupa el lloc on era plaçada la bateria del
Fortí (Toldrà-Vicens. Col·lecció de Pere Barreda).
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XVIII
Del capità general de la regió a l'Ajuntament de Sant Feliu
Barcelona, 13 setembre 1780.
Ha llegado a mi noticia lo ocurrido en la bateria que defiende a ese
puerto con un pinque napolitano y una fragata saboyarda, a cuyos
buques se hizo fuego indebidamente, especialmente al segundo, por creer
inglesa la bandera que puso de su nación, y este hecho, que pudiera
acarrear fatales consecuencias, acredita la impericia del que mandó el
fuego.
Conviene precaver en lo sucesivo semejantes equivocaciones, y para
ello prevengo al Ayuntamiento que, interín y hasta tanto que yo mande
una cosa, siempre que se acercare embarcación sospechosa a la bateria,
el regidor encargado haga dar aviso al ministro de marina, que acudirà
a ella, y con su acuerdo y no de otro modo se harà fuego sobre ella, si
con efecto fuere enemiga, a menos que no esté imposibilitado de poder
acudir, en cuyo caso obrarà el regidor conforme tenga por conveniente;
en la inteligencia de que, de cualquier exceso, ha de ser responsable. =
El Conde del Asalto."°>
AHMSFG, lligall 322.

XIX

Notificacions diverses referents a la bateria del Fortí
Sant Feliu, 24 abril 1778.
Certifico yo abajo expresado a la justicia de esta villa me ha
suministrado la gente necesaria para la construcción de las explanadas
que se han colocado en la bateria de dicha villa, pagàndola a los preciós
regulares, conforme van en esta anotados. Carpinteros, 5 jornales = 2
libras 10 sueldos. Peones, 12 jornales = 4 libras 16 sueldos. = Y por ser
asi lo firmo en San Feliu de Guíxols a 24 de abril de 1778. = Bonaventura
Dalmau, obrero de la Maestranza.

(10) Al mateix lligall hi ha l'esborrany de l'escrit de resposta de l'Ajuntament al capità
general, del 18 setembre 1780, que diu: «Enterados del oficio de S.E. de 13 del corriente,
debemos decir: Que la común opinión de que las consabidas embarcaciones eran inglesas,
singularmente la fragata, por la primera bandera que puso, motivo el fuego que le hizo
esta bateria. Però en adelante procuraremos precaver toda equivocación».
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Girona, 6 desembre 1783.
Orden de remitir a San Feliu de Guíxols: 2 canones de bronce plaza
de a 16; parapeto y tribuna, de peso 42 quintales Castellanos cada uno.
Otros pertrechos que se envian: 2 curenas de a 16 plaza; 3 medias
explanadas de cànon, compuestas de 35 tablones, 12 durmientes y 3
batientes; 288 clavos de explanada y 12 mamparas batientes.

Girona, 5 setembre 1799.
El comandante general interino de esta provincià con fecha 23 de
agosto me dice lo que a la letra copio: Habiendo acudido a mi Isidoro
Alfarràs y Garí, vecino de la villa de Cadaqués, con la solicitud de que
se trasladasen a una pequena isla inmediata a aquel puerto los canones
de las baterias que lo defienden, dispuso el reconocimiento del terreno
por un oficial de artilleria, que según el informe que ha dado reconoce
infundada esta solicitud y halla que las actuales baterias defienden
perfectamente dicho puerto. Con este motivo ha podido este comisionado enterarse de que, tanto en Cadaqués como en los demàs puertos de
la costa de levante donde hay baterias, se nota el exceso de cargar con
demasía la artilleria; tanto que han llegado a poner hasta 16 libras de
pólvora en una pieza, y que se hace fuego por capricho e indistintamente
a discreción del vecindario, pueda o no hacer efecto el tiro. Para evitar
estos desordenes, he resuelto que V.E. de sus ordenes para que las citadas
baterias estén a cargo de los comandantes de destacamento en los
pueblos en que los haya, y que a estos y no a las justicias obedezcan los
artilleros cuando les manden hacer fuego, poniendo solo la carga regular
en las piezas, pues haciendo estàs el efecto experimentado, se evita su
inutilización irremediable con una carga desproporcionada. Así lo
manifiesto a V.S...
AHMSFG, lligall 362, fulls solts.
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A la primeria d'octubre del 1869, el partit republicà federal s'alçà
en armes contra el govern de Madrid per tal de prosseguir la revolució
política del 1868 i implantar la república a través de la força. Les raons
d'aquesta mobilització poden ser sintetitzades de la manera següent.
Com a causa immediata cal referir el desarmament de les milícies
de Tortosa, Tarragona i Barcelona i els motius al·legats per efectuar-ho,
així com la circular de finals de setembre, signada pel ministre de la
Governació, Pràxedes Mateo Sagasta, la qual cosa significà la suspensió
dels drets individuals, reconeguts a la Constitució del 1869.
En el fons hom observava com els principis pels quals hom havia
lluitat -la supressió de les quintes, l'adopció de la fórmula republicana,
els drets individuals, les millores socials de les classes populars...- eren
falsejats pels governants que havien encarrilat la Gloriosa per uns camins
de moderació, poc transformadors, que frenaven les aspiracions
populars.
Però, a més a més, cal tenir en compte el rerafons econòmic i social
que s'arrossegava de la crisi laboral i de subsistències del 1868.
A aquestes causes, més o menys generals, s'associaren les de caire
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SUCESOS DE LA BISBAL
Y SU DISTR1TO,
RESgSA m

M ÏSSURR80CIOS REPUBLICANA FEDERAL

Pere Caimó, el cabdill de la revolta federalista del 1869, va escriure un fulletó per explicarne els detalls i justificar la seva actuació com a dirigent d'aquell moviment que fracassà.
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més local, en el nostre cas, la qüestió del suro, car hom vaticinà grans
contratemps per a industrials i treballadors.
Des del 1845 una reial ordre prohibia l'exportació del suro en
pannes que es produïa a la província de Girona. Tanmateix el 1869,
pocs mesos abans de l'alçament, l'aranzel de duanes fou reformat en
sentit més favorable a la llibertat de comerç. Les noves bases aprovades
substituïren la prohibició anterior per un dret equivalent al 10 per cent
del valor del suro que hom pretengués d'extreure. Contra aquesta
mesura, els diputats Joan Tutau i Francesc Sunyer i Capdevila van
defensar un augment dels drets a pagar per a l'exportació, per tal que la
indústria tapera no resultés perjudicada, però les seves veus s'alçaren en
debades. Hom relacionà l'aixecament de la prohibició, que afavoria la
indústria a les nostres comarques, amb la misèria i la desolació
imminents.
L'alçament del 1869 va ser la resposta violenta del federalisme
radical que havia participat en el destronament d'Isabel II i que havia
estat marginat de seguida del poder. Els dirigents eren els mateixos que
s'havien aixecat per fer triomfar la Gloriosa i que esperaven que es
complissin les reivindicacions revolucionàries, desvirtuades pels qui es
feren amb el govern de l'Estat.
A les comarques de Girona, la revolta fou dirigida amb habilitat
diversa pels federals que la circumscripció havia elegit representants de
la voluntat popular: Pere Caimó,(1)Francesc Sunyer i Josep Toribi
d'Ameller, tots tres diputats al parlament de Madrid.
La partida de Caimó, formada amb gent del Baix Empordà, es
concentrà a la Bisbal el 3 d'octubre. El dia 6 fou atacada per les forces
governamentals que hi havien acudit des de Girona, les quals després
d'unes hores de combat i veient impossible la presa de la vila, es retiraren
cap a la capital amb Caimó com a presoner. Els revoltats, faltats del guia
i de la coordinació necessària, es dispersaren el dia 9, abans que hi arribés
la força de Girona amb més reforços.
Sunyer i Capdevilla es mogué per l'Alt Empordà (Vilabertran,
Garriguella, Llers, Darnius, la Jonquera). El 9 d'octubre, assabentat del
fracàs en altres zones de l'Estat, decidí el llicenciament dels qui el
seguien, a fi que s'acollissin a l'indult o passessin a França amb ell.
Ameller acudí a la Muntanya. El 3 d'octubre es trobava a Tortellà,
(1) Per a una ampliació del nostre plantejament, vegeu J. CLARA, El federalisme a les
comarques gironines 1868-1874, Girona, Diputació, 1976. Sobre Caimó, J. CLARA-A.
JIMÉNEZ, El federal Pere Caimó (1819-1878), Barcelona, Pòrtic, 1975.

