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DUES ESTELES IBÈRIQUES DE
SANT SEBASTIÀ DE LA GUARDA
(LLAFRANC, PALAFRUGELL)
PER

JOAN BADIA I HOMS

EL JACIMENT
El poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda, en el terme municipal
de Palafrugell, és emplaçat en els replans superiors de la muntanya
d'aquest nom, a 156 m. s.n.m. El jaciment es troba a 41° 54' 17" de latitut N. i 6° 35' 45" de longitud E. (full 355 del mapa 1:50.000 de Vlnstituto Geogràfica y Catastral).
La muntanya, que s'endinsa en el mar i crea el cap de Sant Sebastià,
és coronada pel popular santuari dedicat al sant, fundat a la primera
meitat del segle XV com a torre de guaita i capella, i pel far. El lloc, avui,
és intensament visitat per la gent del país i pel turisme. Un dels principals atractius és l'esplèndid panorama que es gaudeix sobre grans extensions de mar i de terra.
El cim on s'han identificat les restes de poblament pre-romà, és limitat a migdia i, sobretot, a llevant, per altíssims espadats. Hi destaca el
Salt de Romaboira, penya-segat que cau a pic sobre el mar. A ponent,
el vessant no és acinglerat, però davalla en pendent molt pronunciada
vers la cala i població de Llafranc, arrecerada als peus de la muntanya.
El costat de tramuntana és l'únic d'accés relativament fàcil, on les estribacions baixen de forma esglaonada vers les terres més planes de l'interior.
El jaciment ibèric havia romàs inèdit fins a data força recent. En canvi,
del poblament romà de Llafranc, vora la platja veïna, ja n'hi ha notícies
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des de finals del segle XVIII, i és esmentat per nombrosos autors. L'establiment romà de Llafranc sembla, clarament, fruit del desplaçament de
la població de Sant Sebastià, en abandonar-se els poblats indígenes aturonats. Es possible, però, que hi hagués una etapa de coexistència d'ambdós
llocs de poblament.
Les prospeccions que ens han permès donar notícia del poblat de Sant
Sebastià, ens demostraven que l'àrea de dispersió de les troballes en superfície s'estén, grosso modo, des de l'esplanada que hi ha al N. de l'ermita (el Camp de Sant Baldiri), fins a l'entorn del far com a extrem meridional. A llevant el límit natural és el caire dels cingles. A ponent gairebé no depassa —pel que sembla— la carretera que porta al far.
Com és lògic, l'extens conjunt edificat del santuari i hostatgeria (segles XV-XVIII), el far (segle XIX) i les seves dependències, i els camins
asfaltats, han produït la destrucció de diferents espais del jaciment. Es
troba, pràcticament del tot, en terrenys de propietat municipal.
La primera notícia sobre l'existència del poblat la publicàrem l'any
1966, dins d'un estudi sobre troballes romanes de Llafranc. ^ En esments
posteriors hem procurat ampliar quelcom la primera, i breu, referència.^
Malgrat el gran interès demostrat pel Dr. Miquel Oliva i Prat
(1922-1974), des del primer moment —amb el seu recolzament als fundadors del Museu de Palafrugell—, la ciència arqueològica oficial no incorporà Sant Sebastià a la relació de poblats ibèrics del litoral català,
fins molt tard/ 3 )
El recordat Miquel Oliva —aleshores cap dels serveis d'Arqueologia
a Girona— projectà unes campanyes d'excavació a Sant Sebastià en col·laboració amb el Museu de Palafrugell. Fins i tot se'n començà a fer ressò

(1) J. BADIA, Anforas romanas de Llafranc, «Revista de Palafrugell», ns. 6-7, juny-juliol,
1966, pàg. 5.
(2) JOAN BADIA i HOMS, L'arquitectura medieval de l'Empordà, vol. I, Diputació de
Girona, Girona, 1977, pàg. 244. - vol. II-B; 2? edició, Girona, 1985: Notes a la segona edició,
pag. 512. id., L'Empordà, «Gran geografia comarcal de Catalunya» vol. 4, Barcelona, 1981,
pàg. 430. id., Una peça singular d'època romana trobada a Llafranc, «Estudis sobre temes
del Baix Empordà» n? 3 Institut d'Estudis del B.E., Sant Feliu de Guíxols, 1984, pàgs. 1-2.
El poblament antic al terme de Palafrugell i a l'Empordà, Museu-Arxiu de Palafrugell, 1984
(programa de mà d'exposició).
(3) J.MALUQUER DE MOTES, E. HUNTINGFORD, R. MARTIN, R. PALLARÈS, A.M.
RAURET, M. del V. VILA, Catàleg provisional dels poblats de l'època ibèrica al Principat,
Universitat de Barcelona, Institut d'Arqueologia i Prehistòria, NACREM 2, 1982, pàg. 28.
En aquest catàleg hi figura el «Far de Sant Sebastià». Malgrat això, estudis més recents sobre iberisme a Catalunya, continuen ignorant el nostre poblat.
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la premsa, durant l'any 1972. Per diferents entrebancs, no es pogueren
realitzar. (4)
Les dites prospeccions —recerques de superfície— les havíem iniciades pels volts de l'any 1960 en adonar-nos de l'existència del jaciment.
Amb posterioritat ens anaren ajudant, en diferents moments, alguns col·laboradors de l'etapa inicial del Museu de Palafrugell/ 5 )
Les pacients i detallades recerques visuals dels terrenys permeteren
aplegar un conjunt de materials prou considerable i significatiu. Fou un
dels fonaments per a aconseguir crear l'esmentat Museu, que ja fou legalitzat l'any 1973. Fins el 1976 no es pogué instal·lar, de manera molt
provisional, sense espai suficient. Una part dels dits materials —tots els
quals hi són ingressats— s'hi començà a exposar.
El conjunt, força nombrós, de troballes fetes en prospecció entre els
anys 1960-1984 (les úniques que ací tindrem en consideració) permeten
esbossar —provisionalment— una cronologia que va del segle VI a C
(mostres de ceràmiques jòniques o ibèrica antiga) fins als segles II-I a
C (ceràmica campaniana C, per exemple). Entre aquests límits cronològics, és especialment densa la presència de materials datables als segles
IV-III a C.
Dins de tot aquest conjunt, destacaríem la relativa abundor de ceràmica àtica de figures roges. També cal esmentar les pre-campanianes, ibèriques decorades amb pintura vermellosa, les de pintura blanca (especialment nombroses), les grises locals de parets fines, àmfores púniques
i de boca plana, gran diversitat d'atuells fets a mà, etc. No hi manquen
tot tipus d'altres peces: pondus, fusaioles, dues fíbules i un scalptorium
de bronze, a més de les insòlites esteles amb representació de llances, objecte de la present notícia, (fig. 1)
Alguns esllavissaments de terres en els marges ja ens descobriren indicis clars d'estructures arquitectòniques.
No considerem necessari entrar en consideracions sobre aquest extens conjunt de troballes de l'etapa de prospeccions, ja que el jaciment
(4) Ha estat molt més tard —ja, desgraciadament, sense Pinsustituïble i recordat Miquel
Oliva— quan després de molts i diversificats contactes des del museu local de Palafrugell, s'aconseguí l'inici de campanyes d'excavació, a partir de la primavera de l'any 1984. En gran part,
ho afavorí l'interès —certament modèlic— del consistori de Palafrugell vers els estudis arqueològics del terme, en aquests moments. Hem tingut l'honor de treballar en les tasques prèvies
a l'excavació, en la qual hem col·laborat, de manera esporàdica per manca de temps, mentre
ens ha estat possible; és a dir, durant les dues primeres campanyes.
(5) Cal esmentar els noms de Ferran Pasqual, Jordi Massoni, Josep i Joaquim Farrarons
i Enric Carreras.
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Fig. 1. Ceràmiques diverses trobades a Sant Sebastià de la Guarda.
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es troba en curs d'excavació sistemàtica, els resultats de la qual hauran
de proporcionar dades definititves en tots sentits, si són correctament
interpretats.
La nostra intenció, ací, és donar notícia de dues peces singulars recollides durant les esmentades prospeccions. La nostra esperança és que
la seva difusió possibiliti l'establiment de comparacions i paral·lelismes,
per a un millor coneixement del context cultural, àmbit d'expansió i significació d'aquest tipus d'esteles ibèriques.
LES TROBALLES
Les dues esteles amb representació de llances s'han localitzat a l'àmbit del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda, de manera casual.
Ambdues es troben al Museu de Palafrugell (abans Museu-Arxiu).
La primera estela que es trobà (Estela 7) aparegué en un fonament
de mur del poblat, el qual havia quedat al descobert, en una petita part,
en el marge del «Camp de Sant Baldiri» que limita amb el camí d'accés
al santuari. Es localitzà, doncs, en el sector septentrional del jaciment.
L'esmentat fragment de mur s'ensulsià i caigué marge avall a causa de
despreniments de terres. L'estela havia estat reutilitzada com a material
de construcció en el dit mur. El dia 12 de maig de 1975, Joaquim Farrarons, col·laborador habitual del Museu de Palafrugell, ens avisà que una
de les pedres caigudes cridava l'atenció per ser més gran i ben escairada
que les altres. Amb el seu ajut traslladàrem l'estela al Museu.
La peça que hem anomenat Estela 2 és, en realitat, un fragment d'estela, si bé particularment interessant. L'any 1983, uns col·laboradors esporàdics ens informaren sobre una pedra, suposadament digna de recuperar que havien localitzat en un indret poc accessible de les edificacions
annexes al santuari de Sant Sebastià. Es tractava d'un dels espais coberts
amb volta que configuren l'estructura de basament de la terrassa-mirador
del santurari, al seu costat de llevant, sobre el mar. La pedra de la qual
se'ns parlava resultà ser un simple bassi monolític, sense cap interès especial. En canvi, la visita ens va permetre identificar en el mateix lloc,
el fragment d'estela ibèrica. Hi romania, abandonada des de qui sap quan,
entremig d'amuntegaments d'andròmines i deixalles.
El fet de ser propietat municipal l'edifici del santuari i hostatgeria
i els terrenys propers, facilità la ràpida recuperació i salvaguarda de les
peces.
Es pot dir que aquestes esteles són pràcticament inèdites. No han estat descrites. Només havíem tingut ocasió de fer-ne alguns esments, molt
9
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breus de la primera i un de sol de la segona.^ Ambdues esteles s'exposaren en una mostra temporal sobre Arqueologia de la comarca, al Museu de Palafrugell, entre els anys 1984 i 1985.(?)
DESCRIPCIÓ DE LES PECES
ESTELA 1

Estela de pedra sorrenca. La seva forma s'aproxima molt lleugerament a un tronc de piràmide (invertit), amb cares trapezoidals. Té dues
cares més grans, una de les quals és la decorada. Era ben escairada. (fig. 2)
Mides: altura 0,75 m; amplada màxima (extrem superior) 0,43 m; amplada mínima (base) 0,40 m; gruix màxim (extern superior) 0,20 m; gruix
mínim (base) 0,18 m.

Fig. 2. Estela núm. 1

Fig. 3. Estela núm. 2

(6) JOAN BADIA i HOMS, obres citades, 1977, 1985 - El poblament..., 1984.
(7) De V Estela 1 també n'hi ha una cita breu a: JOSEP M. NOLLA / JOSEP CASAS,
Carta arqueològica de les comarques de Girona, Centre d'Inv. Arqueol. de Girona, Girona,
1984, pàg. 133.
Els autors, en el curt apartat que dediquen a Sant Sebastià de la «Guaita» (sic), esmenten
una estela «molt interessant però molt atrotinada». El darrer adjectiu, tan pintoresc, deu fer
referència a l'erosió de la pedra.
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És entera, però el seu estat de conservació és una mica precari, sobretot per efectes de l'erosió a les superfícies de la pedra. També presenta escantonaments en els caires.
El sector decorat es limita a part de la meitat superior d'una de les
cares amples. Hi veiem dos registres superposats, en representació de llances fetes amb incisions de traç ampli i força profund.
En el grup superior —de banda a banda de la superfície— hi ha onze llances arrenglerades que es disposen verticalment. Una línea horitzontal, sota el grup de llances, en fa de base i s'uneix a les dues de cada
extrem.
Sota mateix s'incicia una altra línia que, en el costat esquerre, és horitzontal i paral·lela a l'anterior, mentre que vers la dreta es corba lleument cap a baix, poc abans d'incidir en una de les llances del registre
inferior.
Aquest grup inferior té únicament dues llances, situades a l'extrem
dret de la peça. Així, doncs, a l'estela s'hi representa un total de tretze
llances.
Les llances, com ja hem indicat, són esculpides amb un sol traç incís,
el qual s'eixampla a l'extrem superior per marcar-ne la punta. La forma
de les puntes no és fàcil de precisar a causa de l'erosió. Sembla, sobretot
a la zona central del grup superior, que n'hi havia en forma de fulla de
llorer. Tanmateix n'hi ha alguna que sembla insinuar clarament la forma
triangular. És possible que hi coexistissin ambdues, però això no es pot
assegurar degut a l'estat actual de la peça.
ESTELA 2

Fragment d'estela tallada en pedra sorrenca (fig. 3)
Mides: amplada 0,53 m; gruix 0,24 m; alçada màxima del fragment
0,47 m.
Es tracta de l'extrem superior, i encara retallat, d'una peça que, molt
probablement, era paral.lelepipèdica, amb dues cares rectangulars més
grans, una de les quals era la decorada. N'hem d'ignorar, forçosament,
l'alçada original.
El fragment d'estela fou retallat de manera basta, en època indeterminada i per motius que no podem esbrinar. Hom n'esmussà els angles
fins a donar-li una forma aproximadament cilíndrica. Malgrat això, hi
resten segments rectilinis, intocats, a ambdós laterals i a la part superior,
la qual cosa ens permet conèixer l'amplada i la grossor de l'estela.
No és possible saber en quin punt del jaciment i en quin moment
aparegué l'estela (al segle XVIII quan s'obriren els fonaments del gran
11
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edifici de Sant Sebastià, al costat de la primitiva torre-capella del segle
XV. En tot cas, no en tenim proves). Tampoc no podem esbrinar quan
ni per què la pedra fou retallada. La forma circular que se li volgué donar i l'indret on ha estat localitzada, fan pensar hipotèticament, que hom
la reutilitzà (o pensà emprar-la) per a alguna funció en el santuari o en
les seves dependències.
La conservació de la cara decorada és irregular. En certs punts és força
malmesa per l'erosió. Els efectes del trossejament han afectat espais a
tot l'entorn on la decoració hi és perduda.
La dita decoració s'acorda també amb el tema característic de moltes
esteles ibèriques: rengles de llances en registres superposats. En aquesta
peça, però, el tema hi és esculpit en baix-relleu. Cal destacar-ho per la
seva excepcionalitat.
El grup superior es conserva gairebé sencer. Hi podem veure deu llances. Aquesta filera era situada entre dos espais planers, en relleu, dels
quals només resta el del costat dret. A sobre de les llances hi corre, horitzontalment, un solc de mitjacanya, i a sota un filet o ressalt llis (també
en relleu).
Del rengle de llances inferior resten només visibles les puntes; algunes molt parcialment. El trencament de la pedra produí la destrucció de
tota la resta. N'han desaparegut, per tant, tots els pals. S'hi identifiquen
vuit puntes de llança. N'hi ha tres, a la part central, que són senceres.
Les altres, com més acostades als extrems de la peça, conserven fragments
més reduïts. Això és degut a la corba de la línia de trencament, feta quan
es destruí l'estela.
ASPECTES ICONOGRÀFICS I PARAL·LELISMES
La representació de grups de llances afilerades horitzontalment en
rengles superposats a les esteles de Sant Sebastià, respon a una iconografia característica d'un conjunt ben estudiat d'aquest tipus de peces
ibèriques. Tanmateix, ha resultat sorprenent la seva troballa en un jaciment de l'Empordà. No es coneix cap altre exemplar en aquestes terres
que s'hi pugui relacionar de prop o de lluny, segons les nostres notícies.
Tampoc n'han aparegut a les comarques veïnes més immediates. La troballa més propera feta al Vallès —a Rubí—, com veurem més endavant,
s'ha de considerar també aïllada.
El paral·lelisme del tema ornamental de llances l'hem de cercar fonamentalment, segons els coneixements actuals, en el grup d'esteles aparegudes dins d'un espai geogràfic concret i força reduït de la zona catalanoaragonesa de la conca de l'Ebre, en bona part dins la comarca catalana
12
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del Matarranya (municipis d'Alcanyís, Calaceit, Casp, Chiprana, Creies,
Vallderroures i la Vall del Tormo). És una zona d'importants poblats
ibèrics.
Cabré i Bosch Gimpera publicaren per primera vegada aquest tipus
d'esteles. Fins avui se n'han donat a conèixer poc més d'una vintena
d'exemplars, gairebé tots fragmentaris.W
Una característica comuna d'aquest conjunt de peces és el fet de ser
tallades en pedra sorrenca i la seva decoració amb incisions de traç segur
i profund.
En alguns dels fragments de l'Ebre hi ha altres decoracions, com les
franges de temes geomètrics, a mena de sanefes, i elements o escenes en
general de caire guerrer (cavalls, genets, mans mutilades etc.). Tanmateix
el tret comú més significatiu és la presència de llances, gairebé a totes
les peces.
Les llances poden ser completes, amb el pal i la punta, igual que a
Sant Sebastià, o bé representant només les puntes. Normalment, com ja
hem indicat, són alineades, sovint en rengles superposats. Les puntes tenen, en la gran majoria dels casos, forma de fulla de llorer; també n'hi
ha alguna amb aletes, en forma d'arpo.
Cal remarcar que gairebé totes aquestes peces han estat trobades de
manera més o menys casual i fora del seu context arqueològic, si bé es
relacionen totes amb algun dels grans poblats de la zona.
Hom considera aquestes peces pròpies de la cultura ibèrica. També
s'ha remarcat el sentit lligat a les activitats bèl·liques dels temes que hi
són esculpits, com veurem més endavant.
S'havia afirmat que aquest grup de peces ibèriques, es podia considerar tancat dins d'un espai geogràfic reduït i ben delimitat/9) Cal, però, desestimar aquesta opinió. Les esteles de Sant Sebastià amb representació de llances, tan allunyades de les terres de l'Ebre, ens ho demostren.
Ja s'ha assenyalat, com una perduració tardana d'aquesta representació, les llances que figuren en un lateral de l'ara d'època romana trobada a Solsona per Mn. Serra Vilaró (Museu Diocesà de Solsona).
(8) J. CABRÉ, Esteles ibèriques ornamentades del Baix Aragó, «Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans» VI, Barcelona, 1915-20, pàgs. 629 ss. PERE BOSCH GIMPERA, Les investigacions de la cultura ibèrica al Baix Aragó, id., id., pàgs. 650 ss. L. FERNANDEZ FUSTER,
Las estelas ibéricas del Bajo Aragón, «Seminario de Arte Aragonès» III, Saragossa, 1951, pàg.
55 ss. FRANCISCO MARCO SIMÓN, Nuevas estelas ibéricas de Alcaniz (Teruel) «Pyrenae»
12, Inst. de Arq. y Prehistòria, Un. de Barcelona, 1976, pàg. 74 ss.
(9) L. FERNANDEZ FUSTER, ob. cit.
(10) F. MARCO SIMÓN, ob. cit.
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S'ha oblidat, però, una peça que ja evidenciava una expansió de les
esteles ibèriques amb llances per les terres del Principat. Ens referim a
l'estela recuperada al poblat ibero-romà de Can Fatjó, a Rubí (Vallès Occidental). La seva cara decorada té tres filades de llances, senceres, incises. Les puntes són de fulla de llorer. La troballa feta l'any 1968, es produí en rebaixar terrenys per a una urbanització de manera, doncs, casual, sense treballs metòdics d'excavació. Ingressà al Museu Arqueològic de Barcelona.(n)
L'estela de Rubí és, doncs, l'únic enllaç clar, que sembla insinuar un
nexe d'unió, entre les peces empordaneses de Sant Sebastià i les del
Matarranya-Baix Aragó.
Podem esmentar algunes semblances i diferències en comparar les esteles del dit grup amb les trobades a Sant Sebastià de la Guarda.
Les dimensions de les peces empordaneses, tot i que només una és
entera, suposem que serien quelcom inferiors a les esmentades. Les esteles de l'Ebre són, gairebé totes, incompletes, però les dues que es conserven pràcticament senceres tenen una alçada de 1,30 m (la de Palermo,
Casp) i de 1,46 m (de les Ombries, Calaceit). S'hi aparella la de Rubí
que té una alçada aproximada de 1,50 m.
A l'estela de Rubí, com en algunes de l'Ebre, les llances hi són enteres, amb el pal, i sorgint verticalment d'una línea horitzontal, igualment
que a les peces de Sant Sebastià. Com en aquestes, les puntes de Rubí
i de la majoria dels exemplars de l'Ebre, tenen forma de fulla de llorer.
Les esteles de Sant Sebastià presenten un nombre especialment elevat
de llances, comparativament. Així, l'estela de Rubí té un fris de set llances i els dos inferiors de quatre cadascun. A les peces de l'Ebre el grup
més gran és de vuit llances (Palermo, Casp). El normal és que n'hi hagi
moltes menys. A les esteles de Sant Sebastià trobem un grup d'onze llances al rengle superior de l'Estela 1; un grup de deu i un altre de vuit (identificables) a l'Estela 2.
Un esment especial mereix, al nostre entendre, la factura de la decoració de les esteles de Sant Sebastià.
A l'Estela 1 els grups de llances i línies són fetes amb incisió. En aquest
sentit la peça presenta una execució similar a les de l'Ebre i també a la
de Rubí.