179

4

JOSEP CLARA

on organitzà les forces procedents d'Olot, Banyoles, Salt i altres indrets.
Tot esperant ordres per a actuar, s'assabentà de la derrota de la Bisbal i
de la retirada de Sunyer, però encara el dia 10 mirà de salvar el
moviment i efectuà un darrer esforç per aixecar els ànims. El dia 11
d'octubre entrà a Olot i assetjà la caserna governamental, però al final
signà una capitulació que significà la desaparició del darrer reducte de
la insurrecció a les terres gironines.
El moviment acabà, doncs, molt malament i, a part de revelar el
desencert, la poca coordinació dels dirigents i el grau de convocatòria
que posseïa el partit (uns 6.000 homes s'alçaren en el conjunt de les
comarques gironines), significà una patacada molt forta per a la base que
hi havia confiat, i un descrèdit per al republicanisme federal, incapaç
d'imposar el seu projecte per la via parlamentaria i per la violenta.
L'objectiu d'aquesta aportació és d'acostar-nos als qui prengueren
part en aquesta insurrecció i eren veïns de Sant Feliu de Guíxols, la
població d'on era alcalde Pere Caimó i una de les més significades en la
defensa de la ideologia.
LA PARTICIPACIÓ DE SANT FELIU
El diputat Pere Caimó, en el fulletó on narra l'aixecament que ell
mateix dirigí a les terres del Baix Empordà, ofereix detalls de la
participació guixolenca en la revolta i precisa la composició de les forces
que sortiren de Sant Feliu de Guíxols:
«Reunidas y organizadas nuestras fuerzas, con una companía de
los valientes hijos de Castillo de Aro, resultaran cuatro companías, con
unos cuatrocientos hombres, completamente armados y ademàs cinco
canones de artilleria, dos de los cuales pertenecían a un buque en
construcción en nues tro astillero y los otros tres se desenterraron de la
playa, y que aunque viejos todos, podían prestar buenos servicios, como
los hechos acreditaron»121.
Les armes aplegades per començar la revolta eren trenta carrabines,
unes quantes pistoles i dos sacs de cartutxos aconseguits per Benet
Planellas Gruart i dotze individus més, que havien assaltat un falutxo
guarda costes anclat al port. També es donà un ban per tal de recollir-ne
dels veïns, tant de foc, com sabres i espases. En contrast amb l'afirmació

(2) P. CAIMÓ, Sucesos de La Bisbal y su distrito. Resena de la insurrección republicana
federal del mes de octubre de 1869, Barcelona, Librería Espanola de I. López editor, 1870,
p. 10.
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precedent, que diu que els homes anaven ben armats, Caimó afirma ara
que hom va aplegar-ne un gran nombre de les primeres, «mas no,
emperò, el suficiente para armar ni siquiera la cuarta parte de los
patriotas que las pedían»(3>.
Dels 400 homes que componien la partida de Caimó, Sant Feliu
n'aportà el gruix més considerable: 300 pel cap baix. I d'aquests 300,
només sabem el nom de la meitat, puix que apareixen relacionats en un
document de l'arxiu municipal destinat a anotar les dades bàsiques
d'aquells que es presentaren a l'autoritat per tal d'acollir-se a l'indult (4) .
A través d'aquesta anotació (vegeu l'apèndix I) podrem esbrinar
alguns detalls de llur personalitat. Vegem-los tot seguit.
a) Residència. Els individus acollits a l'indult residien majoritàriament a Sant Feliu de Guíxols (124 dels 127 anotats). Un vivia a Calonge,
un altre a Palamós i d'un altre no consta la residència.
b) Origen. Dels 127 individus del llistat, 82 eren naturals de Sant
Feliu, 5 de Darnius, 3 de Castell d'Aro, la Bisbal, Llagostera i Arenys
de Mar, 2 de Calonge i Cassà de la Selva.
Els 24 restants procedien d'aquestes altres poblacions: Agullana,
Agramunt, Barcelona, Cambrils, Cantallops, Espolla, Foixà, la Jonquera, Llançà, Maó, Mataró, Mieres, Palafrugell, Pals, Regencós, Sant
Climent Sescebes, Santa Coloma de Farners, Santa Cristina d'Aro, Santa
Maria de Rubió, Tossa de Mar, Ullastret, Vidreres i Vulpellac. D'un no
consta l'origen.
c) Amb arma o sense. 77 dels anotats lliuraren l'arma en el moment
de presentar-se a l'autoritat i 50 no. Sobre aquests darrers cal dir que la
majoria l'havien deixada a la Bisbal.
d) Data de presentació. Els 122 homes primers de la llista s'acolliren
a l'indult el dia 10 d'octubre de 1869, i els restants ho feren el dia 16.
En el document no hi figura la professió dels relacionats. No obstant
això, si poguéssim recercar-la a través d'un padró d'aquell any, ens
adonaríem que una proporció important de la partida treballava a la
indústria del suro, ben típica de Sant Feliu i d'altres pobles de l'Empordà
que es mobilitzaren el 1869. Amb aquesta afirmació enllacem amb una
(3) Ibídem., p. 8.
(4) El capità general de Catalunya, Eugenio Gaminde redactà un ban d'indult el dia 7
d'octubre, el qual fou prorrogat el dia 11 per quaranta-vuit hores més. En el prefaci del
segon hi recordava que a conseqüència del primer, s'havien acollit a l'indult i lliurat les
armes 1.800 homes de la província de Tarragona, 2.000 de la de Girona, 600 del Vallès i
600 de la de Lleida. Cfr. Boletín Oficial Extraordinària de la Provincià de Gerona, (11
d'octubre de 1869).
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de les causes que hem apuntat al començament per explicar l'origen de
la revolta. L'alçament del 1869, en el cas de les comarques de Girona,
fou en bona part la resposta dels tapers -industrials i operaris- al canvi
en la política econòmica. El futur obscur que imaginaven, agermanava
els uns i els altres, i hom féu córrer que la sortida del suro «arrojaría el
guante de la misèria a treinta mil nombres»*5'.
APÈNDIX I
INDIVIDUS QUE S'ACOLLIREN A INDULT
Noms

Natural de

Veí de

Amb arma
o sense

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

St. Feliu
Maó
Barcelona
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Darnius
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Castell d'Aro
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Llagostera
Sta. M? Rubió
Cambrils
St. Climent
St. Feliu
St. Feliu

St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu

amb arma
sense
sense
sense
amb arma
sense
sense
sense
amb arma
sense
sense
amb arma
amb arma
sense
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
sense
amb arma
sense
sense

Juan Moret
Bartomeu Gallaso
lu Font
Feliu Corominas
Francesc Bas
Jaume Torroella
Miquel Baserba
Josep Font
Narcís Martí
Jaume Dispés
Feliu Teixidó
Miquel Solà
Tomàs Jofra
Benet Rissech
Salvi Julià
Joan Llambí Prats
Llorenç Iglesias
Eugeni Comas
Isidre Casulleras
Joan Torner
Josep Daniel
Nicolau Carbó
Miquel Balet

(5) Vegeu l'article d'E.P. (Emili Prax) que reproduïm a l'apèndix II. El pensament que
conté aquest treball deixa veure que, a part dels operaris i dels industrials, la defensa del
proteccionisme en aquesta qüestió era també mantinguda per propietaris de suredes.
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Pere Pla
Josep Sanjaume
Miquel Colomer
Agustí Turró
Josep Canet
Josep Vendrell
Joan Vicens
Feliu Planellas
Josep Bafíeras
Salvi Turró
Tomàs Pi
Jaume Gibert
Vicenç Garriga
Pere Ballo
Josep Lluansí
Damià López
Joan Grau
Manuel Mestres
Nicolau Cruz
Josep Fortó
Salvador Vila
Jaume Lloveras
Jacint Bonet
Josep Garriga
Francesc Roca
Jaume Ferrer
Manuel Roca
Joaquim Burgell
Josep Vila Comas
Jaume Barceló
Sebastià Vendrell
Isidre Comas
Narcís Girbau
Francesc Tolosa
Josep Torrent
Josep Pujol
Baldiri Pujol
Josep Anglada
Pere Baró
Josep Miró

Vidreres
St. Feliu
Darnius
St. Feliu
Mieres
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Vulpellac
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Tossa
St. Feliu
la Jonquera
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Arenys
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
la Bisbal
St. Feliu
Sta. Coloma F. St. Feliu
Espolla
St. Feliu
Pals
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Darnius
St. Feliu
Mataró
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Palafrugell
St. Feliu
—
—
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Darnius
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
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sense
amb arma
amb arma
amb arma
sense
amb arma
sense
amb arma
amb arma
amb arma
sense
sense
amb arma
sense
sense
amb arma
amb arma
sense
sense
amb arma
amb arma
sense
sense
amb arma
sense
sense
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
sense
arnb arma
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
sense
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64 Joan Bruguera
65 Feliu Oliva
66 Generis Vila
67 Antoni Riera
68 Tomàs Daura
69 Jaume Prats Aymerich
70 Rafael Bota
71 Bartomeu Bota
72 Joaquim Sala
73 Pere Juncà
74 Salvador Sala
75 Joan Martí
76 Joaquim Recasens
77 Benet Barceló
78 Miquel Sureda
79 Josep Vilaseca
80 Joan Basart
81 Ramon Beya
82 Josep Boada Iglesias
83 Tomàs Cubinà
84 Narcís Duran
85 Gerard Duran
86 Pere Barneda
87 Gabriel Rexach Mir
88 Pere Palet Prats
89 Josep Oliver Carandell
90 Joan Marquès
91 Ramon Taulé
92 Tomàs Carreró
93 Pere Forest
94 Pere Tauler
95 Pere Coll Buxó
96 Rafael Barnada Carreras
97 Maties Faig
98 Narcís Remus
99 Carles Bas
100 Jaume Bofill
101 Narcís Deuloufeu
102 Josep Ribas
103 Pere Casellas Carreró

JOSEP CLARA

St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Agullana
la Bisbal
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Castell d'Aro
St. Feliu
Castell d'Aro
Ullastret
St. Feliu
St. Feliu
Llagostera
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Regencós
St. Feliu
St. Feliu
Llançà
Calonge
St. Feliu
St. Feliu
Llagostera
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Arenys de Mar
St. Feliu
Cassà Selva
Cantallops
St. Feliu.
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
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St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Palamós
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu

sense
sense
sense
un sabre
amb arma
amb arma
sense
sense
sense
sense
sense
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
sense
amb arma
amb arma
sense
amb arma
amb arma
sense
amb arma
sense
sense
sense
amb arma
amb arma
sense
sense
amb arma
sense
amb arma
amb arma
sense
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Josep Furniol
Pere Joanals
Pau Torrent
Lluís Montaner
Antoni Bosch
Manuel Sariola Gorgoll
Joan Geronès
Baldomer Deulofeu
Narcís Forest
Josep Calzada Ponjoan
Josep Calzada Carbó
Emili Comas
Ricard Carreras
Rafael Ponjoan
Rafael Ponjoan Suner
Bartomeu Tafalla Valls
Jaume Puiggròs
Pere Rius
Joaquim Xena
Llorenç Ribas
Joan Vilaret
Joan Fàbregas
Francesc Moragas
Narcís Roura Pallí

Darnius
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Cassà Selva
la Bisbal
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Sta. Cristina
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Agramunt
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Arenys de Mar St. Feliu
St. Feliu
Foixà
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
St. Feliu
Calonge
Calonge

9

sense
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
sense
amb arma
amb arma
amb arma
un revòlver
amb arma
amb arma
amb arma
amb arma
sense
sense
amb arma
amb arma
sense
un canó
amb arma
amb arma

Font: AMSFG, Recibos de municiones y efectos militares de los
anos 1808 a 1874. Secció XXIV, núm.2.
APÈNDIX II
CUESTIÓN DEL CORCHO
En varias ocasiones se ha suscitado esta cuestión que siempre motiva
una sensible paralización en los negocios. Las pasiones y los intereses
mal entendidos, en acalorades debatés, pugnan por combatir un
fantasma que solo vive en la imaginación de unos pocos: todo se
mantiene indeciso ante la empresa que da vida al país. Tiempo es pues
de resolver esta cuestión de que depende la suerte de millares de familias,
haciendo que los negocios recobren la debida regularidad; que los
industriales sepan si deben o no cerrar sus fàbricas, y los operaries si
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pueden o no contar con el producto de su trabajo para el sustento de
sus familias... iMàs de treinta mil hombres aguardan impacientes una
decisión, un fallo!...
Los puntos importantes son los siguientes:
1° òEs conveniente o no la introducción del corcho extranjero en
bruto?
2° Dado caso que lo sea, <Ldeberà recargarse con un derecho
protector?
3° Permitida la introducción del corcho extranjero, òdeberà o no
otorgarse la exportación del nuestro?
Creemos conveniente la importación del corcho extranjero en bruto,
però como en todas las cuestiones, mayormente tratando de intereses,
suele haber una fuerte oposición, es admisible como medio conciliador
y justo el segundo caso. Se desea el derecho protector.
En cuanto al tercer punto, es indispensable la absoluta prohibición,
y diremos los inconvenientes de la exportación.
Muchos propietarios nos interesamos vivamente por la prosperidad
de los industriales y de los operaries, pues estamos convencidos que de
los elementos reunidos de la indústria y del trabajo vive la propiedad.
Los fabricantes y operaries son en mayor número, y tienen, si cabé
tenerlo, mas interès en defender la no extracción. Estos no difíeren en
sus miras, mientras que varios propietarios del país y algunos extranjeros
creen que su interès està en razón inversa del de los industriales. Esta
cuestión debe tratarse pues bajo dos puntos de vista, y solo nos mueve
el deseo de armonizar los intereses entre los hacendados y los fabricantes
para sostener los preciós del producto y el trabajo del país. Anhelamos
interpretar los sentimientos de todos. La solución es de vida o muerte
para nuestra provincià.
Conviene la introducción del corcho extranjero en bruto, por la
sencilla razón que no hay siempre trabajo para tantos brazos en esta
indústria.
Conviene se imponga al corcho extranjero un derecho protector,
porque es el mas justo de los derechos, pues tiende a conciliar todos los
intereses.
No conviene de ninguna manera la salida del corcho de esta
provincià, porque està ya en la conciencia de todos que, si tuviera efecto,
desaparecería la indústria, y la emigración llevaria luto a millares de
familias.
Se pide el libre cambio del corcho. Si los mismos alcornoques
pudiesen, contestarían: «Seremos los últimos en admitir el libre cambio;
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la no extracción nos hizo crecer y multiplicar; cuando se rasguen los
aranceles, todavía pediremos para nosotros la prohibición de la salida».
Vosotros que en esta matèria pedís el libre cambio, òqué razones
aducís?... Una, y por sí sola se destruye: «que la indústria taponera se
halla mas adelantada en nuestro país que en el extranjero». Es verdad...
<LY no sabéis por què?... Por efecto de la prohibición. Dad la salida al
corcho, y veréis con cuànta rapidez disminuye la fabricación del país y
se levanta en otras naciones.
También os apoyàis en que la Francia y la Inglaterra han rebajado
el derecho de los tapones. Sin duda que lo habràn hecho porque así les
conviene, y eso sin consultar nuestro interès. Esta no es una razón. Un
derecho se aumenta o se rebaja sin perjuicio; però cuando se ha dado
un golpe de muerte a una indústria, no se la vuelve tan fàcilmente a la
vida.
Decís que la Francia permite la extracción de su corcho. Muy otra
es nuestra cuestión. La sola provincià de Champagne consume por unos
cuantos millones de reales de tapones de nuestras fàbricas, pues a la
Francia le falta mucho corcho para su propio consumo... òDe què le
habría de servir la prohibición?
LQué otras razones se alegan?
Decís que los propietarios venden a buenos preciós, y anadís como
verdad irrefutable que falta corcho para tantos brazos...óPor què pedís
pues la libre exportación del nuestro que no tiene rival? En todo suele
haber un objeto... óCuàl es el vuestro? òQué interès os mueve?...Si, como
se cree, os impulsa el bien del país, òqué ganaremos con la
exportación?... òQue se larguen al extranjero algunos miles de quintales
de corcho, por supuesto de las clases superiores, para que se haga lugar
al inferior de las costas de Africà que ha de venir a reemplazarlo?...Es
verdad que así tendra mayor precio el producto extranjero; però serà en
perjuicio del del país; y aunque el corcho de Africà pudiera reemplazar
al nuestro, esta prueba seria peligrosa; però el producto de Africà no
puede competir con el del país; y aunque pudiera, siempre, ante todo,
es el interès general, nunca los beneficiós particulares.
Pidan en buen hora los interesados la libre importación del corcho
de las costas de Africà, si creen justos sus buenos deseos. No nos
cansaremos de abogar por el fomento de la indústria que sotiene y
enriquece a la propiedad; però no podemos consentir que para obtener
tan gran beneficio, se prefiera un mal diez veces mayor, cuàl seria el de
la exportación del corcho de esta provincià, que perjudicaria tanto al
país... iSería su ruina!...
187