(11) JOSEP SERRA ROSSELLÓ, Una estela ibèrica en Rubí, «Rubricata», Rubí, 1968. ROSA
M. ARIS / CONSOLACIÓN GARCIA, Excavacions en Can Fatjó (III part), Butlletí Grup
de col·laboradors del Museu de Rubí 15, Rubí, desembre 1984.
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En canvi, l'Estela 2, com ja s'ha precisat, té la decoració en baixrelleu. És un detall singular, doncs, dins el conjunt d'esteles conegudes.
Ens preguntem si hi hem de veure el resultat d'un procés evolutitu i si,
conseqüentment, aquesta peça podria ser més tardana que les altres (les
circumstàncies de la seva troballa ens priven d'aproximar-nos a qualsevol dada cronològica).
Les peces esculpides en relleu no són, tanmateix, alienes a la cultura
ibèrica d'aquestes terres, de manera que —tot i la manca d'altres esteles
amb relleus— no pot estranyar-nos l'existència de la peça de Sant Sebastià. Podem esmentar, per exemple, les restes d'un monument de pedra
trobat a Binéfar (Aragó), publicat força recentment, que presenta un tema en baix-relleu —mans mutilades— pròxim o comú al d'algunes de
les esteles citades del Matarranya-Baix Aragó, de les quals es considera
coetani. (12)
De la nostra comarca podem fer referència als elements arquitectònics amb ornaments en baix-relleu —espirals, principalment—, trobats
a Ullastret i procedents de l'acròpolis del gran poblat. Pertanyen al temple d'època hel.lenística, i es consideren producció indígena.(13)
La cronologia de totes les esteles esmentades no es pot concretar amb
exactitud ja que foren trobades en general fora d'un context arqueològic
ben clar. No és possible, per tant, d'esbrinar si són, més o menys, coetànies. Resta clar, però, que totes pertanyen a un món cultural idèntic o
molt acostat, indígena i iberitzat.
Cal destacar l'estranya manca d'altres exemplars semblants en un espai tan extens com el que formen els punts extrems de les troballes d'esteles amb llances (el Matarranya-Baix Aragó, el Vallès, el Baix Empordà). Tot i que les excavacions i propeccions arqueològiques no tinguin
en el país, la intensitat desitjable, és significativa la manca de peces semblants en els jaciments ibèrics coneguts més o menys estudiats de les comarques catalanes. Pensem, per exemple, en altres poblats del Vallès i
de l'Empordà i també del Penedès, el Maresme, la Selva, el Gironès etc.
alguns dels quals han estat objecte de campanyes sistemàtiques d'excavació.
Ens preguntem si tot això és degut a l'escàs —gairebé nul— coneixement de les necròpolis. Aquestes peces s'han interpretat unànimement
(12) F. MARCO / V. BALDELLOU, El monumento ibérico de Binéfar (Huesca), «Pyrenae» 12, Inst. de Arq. y Prehist., Un. de Barcelona, 1976, pàg. 91 ss.
(13) M. OLIVA PRAT, Excavaciones arqueológicas en la ciudad ibèrica de Ullastret (Gerona), Octava y novena campana de trabajos. Actividades de la delegación provincial del Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas de Gerona en 1957-1958, Annals de P«Instituto
de Estudiós Gerundenses» 1958, pàgs. 334-335.
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com esteles funeràries. Tanmateix, les circumstàncies de les troballes, gairebé sempre casuals, però sovint dins l'àmbit dels hàbitats —com en el
cas de Sant Sebastià— potser permetrien sostenir certs fonaments de dubte
sobre la dita condició de monuments funeraris.
LES LLANCES: EL SEU SIMBOLISME
Un altra qüestió a considerar és la probable identificació amb un tipus concret d'arma, de les llances representades en les esteles de Sant
Sebastià.
Cal tenir en compte que l'acusat esquematisme fa difícil una opinió
al respecte. Per les fonts escrites i les troballes materials sabem que els
pobles ibers empraven normalment lafalàrica o hasta, que tenia la punta i el seu mànec de ferro, que encaixava amb el pal, que era de fusta;
o bé el soliferreum, molt més curt i totalment de ferro.
Molt hipotèticament, podríem apuntar que les llances de l'Estela 1,
per la seva esveltesa, podrien afigurar lafalàrica, mentre les de l'Estela
2, potser representarien el soliferreum.
Precisament hem tingut notícia de la troballa, molt recent, (gener 1988),
d'una notable punta defalàrica o hasta a l'Empordà, en terres de l'Albera. Fou recuperada a Espolla, en el paratge de Rocaplana, per Jaume
Giró, pastor del dit poble, qui l'ha dipositada al Museu Arqueològic de
Banyoles/14)
Les llances de les esteles ibèriques cal admetre que han de tenir un
sentit lligat a les activitats bèl·liques. Cabré i Bosch Gimpera ja apuntaren que els grups de llances poden referir-se al nombre de victòries o d'enemics morts.
Adolf Schulten, posteriorment, reportà un text d'Aristòtil, que pot
esclarir el simbolisme de les llances. Aquesta aportació de Schulten s'ha
ressenyat sovint donant a entendre o permetent suposar que es tracta d'una
obra de certa extensió. Val la pena precisar que és, només, una curta nota, si bé valuosa i, al nostre parer, encertada.
Segons la cita d'Aristòtil: «entre els ibers, poble bel·licós, hom planta a l'entorn de la tomba, tantes puntes de llança com enemics abatuts
pel difunt»/ 15 ^

(14) Hem tingut ocasió d'examinar aquesta peça gràcies al conservador del museu banyolí
Sr. Josep Tarrús.
(15) ARISTÒTIL, Política VII, 2-5.
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Schulten interpretà que les puntes o llances representades a les esteles ibèriques tenen el mateix sentit que les puntes posades al voltant de
la sepultura.(16)
Sembla, doncs, clar el significat escatològic de les llances de les esteles, com a heroïtzació dels guerrers difunts. Un detall que no ha estat
remarcat i que també abona el mateix sentit, és l'existència de les línies
horitzontals a la base dels grups de llances que són presents en algunes
esteles de l'Ebre, a la de Rubí i també a les de Sant Sebastià. Acaba de
donar la idea d'una representació de llances o puntes clavades en el sòl.
Altres consideracions que s'han apuntat sobre possibles simbologies
i paral·lelismes, entenem que no val la pena comentar-les, perquè són del
tot hipotètiques, sense argumentació sòlida.
Com ja hem precisat, les esteles de Sant Sebastià, s'han recuperat com
a fruit de prospeccions i fora de context arqueològic, si bé dins l'àmbit
del poblat. El mateix succeeix, pràcticament, amb les altres peces esmentades que s'hi poden relacionar. Totes, però, pertanyen a jaciments ibèrics coneguts, en general d'ampli ventall cronològic.
Pel que fa a les esteles de l'Ebre, hom ha indicat que potser podrien
situar-se entre el segle II aC i mitjan segle I aC, amb el canvi d'Era com
a límit més avançat.
Si la cronologia de les esteles de Sant Sebastià de la Guarda és la mateixa, podríem pensar que corresponen a les darreres etapes d'ocupació
intensa del poblat (sempre segons les dades que ens proporcionen els materials de prospecció).
Cal tenir en compte, però, la reutilització —comprovada per
nosaltres— de l'Estela 1 com a material de construcció en un mur del
poblat, mur que, per dissort, ja és destruït. Aquest fet sembla demostrar
que l'estela ja era obsoleta quan es bastí el dit mur, del qual, però, no
sabem la datació.
Ben poques consideracions més podem fer, d'acord amb les circumstàncies de les troballes. Potser cal recalcar, una vegada més, el caràcter
insòlit de la descoberta de dues esteles amb representació de llances a
Sant Sebastià de la Guarda, ja abans d'iniciar-s'hi cap mena de treball
d'excavació. Com ja hem remarcat, a la resta de les terres catalanes, exceptuant el dens conjunt ben localitzat del Matarranya-Baix Aragó, aquest
tipus de peça hi és molt estrany; almenys en l'estat actual de les investi(16) A. SCHULTEN, Lespointes de lances représentées sur les stelesfunéraires, «Bulletin
Hispanique» XIV, Annales de la Faculté de Lettres de Bordeaux 1912, pàg. 196.
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gacions. Indica això unes singularitats de Sant Sebastià dins el poblament ibèric del país?
Cal suposar que els resultats de les campanyes d'excavació que hi són
en curs esclariran aquesta i d'altres qüestions sobre el jaciment.
Hom és d'acord a considerar que les esteles amb representació de llances com les dues de Sant Sebastià de la Guarda, pertanyen al món indígena, a l'iberisme. Són testimonis de la importància de les activitats bel.liqües entre els pobles ibers i iberitzats.
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ESTUDI DE LA CERÀMICA
RECOLLIDA A BELL-LLOC D'ARO
(preferentment s. II-III d.C.)
PER

JOAQUIM TREMOLEDA i TRILLA
PERE CASTANYER i MASOLIVER

La ceràmica que estudiem no procedeix d'excavacions arqueològiques,
la qual cosa dificulta la seva anàlisi, car no disposem de les estratigrafies
de les zones d'on es varen extreure, circumstància que ens hagués permès
donar resultats més sòlids i fiables.
La ceràmica fou recollida durant els treballs de restauració de l'església de Santa Maria de Bell-lloc duts a terme en les dues campanyes
que s'hi van realitzar entre 1959 i 1962, treballs que controlaren Miquel
Oliva, Joan Sanz i Lluís Esteva. Procedeix principalment del subsòl interior de l'església i del costat de ponent de la mateixa quan, per l'exterior, es reforçaren els fonaments de la paret, que presentava esquerdes
perilloses que amenaçaven la seva seguretat. Es guarda al Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols.
Pel que deixem dit, ens limitem a fer un estudi estrictament ceràmic,
intentant identificar els tipus i el ventall cronològic que ens aporti.
TIPUS CERÀMICS
De la totalitat del grup ceràmic n'hem pogut identificar diversos tipus diferents que representen una continuïtat d'ocupació datable entre
el segle I d.C. fins el segle XX.
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Figura 1. Ceràmica romana: 1 a 3 T. S. sud-gàl.lica. —4 a 9, 11 i 12 T. S. Africana Clara
A.— 10 T. S. Africana Clara C (quan els dibuixos duen un número a la seva part esquerra,
indica els centímetres del seu diàmetre).
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El primer grup que hem individualitzat és el de la terra sigillata (des
d'ara T. S.) sud-gàl.lica. Solament disposem de tres fragments identificables, que presenten unes característiques molt uniformes, com correspon a un tipus ceràmic produït en tallers especialitzats i destinat a la seva exportació. Les argiles són de color rosat, molt depurades i compactes, cobertes per un vernís vermellós, espès i ben adherit. Aquestes ceràmiques constitueixen la vaixella de luxe pròpia de l'època alt-imperial
romana.
La forma Drag. 15/17 (fig. 1, 1) deriva de prototipus aretins i possiblement fou produïda als tallers de la Graufessenque, com les altres, i
cal situar-la en un context de finals de segle I d.C. La forma més antiga
és la Drag. 33 (fig. 1, 2), que correspon a una copa cònica amb les parets
inclinades cap a l'exterior. La seva cronologia és de la primera meitat
del s. I d.C. La darrera forma que tenim és la Drag. 27 (fig. 1, 3) datable
en la segona meitat del segle I d.C.
La T. S. sud-gàl.lica és el tipus ceràmic més antic d'aquest conjunt,
i si bé, quantitativament la seva presència és molt reduïda, es constata
ja la seva arribada al llarg de tot el s. I d.C.
A partir del segle II d.C. desapareix i és substituïda per un nou tipus
ceràmic, la T. S. Africana Clara A. Aquest canvi respon al desplaçament
dels centres productors. Passa de les Gàl.lies i Itàlia al nord d'Àfrica i
arriba a constituir el principal centre de fabricació que dominarà els mercats fins a la Baixa romanitat.
Això no implica només un canvi en les modes ceràmiques, sinó que
aquest fet va lligat íntimament amb les transformacions econòmiques
que sofreix l'Imperi romà, passant a una descentralització d'Itàlia, com
a centre productor, a una explotació efectiva dels recursos provincials.
En efecte, d'ençà de principis del s. II d.C. trobem exclusivament aquest
nou tipus ceràmic, la T. S. Africana Clara A. Les seves característiques
principals són argiles ataronjades, foliàcies, depurades i de vernís també
ataronjat, molt diluït, que presenta una superfície rugosa, la qual cosa
ha donat peu a anomenar-la «pell de gallina».
Les primeres formes presents a Bell-lloc són les Hayes 8 i 9 (fig. 1,
4 i 5), la cronologia de les quals s'ha d'emmarcar dins la primera meitat
del s. II d.C. Aquestes formes són petits bols que presenten una decoració molt senzilla feta a rodeta.
En major nombre hi és representada la forma Hayes 181, que correspon a un plat de fons pla i parets corbades (fig. 1, 6 i 7), una base de
la forma Hayes 27, i una vora de la forma Hayes 14 (fig. 1, 8 i 9), Aquestes peces es daten entre la segona meitat del s. II i mitjan s. III d.C.
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Figura 2. Ceràmica romana: 1 i 2 T. S. Africana Clara A. —3 a 7 Ceràmica Africana de
cuina.— 8 i 9 T. S. Africana Clara D. —10 Dolium.— 11 i 12 Àmfora romana.
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La forma més abundant, i que alhora constitueix un dels productes
més típics i més difosos de la T. S. Africana Clara A, és la Hayes 23.
Es tracta d'una cassola de fons estriat i parets lleugerament bombades.
Per la seva gran funcionalitat perdura fins el s. IV, si bé el moment que
coneix la màxima expansió és des de mitjan s. II fins a mitjan s. III d.
C. Aquesta forma presenta dues variants, que constatem a Bell-lloc. La
primera és la Hayes 23 A (fig. 1, 11), que es caracteritza per no tenir el
llavi diferenciat, al contrari que la Hayes 23 B (fig. 1, 12 i fig. 2, 1 i 2),
que seria lleugerament posterior.
Juntament amb aquestes darreres, i també fabricades en les mateixes
àrees, tenim unes peces que amplien el repertori d'aquest període. Són
conegudes genèricament com «africanes de cuina», per la funció a què
estaven destinades. Les argiles són les mateixes que les de la T. S. Africana Clara A; en canvi, no presenten les superfícies vernissades, sinó que
solen tenir una banda fumada a les vores. Dins aquest grup, una forma
molt coneguda és la Hayes 197, anomenada habitualment de «vora ametllada», per la secció que presenta (fig. 2, 7). Aquesta característica permet encaixar-hi una tapadora, com les que presentem (fig. 2, 4 a 6), que
Hayes cataloga amb la forma 196. Cronològicament s'han de situar en
el mateix context de la T. S. Africana Clara A.
No obstant, algunes d'aquestes formes de plats tapadores tenen una
cronologia més alta (fig. 2, 3) que Carandini data a finals del segle IV
i principis del segle V d.C.
Un segon grup de les sigillates africanes és la T. S. Africana Clara
C, del que només en tenim un petit fragment que correspon a la forma
Hayes 50 (fig. 1, 10), la més comú de les seves formes. Les principals
diferències respecte de la Clara A són unes argiles més fines i depurades
que permeten elaborar una ceràmica amb les parets més primes. De la
mateixa manera, el seu acabat és més llis, mercès a un vernís més espès
i molt ben adherit. Aquest fragment és datable entre finals del s. III i
principis del s. IV d.C.
Tenim presència també, encara que poc nombrosa, d'un altre tipus,
la T. S. Africana Clara D, que representa una continuïtat fins a finals
del s. IV d.C. (fig. 2, 8 i 9). Solen ser peces de tamany considerable, com
el fons de plat de la forma Hayes 58. Aquesta ceràmica presenta com
a particularitats unes parets més gruixudes i un vernís de bona qualitat
i espès, que li dóna un acabat fi i polit.
En aquest context del s. IV hem de situar també un sol fragment de
ceràmica «lucente» (fig. 3, 1). L'argila és de color beige clar, fina i depurada; però el més característic d'aquesta ceràmica és el seu vernís amb
iridiscències metàl·liques.
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Pel que fa a ceràmica d'importació, que proporciona unes cronologies fiables, aquestes són les darreres de què tenim constància a Bell-lloc,
donant un ventall continuat de quatre segles, del s. I al s. IV d.C.
Paral·lelament, hom recollí també fragments de ceràmica comuna romana, de fabricació local i d'ús quotidià, però no aporta dades precises,
tot i que cal emmarcar-los dins el marge cronològic que hem donat
anteriorment.
Són formes que imiten els tipus d'importació (fig. 3, 2-3 i 5-6). Aquestes ceràmiques són cuites per oxidació, amb argiles marronoses, poc depurades, amb desgreixant visible, flonges i de superfície rugosa. Dins
aquest conjunt tenim les anomenades ceràmiques grolleres, de cuina, cuites

Figura 3. Ceràmica romana: 1 Lucente. —2 a 6 Ceràmica comuna.— 7 i 8 Grollera reduïda
de cuina.— 9 i 10 Vidres romans.
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per reducció, amb argiles granuloses i desgreixant de nòdols de quars i
mica daurada. El repertori es limita a formes funcionals com olles de
llavis exvassats i fons pla (fig. 3, 7 i 8).
Tanmateix, posseïm alguns fragments de gerres amb nansa que. per
l'argila, recorden les produccions de tipus ibèric, però la manca d'elements que ho corroborin fa que no ho poguem afirmar amb seguretat
(fig. 3, 4). Oferim també alguns recipients de vidre d'època romana (fig.
3, 9 i 10).
Quant a les àmfores, disposem tan sols d'un pivot (fig. 2, 11) que,
per les seves característiques formals, recorda el tipus greco-itàlic, si bé
l'argila no és la pròpia d'aquest; això i el fet que no encaixi en el marc
cronològic que ens ofereix el conjunt ens fan tenir moltes reserves al respecte. Més clara és la nansa d'àmfora Dressel 2/4 (fig. 2, 12), de secció
bífida, que pertany al moment alt imperial. Finalment, es recollí una vora de «dolium», gran recipient destinat a contenir productes agrícoles
i que fou utilitzat com a sistema d'emmagatzemament durant l'època
romana.
Fins al s. IV disposem d'un ampli conjunt ceràmic, mostrat anteriorment, i que ens permet donar en l'aspecte cronològic uns resultats molt
precisos, mentre que, a partir d'aquest moment, el material a més de ser
poc conegut, no ens deixa seguir clarament la seva evolució. N'hem sel.leccionat unes mostres que poden il·lustrar dos moments especialment marcats: peces d'ambient medieval i ceràmiques vidrades d'època moderna.
Del primer grup assenyalem tres tipus principals: ceràmiques comunes, cuites per oxidació, poc depurades i que corresponen a recipients
de grans dimensions destinats a contenir líquids o altres productes (fig.
4, 1 i 3). Un segon grup el formen les ceràmiques grolleres, cuites en forn
reductor, que segueixen la tradició romana conservant les mateixes formes i funcions de cuina; solen ser olles de llavi exvassat (fig; 4, 2 i 5).
Finalment, les conegudes grises medievals, amb argiles no massa depurades i molt dures, que presenten un ampli repertori formal (fig. 4, 4).
Pel que fa a la ceràmica moderna, són generalment plats vidrats, el
primer exemple dels quals és un fons de reflexes metàl·lics, amb restes
de decoració de cercles concèntrics de color daurat (fig. 4, 6), la cronologia del qual s'hauria de situar entre el s. XVI i mitjan s. XVII. A partir d'aquest moment es veuen substituïts per les ceràmiques anomenades
de «blau català» (fig. 4, 7) que esdevingueren les típiques d'aquest segle.
Per acabar, hom trobà altres produccions vidrades d'època ja molt
rnés avançada (fig. 4, 8 i 9), possiblement produïdes en els centres gironins, que encara avui desenvolupen aquesta activitat.
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Figura 4. Ceràmica medieval i moderna: 1 i 3 Grans recipients. —2 i 5 Grollera reduïda
medieval.— 4 Grisa medieval. —6 Ceràmica de reflexes metàl.lics— 7 Blau català. —8 i 9 Vidrada moderna.
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CONCLUSIONS
En primer lloc, volem fer notar la dificultat que comporta intentar
extreure conclusions històriques segures d'un conjunt de material aïllat,
sense conèixer el context estratigràfic d'on procedeix, ni la seva associació a cap resta d'estructura coneguda. Tenim constància, no obstant, que
durant les obres de restauració i consolidació portades a terme els anys
1959-62 per M. Oliva, Joan Sanz i Lluís Esteva aparegueren en el subsòl
restes de murs i paviments, així com «tegulae», àmfora i altres ceràmiques romanes, que han donat peu a L. Esteva, J. Badia i J. M.a Nolla
i J. Casas a pensar en l'existència d'un possible assentament romà.
Si una conclusió es pot extreure d'aquest estudi ceràmic és que el moment més ben documentat correspon als segles II-III d.C., corroborant
d'alguna manera la hipòtesi de l'existència d'una vil.la romana d'aquesta època.
També podem dir que, per la ceràmica antiga, es tracta d'un lloc freqüentat anteriorment; i que aquest nucli tingué una pervivència posterior, fins als nostres temps.
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CERÀMIQUES AFRICANES I
MATERIAL D'IMPORTACIÓ
BAIX-IMPERIAL DEL JACIMENT DEL
CAMP DE LA GRUTA (TORROELLA
DE MONTGRLBAIX EMPORDÀ).
PER