12

JOSEP CLARA

Y no crean los propietàries que por causa de la libre importación
hubiérase de producir una rebaja en le corcho del país; no seria así. Lo
que puede danar a nuestra cosecha, es el aumento de producte de las
propiedades vecinas o extranjeras; nunca la libre importación que solo
puede alarmar, però que no dana en realidad; y esto, porque los capitales
de la indústria se multiplican siempre en proporción de los pedidos de
los generós; es decir, del consumo. Por consiguiente, los propietarios
deben desear que el corcho extranjero venga a aumentar la indústria del
país; pues si le rechazamos, si le cerramos nuestras puertas, con el mismo
se fabricaran tapones donde ahora los expedimos; y entonces los pedidos
de este genero seran menos; el consumo para nuestro comercio irà
menguando; y la propiedad sufrirà, no lo dudéis, peores consecuencias
que si todo el corcho del mundo viniera libre de derechos a nuestra
provincià. Conviene pues la introducción del corcho extranjero
recargàndole el derecho de protección mas módico posible.
Examinemos el tercer punto como conviene a nuestros intereses de
propietarios.
Es sabido que no pueden existir aquí fàbricas de especulación. La
mayoría de los fabricantes son obreros. Hay muchísimos pequenos
capitales, y por beneficio se alcanza (bien consta) a lo mas el precio del
jornal, del sudor de la frente. Desde muchos anos, todos lo saben, no ha
podido levantarse en esta indústria, ni una pequena fortuna; en cambio
algunos se han arruinado. Se trabaja mucho y se gana poco, por efecto
de la numerosa concurrència de compradores que la no extracción ha
producido en el país. Es pues indudable: el corcho no puede tener
actualmente mas valor del que tiene.
Algunos parten de un principio equivocado creyendo que la
extracción traería a nuestros mercados mayor número de compradores,
y dicen: «Cuantos mas compradores, mayor serà el precio». Però el
interès ciega; no seria así. Durante el primer ano, no hay duda,
venderíamos a mejores preciós, pues no habrían de faltar companías
extranjeras capaces de comprar todo el corcho del país, y ademàs el
territorio, que en gran parte con el tiempo adquirirían... LY después?...
Nuestros dividides pequenos capitales retrocederàn ante los caudales
extranjeros; las muchas fàbricas de este país cerraràn sus puertas; los
extrajeros seran pocos, poderosos y unidos... No podran contentarse
como nuestros obreros con ganar el precio del sudor de la frente...
deberàn entonces contarse los beneficiós del monopolio. Una sensible
rebaja en nuestra riqueza serà inevitable. Todavía es tiempo; prevengamos el peligro.
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Propietarios: No debemos desear la extracción del corcho de esta
provincià, producte que no tiene rival. Los intereses de la indústria y
del comercio se hallan por naturaleza tan enlazados y hermanados con
los de la propiedad, que no pueden separarse, no pueden desunirse sin
grave perjuicio para todos. Hermosa perspectiva ofrecen ahora estos
largos senderos que llamamos carreteras.
La propiedad los recorre placentera, y la escoltan a lo largo del
camino, cual buenas amigas, o cual guardià de honor, la indústria y el
comercio con sus cargados carruajes, sus cansados caballos y sus
hombres a pie... Ved los ferrocarriles, contemplad los mares. En todas
partes las comarcas florecen a impulso de la indústria y del comercio...
Pedid la extracción del corcho, y hallaréis nuestros caminos desiertos,
descuidados... Si os cruzàis con algun fatigado viajero, veréis en su
misèria que la exportación nos arruinó. Y nuestras poblaciones ahora
tan festivas òqué seran?... La misèria, sí, irà de calle en calle, de casa en
casa; el hambre acosarà a nuestros vecinos... Las fortunas siguen una
proporción exacta. Cuando los pobres son miserables, los ricos se van
acercando a la pobreza... ÍNo lo olvidéis!...
La indústria y la propiedad son dos hermanas gemelas; la última
dotada y privilegiada por los hombres y por la naturaleza.
A vosotros pues propietàries os cabé la tan honrosa y justa misión
de defender los intereses y derechos de los fabricantes cuyos beneficiós,
bien lo sabéis, en gran parte, han de parar en vuestras manos.
Si la teoria no convencé a todos, vamos a la pràctica, a los hechos.
Las provincias que producen mas corcho son Andalucía, Valencià y
Gerona.
LEn cual de las tres se ha notado el mayor aumento de valor en este
producto?... En la de Gerona... òPor què?... En Andalucía y Valencià la
extracción del corcho mató la indústria, y de rechazo languidece la
propiedad, mientras que la de Gerona ha presentado el hermoso cuadro
de la indústria enlazada con la propiedad.
Que la gran mayoría de propietàries y fabricantes sea pues de
opinión:
Que se permita la introducción del corcho extranjero mediante un
derecho protector que, previos los debidos informes, podrà graduar el
Gobierno; però que de ninguna manera y en ningún caso se permita la
salida del corcho de esta provincià, pues seria una gran desgracia, una
calamidad para el país.
El derecho protector puede ser tan bajo y tan alto como sea
necesario. Serà la balanza que se hallarà en todos los movimientos y
189

14

JOSEP CLARA

necesidades del país. Serà el mas justo de los derechos y compensarà
todos los intereses.
Directa p indirectamente, todos vamos interesados en esta cuestión.
Formemos pues un acuerdo unànime, a fin de que nuestras dignas
Autoridades, nuestros celosos Diputades y el Gobierno como buenos
padres, atiendan a la suerte de sus hijos que todos necesitan de su apoyo
y protección.
Dentro pocos días, tal vez las Cortes habràn votado la salida del
corcho de esta provincià mediante el derecho de 1 a 10 rs. por quintal.
Serà un gran error que producirà lamentables consecuencias. Si el
decreto se cumpliera, no se trabajaría un palmó de corcho de 1? clase
en el país; però antes de perecer de hambre, los hombres apelan a medios
extremos. Que lo mediten nuestros Diputades:
Hay en esta provincià treinta mil hombres que viven de la indústria
de tapones. La salida del corcho arrojaría el guante de la misèria a treinta
mil hombres.
Hay en este escrito un punto oscuro: es el punto científico; el punto
que no pueden ver ni los diputados, ni las comisiones, ni el gobierno, a
no ser que se lo indique algun fabricante. Sin duda nos preguntaran: «Si
los extranjeros deben pagar 10 rs. por derechos de salida y ademàs los
gastos de transporte, óno pueden competir con gran ventaja los
fabricantes del país? Y contestaremos: «No pueden». No pueden, porque
con un quintal de corcho de 1? clase se fabrican cuatro millares de
tapones al precio medio de cuatro duros; es decir que este quintal
fabricado vale en termino medio 320 reales. Ahora bien; los que hemos
examinado en Londres y en otras ciudades mas lejanas los tapones que
venían de nuestro país, hemos visto que perdían en el viaje por lo menos
un 20 por 100, lo que no impide que los empleen todavía como los
mejores del mundo. Tenemos pues que un genero que vale fabricado
320 rs. quintal, pagaria 19 rs. de salida, y daria al fabricante extranjero
un 20 por 100 de ventaja trasladando la fabricación en los puntos de
consumo. Por un lado pagaria el extranjero 10 rs. y por otro, ganaría
65. He aquí por què no podran competir los fabricantes del país.
Y solo debò declarar que he sido, però no soy fabricante, que mis
hermanos y yo somos propietarios de corcho, y que nuestro interès
egoista consistiria al parecer en que se exportarà; però hay un interès
mas alto, el de la provincià, el del país.
Un deber de conciencia nos ha impulsado a publicar estos apuntes.
Si las Cortes votan la salida del corcho con solo el derecho de 1 a 10
reales por quintal, la provincià de Gerona, herida de muerte, arrastrarà
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una vida de languidez y de misèria. Hay una ley mas poderosa que la
ley de los Estados. Se llama: Necesidad. Y cuando después de una
Revolución, veamos la desgracia y la misèria cebarse en los habitantes
de esta provincià, podremos decirnos que, si los dementes librecambistas han cometido un error imperdonable, nosotros, republicanos
federales, hemos cumplido con nuestro deber gritando a la mayoría:
ÏAhí està el abismo!

E.P.
El Ampurdanès, Figueres, 8 i 11 de juliol 1869.

Signatures autògrafes de Pere Caimó, tretes dels Manuals d'Acords del municipi guixolenc.
La major part de les vegades signava només amb el primer cognom.
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ELS MAÇONS DE PALAFRUGELL
PER
JOSEP CLARA

Durant els darrers vint anys del segle passat, la maçoneria va
conèixer, a Catalunya, el moment més brillant pel que fa al nombre de
lògies i de seguidors. Arribà a les poblacions més dinàmiques de les terres
gironines i ben especialment al liberal i lluminós Empordà, on rebé la
màxima acollida. Palamós (1883), Calonge (1886), Sant Feliu de Guíxols
(1887) i Palafrugell (1888), per aquest ordre cronològic, esdevingueren
els centres de la institució a la contrada de l'Empordà Petit o Empordà
de Baix.
Seguint amb l'objectiu de referir-nos a cada un dels grups maçònics
de les nostres comarques, dediquem avui aquestes pàgines als maçons
de la vila de Palafrugell, sobre els quals no existeixen referències
bibliogràfiques i molt poques de documentals. Ni Miquel Torroella ni
Josep Pla, en llurs obres monogràfiques, no els concedeixen la més
mínima atenció(1).
I. UNA VILA INDUSTRIAL

Palafrugell, com escriu Josep Pla, «es troba en un lloc de pas, en el
mateix petit collet que separa l'espai de terres que projecten les aigües
(1) M. TORROELLA i PLAJA, Història de Palafrugell i la seva comarca, Igualada,
Pere Bas i Vic, impre., 1929; J. PLA, El meu país, Barcelona, Destino, 1966.

193

2

JOSEP CLARA

sobre el Ter i la platja de Pals i l'espai de terres les aigües del qual van,
a través de l'Aubi, a la badia de Palamós».
En el moment que s'hi instal·là la lògia objecte del nostre article, la
seva població no arribava a set mil habitants (6.603 segons el cens de
1887), però vivia uns moments de prosperitat: acabava d'estrenar el
xamós tramvia del Baix Empordà, que comunicava Palamós i el seu port
amb l'estació del tren de França a Flaçà, i la indústria del suro
-documentada des del segle XVIII- coneixia uns anys d'or. Al quadre I
oferim el volum que experimentaren els comptes de la caixa d'estalvis
que hi funcionava des de 1880 i que d'alguna manera reflecteixen una
conjuntura favorable.
QUADRE I
Evolució de la Caixa d'Estalvis de Palafrugell (1880-1900)
Volum dels comptes
en milers de pessetes

Increment anual
en %

1880
1881

1
9

—
800,00

1882

23

155,56

1883
1884
1885
1886
1887

40
45
50
53
59

73,91
12,50
11,11
6,00
11,32

1888

72

22,03

1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899

84
97
111
135
153
165
177
189
2120
236
269

16,67
15,48
14,43
21,62
13,33
7,84
7,27
6,78
12,17
11,32
13,98

1900

302<»

12,27

(1) Estimació.
Font: Juan Plaza Prieto. «Evolución de las Cajas de Ahorro Catalanas en 1874-1900», a
Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Econòmica y Social de la
Confederación Espanola de Cajas de Ahorros, VIII, gener-juny 1976, p. 121
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L'esperit d'associació era molt arrelat a Palafrugell. El 1865 hi havia
estat fundada la cooperativa «La Econòmica Palafrugellense», durant
molts anys la degana de Catalunya. Però a més a més comptava amb un
bon estol de societats mutuals, de caire polític i d'esbargiment (Centre
Fraternal, Casino l'Aliança, Centre Obrer, Cercle Catòlic, etc.). La
presència de la maçoneria, doncs, no pot pas sorprendre'ns.
II. LA LÒGIA «LUZ»

La lògia de Palafrugell estava en formació l'any 1888 i sembla que
a finals de segle ja havia abatut les columnes, és a dir, deixat de
funcionar. Fou posada sota la denominació de Luz i hom li atorgà el
número 63. En un principi va treballar auspiciada pel Gran Orient
d'Espanya, però després -com tantes altres de casa nostra- es posà sota
la protecció del Gran Orient Espanyol*2'.
La documentació a què hem tingut accés resulta molt escassa, ja
que es redueix a un quadre lògic, que ha de correspondre al 1888, i a
una carta en la qual el taller manifestava que volia concórrer a
l'assemblea que el 4 d'abril de 1888 havia de celebrar-se a Madrid i que
hi nomenava dos representants de la capital espanyola: Julio Llorente,
«Avicena», grau 18è., Miguel Gascón, «Herjes», grau 30è. Aquesta carta
va ser adreçada, el 27 de març de 1888, al Gran Mestre interí del Gran
Orient d'Espanya.
No és difícil d'intuir que la maçoneria arribà a Palafrugell des de
Palamós. Abans que Palafrugell aixequés un taller propi ja hi havia
elements palafrugellencs a la lògia Paz de Palamós. Concretament en el
quadre que aquesta lògia formà l'abril de 1888 hi trobem els individus
de Palafrugell següents: Josep Alsina Marquès, Josep Gispert Coll, Pere
Madí Ferrer, Llorenç Ribas Matas, Joan Boera Castelló, Joan Bosch
Bosch, Pere Bosch, Narcís Filosia, Nicolau Lavina i Jaume Paradeda(3).
Com que la majoria d'aquests noms els retrobem en el quadre de la lògia
palafrugellenca és constatable l'afirmació anterior.

(2) Tota la documentació sobre la lògia de Palafrugell es troba a Archivo Histórico
Nacional de la Guerra Civil, Secció Maçoneria (Salamanca), lligall 755/A, expedient 9.
(3) Els documents de Palamós es troben al mateix lligall, expedient 10.
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III. DADES SOCIO-PROFESSIONALS

D'acord amb el quadre de membres actius de la lògia Luz, els 15
germans que hi acudien tenien aquestes procedències:
12 de Palafrugell
2 de Roses
1 del Port de la Selva
Tots ells residien a Palafrugell amb l'excepció del Primer Expert,
que vivia a Palamós. Hi havia 14 casats i 1 solter.
La seva edat anava dels 28 anys, de Joan Bosch, als 56 de Josep
Alsina. La mitjana se situava als 42,9 anys.
Desglossats per grups d'edats obtenim aquests resultats:
1 tenia entre 21 i 30 anys
6 tenien entre 31 i 40 anys
5 tenien entre 41 i 50 anys
3 tenien més de 50 anys
Les dades professionals es relacionen així:
5 fabricants de taps
3 comerciants
2 fabricants de sabó
2 tapers
1 barber
1 conductor de carruatges
1 rendista
De la qual cosa s'infereix l'adscripció majoritària a la petita burgesia
local i a la indústria pròpia de la comarca: la del suro(4).
Políticament era gent vinculada al partit republicà possibilista de
Castelar. Per mitjà del seu portaveu gironí, El Demòcrata, sabem que
Miquel Avellí, Pere Madir, Josep Esteva, Josep Boera Miquel i Josep
Alsina formaven part del comitè local del partit. També podem dir que
Avellí fou regidor de l'ajuntament palafrugellenc i que, al temps del
sexenni 1868-74, havia estat diputat provincial en representació dels
republicans federals*5'.
(4) Notícies sobre la indústria tapera de Palafrugell a R. MEDIR JOFRA, Historia del
gremio corchero, Madrid, Alharnbra, 1953, i E. SERRAT BANQUELLS, L'indústria
suro-tapera al Baix Empordà, Girona, Impremta i Llibreria de Pacià Torres, 1901.
(5) J. CLARA, El federalisme a les comarques gironines (1868-1874), Girona,
Diputació, 1986, p. 116. Conreà també les lletres catalanes: «Según se nos ha dicho, D.
Miguel Avellí de Palafrugell ha escrito recientemente un drama catalàn en tres actos
titulado Lluytas del cor que fue bien recibido del publico de aquella industriosa vilía el dia
de su estreno» (Revista de Gerona, I [1876-1877], p. 115).
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Pel que fa al grau maçònic assolit pels components de la lògia Luz,
no n'hi havia cap que superés els graus inicials o simbòlics: 5 posseïen
el grau primer, 7 el segon i 3 el tercer.
IV. CONCLUSIÓ

Les notícies aportades fins aquí no ens permeten de parlar de la vida
ni de les activitats de la lògia, sinó simplement dels inicis del nou taller
a partir d'un grup de maçons relacionats amb la veïna lògia de Palamós.
Tanmateix queda provat que una majoria dels components mantenia
relacions amb el republicanisme de Castelar i que els fabricants de taps
i els comerciants componien el nucli principal de l'entitat. Però si
comparem el llistat de Palafrugell amb els de Palamós, Calonge o Sant
Feliu, la lògia palafrugellenca apareix com una entitat molt menys
rellevant, i això tant en l'aspecte quantitatiu com en el d'anys d'activitat
i d'incidència a la comarca'6».

APÈNDIX
Testimoniatge del suport donat per la lògia «Gesoria» de Sant Feliu
per a la constitució de la lògia «Luz» de Palafrugell

Al llustre y Poderoso hermano Gran Maestro interino del
Serenísimo Gran Oriente de Espana.
S.·.F/.U.·.
llustre y Poderoso hermano:
Solicitado por quince hermanos de los Valies de Palafrugell el
levantar columnas en aquellos Valies, cuya lògia deberà llevar el nombre
de "Luz", tenemos la satisfacción de anunciaros que les hemos auxiliado
en sus tareas, cuyos hermanos todos han resultado ser regulares, y cuyos
títulos examinados detenidamente obran en nuestro poder.

(6) Sobre la maçoneria de la comarca vegeu els nostres treballs «La maçoneria a
Calonge (1886-1894)», dins «Estudis sobre temes del Baix Empordà», 3 (1984), ps.
201-214, i «Els maçons de Sant Feliu de Guíxols», dins «Revista de Girona», 111 (1985),
ps. 164-169.
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En su virtud, tenemos el honor de remitiros las tres actas de ritual
y su cuadro lógico, por si os dignàis, llustre y Poderoso hermano,
expediries la Carta constitutiva correspondiente.
Com veréis hecharéis de menos el que dichos hermanos para poder
constituir lògia regular les faltan tres maestros masones, però posteriormente a la redaccióri de las actas adjuntas, en tenida celebrada por esta
Lògia en 25 del corriente, fueron exaltados a dicho grado en comisión
su Venerable electo y sus dos Vigilantes, cuya acta, o petición de
diplomas, acompanamos.
En consecuencia, os rogamos el que tanto lo uno como lo otro os
sirvàis remitíroslo, cuya remesa podéis hacer por nuestro conducte, así
como nombrar una Gran Comisión instaladora, si lo consideràis
oportuno.
Recibid llustre y Poderoso hermano, el abrazo fraternal y ósculo de
paz que os envían estos obreros.
Valies de San Feliu de Guíxols, a 21 de marzo de 1888.
Por acuerdo del Taller
El Secretario Guarda Sello,
Jaime Bertran, Daguerre grado 3?
(signat)
El Venerable Maestro,
Jaime V. Ferrer, Júpiter grado 30? (signat)
Archivo Histórico Nacional (Salamanca), secció Maçoneria, 621/A.
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He fet una llista, no pas completa, dels oficis desapareguts o a punt
de desaparèixer, que he conegut o n'he tingut notícia.
No és res més que una recopilació de dades per a una futura història
de les diverses activitats del món laboral calongí, per si algú té ganes
d'escriure-la.
Serà un punt de partida força minso, però sempre val més partir de
poca cosa, que no pas de zero.
AIGUADER
Qui té per ofici traginar o vendre aigua (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