CONCEPCIÓ PUERTAS

Com succeeix sovint en aquells indrets on hi ha persones interessades en tots aquells aspectes que conformen la geologia, la geografia, l'ecologia, la història d'un poble i d'una comarca o contrada determinada,
on, a causa d'aquesta sana curiositat les dades s'apleguen i les descobertes valuoses no hi manquen, així ha passat a Torroella de Montgrí on,
d'ençà de molts anys, les recerques, els passeigs, les excursions programades a recórrer, pam a pam, el terme municipal i àrees afins, han permès al senyor Geli i al senyor Vert, acompanyats i en col·laboració d'altres bons amics, i, després d'ells, una munió de joves captats per aquestes activitats, descobrir una quantitat considerable d'estacions arqueològiques, compreses del Paleolític Inferior a l'època medieval, que han
permès consolidar un catàleg completíssim de jaciments arqueològics que
fan possible copsar, amb dades concretes a la mà, l'evolució i la dinàmica que el poblament antic ha seguit en aquell territori al llarg de mil·lenis (BADIA, 1977, p. 411-413; VERT-PUIG, 1976). Especialment interessant per a nosaltres resulta l'abundantíssima documentació aplegada referent a l'època romana i períodes immediatament anterior i posterior
(NOLLA-CASAS, 1984, p. 147-158).
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Figura 1.— Mapa del nord-est de Catalunya amb la situació de tots aquells jaciments i estacions als quals fem referència en aquest treball. 1) Camp de la Gruta. 2) Santa Maria. 3) Torre
Ponça. 4) L'Estartit. 5) Montgó (Torroella de Montgrí). 6) La Clota. 7) Empúries (l'Escala).
8) Tolegassos. 9) Puig de les Sorres (Viladamat). 10) Camp Miralles (Ventalló). 11) Puig Ferrer
(Garrigàs). 12) L'Olivet d'en Recasens (Borrassà). 13) Ciutadella de Roses. 14) Cova 120 (Sales
de Llierca). 15) Can Ring o Can Llandrich (Besalú). 16) Vilauba (Camós). 17) La Plana (Viladasens). 18) La Quintana (Cervià de Ter). 19) El Bosquet del Rajoler (Palol de Revardit). 20)
Pla de l'Horta (Sarrià de Ter). 21) Girona. 22) La Casa de les Figues (Girona). 23) Puig Rodon
(Corçà). 24) Mas de Dalt. 25) Ca n'Aliu (Peratallada). 26) Llafranc. 27) Ses Artigues (Palafrugell). 28) Font Morisca o Cala del Crit (Mont-ras). 29) Pla de Palol (Platja d'Aro). 30) Sant
Feliu de Guíxols. 31) Els Ametllers (Tossa de Mar). (Les estrelles indiquen els jaciments amb
entitat i objecte de prospeccions intenses o d'excavacions sistemàtiques. Els asteriscs assenyalen
les estacions indeterminades que caldrà explorar més sistemàticament per poder saber què són
en realitat).
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D'entre tots aquests jaciments destaca d'una manera especial, tant
per les restes conservades com per la riquesa del material recollit en les
múltiples prospeccions, l'estació coneguda amb el nom de Camp de la
Gruta, topònim que inventà el seu descobridor, senyor Geli, i que feia
referència a una gran cisterna, sencera, coberta amb una volta i perfectament ben conservada i que constituïa, per la seva monumentalitat, l'element més espectacular del jaciment, i que fou destruïda a consciència,
segons sembla, l'any 1971 (BADIA, 1977, p. 412).
El Camp de la Gruta se situa a llevant de la vila reial, ben a la vora
de la carretera que va en direcció a l'Estartit (fig. 1).
Des del seu descobriment, ja fa uns quants anys, la zona a causa de
l'espectacularitat de les troballes i de les restes monumentals, ha estat
objecte de visites sistemàtiques tant per part dels erudits torroellencs com
per membres de l'antic Servei Tècnic d'Investigacions Arqueològiques
de la Diputació de Girona —actualment Centre d'Investigacions
Arqueològiques— i concretament de l'anterior director, Miquel Oliva que
s'interessà i visità repetidament aquesta zona, visites que han permès aplegar una col·lecció important de material arqueològic. Avui, una part significativa, però quantitativament menor, es troba dipositada al Museu
Arqueològic de Girona, i la resta, les col·leccions més importants, al Museu
de Torroella de Montgrí.
CARACTERÍSTIQUES DEL JACIMENT. CRONOLOGIA I OBJECTIUS D'AQUEST ESTUDI.
No havent-hi hagut mai excavacions metòdiques és ben difícil fer-se
una idea precisa de l'estació del Camp de la Gruta; només és possible
intentar una aproximació a través de les prospeccions efectuades al llarg
dels anys, de la situació concreta, de l'enorme extensió on es recull material arqueològic, d'algunes restes monumentals, evidències d'estructures,
la gran cisterna que donà nom al lloc, etc, i de l'amplitud cronològica
dels instrumenta domestica recuperats. Partint d'aquestes dades, la nostra opinió és que ens trobem davant d'una villa, un gran establiment agrícola situat a migdia del massís del Montgrí, a tocar el rnar i ben a la
vora d'on devia desembocar un dels braços del riu Ter; zona ben regada,
protegida de la tramuntana, situada excepcionalment sobre l'antic camí
d'Empúries (CASAS-SANMARTÍ, 1980, p. 59-63; NOLLA-CASAS, 1984,
p. 63-64), no gaire lluny d'aquesta ciutat, important mercat durant una
etapa concreta de la seva història (AQUILUÈ-MAR-NOLLA-RUIZ DE
ARBULO-SANMARTÍ, 1984, p. 135-147; RUIZ DE ARBULO, 1986; NO31

LLA, 1987 A, p. 291-297) i centre de gran importància durant tota l'època romana i l'Antiguitat Tardana.
L'aproximació a la cronologia del jaciment només podem fer-la a partir
del material recuperat en les contínues prospeccions efectuades que, com
ja s'ha dit, es troba dipositat majoritàriament al Museu de Torroella de
Montgrí i, en una petita part, ben interessant però, als magatzems del
Museu Arqueològic de Girona. A partir d'aquestes bases és sempre arriscat
i hipotètic fixar amb seguretat i presició la faixa d'extensió cronològica
però, sovint, el material recuperat en una prospecció de superfície intensa sol reflectir, amb un marge mínim d'error, l'ocupació d'un hàbitat determinat. En aquests casos, com més material arqueològic tenim a la nostra
disposició més fiable serà l'evidència. Aquest és el cas del Camp de la
Gruta, amb una important quantitat d'objectes a la nostra disposició,
bàsicament terrissa però també peces metàl·liques: bronze, ferro, plom
i alguna moneda. A partir d'aquí podem intentar fixar l'abandó, amb
uns marges d'errors que no pensem que puguin ser massa grans però que,
de totes maneres, només una sèrie de campanyes d'excavació, podrien
arribar a precisar.
Havent tingut l'ocasió d'estudiar la globalitat del material arqueològic recuperat en les prospeccions d'aquest jaciment, juntament amb Josep Casas, vàrem traçar una sintètica visió de la seva història des de la
seva fundació baix-republicana —ceràmiques campanianes, A tardana
i B, àmfores itàliques Dressel 1, ceràmiques emporitanes, ceràmiques ibèriques pintades, parets fines i fins i tot un as d'Untikesken— amb una
intensa presència de material ceràmic d'època d'August (ceràmiques sigil.lates aretines), del període de la dinastia Júlio-Clàudia i Flàvia (sigil.lates sud-gàl.liques), amb un conjunt important de material nord-africà
i una continuïtat ben palesa de l'ocupació, almenys fins al segle VI
(NOLLA-CASAS, 1984, p. 153-157, làm. L a Lli). Un jaciment, doncs,
de gran interès en una zona vital i gens coneguda en profunditat, amb
una llarga vida que semblava començar en els inicis del Gran Canvi i
que sense cap hiatus evident s'escolava fins a la Baixa Antiguitat en un
moment incert que inicialment podia situar-se vers el segle VI d.C., tal
com semblava passar en altres villae d'aquest territori que amb un possible o segur origen baix-republicà continuava la seva existència fins al Baix
Imperi o més enllà (NOLLA-CASAS, 1984, p. 27-29, làm. V).
En aquest estudi donarem a conèixer el material ceràmic nord-africà,
molt nombrós i ben significatiu, de cara a comparar-lo amb el recuperat
en altres estacions d'aquesta àrea i zones properes, i també altres terrisses tardanes d'importació (Late Roman C, ceràmiques estampades baix32
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imperials) que poden ajudar-nos a precisar més la importància del jaciment i la seva franja d'ocupació. És també el nostre objectiu, a partir
de la publicació d'aquest material i d'altres sèries que l'hauran de seguir,
difondre les troballes efectuades al Camp de la Gruta i acreditar-la entre
les principals villae romanes del nord-est de Catalunya.
LES CERÀMIQUES AFRICANES

En primer lloc començarem per analitzar les ceràmiques africanes,
les de taula primerament, i a continuació les de cuina, abundantíssimes
i que, en constituir prototips molt funcionals i de gran èxit, pràcticament
no evolucionaren al llarg dels anys i, per tant, no ens ajuden massa a
l'hora de datar-les amb precisió.
Entre les ceràmiques fines iniciarem l'estudi amb la ceràmica africana de tipus A, la més antiga de les produccions que aconseguiran imposarse en els mercats internacionals, passant després a l'africana C i finalment a la D. En cada cas donarem una breu descripció de cada un dels
tipus i l'estudi el realitzarem globalment per formes donant, sempre que
sigui possible, les principals dimensions del recipient i les principals peculiaritats; només en casos molt concrets farem referència a les característiques morfològiques de la ceràmica, sempre que siguin d'interès.
TERRA SIGILLATA AFRICANA A

Coneguda també amb el nom de Terra sigillata clara A, segons la definició feta per N. Lamboglia (LAMBOGLIA, 1958, p. 257-262), és la
primera gran producció nord-africana de ceràmica de taula amb èxit en
els mercats mediterranis. Els centres de producció se situen a l'actual Tunísia septentrional en els entorns i en el rerapaís immediat de Cartago.
És una ceràmica de qualitat amb una argila molt rugosa, dura i compacta, granelluda, i presència visible de desengreixant a base de petits
puntets marronosos, vermells, brillants. Recobreix les parets exteriors,
un vernís de color taronjós brillant, espès, molt ben repartit i adherit,
amb unes peculiars bombolletes que li donen l'aspecte de «pell de gallina». La primera producció, anomenada Al (1) o A antiga, de gran qualitat, sovint amb decoració a «la barbotina» o a rodeta que en el repertori de formes sol imitar els productes sortits dels tallers del sud de les
Gàl.lies, comença a fer-se notar durant el principat de Domicià per arribar abastament durant tota la primera meitat del segle II d. C. A partir
d'aquestes dates la producció s'estandarditza, la decoració desapareix,
(1) Al, A2, A3... = A,, A2, A3... en tot el text'
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els vernissos menys brillants, més opacs, i de colors més foscs, substitueixen els de la primera fase donant pas a l'anomenada producció A
1/2 o intermitja i ja, de seguida, a les darreries d'aquest segle, a la producció tardana A2. En aquests moments, el repertori de formes evoluciona cap a nous camins amb creacions pròpies. El final d'aquesta producció ha de situar-se dins de la segona meitat del segle III d.C. (ATLANTE, 1981, p. 11-18).
Forma LAMBOGLIA 5/ HAYES 4 A.
1— (fig. 2, 1). Petit fragment d'un plat de parets obertes que adapta la
forma Dragendorff 18 de la T.S. Sud-gàl.lica. Argila i vernís Al. Interessant troballa pel fet de tractar-se d'una de les primeres produïdes en els
tallers nord-africans i que sol ser rara en els jaciments de la Mediterrània occidental. Hayes la data a les darreries del segle I, principis del II
d.C. (HAYES, 1972, p. 26-29; ATLANTE, 1981, p. 23). No coneixem altres troballes d'aquesta forma en jaciments propers.
Forma LAMBOGLIA 4/36 / HAYES 3 B.
Aquesta forma copia la creació flàvia feta pels terrissers de La Graufesenque (forma Dragendorff 36 de la T. S. Sud-gàl.lica). Es tracta d'un
plat amb el llavi ben marcat i caigut vers l'exterior decorat a «la barbotina» amb fulles d'aigua i branquillons. El servei comprèn una copeta de
dimensions més reduïdes (forma Dragendorff 35) (VERNHET, 1976, p.
13-27).
La cronologia d'aquest plat, en ceràmica africana, se situa de finals
del segle I a mitjans del segle II d. C. (HAYES, 1972, p. 21-25; ATLANTE, 1981, p. 24-25; AQUILUÉ, 1987, p. 118-120).
2— (fig. 2, 2). Diàmetre de la vora: 19'6 cms Al, Decoració a «la
barbotina».
3— (fig. 2, 3). Diàmetre de la vora: 15'8 cms Al. Decoració a «la
barbotina».
4— (fig. 2, 4). Diàmetre de la vora: 12'4 cms Al, Decoració a «la
barbotina».
5— (fig. 2, 5). Diàmetre de la vora: 11'5 cms Al. Decoració a «la
barbotina».
6— (fig. 2, 1O). Diàmetre de la vora: 14'4 cms Al. Decoració a «la
barbotina».
7— (fig. 2, 7). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració a «la barbotina».
8— (fig. 2, 8). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració a «la barbotina».
Ben representada en els jaciments coneguts pròxims al Camp de la
Gruta, a Empúries, per exemple (NIETO, 1983, p. 34-51), a l'edifici ro34
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mà de la Ciutadella de Roses (Alt Empordà) (NOLLA, 1984, p. 434),
a Ses Artigues, (Palafrugell, Baix Empordà) (NOLLA-CASAS, 1984, p.
136-137, làm. XLIV, 5), a Llafranc (Palafrugell, Baix Empordà), (NOLLACANES-ROCAS, 1982, p. 162, fig. 7, 2), al Bàsquet del Rajoler (Palol
de Revardit, Gironès) (NOLLA-CASAS, 1984, p. 191, làm. LXVII, 6).

Figura 2.— Camp de la Gruta. T. S. Africana A.
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Forma HAYES 3C.
El plat tardà de la forma 3, sense cap tipus de decoració i amb vernissos típicament A2. Hom la data a partir de mitjan segle II d.C. (LAMBOGLIA, 1958, p. 267; HAYES, 1972, p. 23-25). En total quatre fragments del Camp de la Gruta; s'hi poden assimilar:
9— (fig. 2, 6). Diàmetre de la vora: 13'6 cms A2
10— (fig. 2, 9). Diàmetre de la vora: 9'7 cms A2
11— (fig. 2, 11). Diàmetre indeterminat. A2
12— (fig. 2, 12). Diàmetre indeterminat. A2
La detectem a Empúries (NIETO, 1983, p. 34-51), en diferents llocs,
si bé no sembla que sigui tan abundosa com les variants ben decorades,
a la villa dels Tolegassos, (Viladamat, Alt Empordà) ben a la vora del
Camp de la Gruta (NOLLA-CASAS, 1984, p. 111-113, làm. XXXIV, 16),
Puig Rodon (Corçà, Baix Empordà) (CASAS, 1986, pàg. 31, fig. 10,1)
i Mas de Dalt de Canapost (Peratallada, Baix Empordà) (NOLLA, 1987
C, p. 24, fig. 9).
Forma LAMBOGLIA 23 / HAYES 6 B.
Plat/bol de llavi ben marcat, horitzontal, i carena diferenciada. Datat per Lamboglia (LAMBOGLIA, 1958, p. 291-292) i per Hayes (HAYES, 1972, p. 29-31) dins de la segona meitat del segle II d.C. sembla
que hi ha indicis a favor d'una cronologia més antiga (AQUILUÉ, 1987,
p. 122). En relació a aquesta qüestió, recordem que els tres fragments
assimilables a aquesta forma procedents del Camp de la Gruta, presenten característiques de la ceràmica A antiga.
13— (fig. 2, 13). Diàmetre de la vora: 16'5 cms Al.
14— (fig. 2, 16). Diàmetre de la vora: 19'3 cms A1/A2.
15— (fig. 2, 17). Diàmetre de la vora: 17'8 cms Al.
La documentem també a Empúries (NIETO, 1983, p. 34-51), a la Ciutadella de Roses (MARTÍN-NIETO-NOLLA, 1979, p. 155-157), a Llafranc (NOLLA-CANES-ROCAS, 1982, p. 162, fig. 7, 5), Puig Rodon
(CASAS, 1986, p. 24, 31 i 43; fig 5, 3, fig. 10, 2 i fig. 30, 11), Vilauba,
(Camós, Gironès) (NOLLA-TARRÚS-CHINCHILLA, 1980-84, p. 63 i
81, fig. 5, 30 i fig. 12, 74).
Forma HAYES 6 C.
Variant de la forma anteriorment esmentada. Les dimensions d'aquest
plat/bol són sempre menors i les característiques morfològiques són pròpies de la producció més tardana, A1/A2 o clarament A2.
16— (fig. 2, 14). Diàmetre de la vora: 14'5 cms A2.
17— (fig. 2, 15). Diàmetre de la vora: 14'8 cms A2.
36
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Present a Empúries, a la ciutat romana i a la Neàpolis (NIETO, 1983,
p. 34-51), i a Llafranc (NOLLA-CANES-ROCAS, 1982, p. 162, fig. 7,
6 a 8).
Forma LAMBOGLIA 7 b / HAYES 7 B.
Bol hemisfèric de llavi triangular, amb una delicada decoració feta
a rodeta a la paret externa del recipient. Diferencia una variant de l'altra
(7 A i 7 B) la presència o absència d'un alcanalat a la paret interna del
bol. La variant B té una cronologia de la primera meitat del segle II d.C.
(LAMBOGLIA, 1958, p. 270-271; HAYES, 1972, p. 31-33; ATLANTE,
1981, p. 25-26).
18— (fig. 2, 18). Diàmetre de la vora: 19 cms Al. La decoració feta a
rodeta, consisteix, fins allí on és visible, en una doble banda de grans
incisions triangulars.
19— (fig. 2, 19). Diàmetre indeterminat. A2. Decoració a rodeta. Doble
banda horitzontal de grans incisions romboïdals.
Aquest bol el trobem també a Empúries (LAMBOGLIA, 1958, p.
270-271; NIETO, 1983, p. 34-51) i a Gerunda, concretament en el farcit
de la torre romana a l'oest de la porta nord de la ciutat (NOLLA-NIETO,
1979, p. 270, fig. 2 i p. 272-273, fig 3, 4), i a L'Estartit (Torroella de Montgrí, Baix Empordà) (NOLLA-CASAS, 1984, p. 151).
Forma LAMBOGLIA 2 a / HAYES 9 A.
Juntament amb la variant Hayes 9 B, és una de les formes més abundoses d'aquesta producció al llarg de tot el segle II d.C. Es tracta d'un
bol hemisfèric, amb el llavi pràcticament sense diferenciar però ben marcat
per un doble alcanalat horitzontal. En aquesta variant, més antiga, l'espai que queda entre els dos solcs presenta una decoració feta a rodeta,
més o menys delicada. Aquest bol es data dins de la primera meitat del
segle segon i, potser, una mica més enllà (LAMBOGLIA, 1958, p. 263-264;
HAYES, 1972, p. 35-37; ATLANTE, 1981, p. 27).
20— (fig. 3, 1). Diàmetre de la vora: 24'8 cms Al. Decoració a rodeta.
Incisions horitzontals paral·leles molt simples alternant amb una banda
de grans incisions triangulars.
21— (fig. 3, 2). Diàmetre de la vora: 31'3 cms Al. Decoració a base de
bandes paral·leles d'incisions lanceolades, més o menys grans, alternant
amb una faixa de grans incisions triangulars.
22— (fig.3, 3). Diàmetre de la vora: 17'2 cms Al. Decoració consistent
en una triple banda horitzontal d'incisions triangulars, grans, petites i
mitjanes. Interessa assenyalar d'aquest fragment, el solc paral·lel a la vora
que presenta en la paret interna.
37
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23— (fig.3, 4). Diàmetre de la vora: 15'3 cms Al. Decoració: banda de
grans incisions romboïdals.
24— (fig. 3, 5). Diàmetre de la vora: 15 cms Al. Decoració: faixa d'incisions triangulars molt allargassades.

Figura 3.— Camp de la Gruta. T. S. Africana A.
38
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25— (fig. 3, 6). Diàmetre de la vora: 14'6 cms Al. Decoració: faixa única de grans incisions romboïdals.
26— (fig. 3, 7). Diàmetre de la vora: 17 cms Al. Decoració: doble faixa
d'incisions lanceolades / triangulars.
27— (fig. 3, 8). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: doble línia d'incisions paral·leles, petites, lanceolades i triangulars.
28— (fig. 3, 9). Diàmetre indeterminat. Al. Triple banda paral.lela d'incisions triangulars, molt petites i romboïdals, més grans.
29— (fig. 3, 10). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: bandes paral·leles
de delicades incisions triangulars i lanceolades.
30— (fig. 3, 11). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: bandes superposades d'incisions triangulars, lanceolades i romboïdals, més grans.
31— (fig. 3, 12). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: Doble banda
d'incisions triangulars grans.
32— (fig. 3, 13). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: banda única a
base d'unes grans i profundes incisions romboïdals.
33— (fig. 3, 14). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: triple banda superposada d'incisions romboïdals, molt petites, triangulars, grans, i lanceolades, de dimensions, i romboïdals.
34— (fig. 3, 15). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: doble banda d'incisions, lanceloades, de grans dimensions i romboïdals.
35— (fig. 3, 16). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: línies horitzontals d'incisions lanceolades i triangulars.
Una de les formes més freqüents. La trobem a Empúries (NIETO,
1983, p. 34-51; AQUILUÉ-MAR-NOLLA-RUIZ DE ARBULO-SANMARTÍ, 1984, fig. 96, 1), a Roses (MARTÍN-NIETO-NOLLA, 1979, p.
230-231, VR 04-2; NOLLA, 1984, p. 434), a Vilauba (JONES-KEAYNOLLA-TARRÚS, 1982, p. 272), a la vil.la dels Tolegassos (NOLLACASAS, 1984, p. 111-113, làm. XXXIII, 14 i XXXIV, 13), Bosquet del
Rajoler (NOLLA-CASAS, 1984, p. 191, làm. LXVII, 1 I 2), a Ca n'Aliu
(Peratallada, Baix Empordà) (RIO/MIRANDA-DE LA PINTA, 1978,
s. p., làm. 3, fig. 2, 16), a Mas de Dalt (NOLLA, 1987 C, p. 25-26, figs.
6, 12), potser a Puig Rodon (CASAS, 1986, p.43) i també Llafranc
(NOLLA-CANES-ROCAS, 1982, p. 162, fig. 7, 10 a 12).
Forma LAMBOGLIA 2 b / HAYES 9 B.
La gran diferència amb la variant Hayes 9 A és la manca de decoració i el fet d'estar realitzada amb acabats més tardans A1/A2 i A2. És
característica de la segona meitat del segle II d.C. i manca del tot en contextos clars de la primera meitat del segle següent (HAYES, 1972, p. 35-37).
36— (fig. 3, 20). Diàmetre de la vora: 24'2 cms A1/A2.
39
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37— (fig. 3, 17). Diàmetre indeterminat. A2.
38— (fig. 3, 18). Diàmetre indeterminat. A2.
39— (fig. 3, 19). Diàmetre indeterminat. A2.
Present a Empúries, Neàpolis (NIETO, 1983, p. 48) i ciutat romana
(NIETO, 1983, p. 34-51), Gerunda (NOLLA-NIETO, 1979), Puig Rodon
(CASAS, 1986, p. 57, fig. 29, 1), Vilauba (NOLLA-TARRÚSCHINCHILLA, 1980-84, p. 85, fig. 14, 89), Llafranc (NOLLA-CASAS,
1984, p. 133-137, làm. XLIII, 25), Mas de Dalt (NOLLA, 1987 C, p. 26,
fig. 6, 13-14), el Bosquet del Rajoler (NOLLA-CASAS, 1984, p. 191, làm.
LXVII, 8).
Forma LAMBOGLIA 1 a / HAYES 8 A.
Bol de parets obertes i carenat, amb un llavi engruixit exteriorment
i ben marcat, decorat a rodeta, que deriva ben probablement de la forma Dragendorff 29 de la T. S. Sud-gàl.lica. Internament el llavi presenta
dos acanalats paral·leles. S'ha de datar a partir de la darrera dècada del
segle I i al llarg de tota la primera meitat de la centúria següent (HAYES, 1972, p. 33-35; ATLANTE, 1981, p. 26-27). És, juntament amb la
forma Hayes 9, una de les més abundoses d'aquesta producció cosa que
també podem palesar al Camp de la Gruta.
40— (fig. 4, 1). Diàmetre de la vora 22'2 cms Al. Decoració: faixes superposades de delicades incisions triangulars i romboïdals de dimensions
considerables.
41— (fig. 4, 2). Diàmetre de la vora: 17'5 cms Al. Decoració: doble línia
d'incisions lanceolades.
42— (fig. 4, 3). Diàmetre de la vora: 17'4 cms Al. Decoració: línia d'incisions triangulars grans i molt fines.
43— (fig. 4, 4). Diàmetre de la vora: 19'1 cms Al. Decoració: doble línia
d'incisions lanceolades, petites, i triangulars, més grans.
44— (fig. 4, 5). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: triple banda d'incisions lanceolades i triangulars molt delicades.
45— (fig. 4, 6). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: doble línea horitzontal de petites incisions triangulars i romboïdals, grans.
46— (fig. 4, 7). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: línia única de
grans incisions romboïdals.
47— (fig. 4, 8). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: doble banda d'incisions lanceolades grans i petites.
48— (fig. 4, 9). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: Triple faixa d'incisions triangulars grans i delicades.
49— (fig. 4, 10). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: doble banda de
grans incisions romboïdals i lanceolades.
40
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50— (fig. 4, 11). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: bandes d'incisions triangulars, romboïdals i lanceolades.
51— (fig. 4, 12). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: doble línia de
notables incisions triangulars.
52— (fig. 4, 13). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: doble línia de
fines incisions triangulars.
53— (fig. 4, 14). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: Doble línia d'incisions lanceolables minúscules.
54— (fig. 4, 15). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: doble línia d'incisions triangulars.
55— (fig. 4, 16). Diàmetre indeterminat. Al. Decoració: bandes superposades d'incisions triangulars i lanceolades molt petites.
Assenyalem-ne la presència a la Neàpolis emporitana (NIETO, 1983,
p. 48), a la ciutat romana (NIETO, 1983, P. 34-51), a Roses (NOLLA,
1984, p. 434), a Puig Rodon (CASAS, 1986, p. 50, fig. 21, 2) i a Llafranc
(TRIAS, 1966, p. 110, fig. 9,4; NOLLA-CANES-ROCAS, 1982, p. 162,
fig. 7, 4).
Forma HAYES 8 B.
La diferència amb la variant 8 A es troba en la manca de decoració
i en els acabats típics de la producció A1/A2 i A2, més tardana. Cronològicament s'ha de situar al llarg de la segona meitat del segle segon (HAYES, 1972, p. 33-35). Entre el material aplegat del Camp de la Gruta,
la seva incidència és molt menor en relació al bol més antic.
56— (fig. 4, 17). Diàmetre indeterminat. A1/A2.
57— (fig. 4, 18). Diàmetre indeterminat. A2.
58— (fig. 4, 19). Diàmetre indeterminat. A2.
59— (fig. 4, 20). Diàmetre indeterminat. A2.
La trobem també a Empúries (NIETO, 1983, p. 34-51), Gerunda
(NOLLA-NIETO, 1979, p. 270, fig. 2 i p. 272-275, fig. 4, 1), Puig Rodon
(CASAS, 1986, p. 50, fig. 21, 1), Tolegassos (NOLLA-CASAS, 1984, p.
111-113, làm. XXXIV, 15).
Forma HAYES 14 B.
Bol hemisfèric amb una carena baixa, força suau, i llavi quasi inexistent, arrodonit. Es tracta d'una producció tardana pròpia de la segona
meitat del segle II i primers moments del segle següent (HAYES, 1972,
p. 39-41; ATLANTE, 1981, p. 33).
59— (fig. 4, 21). Diàmetre de la vora: 16'7 cms.
Assenyalem-ne la presència a Empúries, concretament a la Neàpolis
(NIETO, 1983, p. 48), Gerunda (NOLLA, 1979, A, p. 106, fig. 6, 27),
41
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Figura 4.— Camp de la Gruta. T. S. Africana A.
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Vilauba (JONES-KEAY-NOLLA-TARRÚS, 1982, p. 272) La Quintana,
a Cervià de Ter, Gironès ) (NOLLA-CASAS, 1984, p. 169-172, làm. LVIII,
4), Puig Rodon (CASAS, 1986, p. 31, fig. 10, 5; p. 47, fig. 19, 4 i 7; p.
50, fig. 21, 6 i 7 i pàg. 57).
Forma LAMBOGLIA 3 bl.
Semblant a la forma anterior, la carena baixa, però, és més marcada
i amb la vora entrant cap a l'interior. El llavi, bisellat, només és identificable internament. Sempre amb acabats tardans, aquesta forma s'ha de
datar molt a les darreries del segle II i al llarg de la primera meitat del
segle següent (LAMBOGLIA, 1958, p. 265-266; HAYES, 1972, p. 41;
ATLANTE, 1981, p. 33).
60— (fig. 4, 23). Diàmetre de la vora: 19'9 cms A2. Hem de destacar,
en relació a aquest fragment, la presència d'una senzilla decoració feta
a rodeta a base d'unes delicades i minúscules incisions lanceolades just
sota mateix del llavi, a la paret interna del recipient. És el primer exemplar d'aquesta forma amb aquestes característiques.
61— (fig. 4, 22). Diàmetre indeterminat. A2.
La trobem també a Empúries (NIETO, 1983, p. 34-51; NOLLAAQUILUÉ, 1984, p. 52, fig. 2, 1), Roses (MARTÍN-NIETO-NOLLA,
1979, p. 231, VR 04-3), Gerunda (NOLLA-NIETO, 1979, p. 270, fig. 2,
i p. 273, fig. 5, 1), Vilauba (ROURE-CASTANYER-NOLLA-KEAYTARRÚS, en premsa), Ca n'Aliu (RIO/ MIRANDA- DE LA PINTA,
1978, s. p., làm. 3 fig. 2), Mas de Dalt (NOLLA, 1987 C, p. 68, fig. 6,
15), a la villa del Pla de l'Horta a Sarrià de Dalt (Gironès) (NOLLA,
1982-1983, p. 115-117, fig. 2, 1), Vilauba (NOLLA-TARRÚSCHINCHILLA, 1980-84, p. 79, fig. 80, 69), Puig Rodon (CASAS, 1986,
p. 31, fig. 10, 6; p. 42, fig. 17, 5; p. 47, fig. 19, 5; p. 57, fig. 29, 2).
Forma LAMBOGLIA 3 a / HAYES 14 A.
Bol de carena suau, parets lleugerament obertes i sense llavi diferenciable. Sempre amb acabat A2, aquesta forma que comencem a detectar
en el segon terç del segle arriba fins a principis del tercer (HAYES, 1972,
p. 39-41).
62— (fig. 4, 24). Diàmetre indeterminat. A2.
La documentem també a Empúries (NIETO, 1983, p. 34-51), a Gerunda (NOLLA-NIETO, 1979, p. 270, fig. 2 i p. 272), La Quintana
(NOLLA-CASAS, 1984, p. 169-172, làm. LVIII, 4), Puig Rodon (CASAS, 1986, p. 47, fig. 19, 6), i a la vil.la dels Ametllers (Tossa de Mar,
La Selva) (BATISTA-LÓPEZ-ZUCCHITELLO, 1980, p. 11, làm. III, 8).
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Forma HAYES 31.
Gran plat de parets altes i obertes vers l'exterior i més aviat rar. Sempre en A2. S'ha de datar al llarg de la primera meitat del segle tercer
(HAYES, 1972, p. 52-53; ATLANTE, 1981, p. 35-36).
63— (fig. 4, 25). Diàmetre indeterminat. A2.
64— (fig. 4, 26). Diàmetre indeterminat. A2
La coneixem, també, a Gerunda (NOLLÀ-NIETO, 1979, p. 270, fig.
2 i p. 273, fig. 5,2), a Roses (MARTÍN-NIETO-NOLLA, 1979, p. 233,
VR 04-7), a Vilauba (NOLLA-TARRÚS-CHINCHILLA, 1980-84, p. 64,
fig. 6, 39), a Mas de Dalt (NOLLA, 1987 C) i possiblement a Pla de Palol o Platja Artigues (Castell d'Aro, Baix Empordà) (NOLLA-CASAS,
1984, p. 123).
Formes indeterminades.
Fem esment de tres fragments de base de forma indeterminada i que
passem a referenciar tot seguit:
65— (fig. 4, 28). Diàmetre de la base: 6'5 cms. Al.
66— (fig. 4, 29). Diàmetre de la base: 8'4 cms. A1/A2.
67— (fig. 4, 30). Diàmetre de la base: 7'2 cms. Al.
Per acabar cal que fem referència a un fragment molt interessant però que presenta uns quants dubtes a l'hora de classificar-lo correctament.
Segons pensem, podria considerar-se com a pròxim a la producció A/D
(ATLANTE, 1981, p. 52-53). Es tracta d'un gran vas, probablement hemisfèric, de parets molt gruixudes i llavi ben diferenciat i arrodonit i que
presenta un solc suau a la paret interior sota mateix del llavi. Recorda
la forma Salomonson A 4 però no posseïm un fragment suficientment
gran per poder-lo assimilar amb seguretat (ATLANTE, 1981, p. 36-37,
tav. XVIII, 7). Tampoc es troba lluny, i potser sigui aquesta la possibilitat més raonable, dels productes més tardans de la forma Hayes 10 (TORTORELLA, 1982, p. 126 i 137, fig. 2), un recipient amb una llarga història de més o menys tres-cents anys (CARANDINI, 1979, p. 248-267, amb
traducció al castellà, 1984, p. 191-205) i que encara es troba en certa quantitat en nivells del segle IV a Cartago.
68— (fig. 4, 27). Diàmetre de la vora: 25'2 cms. Argila dura, rugosa,
de color vermellós fosc, de rovell, amb presència de punts blancs, marronosos i brillants, minúsculs. El vernís que recobreix les parets interna
i externa del vas, és fi, molt ben repartit de color marró-taronjós molt
fosc i opac. A la paret externa és bombollós, més irregular i s'hi poden
apreciar les marques del tornejat.
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TERRA SIGILLATA AFRICANA C

És una producció pròpia de l'actual Tunísia Central i fa la seva aparició en els mercats internacionals vers els inicis del segon terç del segle
tercer o una mica abans competint, primer amb els darrers productes de
l'A, i després desplaçant-la al llarg de la segona meitat d'aquest segle.
L'argila és dura i molt compacta, uniforme, amb un tall net i un dring
metàl·lic, ben diferent d'altres terrisses africanes. El vernís molt prim i
suau, de vegades de qualitat excepcional, s'adhereix perfectament a l'argila formant un tot. El repertori de formes és molt peculiar, amb plats
baixos, de parets obertes. Pot presentar riques decoracions aplicades o
altres més senzilles a rodeta. Si bé és cert que la seva producció dura fins
al segle V, la veritat és que a partir de la competència de la ceràmica africana D, la seva presència es fa rara en els mercats de la Mediterrània occidental (LAMBOGLIA, 1963, p. 145-147; ATLANTE, 1981, p. 58-60).
Forma HAYES 45 B / SALOMONSON C 3.
Plat de dimensions considerables amb el llavi molt obert, quasi pla.
És una de les primeres formes d'aquesta producció que trobem en els
mercats internacionals amb una cronologia inicial dels inicis del segon
terç del segle tercer que continua ben bé fins les primeres dècades de la
centúria següent (HAYES, 1972, p. 62-65; ATLANTE, 1981, p. 63-64).
69— (fig. 5, 1). Diàmetre de la vora: 28 cms. Cl.
En tenim exemples a Empúries (AQUILUÉ-MAR-NOLLA-RUIZ DE
ARBULO-SANMARTÍ, 1984, p. 210, fig. 94, 6) a Gerunda (NOLLA,
1979 A, p. 107, fig. 7, 33), a Pla de Palol Q Platja Àrtiques (NOLLACASAS, 1984, p. 123, làm. XXXVII, 3 i 7).
Forma LAMBOGLIA 41 bis / HAYES 50 A.
És l'atuell en T. S. africana C més abundós, a molta distància, en
els jaciments del nostre país. Es tracta d'un plat de gran diàmetre amb
carena molt baixa i, sovint, molt ben marcada, i parets força obertes vers
l'exterior. El llavi, pràcticament, no existeix i és moltes vegades bisellat.
El peu és minúscul reduït a un engruiximent quasi indetectable. Cronològicament s'ha de datar a partir del 230 d.C. endinsant-se al llarg del
primer quart del segle quart (HAYES, 1972, p. 69-73; ATLANTE, 1981,
p. 65-66).
70— (fig. 5, 2). Diàmetre de la vora: 24'8 cms; diàmetre de la base: 16'8
cms; altura: 3'8 cms. Cl.
71— (fig. 5, 3). Diàmetre de la vora 24'4 cms. Cl.
72— (fig. 5, 4). Diàmetre indeterminat. C2.
73— (fig. 5, 5). Diàmetre indeterminat. Cl.
45

La documentem arreu i sovint en quantitats notables: Empúries (NIETO, 1983, p. 34-51; NOLLA-AQUILUÉ, 1984, p. 53, fig. 3, 1 a 3, per
exemple), a Sant Martí d'Empúries (NIETO, 1983, p. 48), a Roses
(MARTÍN-NIETO-NOLLA, 1979, p. 233-235, VR 04-13 i 14), a Gerunda (NOLLA-NIETO, 1979, p. 270 i 280, fig. 2 i fig. 7, 1), al Pla de l'Horta (NOLLA, 1982-1983, p. 128, fig. 5, 4), Vilauba (NOLLA-TARRÚSCHINCHILLA, 1980-84, p. 63, fig. 5, 31; JONES-KEAY-NOLLATARRÚS, 1982, p. 272), La Quintana (NOLLA-CASAS, 1984, p. 169-172,
làm. LVIII, 1 I 2), a L'Olivet d'en Recasens de Creixells, (Borrassà, Alt
Empordà) (NOLLA-CASAS, 1984, p. 73, làm. XIX, 9 I 10 i XX, 3), als
Tolegassos (NOLLA-CASAS, 1984, p. 111-113, làm. XXXIV, 12), a Llafranc (NOLLA-CANES-ROCAS, 1982, p. 160; NOLLA-CASAS, 1984,
p. 133-137, làm. XLIII, 24), Pla de Palol (NOLLA-CASAS, 1984, p. 123,
làm. XXXVII, 1, 4, 5 i 6), Puig Rodon (NOLLA-CASAS, 1984, p. 127-131,
làm. XLI, 8), Mas de Dalt (NOLLA, 1987 C, p. 69-70, fig. 6, 16 i 18)
i Tossa (BATISTA-LÓPEZ-ZUCCHITELLO, 1980, p. 13, làm. II, 5).
Forma DELGADO 1968, tav. III, n. I.
Amb dubtes assimilem a aquesta forma, variant de la Lamboglia 35,
un dels nostres fragments. Es tracta d'una petica copa amb el llavi ben
marcat i pla que recorda el gran plat, en africana D, Hayes 67 i amb el
qual podria formar servei. Amb problemes, i per les relacions suara esmentades, podríem datar-la entre el 360 i el 470 aproximadament
(ATLANTE, 1981, p. 70-71).
74— (fig. 5, 6). Diàmetre de la vora: 14'8 cms. C3 o C4. Paret exterior
molt facetada i amb bandes no vernissades.
Forma HAYES 44.
Copa hemisfèrica amb la vora ben marcada i plana. La seva aparició
se situaria vers el 230 d.C. i no sembla que anés més enllà de finals del
segle tercer (HAYES, 1972, p. 61-62; ATLANTE, 1981, p. 70).
75— (fig. 5, 8). Diàmetre de la vora: 16 cms. Cl. El llavi presenta un
acanalat a la cara superior.
En detectem la presència a Gerunda (NOLLA-NIETO, 1979, p. 270
i 280, fig. 7, 1), a Vilauba (NOLLA-TARRÚS-CHINCHILLA, p. 63, fig.
5, 32) i a Ca n'Aliu RIO/MIRANDA-DE LA PINTA, 1978, s. p., làm.
3, fig. 2, 17).
Forma ROSES VR89/ VR90
Copa de parets obertes i llavi recte, ben marcat i triangular i amb un
petit solc al llavi. A les excavacions de la Ciutadella de Roses en localitzàrem dos fragments que classificàrem com assimilables a la forma Lam46
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Figura 5.— Camp de la Gruta. T. S. Africana C.