A principis de segle i a fins a mitjans del corrent, a Calonge hi
havien dos aiguaders ben típics. Eren es Ganxo i es Frare. El primer
tenia per cognom Rosselló i el segon Batllia.
Es Ganxo habitava al carrer de l'Arpa, del barri de l'Illa, i es Frare
en el mas Sicars, de la mateixa barriada, masia que ara és coneguda per
cas Frare.
(*) Com dèiem en el volum anterior, Pere Caner morí el 1982, però va deixar alguns
treballs acabats; aquest n'és un altre. Dolors Hubach, vídua de Caner, ens l'ha lliurat per
a la seva publicació.
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Cafeter

Campaner

Mosso de casa de pagès

Matador de porcs
Nuncí

Dallador-Segador

Sereno

Pastor
Sastre

Dibuixos de M. Torné i Samí, pintor.
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Anaven de bon matí a la font Picant, terme de Santa Cristina d'Aro,
amb el carro protegit per una vela triangular; omplien les ampolles, les
posaven en caixons de fusta i, un cop llestos, iniciaven el retorn.
Passaven pels carrers i per les cases -moltes de les quals ja eren clients
habituals- a vendre l'aigua picant, a cinc cèntins l'ampolla.
Es Ganxo, una vegada mort, fou substituït pel seu fill, que ho féu
alguns anys.
També hi ha recordança d'una dona anomenada Agustina, que
anava a peu amb una garrafa a la font de Fitor, situada a una hora i
mitja del poble a buscar aigua i la venia per les cases. Això s'esdevenia
pels anys quaranta d'aquesta centúria.
AVELLANAIRE
Qui ven avellanes (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Els avellanaires anaven pels carrers a vendre la seva mercaderia, la
qual consistia en avellanes i cacauets i, a més a més, caramels. Els
diumenges i dies de festa es deixaven caure per les sales de ball i a les
portes dels cinemes. No era rar trobar-los al Casino, al Foment, a la
Germandat Mundet i al Fontova.
A l'estiu freqüentaven les platges, especialment la Torra Valentina.
Durant la Guerra dels Tres Anys, mancant les avellanes i cacauets,
venien pinyons torrats.
Els més vells de la població recorden la Cinteta Manxa, la qual
anava a vendre amb el sac i faldilles, vestidura típica d'aquella època.
Més cap ací féu aquest comerç en Martí Vellanaire, que era un home
alt i ben plantat que anava dret com un ciri. També hi havia
l'Esperanceta, una dona baixa i rossa, plena de llentilles, que vivia a
Sant Antoni.
El més original fou en Vellana Torrada, un castellà amb una
dialèctica perfecta. Els vailets, i no tant vailets, l'agafaren de cap
d'esquila i no el deixaven ni un moment tranquil. La seva perfecta dicció
es transformà en un regitzell de paraulotes que feien esfereir qui les
sentia. Això ocasionà un estímul per a la mainada i fou la causa que
s'organitzés una vertadera persecusió contra el pobre home. A tant arribà
l'encalç que el feren tornar mig boig i fugi de la població, avorrit de tant
molestar-lo.
El succeïren les Germanes Cranques, també anomenades Cuqueretes, a les quals sortí una rival, l'Enriqueta Maquilla. Entre elles hi havia
una vertadera competència i gelosia, però mai la sang no arribà al riu.
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Uns anys abans d'aquests avellanaires, la Generala, una dona que
vivia a l'Illa quan s'esdevenia el temps de les castanyes, en torrava i les
anava a vendre pels locals públics.
BACALLANER
Qui ven bacallà (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

L'àvia Pascaleta era la típica bacallanera de Calonge. Tenia la tenda
a la Plaça Major núm. 15 i sempre tenia penjats bacallans al carrer. La
mainada li estirava llenques fines del peix salat i ella s'empipava molt.
Dintre la botiga en unes piques expresses plenes d'aigua hi tenia sempre
bacallà en remull. També venia peixopalo i bucs, que són les tripes del
bacallà, i els tenia penjats, secs, dintre la botiga.
Bacallà, peixopalo i bucs eren les menges preferides dels tapers quan
els dilluns anaven a fer les berenades a la taverna o en alguna barraca
dels voltants.
BARBER
Qui té per ofici afaitar la barba i tallar els cabells (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

És un ofici que es va extingint. Actualment queden quatre barbers
a Calonge.
A les barberies no hi havia cartell de cap mena. Per indicar que ho
eren posaven sobre la porta una bacina de llautó, reproducció en petit
de la gibrella de metall amb la qual abans paraven l'aigua quan afaitaven
al client, en ensabonar-lo i rentar-li la cara.
Del primer barber que se'n té notícia és d'en Vicenç Fura, el qual
tenia la barberia davant per davant de l'església de Sant Martí. Era una
mica tocat del bolet i hagué de plegar per les bogeries que feia quan
servia els clients.
Al carrer de l'Estacada tenia la barberia en Met Maquilla, (el qual
s'esmenta en una cançó popular de principis de segle). Un altre
Maquilla, potser parent seu, la tenia al carrer de la Modèstia.
En els anys vint d'aquest segle, quasi totes estaven centrades en el
barri de Vila. Es conten la d'en Sitjas, al carrer Guimerà; la d'en Serra,
a la Plaça Major; la d'en Lluís Costal, al carrer Major. També hi havia
la d'en Vidal, a l'actual carrer Joan Maragall; la d'en Vigila, al carrer
Ponent, i la d'en Papet Ros i d'en Colera al carrer Sant Antoni.
Passada l'última guerra sorgiren a Sant Antoni la d'en Xarles; a Sant
Nazari la de l'Enric Barber, considerat com el millor barber de la
població; i a la Vila les d'en Terrades i en Tia.
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Ara queden les d'en Massich, Dalmau i Xarles, després d'haver
durat molt poc la d'es Ganxo.
Els dissabtes al vespre s'omplien de gom a gom. S'hi discutia de tot;
eren uns parlaments en petit, com els rentadors de les dones. La tertúlia
entre els que s'esperaven, els que estaven servits i es quedaven, els
mateixos barbers i els aprenents, durava fins a altes hores de la nit. Els
diumenges al matí també tenien obert. Ara fan festa els diumenges i els
dilluns, puix la clientela ha minvat degut que molta gent s'afaita i que
molts es deixen els cabells llargs i van sols de tant en tant a veure el
barber.
BASTER-MATALASSER
Qui fabrica i adoba basts, relles i altres guarniments de bísties cavallines (D.C.V.B. Alcover-Moll)

Els que he conegut tenien la botiga al carrer Major. També
adobaven i refeien els matalassos a les cases, principalment quan hi
havia hagut algun difunt.
A l'actual núm. 4 hi treballava en Camps, i en morir el succeí en
Francesc Ponsatí (Paco Costa), el qual tenia el taller al núm. 15; més
tard el traslladà al núm. 20.
BOTER
Qui té per ofici fer botes de fusta (D. C. V.B. - Alcover-Moll)

Es té esment d'un que treballava al carrer de Ginès Ponjoan. També
fabricava semals, botalls i altres estris per a posar-hi vi. Emprava fusta
de roure, castanyer i cirerer.

BULLIDOR
Home que fa bullir les pannes de suro dins la perola (D. C. V. B. - Alcover-Moll)

Dins la indústria surera el bullidor era molt important. Durant
l'època d'or dels tapers, a cada fàbrica, per petita que fos, hi havia els
seus bullidors. I com que pràcticament a cada casa hi havia un obrador,
eren molt sol·licitats. A més de bullir, també era l'encarregat de fer foc
en el fornet, construir el feix, i un cop cuit, estibaven les pannes en un
local adequat.
Avui encara en treballen a la fàbrica Conrad Vilar.
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BURRO

Obrer que tragina a coll les pannes de suro del bosc a carregador (D. C. V.B. - Alcover-Moll)

Era un treball pesat degut a haver de portar les pannes pels viaranys
de la sureda, moltes vegades rostos, relliscosos i plens de mates que
dificultaven el tragí. A més, la forta calor que havien de suportar, puix
les alzines sureres dimanen alta temperatura a l'estiu i les molèsties que
els ocasionaven les formigues de cul vermell i enrevenxinat que sempre
habiten dins les rusques i que claven pessics dolorosos i continuats, feia
que cobressin un duro més per diada que els peladors.
CABRER
Home que guarda un ramat de cabres (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

S'explica que, a principis de segle, els cabrers, al matí, portaven el
ramat pels carrers de la Vila i venien la llet per les cases, munyint davant
els clients. Un d'ells era en Segarra.
Els ramats de cabres han desaparegut quasi totalment. La cabra és
un animal difícil de controlar durant el seu pasturatge, puix sol escapçar
els brots dels arbres; per tant s'han suprimit a totes les cases de pagès.
Avui dia sols hi ha un petit ramat al mas Deumenjó i pocs caps de
bestiar en algunes cases particulars.
CADIRAIRE
Fabricant de cadires (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Els cadiraires feien cadires de balca amb el seu esquelet de fusta.
L'últim cadiraire de Calonge fou en Jordà, que vivia a la Travessia
del Camp del Coll.
CAFETER AMBULANT
Home que ven cafè (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Eren uns individus que venien cafè calent pels carrers, de bon matí.
Anaven proveïts d'una cafetera i cridaven el seu producte tot caminant.
Les dones sortien amb els ançats en sentir el crit del cafeter.
Un dels últims fou en Josep Albertí (en Tunis) que vivia sota el
Càcul.
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CAMÀLIC
Home que té per ofici transportar a braços o damunt l'esquena els equipatges o altres coses
feixugues (D.C. V.B. - Alcover-Moll).