boglia 42 A perquè pensàvem que recordava la forma 42 en D del savi
italià i que podia tractar-se d'una evolució o pas intermedi entre la forma 42 en C i la 42 en D (MARTÍN-NOLLA-NIETO, 1979, p. 61-62 i p.
78, VR 89 i VR 90). Ara no estem pas tan segurs d'això. Assenyalem,
només, una certa similitud amb les formes en C, Hayes 44 i Delgado 1968,
Tav. III, n. 1 i amb la forma Hayes 70, per exemple.
76— (fig. 5, 7). Diàmetre indeterminat. Cl o C2.
Dos paral·lels idèntics a l'estrat II de l'habitació G IV B de l'edifici
romà (MARTÍN-NIETO-NOLLA, 1979, p. 61-62 i 78, VR 89 i VR 90).
Forma LAMBOGLIA 427 HAYES 45 A.
Plat de dimensions considerables i de vora ben diferenciada oberta
vers l'exterior i en alguna ocasió quasi plana i amb la cara superior del
llavi decorada amb rodeta. La datem entre els inicis del segon terç del
segle tercer i el final del primer terç del segle quart (ATLANTE, 1981,
p. 63).
77— (fig. 5, 9). Diàmetre de la vora: 27'6 cms. Cl. Decoració a rodeta
a base de delicades impressions, a la cara superior del llavi.
Només en coneixem un paral·lel procedent de Vilauba (ROURECASTANYER-NOLLA-KEAY-TARRÚS, en premsa). La mateixa forma
sense decoració és, com hem vist, ben freqüent.
47
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Forma LAMBOGLIA 357 HAYES 52 B.
Copa de dimensions considerables, i de llavi molt obert quasi recte
i cos hemisfèric. Presenta, sempre, una rica decoració de relleus aplicats
a la cara superior del llavi. Els diferents autors que l'han estudiada proposen una cronologia entre el darrer quart del segle tercer i darreries de
la centúria següent (ATLANTE, 1981, p. 162-163). Hayes addueix la possibilitat que els exemplars de dimensions més grans i llavi esglaonat siguin una mica més tardans (HAYES, 1972, p. 76-79).
78— (fig. 5, 10). Diàmetre de la vora: 33'6 cms. C3 o C4. Decoració aplicada sobre la vora del bol. Un conill o, potser millor, una llebre amb
unes orelles monumentals corrent (ATLANTE, 1981, p. 169, motiu n.
62, làm LXXXIII, 17-21, amb moltes variants, cap massa semblant a la
del nostre fragment). La figura està mancada d'acabats i de detalls a l'inrevés del que sol succeir en les decoracions aplicades.
Paral·lels abundants a la Ciutadella de Roses (NOLLA, 1984, p. 445
i 456 fig. 15, 6, amb un lleó corrent i un peix devorant un altre peix),
a Gerunda (NOLLA, 1980 B, p. 86, fig. 3, 38), amb un fragment massa
petit que no conserva la decoració aplicada, a Vilauba (NOLLA-TARRÚSCHINCHILLA, 1980-84, p. 63, fig. 5, 33) amb una mena de roseta (massa
fragmentat), Pla de l'Horta (NOLLA, 1982-1983, p. 128, fig. 5, 5, amb
relleu aplicat indeterminat), a Pla de Palol (NOLLA-CASAS, 1984, p.
123 làm. XXXVII, 2, en aquest cas no sembla que sigui damunt d'un
bol de la forma Hayes 52 B, i amb una cràtera de motiu visible). També
s'han assenyalat els jaciments dels Ametllers, a Tossa i Empúries.
TERRA SIGILLATA AFRICANA D

Els seus centres productors se situen a l'actual Tunísia Septentrional
coincidint i potser continuant la vella tradició de la ceràmica sigil.lata
africana A a la regió de Cartago i en el seu rerapaís immediat. L'exportació d'aquesta terrissa s'inicia molt a principis del segle quart en un moment difícil de fixar amb precisió entre el 300 i el 325 d.C. i la producció
continuà amb una empenta i una força extraordinària al llarg de tot el
Baix Imperi i l'Antiguitat Tardana. La desaparició d'aquests tallers s'ha
de posar en relació amb la invasió del Nord d'Àfrica pels àrabs durant
la segona meitat i finals del segle setè (LAMBOGLIA, 1963, p. 180-184;
ATLANTE, 1981, p. 78-81). Amb un complex i molt personal repertori
de formes, aquesta ceràmica arriba arreu del món mediterrani a partir
dels primers anys del segle IV. L'argila és molt dura i compacta, rugosa,
molt ben depurada, a cops amb presència de puntets minúsculs blancs,
i de color ataronjat/vermellós. El vernís que moltes vegades, però no sem48
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pre, cobreix només les parets internes del recipient sol ser espès i ben adherit de color ataronjat molt brillant de vegades i altres, opac. És ben
freqüent que les parets interiors i/o exteriors mostrin amples estries o
facetes.
Forma HAYES 58.
Plat de dimensions considerables, de parets abombades, llavi inclinat vers l'exterior i àpode. És la més antiga o una de les primeres produccions en D; es data entre el 290/300 i el 375 d.C. (HAYES, 1972, p.
93-96).
79— (fig. 6, 1). Diàmetre de la vora: 25 cms. Solc en la cara superior
del llavi.
80— (fig. 6, 2). Diàmetre de la vora: 18'6 cms. Com l'anterior.
A Sant Martí d'Empúries (NIETO, 1983, p. 48), Ciutadella de Roses
(MARTÍN-NOLLA-NIETO, 1979 p. 155-157: NOLLA, 1984, p. 444 i 455,
fig. 15, 5), Vilauba (JONES-KEAY-NOLLA-TARRÚS, 1982, p. 272), Pla
de l'Horta (NOLLA, 1982-1983, p. 121 i 128, fig. 5, 6), Pla de Palol
(NOLLA-CASAS, 1984, p. 123, làm. XXXVII, 8 i 9).
Forma HAYES 61.
Plat gran, de parets abombades i llavi marcat per una aresta molt
viva, que entra cap a l'interior. Normalment són peces àpodes o amb
un peu atrofiat. És una de les formes més abundoses en africana D. Cal
datar-la entre el 325 i el 450 d.C. (HAYES, 1972, p. 100-107; ATLANTE,
1981, p. 83-84).
81— (fig. 6, 3). Diàmetre de la vora: 24'7 cms.
82— (fig. 6, 4). Diàmetre de la vora: 17'6 cms.
83— (fig. 6, 5). Diàmetre indeterminat.
84— (fig. 6, 7). Diàmetre de la vora: 24'4 cms. Variant Hayes 61 B.
85— (fig. 6, 6). Diàmetre indeterminat. No sense dubtes assimilem aquest
fragment a la variant B d'aquesta forma.
Ben representada a Sant Martí d'Empúries (NIETO, 1983, p. 48), a
la Ciutadella de Roses (MARTÍN-NIETO-NOLLA, 1979, p. 61, VR 98,
102, 105; NOLLA, 1984, p. 444 i 445, fig. 15, 5), a Gerunda (NOLLA,
1980 B, p. 86, fig. 3, 37), a Vilauba (NOLLA-TARRÚS, 1980, p. 24;
JONES-KEAY-NOLLA-TARRÚS, 1982, p. 272), Pla de l'Horta (NOLLA,
1982-1983, p. 121 i 128, fig. 5, 7), Puig Ferrer d'Arenys d'Empordà (Garrigàs, Alt Empordà) (NOLLA-CASAS, 1984, p. 82, làm. XXII, 4), Puig
Rodon (CASAS, 1986, p. 44, 52 i 53, fig. 23, 2), àrea de la Torre del Fum
i carrer del Prior de Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà) (ESTEVA,
1962, p. 61-62, fig. 7), entre altres llocs.
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Forma HAYES 60.
Plat poc alt, àpode i de vora molt oberta vers l'exterior. Hipotèticament Hayes data aquesta forma a mitjans/finals del segle IV (HAYES,
1972, p. 100). Altres evidències aconsellen prolongar la seva utilització
al llarg de bona part del segle cinquè (ATLANTE, 1981, p. 84-85), tot
i que essent una forma molt rara i quasi inexistent fora del nord d'Àfrica
no és fàcil fixar la seva cronologia.

Figura 6.— Camp de la Gruta. T. S. Africana D.
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86— (fig. 6, 7). Diàmetre de la vora: 30'2 cms. Presenta un solc a la cara
superior del llavi.
Forma HAYES 67.
Plat força alt, de paret abombada i amb una doble vora que s'obre
vers l'exterior. El llavi pròpiament dit, quasi pla, és arrodonit i sovint
mostra un solc o acanalat a la part superior. És una forma molt corrent
i es data aproximadament entre el 360 i el 470 d.C. (HAYES, 1972, p.
112-116; ATLANTE, 1981, p. 88-89).
87— (fig. 6, 8). Diàmetre de la vora: 30 cms.
88— (fig. 6, 9). Diàmetre de la vora: 24 cms.
Potser caldria relacionar amb aquesta forma dos fragments de vora
massa escadussers:
89— (fig. 6, 12). Diàmetre indeterminat. Solc sota el llavi en la paret
interna.
90— (fig. 6, 13). Diàmetre indeterminat. Igual que en el fragment anterior.
Paral·lels a Sant Martí d'Empúries (NIETO, 1983, p. 48), a Riells/La
Clota (L'Escala, Alt Empordà) (NIETO-NOLLA, 1985, p. 183, fig. 4),
a Roses (MARTÍN-NIETO-NOLLA, 1979, p. 33-34, VR 644, per exemple; NOLLA, 1984, p. 444 i 455, fig. 15, 5), Gerunda (NOLLA, 1980
A, p. 183, fig. 4), Pla de l'Horta (NOLLA, 1982-1983, p. 121 i 128, fig.
5, 8), Puig Rodon (CASAS, 1986, p. 40), Sant Feliu de Guíxols (ESTEVA, 1962, p. 61, fig. 6, 6), Tolegassos (NOLLA-CASAS, 1984, p. 111-113,
làm. XXXIV, 14), Pla de Palol (NOLLA-CASAS, 1984, p. 123, làm.
XXXVII, 11), Bosquet del Rajoler (NOLLA-CASAS, 1984, p. 191, làm.
LXVII, 3).
Forma HAYES 70.
Copa àpode, de vora quasi plana i llavi arrodonit replegat cap en sota. Sovint la cara superior del llavi presenta un solc. Es data entre les
darreries del segle quart i la primera meitat del segle cinquè (HAYES,
1972, p. 119; ATLANTE, 1981, p. 121-122).
91— (fig. 6, 11). Diàmetre de la vora: 15'4 cms. Africana E (?)).
Forma HAYES 91 A o B.
Una de les formes més freqüents en D; copa quasi sense peu, de parets abombades i obertes i que presenta un peculiar llistell, més o menys
desenvolupat, a la part alta de la paret exterior del vas a sota mateix del
llavi. La dataríem entre finals del segle quart i el primer terç del segle
sisè (ATLANTE, 1981, p. 105-107).
92— (fig. 6, 15). Diàmetre indeterminat.
Una copa ben representadada: a Sant Martí d'Empúries (NIETO, 1983,
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p. 48), Roses (NOLLA, 1984, p. 446-447 i 457, fig. 15, 7, 1 i 2), Gerunda
(NOLLA, 1979 B, p. 187-188, fig. 12, 73), Vilauba (NOLLA-TARRÚS,
1980, p. 24), Pla de l'Horta (NOLLA, 1982-1983, p. 121 i 128, fig. 5, 9),
PuigRodon (CASAS, 1986, p. 20, fig. 3, 1, fig. 5, 6 i fig. 28, 1 i 3), Sant
Feliu de Guíxols (ESTEVA, 1962, p. 57-60, fig. 4 i fig. 6, 2 i 3), a La
Plana (Viladasens, Gironès) (NOLLA-CASAS, 1984, p. 197, làm. LXX, 1).
Forma LAMBOGLIA 24/257 HAYES 91 D.
Variant de la forma 91 A o B, presenta el llistell més curt, massís i
més horitzontal. Sembla que és una forma més tardana i sense massa
seguretat podria datar-se entre el 530 i el 600 d.C. (ATLANTE, 1981, p.
105-107).
93— (fig. 6, 14). Diàmetre de la vora: 16'2 cms.
Molt menys freqüent, assenyalem la seva presència a Roses (NOLLA,
1984, p. 446, 447 i 457, fig. 15.7, 3), Sant Martí d'Empúries (ALMAGRO, 1964, p. 47, fig. 13, 18 i 24), Puig Rodon (CASAS, 1986, p. 61,
fig. 28, 2).
Forma «OSTIA» III, fig. 128 / MARTÍN NV. IV / «ATLANTE», tav.
XLVI, 9 i XLVI, 10.
Forma no del tot identificada o almenys amb problemes per definir
les variants existents i llur cronologia. Es tracta d'un bol de dimensions
considerables, de parets abombades i obertes que acaba amb un llavi molt
ben marcat, engruixit, arrodonit i inclinat vers l'exterior i peu en anell.
La variant Martin N V. IV, amb un bol sencer recuperat al derelicte d'Anse
Gerval a Port Vendres (Rosselló), sembla que s'ha de datar en els primers anys dels segle cinquè (MARTÍN, 1977, p. 101-102, fig. 2 i fig. 3,
4). Les variants «Atlante» Tav. XLVI, 9 i 10 han aparegut a Cartago en
contextos ben datats dels segles VI i VII, en el primer cas i VI en el segon (ATLANTE, 1981, p. 101).
94— (fig. 7, 1). Diàmetre de la vora: 30 cms. Solcs fins i paraüels al llavi.
95— (fig. 7, 2). Diàmetre de la vora: 25 cms. Llavi amb aresta i solc ben
marcat.
96— (fig. 7, 3). Diàmetre de la vora: 39'2 cms.
97— (fig. 7, 4). Diàmetre de la vora: 19'6 cms. Solc ben marcat al llavi.
98— (fig. 7, 5). Diàmetre de la vora: 20 cms. Solcs molt fins al llavi i
un acanalat a la paret interna, a sota mateix de la vora.
99— (fig. 7, 6). Diàmetre indeterminat. Solcs suaus i parl.lels al llavi.
Aquest bol, de parets obertes i llavi robust i arrodonit, sovint amb
les parets facetades o amb línies i solcs ben marcats és, indubtablement
una forma rara, no gens coneguda i que presenta molts problemes a l'hora
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Figura 7.— Camp de la Gruta. T. S. Africana D.

de fixar la seva cronologia, l'àrea de distribució i evolució de la forma
al llarg dels anys. Per tot això i per les interessants evidències proporcionades pels jaciments del nord-est de Catalunya, val la pena dedicar-li una
especial atenció. En primer lloc, assenyalar un fet significatiu; Hayes en
el seu gran treball no la identifica tot i que Tortorella opina que s'ha d'assimilar a una variant de la forma Hayes 93 B (HAYES, 1972, p. 145-148;
TORTORELLA, 1981, p. 367; ID. 1982, p. 128) tot i que la forma 93 presenta sempre un peu força alt i desenvolupat (HAYES, 1972, p. 146, fig.
27). Posteriorment uns pocs exemplers eren identificats en les excavacions
d'Ostia (OSTIA III, fig. 128; OSTIA IV, p. 76) en contextos clars de finals del segle IV, inici del segle V i finalment la seva presència entre el
carregament del vaixell enfonsat a Anse Gerbal va permetre conèixer el
bol sencer a l'hora que s'aportaven noves precisions cronològique (MARTÍN, 1977, p. 101-102, fig. 3, 4). En un estudi de S. Tortorella sobre la
sigillata africana a Cartago entre els inicis del segle V i la conquesta vàndala d'aquest territori (439 d.C.), assenyala de bell nou la seva presència,
com sempre escassa, en contextos de finals de segle IV o millor inicis
del V, indicant una evolució i una continuïtat fins la segona meitat del
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segle VI o més enllà (TORTORELLA, 1982, p. 125-132, especialment 128
i fig. 6 i 7) tal com sembla indicar (ATLANTE, 1981, p. 101) la peça sencera de Sperlonga amb una decoració estampada d'una creu gemmada
en el fons intern assimilable a l'estil E (I) o E (II) de Hayes (SAGUI,
1979, p. 255 i fig. 4; ATLANTE, 1981, p. 259; TORTORELLA, 1982,
p. 128 i 138, fig. 6 i 7) i troballes, encara inèdites de la missió arqueològica italiana a Cartago, en contextos del segle VI i fins i tot del VII d.C.
(ATLANTE, 1981, p. 101, tot i que consideren aquestes troballes com
una forma nova, quan és molt més lògic, amb les dades que tenim a la
mà, pensar que es tracta de la mateixa però de la fase més tardana). De
gran interès pel que fa a l'origen, producció i cronologia d'aquesta forma, concretament les variants «Ostia» III, fig. 128 «Atlante» tav. XLVI,
8 i «Atlante» tav. XLVI, 10, ha estat l'exploració del forn d'ElMahrine,
al nord de Tunísia, on eren fabricades aquestes formes conjuntament amb
d'altres. Concretament aquests bols foren cuits durant la segona fase d'activitat de la terrisseria, conjuntament amb el plat Hayes 104 A i amb decoració estampada assimilable als estils A (III)/E (I) de Hayes. Mackensen, proposa una cronologia de funcionament del segon moment del forn
entorn del 460/480 (MACKENSEN, 1985, p. 29-39, fig. 2, 12 i fig. 3, 1 i 2)
En relació a aquesta forma, però, tenim algunes dades valuoses procedents de les estacions arqueològiques del nostre país. En efecte, la seva
presència és ben evident al Camp de la Gruta amb sis fragments identificables i a Roses on no és un bol estrany, ans al contrari. En aquest important jaciment ha estat trobat en situacions estratigràfiques clares, cosa que permet aportar noves dades a l'estudi de la cronologia d'aquesta
forma. Donem-hi un cop d'ull; un fragment fou localitzat a l'anomentat
Estrat III C de les excavacions de l'edifici romà de la Ciutadella, nivell
que databa l'edifici baix-imperial. Aquesta forma que aleshores nosaltres no vàrem saber classificar (forma indeterminada) anava acompanyada de les formes Hayes 58, 59 B, 61, 67 i de la Lamboglia 35/Hayes
44 en D. A partir d'aquestes dades datàvem l'estrat i la reforma de l'edifici a la segona meitat molt entrada del segle IV o molt a principis del
segle següent (MARTÍN-NIETO-NOLLA, 1979, p. 33-35 i 155-198, especialment 173-175, VR 672; NOLLA, 1984, p. 444-445, fig. 15, 5), de
fet coincidint plenament amb la datació inicial proposada per aquesta
forma i aportant noves dades en aquesta direcció.
A Roses, però, en els estrats d'abandó de l'edifici que cal datar a les
darreries del segle VI (NOLLA, 1984, p. 445-449, fig. 15, 7 i 15, 8), aquesta
forma és prou abundant (MARTÍN-NIETO-NOLLA, 1979, p. 62, 81-84
(VR 99 i VR 309) i p. 134-136 (VR 449 A, classificada en la publicació
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de manera errònia com a Hayes 58)) i entre els materials inèdits procedents de velles excavacions hi és ben present. En general, tant pel que
fa al material de Roses com pel del Camp de la Gruta, podem dir que
hi ha bols de dues formes, uns de diàmetre mitjà entorn dels 15/20 cms
i els altres molt més grans entre 25 i 40 cms que coincideixen perfectament amb el que coneixem d'aquesta forma. En la major part dels casos
aquests bols presenten l'exterior del llavi facetat, i solcs i acanalats ornamentals i de vegades, però no sempre, vernissada només l'interior del recipient i el llavi. Nosaltres pensem que no és possible, per ara, dividir
les formes «Ostia» III, fig. 128/Martín N.F. IV, «Atlante» tav. XLVI,
9 i «Atlante» tav. XLVI, 10 i que és més fàcil pensar en variants tardanes, d'un bol que comença a ser produït durant els darrers anys del segle
IV o a començaments del segle següent i que continuarà essent-ho fins
a les darreries del segle VI i probablement més enllà, sense que ara per
ara sigui possible veure-hi l'evolució tipològica d'una manera prou clara
si no és a partir de la decoració estampada del fons intern quan n'hi ha
i quan és possible associar-la. No oblidem que a l'abocador del forn d'El
Mahrine dues de les subdivisions proposades apareixen conjuntament i
amb la mateixa cronologia (MACKENSEN, 1985, p. 29-39).
Forma HAYES 99.
Copa de parets obertes i abombades i llavi ben marcat, alt i arrodonit. És una forma molt comuna i sembla que s'ha de datar en els segles
cinquè i sisè (HAYES, 1972, p. 152-155; ATLANTE, 1981, p. 99-110 i p.
259).
100— (fig. 7, 8). Diàmetre de la vora: 16'8 cms.
101— (fig. 7, 7). Diàmetre indeterminat.
102— (fig. 7, 9). Diàmetre indeterminat.
Aquesta copa es documenta a Sant Martí d'Empúries (NIETO, 1983,
p. 48), Roses (NOLLA, 1984, p. 447 i 457, fig. 15.7, 4 i 5), Vilauba
(JONES-KEAY-NOLLA-TARRÚS, 1982, p. 272).
Forma HAYES 104 B.
Es tracta d'un gran plat amb un peu no gaire alt i de secció triangular molt obert i de parets quasi planes i vora arrodonida i engruixida
amb acanalats i solcs a la paret interior de l'exemplar. Hayes la data al
darrer terç del segle sisè i està ben documentada en nivells tardans a Cartago (HAYES, 1972, p. 160-166; ATLANTE, 1981, p. 95).
103— (fig. 7, 10). Diàmetre de la vora: 29'4 cms. Solcs paral·lels i delicats i un acanalat a la paret interior del plat.
Pocs exemplars. A Sant Martí d'Empúries (ALMAGRO, 1964, p. 47,
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fig. 13, 1, 15, 19 i 22, tot i que de vegades és difícil endevinar a partir
d'unes fluixíssimes il·lustracions), a Roses (NOLLA, 1984, p. 447 i 459,
fig. 15.8), a Gerunda (NOLLA, 1980 A, p. 189-191, fig. 33 i 44), Vilauba
(NOLLA-TARRÚS, 1980, p. 24, fig. 3, 4; JONES-KEAY-NOLLATARRÚS, 1982, p. 272) i Sant Feliu de Guíxols, probablement (ESTEVA, 1962, p. 60-61, fig. 6, 5).
Formes indeterminades.
Hem deixat per al final tres fragments de base, difícils d'assimilar
a una forma concreta però en cada cas amb un peu ben marcat i força
alt, cosa que ens fa atribuir-los a formes relativament tardanes i, en algun cas, força modernes. Finalment també un fragment informe amb una
decoració impresa.
104— (fig. 6, 17). Diàmetre de la base: 17'2 cms; altura del peu: 0'45 cms.
105— (fig. 7, 11). Diàmetre de la base: 13'6 cms; altura del peu: 0'95 cms.
106— (fig. 7, 12). Diàmetre de la base: 10'8 cms; altura del peu: I'l cms.
107— (fig. 6, 16). Fragment de la base amb una palmeta impresa Estil
A (I) o A (II) de Hayes.
Africana D amb decoració impresa. N'hi ha a Sant Martí d'Empúries (ALMAGRO, 1964, p. 44-45, fig. 12, p. 56-57, fig. 17, 1 a 3, per exemples), Roses (NOLLA, 1984, p. 444-447, 455 i 459, fig. 15.5 i 15.8), Gerunda (NOLLA, 1980 B, p. 86, fig. 3, 38), Vilauba (JONES-KEAYNOLLA-TARRÚS, 1982, p. 272), Pla de Palol (NOLLA, 1982-1983, p.
121 i 128, fig. 5, 10 i 11) i Llafranc (NOLLA-CANES-ROCAS, 1982, p.
182).
CERÀMICA AFRICANA DE CUINA

Sovintegen a tots els jaciments costaners de la Mediterrània occidental i moltes vegades, en contextos clars dels segles segon i tercer, constitueixen un dels conjunts numèricament més rics. La zona de producció,
almenys per una bona part dels productes i pels més antics, s'ha de situar a la zona nord de l'actual Tunísia coincidint més o menys amb l'africana A i D. És interessant assenyalar que els primers productes africans
imperials arribats a casa nostra són precisament alguns productes de cuina
abans de l'aparició de les terrisses fines de la taula constituint conjunts
importants ja a partir d'època flàvia (AQUILUÉ, 1987, p. 203). Aquesta
producció d'olles, cassoles, plats i tapadores durà fins a les darreries del
segle setè (ATLANTE, 1981, p. 208-211) si bé sembla que a casa nostra
la seva importació decau a partir del segle quart. (MARTÍN-NIETONOLLA, 1979, p. 65-66; AQUILUÉ-MAR-NOLLA-RUIZ DE ARBULOSANMARTÍ, 1984, p. 203). L'argila és dura, molt rugosa, ben depura56
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da, amb presència de fines partícules blanques i de vegades marronoses,
i de color vermellós. Algunes formes com les cassoles de la forma Lamboglia 9 i 10 presenten vernissos vermells foscos en la part interna del
recipient i aiguades i bandes patinades de color gris cendra a la paret
externa; altres presenten pàtines cendroses molt ben adherides que cobreixen la paret exterior, especialment les cassoles/olles de vora d'ametlla,
o bé la vora ennegrida com els plats/tapadora. Altres vegades bandes
fosques decoren l'exterior del recipient.
Forma LAMBOGLIA 9.
Plat o cassola de gran diàmetre i sense peu o molt atrofiat. Sol presentar vernís a la paret i el fons intern.
108— (fig. 8, 1). Diàmetre de la vora: 29 cms. Un solc suau i un petit
engruiximent marquen internament el llavi. Vernís tipus A2 a l'interior.
Exterior rugós i ennegrit.
109— (fig. 8, 2). Diàmetre de la vora: 31'4 cms; diàmetre de la base: 26'8
cms; altura: 3'2 cms. Vernís tipus A2 a l'interior. Exterior ennegrit.

Figura 8.— Camp de la Gruta. Ceràmica Africana de Cuina.

57

30

JOSEP

NOLLA i CONCEPCIÓ PUERTAS

Aquesta plata amb totes les seves variants (LAMBOGLIA, 1958, p.
274-275 i ATLANTE, 1981, p. 31-32 i 215-216) és present a tots els jaciments d'aquest territori que tinguin una ocupació ben provada en els segles II/III d.C.; N'hi ha a Empúries (NIETO, 1983, p. 34-51), a Roses
(MARTIN-NIETO-NOLLA, 1979, p. 231-232, VR 04-6), Gerunda
(NOLLA-NIETO, 1979, p. 270, fig. 2 i p. 277, fig. 6, 2), a Vilauba
(NOLLA-TARRÚS-CHINCHILLA, 1980-1984, p. 61, 63, 73 i 85, i fig.
5, 29; 6, 37 i 38; 9, 51 i 14, 90 a 92), Pla de l'Horta (NOLLA, 1982-1983,
p. 117 i 125, fig. 125, 2 i 3) a La Quintana(NOLLA-CA$AS, 1984, p.
169-172, làm. LVIII, 2), a L'Olivet d'en Recasens (NOLLA-CASAS, p.
73, làm. XX, 1, 2 i 6), a Puig Rodon, p. 32, fig. 10, p. 39, fig. 6, fig.
19, 3, p. 66, fig. 31, 1), a Mas de Dalt (NOLLA, 1987 C, p. 75, fig, 8,
5), Ca n'Aliu (RIO/MIRANDA-DE LA PINTA, 1978, s. p., làm. 3, fig.
2, 1 a 4), a Tossa (BATISTA-LÓPEZ-ZUCCHITELLO, 1980, p. 11, làm.
I, 9), entre altres.
Forma LAMBOGLIA 10 / HAYES 19.
Cassola de parets altes i llavi molt ben diferenciat per un fort estrangulament exterior que és una poderosa rebava interiorment.
110— (fig. 8, 3). Diàmetre de la vora: 16'3 cms. Paret exterior de gran
qualitat tipus Al. L'interior del vas, reservat.
Aquesta cassola, més antiga, és molt més rara sobretot si la comparem amb els altres atuells de cuina nord-africans. Paral·lels a Empúries
(LAMBOGLIA, 1958, p. 276; NIETO, 1983, p. 34-51; AQUILUÉ-MARNOLLA-RUIZ DE ARBULO-SANMARTÍ, 1984, p. 101), Roses (materials inèdits de la campanya de 1979), al jaciment de La Font Morisca
o del Crit (Mont-Ras, Baix Empordà) (NOLLA, 1980 C, p. 67).
Forma LAMBOGLIA 10 B / HAYES 23 A.
Plat/cassola de parets obertes i llavi inexistent, amb el fons extern
estriat (LAMBOGLIA, 1958, p. 276-277; HAYES, 1972, p. 45-48; ATLANTE, 1981, p. 217).
111— (fig. 8, 4). Diàmetre de la vora: 17'8 cms. Vernís en la paret interna
del vas, tipus A2. A la paret externa, bandes horitzontals vernissades.
112— (fig. 8, 5). Diàmetre de la vora: 17'6 cms. Vernís en l'interior de
tipus A2. Paret exterior amb presència d'un vernís vermell molt fosc i
opac molt més aigualit i més prim.
113— (fig. 8, 6). Diàmetre de la vora: 15'8 cms. Interior sense vernissar.
A la paret exterior immediatament sota la vora una gran banda horitzontal pintada amb un vernís vermell fosc opac, molt aigualit.
114— (fig. 8, 7). Diàmetre de la vora: 18'4 cms. Interior recobert amb
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un vernís tipus A2. Bandes horitzontals paral·leles, no massa rectes, pintades amb el mateix tipus de vernís.
115— (fig. 8, 8). Diàmetre de la vora: 14'7 cms. Vernís tipus A2 cobrint
l'interior i l'exterior del plat/cassola.
Una altra de les grans creacions nord-africanes d'un èxit aclaparador a casa nostra; Empúries (NIETO, 1983, p. 34-51), Roses (MARTINNIETO-NOLLA, 1979, p. 232, VR 04-9), Gerunda (NOLLA-NIETO,
1979, p. 270, fig. 2 i p. 273, fig. 3, 1), Vilauba (NOLLA-TARRÚSCHINCHILLA, 1980-84, p. 79, fig. 11, 70), Pla de l'Horta (NOLLA,
1982-1983, p. 117 i 126, fig. 3, 1), Casa de les Figues a Sant Daniel (Girona, Gironès) (NOLLA-CASAS, 1984, p. 181), Ca n'Aliu (RIO/MIRANDADE LA PINTA, 1978, s. p.), Mas de Dalt (NOLLA, 1987 C, p. 75-76,
fig. 8, 6 i 7), Puig Rodon (CASAS, 1986, p. 24, fig. 5, 4, p. 47, fig. 19,
9 i 10, p. 50, fig. 21, 3 i p. 64, fig. 30, 12 i 13), Tolegassos (NOLLA-CASAS,
1984, p. 11-113, làm. XXXIII, 15), Ses Artigues (NOLLA-CASAS, 1984,
p. 137, làm. XLIV, 2), entre altres.
Forma LAMBOGLIA 10 A / HAYES 23 B.
El plat/cassola probablement més freqüent entre les troballes efectuades en jaciments costaners del nostre país. Es tracta d'una variant de
la forma anterior amb el llavi engruixit, arrodonit i ben marcat interiorment (LAMBOGLIA, 1958, p. 276-277; HAYES, 1972, p. 45-48; ATLANTE, 1981, p. 217).
116— (fig. 8, 9). Diàmetre de la vora: 22'2 cms. Vernís tipus A2 que cobreix l'interior de la cassola. A la paret externa, bandes paral·leles pintades amb vernís.
117— (fig. 8, 14). Diàmetre de la vora: 24'4 cms. Vernís tipus A2 que
cobreix l'interior del plat. A la vora externa, una ampla faixa de color
gris cendra sòlidament adherida.
118— (fig. 8, 10). Diàmetre indeterminat. Vernís A2 en la paret interna.
Faixa patinada a la vora externa de l'atuell.
119— (fig. 8, 11). Diàmetre indeterminat. Vernís tipus A2 que cobreix
l'interior de la cassola. Banda patinada de gris a la vora exterior, més
clara a dalt i més espessa a la part baixa.
120— (fig. 8, 12). Diàmetre indeterminat. Sense envernissar.
121— (fig. 8, 13). Diàmetre indeterminat. Vernís tipus A2 a l'interior.
Faixes paral·leles d'una pàtina marró fosc molt ben adherida a la vora
exterior.
Probablement encara més freqüent que la variant Hayes 23 A. A Empúries (NIETO, 1983, p. 34-51), a Roses (MARTÍN-NIETO-NOLLA, 1979,
p. 232, VR 04-10, per exemple), a Gerunda (NOLLA-NIETO, 1979, p.
59
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270, fig. 2 i p. 274, fig. 4 , 6; NOLLA, 1979 A, p. 187, fig. 12, 72), a
Can Ring o Can Llandrich (Besalú, la Garrotxa) (NOLLA-CASAS, 1984,
p. 213-214), a Vilauba (NOLLA-TARRÜS-CHINCHILLA, 1980-84, p.
73, fig. 9, 52 a 54, p. 81, fig. 12, 75 i p. 87, fig. 14, 93), al Pla de l'Horta
(NOLLA, 1982-83, p. 117 i 125, fig. 2, 4 i 5), a Tolegassos (NOLLACASAS, 1984, p. 111-113, làm. XXXIII, 18 i làm. XXXIV, 7 i 10), a Torre Ponça i Santa Maria del Mar (Torroella de Montgrí, Baix Empordà)
(NOLLA-CASAS, 1984, p. 151, làm. XLIX, 12), a Llafranc (NOLLACANES-ROCAS, 1982, p. 162, fig. 7, 13 i 14), a Puig Rodon (NOLLACASAS, 1984, p. 127-131, làm. XLI, 1; CASAS, 1986, p. 14, fig. 5, 2,
p. 29, fig. 9, 1 a 3, p. 47, fig. 19, 11, p. 50, fig. 21, 5, p. 64, fig. 30, 14),
a Ca n'Aliu (RIO/MIRANDA-DE LA PINTA, 1978, s. p., làm. 3, fig.
1, 13 i 14), a Mas de Dalt (NOLLA, 1987 C, p. 76, fig. 8, 7 i 8), a Pla
de Palol (NOLLA-CASAS, 1984, p. 123, làm. XXXVII, 12) i a Tossa
(BATISTA-LÓPEZ-ZUCCHITELLO, 1980, p. 11, làm. III, 5).
PLATS / TAPADORA DE VORA FUMADA

Aquests plats i/o tapadores són una de les produccions de la ceràmica de cuina nord-africana de més èxit en els mercats internacionals i també
una de les primeres en iniciar l'exportació. Aquest atuell copia i desenvolupa plats d'època baix-republicana d'un cert èxit i se'l comença a detectar en alguna quantitat a partir de la segona meitat del segle I d.C.
(AQUILUÉ, 1987, p. 203-204). Durant els segles II i III la seva presència
és massiva en els jaciments costaners de casa nostra, continuant al llarg
del Baix Imperi (ATLANTE, 1981, p. 208-211). Les formes són variadíssimes amb peculiaritats diferents entre uns plats i uns altres de vegades
prou significatives per a indicar una cronologia concreta.
122— (fig. 9, 1). Diàmetre de la vora: 24'6 cms. Solcs paral·lels a la paret
interna i un acanalat al llavi, perfectament diferenciat i caigut cap a fora.
123— (fig. 9, 2). Diàmetre de la vora: 24'2 cms. Llavi diferenciat i caigut
cap a fora. Una pàtina grisosa molt fosca recobreix la vora externa.
124— (fig. 9, 3). Diàmetre de la vora: 20'5 cms. Pàtina ennegrida recobrint el llavi extern.
125— (fig. 9, 4). Diàmetre de la vora: 22'4 cms. Vora exterior ennegrida.
126— (fig. 9, 5). Diàmetre de la vora: 28'8 cms. Banda patinada molt
estreta a la vora exterior del plat.
127— (fig. 9, 6). Diàmetre de la vora: 23 cms. Sense pàtina.
128— (fig. 9, 7). Diàmetre de la vora: 24'1 cms. Llavi ben diferenciat
internament.
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129— (fig. 9, 8). Diàmetre de la vora; 35'6 cms. Banda ennegrida molt
ben adherida a la vora interior i exterior del plat/tapadora.
130— (fig. 9, 9). Diàmetre de la vora: 152 cms; diàmetre de la base: 5'1
cms; altura: 3'8 cms.

Figura 9.— Camp de la Gruta. Ceràmica Africana de Cuina.
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131— (fig. 9, 10). Diàmetre indeterminat. Vora exterior ennegrida.
132— (fig. 9, 11). Diàmetre indeterminat. Tapadora amb estries a la paret interna.
133— (fig. 9, 12). Diàmetre de la vora: 15'2 cms. Tapadora, de cronologia baixa, amb estries a la paret interna.
134— (fig. 9, 13). Diàmetre de la vora: 15'5 cms.
Presència massiva arreu; a Empúries (AQUILUÉ-MAR-NOLLA-RUIZ
DE ARBULO-SANMARTÍ, 1984, 199-365, amb diversos exemples), a
Riells/La Clota (NIETO-NOLLA, 1985, p. 278, fig. 12, 8 i 9), a Roses
(MARTÍN-NIETO-NOLLA, 1979, p. 236 i 254, com exemple), Gerunda
(NOLLA-NIETO, 1979, p. 267; NOLLA, 1980 B, p. 85 i 86 i fig. 1, 4
i fig. 2, 25, 31 i 33), Vilauba (NOLLATARRÚS-CHINCHILLA, 1980-84,
p. 64, fig. 6, 41, p. 76, fig. 9, 58 i 59, p. 77, fig. 11, 67, p. 87, fig. 14,
96 i 97), Pla de l'Horta (NOLLA, 1982-1983, p. 126, fig. 3, 2 a 7), L'Olivet d'en Recasens (NOLLA-CASAS, 1984, p. 111-113, p. 73, làm. XX,
4 i 5), Tolegassos (NOLLA-CASAS, 1984, p. 111-113, làm. XXXIII, 20
1 XXXIV, 2, 4, 5, 6 i 9), a l'Estartit (NOLLA-CASAS, 1984, p. 151, làm.
LIII, 1 i 2), a Santa Maria (NOLLA-CASAS, 1984, p. 151-153, làm. XLIX,
2 i 3), Puig Rodon (CASAS, 1986, p. 24, fig. 5, 5, p. 29, fig. 9, 4 a 7,
p. 33, fig. 11, 1, p. 42, fig. 17, 7, p. 47, fig. 19, 12, p. 50, fig. 21, 13 i
14, p. 62, fig. 29, 3, p. 67, fig. 32, 6), Ca n'Aliu (RIO/MIRANDA-DE
LA PINTA, 1978, s. p., làm. 3, fig. 1, 9 a 12), Mas de Dalt (NOLLA,
1987 C, p. 74-75, fig. 7, 8 i 8, 1 a 4), Pla de Palol NOLLA-CASAS, 1984,
p. 123, làm. XXXVII, 13), Llafranc (NOLLA-CANES-ROCAS, 1982,
p. 159, fig. 7, 15 a 18; NOLLA-CASAS, 1984, p. 133-137, làm. XLIII,
14), Ses Artigues (NOLLA-CASAS, 1984, p. 137, làm. XLIV, 1), La Quintana (NOLLA-CASAS, 1984, p. 169-172, làm. LVIII, 7).
CASSOLES/OLLES DE VORA APLICADA I PÀTINA GRISOSA A LA PARET EXTERIOR