També era un element important de la indústria surera. Eren els
encarregats de les feines més cansades, carregant, descarregant saques,
feixos, etc. Havien d'ésser persones forçudes, sanes i de nervi. En
Jonquera era un camàlic típic.
CAMPANER
Qui té per ofici tocar les campanes (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Els «serenos» (guaites de nit) de la Zona de la Vila eren els
encarregats de tocar les campanes o sia els campaners de l'església de
Sant Martí.
Entre els que es recorden cal destacar l'avi Babau, el Gendre Babau,
en Juli Parleris, en Rafael Comes, en Benet Pallí, en Lluís Faig (a)
Cosme, en Roc, en Pere Comòs (a) Lari, en Valiente i en Lluís Vergeli
(a) Liula, l'últim de la colla.
Tocaven matines, l'oració del migdia i de la nit, a bateig, a mort, a
l'albat, a foc, a peix...
Quan es jubilà en Vergeli, la plantilla dels serenos quedà reduïda i
s'acabaren els campaners. Fou el motiu que el rector de Sant Martí posés
un campaner electrònic.
CAPPUNTAIRE

A la indústria surera el cappuntaire era el qui aprofitava els caps i
cues de les llesques que no quedaven rectangulars i en feia carracs petits.
Generalment aquests obrers no treballaven a cap fàbrica. Ho feien a casa
seva, com a complement d'un altre ofici, com per exemple els músics i
el barbers.
Els últims cappuntaires foren en Lluís Xifro i en Miquel Robert
(Tia).
CARBONER
Home que fa o ven carbó (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Ofici totalment, extingit. Els carboners vivien, la major part dels
temps, a bosc, a la seva barraca, vora la pila (1) .
Cèlebres carboners foren en Sardineta, en Savalls, es Menut Rubau,
207

8

PERE CANER i ESTRANY

el Bisbe i el Negre; aquests dos últims empedreïts borratxos. La seva pell
tenia quasi sempre un color negrós.
L'últim carboner fou en Pere de Cassà, el qual també venia el carbó
a casa seva, a la plaça del Castell, casa que fou enderrocada quan es féu
la segona restauració del monument castrense.
(1) Elaboren carbó de suro, d'alzina, de rabasses de bruc i d'arboç. També feien
carbonet amb les feixines d'aquests dos últims arbustos.
CARRADOR
Operari que fa els carracs de suro (D. C. V.B. - Alcover-Moll)

A la indústria surera el carrador era molt important. Era el que de
les llesques en feia uns carracs, destinats més endavant, a mans de tapers
i taperes, a fer-ne els taps. Un bon carrador guanyava un alt jornal, puix
sabia aprofitar les parts bones de les llesques, deixant poca llenya, i en
treia carracs de qualitat.
Els últims carradors foren els de la fàbrica de can Vinyals, al carrer
Roura (Eixample), obrador tancat fa uns catorze anys.
CARRETER
Home que té per ofici menar carros o construir-ne (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Els primers eren els que tenien per ofici traginar mercaderies amb
el carro, principalment productes del bosc, i materials i obra per als
constructors.
Durant la indústria surera, en temps de la pela o de Pespelagrinar,
traginaven les rusques del bosc a la fàbrica. També transportaven carbó
amb sàrries, i rabasses. Altres s'encarregaven de portar rajols, ciment i
sorra als paletes i pedres de calç per als forns.
Quan portaven càrrega anaven a peu i conduïen l'animal per les
regnes i el fuet penjat al coll. Tenien fama de renegaires exemplars.
Entre els carreters que es recorden, destaquen en Narra i es Vermei.
Foren els precursors dels actuals camioners.
* * **
Els constructors de carros també han desaparegut. Del meu record,
a Calonge, n'hi havia quatre, els quals treballaren fins els anys quaranta.
Eren en Queipiquer, el qual tenia el taller a la plaça de la Concòrdia,
casa que fou enrunada quan s'habilità l'antic convent de la Doctrina
Cristiana, com a Escoles Nacionals; En Xicu Carreter, que treballava a
la Rutlla; en Pere Carreter, a la plaça del Castell i en Tinet Massoni, al
Puigtavell. Aquest últim encara conserva la botiga amb totes les eines.
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Característica dels tallers de carreter eren les mostres de pintura que
deixaven empremte a les portes.
CISTELLER
Que fa o ven cistells, cistelles i altres coses de canyes o vímets (D. C. V.B. - Alcover-Moll)

També feien coves, paneres, etc. Durant l'eufòria de la indústria
surera aquest ofici tenia molta empenta per la demanda d'atuells. A més
a més construïen encanyissats de tanca i cels rasos. Ara s'ha transformat
en pura artesania.
Hi ha notícia d'en Joan Cisteller el qual treballava al carrer de
l'Estacada. També a Santa Maria del Mar, fins fa poc, hi havia els
germans Gepic. Ara sols queda en Joaquim Puig Bardera al carrer
Monturiol (Bitller).
CORDER
Home que fa corda (D. C. V.B. - Alcover-Moll)

A finals del segle passat hi havia un corder a la casa que actualment
té el núm. 20 del carrer Major. Fabricava cordes de cànem i altres estris
similars.
DRAPAIRE
Persona que comercia en draps vells, paperassa i altres objectes de rebuig (D.C.V.B. Alcover-M oli).

Alguns drapaires, en el primer terç del segle XX exercien l'ofici a
Calonge.
Compraven draps, papers, cartons, ferros, aram i pells de conill.
De l'últim que se'n té notícia fou un castellà que vivia al carrer
Modèstia i menava un carro amb el que recorria la població. Tocava
una trompeta per tal d'avisar la seva presència als pressumptes venedors.
EMBLANQUINADOR
Qui té per ofici emblanquinar (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Eren els qui amb calç i aigua pintaven les façanes de les cases i els
interiors, abans d'aparèixer els pintors de paret, a les cases modestes.
Sempre anaven esquitxats de calç. Els seus estris de treball eren la
galleda, el pinzell i la canya.
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Carro de l'aiguader

Bacallaner

Avellaner
Bullidor
Barber

Burro
Boter
Cabrer

Dibuixos de M. Torné i Samí, pintor.
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L'últim fou un que vivia al carrer Camp de la Llebre, el qual havia
fet la guerra de Cuba i anava coix per una ferida rebuda durant la
contesa.
ENSACADOR
Que ensaca (D.C. V.B- Alcover-Moll)

Eren, i són els obrers encarregats de posar els taps, un cop
manipulats i comptats, a les saques. Quan les saques són plenes, les cusen
amb unes agulles especials.
ESCAIRADOR
Persona que escaire (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Llevaven els caires o cantells dels carracs, per tal que el taper tingués
menys feina en elaborar el tap.
Principalment ho feien els vailets quan sortien d'estudi, als quals
els tapers els pagaven un tan per mil.
ESCLOPETER
Qui fabrica o ven esclops (D. C. V. B. - Alcover-Moll)

Era una indústria artesana a la població, quan sols es portaven
sabates per mudar i esperdenyes a l'estiu. A l'hivern els esclops eren
molt importants puix guardaven els peus del fred i de la humitat.
L'últim esclopeter de Calonge fou en Pratsevall, el qual habitava a
la casa que actualment té el núm. 4 del carrer dels Vius.
ESPARDENYER
Qui ven o f a espardenyes (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Ofici ja inexistent a Calonge. L'últim espardenyer fou en Joan Serra,
mort el 1973 el qual treballava al carrer Major núm. 1 on tenia la botiga
i l'obrador. Heredà l'ofici del seu pare. La tenda feia literalment olor de
cànem i espart.
ESPARTER

Lluís Galí és l'esparter més vell de Calonge. Primer tenia l'obrador
al carrer Guimerà i després es traslladà a la plaça Major. Ara porta l'ofici
el seu gendre Martí Sitjas.
Fan sàrries, ventalls, cortines i tota mena d'objectes d'espart.
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LLAUNER
Qui es dedica afer o adobar objectes de llauna (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

De l'únic llauner que es té recordança és d'un que vivia en un
carreró del carrer d'Anselm Clavé i es deia José Cano. Era aragonès i va
venir a Calonge durant el primer terç del segle actual. Adobava tota
mena d'objectes de llauna i inclús paraigües.
LLESCADOR
Obrer taper que talla el suro en llesques (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Del ram dels treballadors del suro, el llescador era dels que tenia
la feina més pesada. Al mateix temps havia d'ésser un home entès en
l'ofici'1»
Quan s'inventaren les màquines de llescar, la feina fou molt més
descansada, però amb perill de prendre mal més fàcilment.
(1) S'asseien de costat i estintulaven la panna al respatller de la cadira per tal de donar
suport i poder tallar les llesques.
LLETER
Venedor de llet (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Eren, -i són encara- ramaders de bestiar boví, els quals munyien
les vaques i al vespre passaven la llet per les cases dels clients de la
població. Portaven les cantines i les mesures a pes de braços.
Es recorden la Rossita de la Llet, l'Alfons Vidal i alguns altres. Ara
sols la passa en Vicenç Abellí, del mas Viola, com a únic supervivent,
puix tots els lleters venen el seu producte a casa seva mateix o el fan
recollir pel camió que el porta a la central lletera.
MATADOR DE PORCS
Aquell que té per ofici matar porcs (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

La família Mengol, la qual habitava en una casa isolada del barri
Bitller, era una clàssica família de matadors de porcs; avi, pare i fill
practicaven aquest ofici amb caire particular. Els llogaven a les cases de
pagès o de la Vila que sacrificaven aquests paquiderms, pel seu consum.
Armats de ganivets, ganxo i pedra tosca es presentaven on demanaven
el seu servei i procedien al sacrifici del porc. Una vegada mort, el
socarrimaven i després l'afaitaven curosament, el rentaven i el fregaven
amb la pedra tosca. Fet això, l'esquarteraven i ja la feina passava a les
dones que tenien cura de coure la carn i fer les botifarres i llonganisses.
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MOLINER
Qui treballa en un molí (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Tampoc no en queda cap. A la riera de Rifred o de la Ganga, es
conserva encara el molí d'en Casals, que fou l'últim que funcionà. Hi
ha el record de l'avi Moliné Homs i el seu gendre Juli Maruny, l'últim
que queda, de l'ofici, però sols de nom.
A la riera de Cabanyes hi ha encara una sèrie de masos anomenats
molins on també hi havia moliners.
MOSSO DE CASA DE PAGÈS
Treballador llogat per anys o temporades per a les feines del camp o per al servei d'una
casa de pagès, on menja i dorm (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Fins els anys cinquanta a quasi totes les cases de pagès de Calonge
tenien mosso i algunes criades.
El mosso més original fou en Tixé que ho era de cas Curt de
Cabanyes. Entrava a totes les tavernes i agafava unes borratxeres
cíviques.
L'últim fou en Joaquim Rovira, una mica curt de gambals que
tingueren a cas Secretari i al mas Artigues.
NUNCI
Funcionari municipal encarregat de fer els pregons (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Segons Pere J. Casademont, un home interessat en les coses de la
població, del primer nunci que se'n té notícia és d'en Tità Mariné, el
qual exercia a finals del segle passat. Després vingué en Maquilla
Catarrano, que no sabia de lletra i s'aprenia el text de memòria. Més
tard aparegueren en Met Xec, en Grau Pixera, i l'avi Lel. El fill d'aquest,
en Peret Lel, el succeí, i quan havia de tocar la trompeta es posava les
dents postisses. El 1931 agafà la plaça en Jaume Castelló (a) Met
Carbassonis, considerat com el millor de tots. El 1939 en fou en Josep
Pijoan Galceran, el qual també era músic i el 1946 en Narcís Janhoer
(a) Cacauet, el qual deixà la trompeta i anunciava els pregons mitjançant
una bocina d'automòvil. Anys després en féu una temporada en Narcís
Subirana i l'últim fou l'Aliu, però sense la trompeta, puix pregonava
mitjançant un altaveu des del cotxe de la Policia Municipal.
A més d'anunciar els edictes municipals, també pregonaven -i
pregonen- les crides d'algunes entitats i inclús d'alguns firaires o de
persones que han perdut quelcom.
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Quan anunciaven vi era costum de portar un porró blau cel ple i el
donaven a tastar a tothom.
Feien, parades, principalment a les cantonades.
ORDINARI
Individu que va i ve regularment d'una localitat a una altra i porta els encàrrecs normals
que li encomanen (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

A Calonge hi havia aquests ordinaris:
Es Moreu que era important, el qual vivia a l'única casa del carrer
dels Desemperats, en el barri del Puigtavell. D'allí en partien i arribaven
els carros que feien diversos trajectes portant encàrrecs de les poblacions
veïnes.
En Rafael Llorens (a) Tartaner, feia el servei amb tartanes i quan
començaven a utilitzar els automòvils també en tenia pel seu ús. Les
quadres i garatges eren a la seva casa del carrer de la Rutlla.
En Norat Puigdevall era l'ordinari que anava cada dia a Palamós
amb tartana. També admetia passatgers.
En Narra era l'ordinari de la Bisbal i anava amb carro protegit per
una vela triangular. Sols admetia encàrrecs.
Enric Ribot (a) Minoi féu també una temporada d'ordinari a
Palamós amb carro.
En temps de la II República en Pep Vert i en J. Miret feien
d'ordinari a Barcelona.
PASTOR
Qui mena bestiar a pasturar; es diu principalment qui mena bestiar de llana (D.C. V.B. Alcover-Moli)

Fa uns trenta anys que cada casa de pagès tenia ramat propi i per
regla general les dones i les noies de la masia eren les encarregades de
portar-lo a pasturar. O sia que hi havia més pastores que pastors.
Actualment queden una pastora i un pastor, a can Pere Pla i a can
Mas Pere de Sant Daniel, respectivament, els quals menen ramats
grossos. I dues pastores al Puigventós propietàries d'un ramat petit
d'avoies a mitges.
L'avi Lonso era un pastor de principis de segle el qual tenia cura
del corral dels carnissers. Era un home d'una gran personalitat i d'un
tarannà alegre i graciós.
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PEIXETER AMBULANT
Qui ven peix (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

És del record de tothom encara la campana petita del cloquer de
l'església de Sant Martí, l'única que es va salvar de la passada contesa,
la qual servia per a avisar l'arribada dels peixaters i el preu de la
mercaderia que portaven, puix ho seguien amb les batallades que donava
el campaner.
La gent gran recorda na Comas, en Verges i la Xiquitina. Els dos
primers tenien la seva parada a la plaça Major i si no ho venien tot, amb
un carretó recorrien els carrers de la població cridant la seva mercaderia.
La Xiquitina portava peix de bon preu i quasi sempre d'encàrrec i
el portava a domicili.
Na Comas tenia una llengua afinada com un ganivet de carrar.
En Verges escorxava uns gats de pronòstic. A part, algunes vegades
si els sobrava peix el tiraven a la riera i deixava una fortor que feia que
tothom s'apartés ben lluny.
Els gats de la població estaven sempre atents al primer crit i els
venedors tenien treballs per a fer-los apartar de les caixes.
Més cap ací hi havia es Coix i en Roc.
Amb les peixeteries, aquests personatges han desaparegut.

TEIXIDOR
Que teixeix: qui té per ofici teixir (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

Segons consta en un llibre de la parròquia de Sant Martí, a finals
del segle XVIII, a Calonge hi havia establerta una indústria tèxtil.
Però en el record dels vells, a principis de l'actual s'extingien els
últims teixidors de la Vila. Treballaven al carrer de la Barrera a can Met
Xec, i foren Jaume Valmanya Gironès i Jaume Valmanya Vidal; Maria
Margarit era la filadora. Empraven el cànem i cobraven la feina a dos
rals la cana.
Encara en algunes cases de Calonge es conserven teles d'aquests
fabricants: llençols, draps, etc.
També hi ha notícia d'haver-hi hagut filadors a cas Brau, al carrer
Bitller núm. 26, casa que se'n deia a cas Teixidor i a can Faló, al carrer
de la Claveguera.
A les cases de pagès, la majoria de les velles filaven, a la vora del
foc o quan engegaven, la llana de les ovelles.
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SASTRE - SASTRESSA
Qui té per ofici fer vestits, especialment d'home. Dona que fa vestits d'home (D.C.V.B. Alcover-Moll)

A principis de segle, el sastre més important de Calonge era en
Rosselló, el qual militava en el partit carií.
Ja més cap ací exercien l'ofici en Pere Gómez (Peret Sastre) que era
un home de baixa estatura i tenia el taller al carrer de la Rutlla.
Emili Margarit (Emili Sastre) que el tenia al carrer Guimerà.
Després s'establí en Martí Saguer (a) es Toro al carrer Ponent i més
tard al carrer Bitller i en Joan Vila al carrer Sant Antoni.
A Emili Sastre el succeïren, primer el seu fill August i després el
seu nét Jordi que és l'últim sastre que queda a la vila.
També hi havia les sastresses, les quals treballaven al taller dels
sastres o feien la feina a casa seva i després l'entregaven al seu patró.
Entre elles hi havia la Joaquima Tresserres i la Soledat Vert.

SEGADOR - DALLADOR
Que sega. Que dalla (D.C. V.B. - Alcover-Moll)

A principis de segle encara se segaven els camps de cereals amb falç
i volant. Els homes encarregats de fer aquesta feina pesada eren els
segadors. Hi havia un cap de colla i aquest era el qui manava començar
i fer un descans, el qual consistia en menjar i beure cada mitja hora,
mentres durava la sega del camp. No hi havia cap segador que treginés
garbes per a fer garbera. Sols es cuidaven de segar, fer la garba i lligar-la.
El traginar era feina considerada indigne d'ells i ho feien les dones de la
casa o els vailets. L'amo del camp construïa la garbera.
Més endavant el segador es transformà en dallador i solien treballar
dos a cada camp. Sols segaven, puix el fer la garba i el lligar ho deixaven
per altres persones, així com el traginar i garberar.
Amb la invenció de les màquines de segar i les recol·lectores, aquest
ofici ha materialment desaparegut del camp.
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AMANDA GROSS
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