Juntament amb els plats/tapadora, són els atuells de ceràmica de cuina
africana més comuns en els jaciments de la Mediterrània occidental des
dels primers decennis del segle segon si bé algunes variants més antigues
han començat a arribar abans i tot. Aquestes olles/cassola continuaran
produint-se fins al segle quart o més enllà (ATLANTE, 1981, p. 208-211).
Són recipients alts, amb el llavi ben marcat, sovint aplicat i amb perfil
d'ametlla, fons estriat i ennegrit exteriorment i una pàtina grisosa que
cobreix el llavi i la paret externa, sòlidament adherida.
135— (fig. 10, 2). Diàmetre de la vora: 21'6 cms. Pàtina cendrosa.
136— (fig. 10, 3). Diàmetre de la vora: 19'8 cms. Pàtina cendrosa.
137— (fig. 10, 4). Diàmetre de la vora: 23'4 cms. Pàtina cendrosa.
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Figura 10.— Camp de la Gruta. Ceràmica Africana de Cuina.
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138— (fig. 10, 5). Diàmetre de la vora: 24'6 cms. Bandes paral·leles grisoses i negres, molt ben adherides, que cobreix el llavi a la paret externa.
139— (fig. 10, 6). Diàmetre de la vora: 21 cms. Bandes patinades paral.leles a la paret externa.
140— (fig. 10, 7). Diàmetre de la vora: 20'8 cms. Bandes patinades paral.leles a la paret externa.
141— (fig. 10, 1). Diàmetre de la vora: 24'8 cms. Interessant imitació
d'aquestes olles/cassola, molt normals arreu, amb la vora engruixida i
bandes patinades de color grisos sobre una engalba vermellosa a la paret exterior.
Amb paral·lels arreu: Empúries (AQUILUÉ-MAR-NOLLA-RUIZ DE
ARBULO-SANMARTÍ, 1984, p. 199-365) a Riells/La Clota (NIETONOLLA, 1985, p. 278, fig. 12, 5 a 7) Roses (MARTÍN-NIETO-NOLLA,
1979, p. 236 i pàg. 254, per exemple), Gerunda (NOLLA-NIETO, 1979,
p. 267; NOLLA, 1980 B, p. 91, fig. 5, 88 i 89), Can Ring o Can Llandrich (NOLLA-CASAS, 1984, p. 213-214), Vilauba (NOLLA-TARRÚSCHINCHILLA, 1980-1984, p. 87, fig. 14, 98), Pla de l'Horta (material
inèdit), Tolegassos (NOLLA-CASAS, 1984, p. 111-113, làm. XXXIII, 16
i 21 i XXXIV, 1 i 2), Llafranc (NOLLA-CANES-ROCAS, 1982, p. 159,
fig. 7, 19), Puig Rodon(CASA$, 1986, p. 33, fig. 11, 2, p. 43, fig. 18,
4, p. 47, fig. 19, 13, p. 50, fig. 21, 15, p. 62, fig. 29, en quart lloc sense
número), Ca n'Aliu (RIO/MIRANDA-DE LA PINTA, 1978, s. p., làm.
3, fig. 1, 15 i 16), Mas de Dalt (NOLLA, 1987 C, p. 72-74, fig. 7, 4 a
7 i 10), Pla de Palol (NOLLA-CASAS, 1984, p. 123, làm. XXXVII, 14),
l'Estartit (NOLLA-CASAS, 1984, p. 151, làm. LIII, 3), Montgó (Torroella de Montgrí, Baix Empordà) (NOLLA-CASAS, 1984, p. 157, làm. LIII,
8) La Quintana (material inèdit).
OLLA/CASSOLA DE COLL ESTRANGULAT

Forma semblant a l'anterior, amb el coll estrangulat i el llavi, triangular, obert cap a l'exterior.
142— (fig. 10, 8). Diàmetre de la vora: 21'6 cms. Bandes paral·leles patinades a la paret externa.
Aquesta cassola concreta té paral·lels a Empúries (AQUILUÉ-MARNOLLA-RUIZ DE ARBULO-SANTMARTÍ, 1984, p. 199-237, amb diversos exemples), a Vilauba (material inèdit), a Puig Rodon, (CASAS,
1986, p. 33, fig. 11, 3, p. 66, fig. 31, 3, 5, 7 i 8).
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CERÀMIQUES TARDANES ORIENTALS

Són d'interès extraordinari quatre fragments que pertanyen a una ceràmica oriental, de l'àrea de Focea a l'Àsia Menor, coneguda amb el nom
de Late Roman Ço Phocaean Red Slip Ware, o bé ceràmica tardana microasiàtica. La seva producció comença a les darreries del segle quart i continua fins a mitjans del segle setè amb una important exportació arreu
de la Mediterrània oriental. Entre mitjans del segle cinquè i mitjans del
segle sisè, hom en detecta la seva arribada, amb una certa freqüència a
l'occident de la Mediterrània, a la banda atlàntica de la Península Ibèrica i fins i tot a les Illes Britàniques, palesant unes relacions comercials
i uns intercanvis intensos entre una banda i l'altra de la Mediterrània.
L'argila sol ser dura, rugosa, compacta i ben depurada amb presència,
sovint, de puntets minúsculs brillants, de color que pot anar des d'un
marronós fosc a un vermellós ataronjat. De vegades per culpa d'una cuita
deficient hi ha argiles bicolors, amb sectors grisosos més o menys foscos. Els vernissos o potser millor les engalbes, són prims i més o menys
ben adherits, de color variable vermellós, marró, ataronjat, força brillant,
que sovint desapareix en molts sectors del vas i de més bona qualitat a
l'interior que a l'exterior del vas. En altres ocasions la seva adherència
és perfecta. Molt irregulars i no massa uniformes. Són normals les marques de tornejat ben visibles (HAYES, 1972, p. 323-370; ID., 1980, p.
LIX-LI; ATLANTE, 1981, p. 231-232).
Forma HAYES 3.
143— (fig. 11, 1). Diàmetre de la vora: 26'4 cms. Vernís vermellós fosc,
amb el llavi extern reservat. Decoració: delicades impressions lanceolades de mida considerable a l'exterior del llavi.
144— (fig. 11, 2). Diàmetre de la vora: 19 cms. Restes molt perdudes de
vernís. Decoració feta a rodeta. Doble línia d'incisions triangulars a la
cara exterior del llavi.
145— (fig. 11, 3). Diàmetre de la vora: 17'5 cms. Vernís vermellós lluent.
Decoració a rodeta. Línia d'incisions triangulars a la cara exterior del llavi.
146— (fig. 11, 4). Diàmetre de la vora: 27 cms. Restes d'un vernís molt
prim vermell-ataronjat lluent. Decoració al llavi exterior a base d'incisions lanceolades impreses força grans i que se situen formant blocs a
distàncies determinades.
Paral.lels a Roses, Vilauba (JONES-KEAY-NOLLA-TARRÚS, 1982,
p. 272), Sant Martí d'Empúries, Mataró, Barcelona i Tarragona, ben estudiats per J. Nieto que incloïa també tres dels quatre fragments del Camp
de la Gruta ( NIETO, 1984, p. 504-551).
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CERÀMICA ESTAMPADA BAIX-IMPERIAL, REDUÏDA I OXIDADA

Aquesta ceràmica estudiada intensament per Rigoir, i sovint anomenada en la bibliografia ceràmica paleocristiana, té tres grans centres productors; un d'atlàntic, les produccions del qual no arriben als centres consumidors situats a tocar les costes mediterrànies; un de llenguadocià, entorn de Narbo, i un altre de provençal amb centres a Massalia i a les boques del Roine. Grups de tallers que, tant l'un com l'altre, abasteixen els
mercats costaners de l'actual Catalunya. Tots dos tallers produeixen ceràmiques segons la tècnica de foc reductor (argiles i recobriments grisos,
més o menys clars) o de foc oxidant (argiles i recobriments ataronjats
i vermellosos), amb el mateix repertori de formes i la mateixa decoració
estampada amb motius geomètrics i vegetals. Les argiles són variables,
unes gens dures i fàcilment ratllables i altres, compactes, uniformes i sempre molt ben depurades. Els vernissos o engalbes són molt prims a cops
molt ben adherits i altres vegades cauen o s'escrostonen amb facilitat.
Aquestes terrisses ocupen un ampli ventall cronològic entre finals del segle quart i finals del segle sisè o potser més enllà (RIGOIR, 1968, p.
177-244; ATLANTE, 1981, p. 5-6).
Forma RIGOIR 1.
Plat de diàmetre considerable, peu molt curt i llavi ben desenvolupat
i pla.
147— (fig. 11, 7). Diàmetre de la vora: 28 cms. Oxidada. Decoració estampada a la cara superior del llavi a base de petits cercles concèntrics.
D'aquesta forma en tenim paral·lels a Sant Martí d'Empúries (ALMAGRO, 1964, p. 51, fig. 15 i p. 57, fig. 18, entre altres), al jaciment
submarí de Riells/La Clota (NIETO-NOLLA, 1985, p. 272, fig. 11, 5),
a Roses (OLIVA, 1965, p. 77, per exemple), a Gerunda (NOLLA, 1980
B, p. 186, fig. 21) Puig Rodon (CASAS, 1986, p. 53, fig. 23, 11, p. 54,
fig. 24, 2) i a la Cova 120 (Sales del Llierca, la Garrotxa) (NOLLA, 1987
B, p. 138-139, fig. 94, 1 i 6).
Forma RIGOIR 9.
Copa amb el peu ben desenvolupat i llavi ben visible que presenta
un llistell a la paret externa. Recorda la forma Dragendorff 24/25 de la
T.S. Sudgàüica.
148— (fig. 11, 8). Diàmetre de la vora: 11'6 cms; diàmetre de la base:
4'6 cms; altura: 7 cms. Reduïda. Argila molt tova que ha perdut quasi
del tot el recobriment exterior.
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Forma RIGOIR 12.
Plat quasi àpode de parets bombades i obertes i llavi reentrant cap
a l'interior ben marcat per una aresta molt viva.
149— (fig. 11, 5). Diàmetre de la vora: 34'7 cms. Reduïda. Decoració
estampada a la paret externa del plat a base d'espigues verticals.
Paral·lels a la Cova 120 (NOLLA, 1987 B, p.138-139, fig. 94,5) i Mas
de Dalt (NOLLA, 1987 C, p. 71, fig. 7, 1).

Figura 11.— Camp de la Gruta. 1 a 4 La te Roman C 5 a 8 Ceràmiques Estampades Baix-imperials
grises i ataronjades.
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Forma indeterminada.
150— (fig. 11, 6). Potser forma Rigoir 6 c (?). Reduïda. Decoració estampada a la paret externa a base de motius circulars concèntrics.
ÀMFORES TARDANES D'IMPORTACIÓ

Per arribar a tenir una idea el més completa possible dels productes
que arriben al Camp de la Gruta a partir de les darreries del segle primer o començaments del segon, fins a la Baixa Antiguitat, cal donar a
conèixer uns quants fragments amfòrics recuperats arran de les prospeccions. En aquest cas quatre únics fragments, els més sencers, els únics
que els prospectors han considerat que valia la pena recuperar (en aquest
tipus de prospeccions gairebé només s'aplega ceràmica de taula o aquells
fragments que tenen un interès molt especial) i que només són una petita
mostra d'allò que arriba des dels grans centres productors i comercials
del món mediterrani, fragments que ens ajudaran a veure més clar i a
entendre millor les relacions comercials i els contactes entre l'àrea del
Baix Ter i el món exterior.
Dels quatre fragments d'àmfora classificables i amb la cronologia alta,
tres corresponen a recipients nord-africans, de la zona de l'actual Tunísia, i el quart, que no podem classificar de manera segura, té també totes
les característiques morfològiques per imaginar amb base sòlida, una mateixa procedència.
Forma AFRICANA I / KEAY III
Àmfora de dimensions considerables, cilíndrica, amb coll curt, peu
petit i llavi arrodonit i lleugerament obert vers l'exterior i amb una cronologia entre les darreries del segle II i el segle IV d.C. (MANACORDA,
1977, p. 156-160; KEAY, 1984, p. 100-110). Dedicada, segons es pensa,
al transport de l'oli nord-africà si bé també s'ha dit que podria haver
estat un contenidor de salaons de peix (KEAY, 1984, p. 108, amb bibliografia i discussió del problema).
Paral·lels als nivells superiors de la ciutat romana d'Empúries
(NOLLA-EQUILUÉ, 1984, p. 54-57, fig. 4, 3; AQUILUÉ-MAR-NOLLARUIZ DE ARBULO-SANMARTÍ, 1984, p. 202), Vilauba (NOLLATARRÚS-CHINCHILLA, 1980-84, p. 64, fig. 6, 43), Puig Rodo n (CASAS, 1986, p. 50, fig. 21, 11).
151— (fig. 12, 1) Diàmetre de la vora: 9'8 cms.
Forma AFRICANA II C / KEAY VI.
Àmfora cilíndrica de grans dimensions, amb coll curt, llavi en forma
d'anell força alt i peu cònic. L'origen és també nord-africà, de l'actual
68

JACIMENT DEL CAMP DE LA GRUTA (TORROELLA)

Figura 12.— Camp de la Gruta. Àmfores tardanes.
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Tunísia, de la zona Neapolis i Leptis Minor (MANACORDA, 1977, p.
163-165; KEAY, 1984, p. 118-121). El contingut suposat és l'oli de la Bizacena si bé algunes evidències han permès suposar que potser serví per
emmagatzemar salaons de peix (KEAY, 1984, p. 119; ID., 1987, p. 385).
La cronologia d'aquests exemplars se situa a partir del darrer terç del
segle tercer i segle quart).
152— (fig. 12, 2). Diàmetre de la vora: 11'2 cms.
Paral.lels al nivell superior de la ciutat romana d'Empúries
(AQUILUÉ-MAR-NOLLA-RUIZ DE ARBULO-SANMARTÍ, 1984, p.
207, fig. 99, 8), a Roses (material inèdit), a Vilauba (JONES-KEAYNOLLA-TARRÚS, 1982, p. 272), a Puig Rodon (CASAS, 1986, p. 48,
fig. 20, 8).
Forma KEAY LXII / BELTRAN 59.
Recipient de gran capacitat i alçada, de forma cilíndrica, amb un coll
ben diferenciat de forma bombada i llavi alt i triangular. El peu és també característic amb una rebava i acabat amb un botó cilíndric, de vora
arrodonida no gaire alt. Sempre amb argiles de color ataronjat molt viu,
dures, rugoses i presència de partícules de calç, recobertes per una engalba groga de força qualitat. El seu origen sembla situar-se a l'àrea de l'actual Tunísia i el seu contingut podria ser oli. La seva cronologia s'ha de
situar entre mitjans/finals del segle cinquè i les darreries del segle sisè
o més enllà (KEAY, 1984, p. 309-350).
153— (fig. 12, 3). Diàmetre de la vora: 13'9 cms.
Ben representada a Sant Martí d'Empúries (ALMAGRO, 1964, p. 52,
fig. 16, 12), en un cementiri tardà d'Empúries no gaire lluny de l'Alberg
de Joventut, a un centenar de metres de l'encreuament de la carretera
de Viladamat a l'Escala i la que va a les ruïnes (material inèdit), a Roses
(MARTÍN-NIETO-NOLLA, 1979, p. 351 i 356, fig. 165 a 167), i present
també a Girona (material inèdit), a Vilauba (NOLLA-TARRÚS, 1980,
p. 24, fig. 3, 4; JONES-KEAY-NOLLA-TARRÚS, 1982, p. 272-273, fig.
16, B), al Camp Miralles (Ventalló, Alt Empordà) (NOLLA-CASAS, 1984,
p. 107, làm. XXXII, 6) i Puig de les Sorres a Palau Borrell (Viladamat,
Alt Empordà) (NOLLA-CASAS, 1984, p. 111, làm. XXXV, 10).
Forma indeterminada.
154— (fig. 12, 4). Diàmetre de la vora: 15'4 cms. Argila dura, de color beix.
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CONSIDERACIONS FINALS
A través d'aquest material, majoritàriament ceràmic, recuperat en diverses prospeccions, es dibuixa una llarga ocupació present, (i això només ho podrà confirmar l'excavació del jaciment) ja des del primer quart,
«grosso modo» del segle I a.C. (NOLLA-CASAS, 1984, p. 153-157, làm.
L, 1 a 13 i materials inèdits que hem tingut ocasió de poder estudiar),
amb una continuïtat activa al llarg del principat d'August, dinastia júlioclàudia i flàvia (NOLLA-CASAS, 1984, p. 153-157, làm. L, 14 a 23 i làm.
LI, 1 a 11 i abundós material inèdit). A partir d'aquests instants, el material ceràmic que hem estudiat en aquest treball, ens prova la continuïtat en la vida de la villa fins a la Baixa Antiguitat. Es tracta, en efecte,
d'una informació incompleta però ben tangible que ens permet rastrejar
sense dubtes una intensa activitat al Camp de la Gruta des de les darreries del segle I a, almenys, finals del segle VI d.C.
Són precisament la ceràmica africana fina i, en grau menor, la de cuina
les fites segures que ens permeten resseguir cronològicament la vida de
l'estació. En aquest aspecte, aquesta gran villa torroellenca segueix una
evolució paral·lela, tal com havia de ser als altres jaciments costaners
d'aquest territori, sense diferències significatives; arribada de material
nord-africà des de finals del segle I o inicis del II, presència d'un amplíssim repertori de formes (que sens dubte una excavació metòdica i en extensió pel Camp de la Gruta ampliaria), i domini absolut d'uns serveis
bàsics (les formes Hayes 3, 8, 9...) tal com succeeix en les estacions pròximes. Al llarg del segle II, com a mínim, comencen a detectar-se les importacions massives de ceràmiques de cuina; cassoles, plats/tapadores,
olles... En aquest aspecte no hi ha grans diferències amb Empúries, Roses i la major part de grans jaciments situats a tocar el mar o ben a la
vora. Aquesta continuïtat segueix essent la nota dominant i la primera
evidència clara que ens proposa aquest material; al llarg del segle III continuen arribant en quantitat i amb la major part de les formes ben datades en aquests anys, les darreres produccions de l'A i a partir del segon
terç del segle, la C, representada sobretot per la forma Hayes 50 omnipresent en tots els jaciments d'aquest territori. Pel que podem veure a
través de la poca importància numèrica dels fragments de C i la repetició de formes típiques del segle III i de vernissos Cl i C2, hem de pensar
que la major part d'aquest material s'ha de datar entre el segon quart
del segle III i el primer quart del segle IV i que a partir d'aquest moment, la t. s. africana D es cruspeix del tot el mercat arribant només de
tant en tant, africanes C, en aquest cas formes més tardanes o formes
decorades i de gran luxe (com, per exemple, la forma Hayes 52 B, que
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no és estranya en aquesta zona geogràfica. D'aleshores ençà les formes
de D, Hayes 58, 61, 67, 91, A o B, també ben detectades en la major part
d'aquest territori constitueixen la ceràmica de taula per excel·lència, amb
la incorporació de les formes més modernes —«Ostia» III, fig.
128/«Atlante» tav. 46, 8 a 10, Hayes 91 D, Hayes 99, Hayes 104 B— i
la detecció de ceràmiques d'Àsia Menor molt tardanes —Late roman C
o Phocaean red slip— i del sud de la Gàl.lia, juntament amb algun recipient amfòric nord-africà de cronologia alta (forma Keay LXII, per exemple), tenim evidències per rastrejar la continuïtat de vida en aquest jaciment fins, almenys, les darreries del segle VI i res no està en contra, ara
per ara, d'imaginar una pervivència al llarg del segle següent, tal com
passa a Empúries (a Sant Martí concretament, amb un bisbat actiu, a
Roses, a altres indrets del territori, a Pla de Palol (on les excavacions de
salvament de 1984, encara inèdites, han documentat una llarga ocupació
intuïda per nosaltres a través del material procedent d'antigues excavacions (NOLLA-CASAS, 1984, p. 123-127), i ja més cap a l'interior a Gerunda, Caldes de Malavella (NOLLA-CASAS, 1984, p. 206, i darreres
descobertes i excavacions de 1987, encara inèdites), i Vilauba, un paral·lel
excel·lent del Camp de la Gruta, però en aquest cas passat pel sedàs de
la cinquantena de quilòmetres que l'allunyen del mar i que expliquen amb
claredat un repertori reduït de formes i una escassa presència en el número total de fragments dels estrats superiors (ROURE-CASTANYERNOLLA-KEAY-TARRÚS, en premsa).
De les àmfores és ben poca cosa el que podem dir. Tractant-se del
material procedent de prospeccions és ben normal la manca quasi absoluta de fragments amfòrics. En aquest cas només assenyalar, tal com passa
en els jaciments propers —Empúries i Roses— l'arribada de recipients
nord-africans per a oli i potser també per a salaons de peix, almenys des
de les darreries del segle II / inicis del III fins a mitjans de segle VI com
a mínim. Ja que no posseïm, però, dades quantificades no en podem dir
res més ni intentar comparar-les amb les de jaciments de més a l'interior
com Vilauba on segons la interessant hipòtesi de Keay, les importacions
d'àmfores són escasses (KEAY, 1987, p. 383-394), perquè ja les villae en
produïen prou per cobrir les seves necessitats i podien viure en una situació pròxima a l'autarquia.
El que també és evident és adonar-se de la relativament poca importància de la ceràmica estampada baix-imperial del Llenguadoc i de la
Provença en relació amb la procedent del nord d'Àfrica, tal com passa
per altra banda en els jaciments de casa nostra.
Intentar explicar per on arriben aquestes importacions i per on sor72
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tia, quan era ei cas, l'excedent produït per la villa, no és gens fàcil per
manca d'evidències. Hi ha d'haver-hi, i està perfectament documentat
per època baix-republicaba (NOLLA-NIETO en premsa) un comen, Je
gran volum entre centres productors i centres consumidors, comerç que
continua existint durant l'Alt Imperi, ben segur en èpoques posteriors,
però hi ha també, i cal imaginar que des d'èpoques reculades ben segur
des de la Baixa República, un comerç de cabotatge enormement important que alimentat en algun gran port on arriben productes d'arreu a través
d'unes relacions de llarga distància era redistribuït en petites naus carregades de tot allò que tenia comprador o un cert interès i que no necessitava una gran estructura portuària per aturar-se i baratar sinó només unes
mínimes condicions que ofereix una platja, un fondejador, la desembocadura d'un riu... Derelictes com el d'Illa Pedrosa (amb dubtes) (ROMAN, 1987, p. 308-312), Cap Bear III (LIOU, 1987, p. 273), Cala Culip
7F(NIETO, 1986, p. 81-119), Anse Gerbal (TORTORELLA, 1981, p. 367)
i alguns altres així semblen indicar-ho. A través d'aquets contactes degué nodrir-se el Camp de la Gruta i també a través d'una extensa xarxa
viària que la comunica amb el rerapaís immediat (CASAS-SANMARTÍ,
1980, p. 59-63; NOLLA-CASAS, 1984, p. 53-70) si bé a un nivell molt
menor, però no menyspreable, pel fet de trobar-se a molts pocs quilòmetres d'Empúries. El gran port o els grans ports que devien fornir aquest
comerç de contactes i gens especialitzat, l'hem de cercar al golf de Roses
tant a Empúries, amb un port actiu almenys fins al segle XI (NIETONOLLA, 1985, p. 282-283; AQUILUÉ-MAR-NOLLA-RUIZ DE
ARBULO-SANMARTÍ, 1984, p. 142-143; NOLLA, 1987, p. 294-295) com
a la mateixa Roses.
Per acabar, (i en aquest aspecte el repàs general de les ceràmiques africanes del nord-est del Principat ha estat prou clarificador, i el material
del Camp de la Gruta n'és un exemple excel·lent) constatem de bell nou
que les ceràmiques africanes i orientals, exactament igual com passa amb
les àmfores (KEAY, 1984; ID. 1987, p. 388-394) arriben de manera continuada fins a la segona meitat/finals del segle VI i que d'aleshores ençà,
malgrat que la producció no decau, deixen d'arribar a casa nostra Baetulo (AQUILUÉ, 1987), Tarraco, Saguntum (LÓPEZ, 1986), Valentia
(REYNOLDS, 1984, p. 474-539) o ho fan de manera poc significativa
sobretot en relació al període anterior. La causa molt probablement s'ha
de relacionar amb la conquesta del nord d'Àfrica pels bizantins i amb
l'ocupació d'una bona part de la Península Ibèrica que mantindran fins
a les darreries del primer quart del segle VII, durant el regnat de Suíntila
(en relació a això seria ben interessant veure què succeeix en els grans
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nuclis dominats pels bizantins quant a les importacions ceràmiques). És
probable que, a partir d'Hermenegild que inicia una forta pressió sense
un èxit complet sobre els dominis bizantins, a Hispània les relacions comercials quedessin trencades en bona part o almenys malmeses i també
pel fet que des de la destrucció del regne vàndal per Belisari, el 533, s'intensifiquen les relacions nord-africanes amb la Mediterrània oriental (derelicte de Yassi Ada I a Boudrum, Turquia (TORTORELLA, 1981, p.
369-370), amb una monopolització del comerç, producció agrícola i subsidiàriament producció ceràmica, en direcció al cor de l'Imperi Bizantí,
el gran mercat mediterrani d'aquest període. Potser també caldrà tenir
en consideració altres aspectes, que sumats als anteriors ajudin a entendre la nova situació com podria ser l'autosuficiència de les villae i la incapacitat econòmica cada cop més gran per part de les ciutats, des del
segle III/IV els grans nuclis importadors de productes alimentaris i de
ceràmica fina (KEAY, 1984; ID. 1987, p. 383-394). Sigui com sigui, i això
és el que ens mostra l'evidència arqueològica, tal com hem vist, deixen
d'arribar i si ho fan és a un nivell ben diferent de com ho havien anat
fent fins llavors. Exactament igual al que passa amb una terrissa minoritària però gens rara com és la Late roman C que després de la forma
Hayes 3 no n'arriba cap altra (NIETO, 1984, p. 540-551; PEREIRA, 1974,
p. 333-341; DELGADO, 1975, p. 249-291) coincidint cronològicament amb
la devallada de les D peculiars del segle VII. És evident que els contextos
ceràmics dels estrats amb cronologia clara dins del segle VII són ben diferents dels de períodes immediatament anteriors.
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NOTA SOBRE
LA CAPELLA DE LA PIETAT
(PALAMÓS)
PER

PERE TRIJUEQUE

L'ANTIGA ESGLÉSIA DE VILA-ROMÀ
Fa uns dos anys vaig interessar-me per la història de la capella de N.
Sra. de la Pietat, del terme municipal de Palamós, antigament situada
a la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà.
Tota la bibliografia que vaig poder recollir la considerava com a l'antiga església parroquial de Santa Eugènia de Vila-romà. Una afirmació
una mica sorprenent. Com era possible que una capella d'estructura tan
senzilla hagués estat església parroquial? També era insòlit que durant
la desamortització s'hagués permès vendre-la, cosa que no va passar amb
cap església parroquial^.
Per sortir de dubtes, i amb l'esperança de trobar quelcom que pogués aportar noves dades, vaig començar la investigació de documents
originals, prescindint de les publicacions anteriors^.

(1) Per la llei de desamortització de l'any 1835, passà a ser propietat del mas Vilanova que
està a la vora.
(2) Algunes de les publicacions que situen l'església parroquial de Santa Eugènia a la Pietat, són: NARCÍS PAGÈS, «Semanario de Palamós», n? 22, any 1884; MOSSÈN FÈLIX PARADEDA, rector de la parròquia de Santa Maria de Palamós, Villa de Palamós, 1901; LLUÍS
BARCELÓ I BOU. El Castillo de Vilaromà, «Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses»,
1947; JOAN BADIA. L'Arquitectura Medieval de l'Empordà, 1977, I, pàg. 255; Enciclopèdia
Catalana, Vila-romà, 1973.
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La referència més antiga que he trobat de la ubicació de l'església
parroquial és una sentència arbitral de l'any 119l(3), donada per l'arquebisbe de Tarragona, Berenguer de Vilademuls, en el plet entre Pere Alemany, senyor del castell de Vila-romà, i Arnau d'Aguilar, senyor amb
terres dins la mateixa parròquia. Es tractava de determinar per on havia
de passar el drenatge de l'estany que Pere Alemany dessecava, i de qui
serien les terres resultants. L'arquebisbe sentencià: «Praeterea liceat Petro Alamanni et Arnallo de Aquilario et hominibus eorum purgaré et
escuraré alveum rivi qui discurrit ante ecclesiam Sanctae Eugeniae, a Fonte
Oriola unsque ad littus maris». És a dir: «A més, sigui lícit a Pere Alemany i a Arnau d'Aguilar i als seus homes netejar i escurar el llit del
riu que passa davant l'església de Santa Eugènia, des de Font Oriola fins
a la riba del mar».
Comprovant la posició relativa dels paratges citats en el document
en relació amb la capella de la Pietat, d'acord amb el plànol que adjuntem, és evident que aquesta capella es troba a gran distància del riu que
baixa de Font Oriola. En canvi, l'actual església de Santa Eugènia correspon perfectament a la situació que tenia l'església parroquial l'any 1191.
Seguint la cronologia, trobem que el 1315 hi ha ja un ajut prou interessant en el capbreu de les rendes de la Mitra de Girona, conservat al
museu el Cau de Palamós^4). En ell es relacionen totes les terres de senyoria directa del bisbe de Girona, senyor feudal del castell de Vila-romà
per compra feta pel bisbe Pere de Castellnou als successors de Pere Alemany, ja citat, el 1277(5).
Segons el capbreu, alguns dels qui tenien terres pel bisbe, deien ser
de Sant Joan, de les parròquies de Santa Eugènia de Vila-romà i de Sant
Mateu de Vall-llobrega.
Un d'ells, Martí, fill de Pere Guerau, tenia un mas que afrontava a
occident amb el cementiri de Sant Joan, i a orient amb el Pedró.
Un altre, Ramon Vidal, clergue de l'esglésica de Santa Eugènia, tenia
una terra a l'indret del Pedró, que afrontava a ponent amb la trilla de
l'església de Santa Eugènia.
El batlle del castell de Sant Esteve de mar (primer batlle reial de Palamós), també tenia pel bisbe una coromina al paratge de Sa Nau, i un
(3) Rúbriques Vermelles. NP 58. Arxiu Diocessà de Girona (A.D.G.).
(4) La revista «Marinada» de Palamós va publicar amb la firma de Lluís Barceló i Bou,
quatre articles sobre dit capbreu. Són els núms. 6 (juny 1924), 7 (juliol 1925), 8 (agost 1925)
i 9 (setembre 1925). Actualment s'està preparant la publicació d'un estudi sobre aquest interessant capbreu.
(5) Rúbriques Vermelles, núm. 13, A.D.G.
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Església parroquial de Santa Eugènia de Vila-romà. Fotografia Solà.

hort, tocant a aquesta coromina, que estava sota el Molí de Santa Eugènia.
Referint-nos altra vegada al plànol, es constata la situació dels paratges esmentats en relació amb l'església parroquial, que resulta trobar-se
al mateix lloc que ocupa avui.
El capbreu no fa referència a la capella de la Pietat. En canvi, conté
esments de terres del monestir de Santa Maria del Mar (avui, El Collet
de Calonge), altres terres que afronten amb «la vinya de la capella de
la Mare de Déu de Bell-lloc», i fins amb l'església de Sant Mateu de Vallllobrega. Seria molta casualitat que un capbreu que recull pràcticament
tots els llocs de culte que existien aleshores, hagués callat l'existència de
l'església de la Pietat. El lloc on s 'ubicarà porta, en el nostre capbreu,
els noms, o bé d'Esgleiola, o bé de Sant Romà.
LA PARROQUIAL, SANT ROMÀ I LA PIETAT
Tractant-se d'un tema eclesial, és segur que, el que ens aportarà més
informació són les visites pastorals dels bisbes a la parròquia de Vilaromà. Malauradament les primeres actes de visita no contenen relacions
d'altars que puguin orientar-nos sobre l'interior de l'església.
La primera visita de la que es té constància escrita és la de l'any
) . No és però, fins a la de l'any 140l(7) que hi trobem la desitjada
(6) Visites pastorals. P 4; f. 70 v., A.D.G. És interessant, per ser la primera visita, i perquè
cita Arnaldus de Matis, com al clergue de la Capella Sti Stephani de sa Foscha, «Capella de
Sant Esteve de sa Fosca». Ben segur que més d'un quedarà parat en veure que a l'any 1329,
la famosa i bonica platja de la Fosca, a I km. de Palamós, ja tenia el mateix nom.
(7) Visites pastorals. P 15; f. 27 v. A.D.G.
81

6

PERE TRIJUEQUE

Nostra Senyora de la Pietat (a l'esquerra) amb la masia afegida l'any 1623 (a la dreta). Fotografia de LI. Esteva.

relació d'altars i capelles. A part de l'altar major, n'hi ha a Santa Eugènia un altre, dedicat a Santa Maria, amb un benefici. Les capelles foranes visitades en aquella ocasió foren: la capella de Santa Maria, dins el
poble de Palamós; la de Sant Esteve de la Fosca, o del Mar; la de Santa
Maria de Bell-lloc, i, textualment, «ítem infra dictam parrochiam est quedam capella heremitana, sub vocabulo Sti. Romaní constructa». La traducció, prou òbvia, és: «I també, en el terme de la dita parròquia s'hi
troba una capella en lloc despoblat, dedicada a Sant Romà». Aquesta
capella és esmentada també en un altre document(8). Si doncs, les visites esmenten la capella de Sant Romà, i el capbreu ens dóna un indret
dit de Sant Romà, i també Esgleiola, es pot suposar que tot és al mateix
lloc.
En les visites de 1447 i 1451^ no s'esmenten capelles foranes, i sí només els altars de l'església parroquial. Són tres, i precisament el major,
el dels sants Joan Baptista i Evangelista, i el de Santa Maria.
La vistia de l'any 151 ?(10) és la més interessant. El nombre d'altars
continua essent, a la parroquial, de tres, amb els mateixos noms. Però
una de les capelles visitades rep el nom de Santa Maria de la Pietat A Ham
capellam vocatam Sancta Maria de Pietat, in qua est unicum aliaré Sancte
(8) En el document de separació de les primeres parròquies de Santa Maria de Palamós
i de Santa Eugènia de Vila-romà, l'any 1428, en fixar les demarcacions, es deixaren per Vilaromà les capelles de Santa Maria de Bell-lloc, Sant Esteve de Mar i Sant Romà.
(9) Visites pastorals. P 22, f. 88 (1447); P 22, f. 256 (1451).
(10) Visites pastorals. P. 33, f. 160.
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Marie, aliud de Sancto Romano, aliud (hi ha un blanc). És a dir: «També, una capella dita de Santa Maria de la Pietat, on hi ha un únic altar
de Santa Maria, un altre de Sant Romà, i un altre...»
La visita va ser feta a distància: n'és prova evident que el sant que
ocupava el tercer altar hagi quedat anònim. Però el que més ens interessa és que apareix per primera vegada la Pietat, que continuà essent visitada, i que hagi desaparegut la capella de Sant Romà, que ja mai més
no se citarà.
El fenomen de servir-se d'una antiga capella per introduir-hi un nou
culte és prou conegut. L'ús de no eliminar els antics titulars, i de reservarlos un lloc secundari és molt corrent; n'hi ha testimonis fins i tot a la
catedral de Girona. Es pot deduir, doncs, que la «capella heremitana»
de Sant Romà es va transformar en la capella de la Pietat. I també és
segur que la capella de la Pietat i l'església de Santa Eugènia mai no van
coincidir: tenien altars diferents.

CONCLUSIONS
Crec que, sense cap mena de dubte, es pot assegurar que l'església
parroquial de Santa Eugènia de Vila-romà ha estat ubicada al mateix
lloc on avui es troba, almenys des de l'any 1191. Pel que fa a la capella
de la Mare de Déu de la Pietat, sembla que fou erigida a finals del s.
XV, o bé aprofitant l'antiga construcció de Sant Romà, o bé molt a prop
d'ella, i per això es dedicà un altar a aquesta advocació. Va ser des de
sempre la capella del barri Vila-romà, nucli primitiu de població de la
vall de Sant Joan i Palamós.
L'atracció de Palamós, amb els seus privilegis, i la progressiva seguretat de les costes enfront del peril de pirates, van ser les causes del despoblament de Vila-romà i també del progressiu oblit de la capella de la
Pietat^11).
(11) Llibres d'òbits, casaments i baptismes, i les Consuetuds de mossèn Antoni Baró, rector
de la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà. Arxiu de la mateixa parròquia, Sant Joan de
Palamós.
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Durant el s. XVI hi vivien ermitans: coneixem els noms de Damià
Pasqual i fra Dionís, documentats a l'arxiu parroquial de Santa Eugènia. L'any 1608 es té constància que hi habitava mossèn Rosselló. En el
segle XVII s'hi celebraren un parell de casaments i també hi tingueren
lloc alguns enterraments.
Van ser concorregudes especialment, entre les moltes processons que
celebrava la parròquia de Santa Eugènia, la del 16 d'agost, que anava
a Bell-lloc, i la del 8 de setembre, festa major, que anava a la Pietat.
Després de la desamortització, la Pietat va ser incorporada al mas
Vilanova. Convertida en magatzem, anà deteriorant-se progressivament.
Avui en resten gairebé només quatre parets.
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Més d'una vegada han estat publicats els llibres de comptes d'un vaixell, on consta el seu forniment i, si s'escau, la seva reparació. Així mateix existeixen publicacions dels llibres d'acordaments, on s'inscrivien els
noms dels mariners i d'altres enrolats per a un determinat viatge^1). En
el cas que ara ens interessa, no es tracta d'emprendre la publicació literal
d'un text ni tampoc de fer-ne un estudi per a situar-lo en un cert context
històric, amb els seus antecedents i les seves conseqüències. El nostre text
no el conté un sol llibre, sinó que es troba repartit desigualment en tres
quaderns on s'hi noten repeticions de conceptes que farien inútilment
llarga una transcripció literal. En l'aspecte extern no són dignes d'altra
consideració que la que mereix llur antiguitat i la bona conservació relativa que ens permet de fer-ne una completa lectura. I d'aquesta lectura
no n'hem aconseguit res més que un intent, per part nostra, de fixar un
cert moment de la vida marinera de Palamós, un moment que dura des
del desembre de 1433 fins al juliol de 1434. No hem pogut trobar cap
més notícia sobre l'existència anterior de la nau a la qual fan referència
els quaderns, ni sobre la seva projecció futura. Ens concretem, doncs,
a fer una interpretació, potser massa subjectiva i, en tot cas, no exhaustiva dels nostres documents.
1.— J.M. CASAS HOMS, Reparació d'una galera l'any 1390, «Miscelànea de Textos
Medievales», 2, Barcelona 1974, pp. 167-217.— A. UNALI, // «Libre de acordament».
Arruolamento di equipaggi catalani per la guerra di corsa nel '400, Sassari 1982.
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Els tres quaderns formen el volum, realment lligall, núm. 2333 de
la sèrie del Mestre Racional, conservat a la secció de Reial Patrimoni de
l'Arxiu de la Corona d'Aragó. El primer conté els comptes de l'escrivà
de la nau, encarregat de pagar totes les despeses per menudes que fossin. Comença el 23 de febrer i acaba el 26 de juny. El segon quadern
és el compte del lloctinent del batlle general de Catalunya que intervingué en la reparació de la nau; a més del que ell pagava personalment,
hi figura el que donava a l'escrivà per fer els seus pagaments. La primera
anotació és del 12 de gener i, pel que sembla, fins al 10 de febrer fa referència a pagaments fets a Barcelona. Del 23 de febrer al 30 d'abril corresponen a Palamós; després, del 10 de maig al primer de juliol semblen també de Barcelona. També pertany a l'escrivà el quadern tercer,
que dóna compte especial de les despeses de forniment i vitualles destinades a la nau. Va des del 4 de desembre de 1433 fins al 2 de juliol següent, sense que s'hi vegi cap distinció de lloc.
El batlle general de Catalunya, aquells anys, era Galceran de Requesens, el qual tingué un paper prou important en el govern de Catalunya
durant el regnat d'Alfons el Magnànim^. El seu lloctinent enviat a Palamós fou Joan Jordi de Llémena; aquest, el 1435, acabà empresonat
per una qüestió financera i ni el mateix batlle no va aconseguir d'alliberarlo. Però tot això ja no té cap relació amb la nau palamosina^ 3 ).
La nau, sempre anomenada així, no sabem que tingués cap nom, si
bé suposem que devia tenir-lo. Segons Capmany, una nau és un dels vaixells més grossos dedicats al comerç, els segles XIV i XV^ 4 ). El seu patró era Bernat Vives. Sembla una mica difícil que fos el mateix, però hom
parla d'un patró d'aquest nom ja el 1382(5\ Probablement era barceloní, com devia ser-ho l'escrivà, Gaspar Reverdit; aquest devia ser familiar
d'un Nicolau Reverdit, mercader de Barcelona, que apareix també en el
text.
Per quina raó aquella nau fou reparada a Palamós i no a Barcelona,
ho ignorem. Com també ignorem si havia arribat avariada d'algun viatge o si s'havia trobat en algun fet de guerra o pirateria. Si no, perquè
2.— C. BATLLE GALLART, La crisis social y econòmica de Barcelona a mediados del
siglo XV, I, Barcelona 1973, p. 172.
3.— BATLLE, op. c/Y., p. 173.— Tal vegada era ell mateix el qui apareix com a acordat per
a escrivà de la galiota armada pels consellers de Barcelona el 1455 (UNALI, op. c/ï., p. 137).
4.— A. DE CAPMANY, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua
ciudad de Barcelona, I, ed. Barcelona 1961, pp. 51-65.
5.— C. C ARRERE, Barcelone centre économique à l'époque des difficultés 1380-1462,
Paris—La Haye 1967, p. 200, nota.
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aquella nau portava la bombarda gran del General de Catalunya? Abans
de començar la reparació calgué traslladar la bombarda a Barcelona,
d'acord amb un manament del batlle general.
Els treballs de reparació començaren el 23 de febrer de 1434. Abans,
des del desembre anterior havien començat els preparatius. La primera
anotació de l'escrivà, en el quadern III, parla de l'adquisició d'un cartulari per al seu propi ús; qui sap si seria un dels mateixos quaderns que
han arribat fins a nosaltres? El patró, des de Barcelona, anà a Arenys
de Mar per tal de cercar la fusta necessària; un segon viatge el féu el
16 de desembre en companyia del lloctinent, sempre cavalcant una mula. El mes de gener es dedicaren a procurar material: compraren estopa
de cànem a Nicolau Reverdit i la feren «moixellar» (s'entén, fer-ne moixells o manyocs per filar després). I a casa de Montserrat Serra compraren llibants i ferro d'on en faria perns i altres peces el ferrer palamosí
Bernat Bofill. Al ferrer Pere Baruta li compraren 4.000 estoperols o claus
per a clavar les planxes de la nau. Ho feren portar tot a una barca en
la qual ho transportarien a Palamós. D'altra banda adquiriren diverses
menes de corda, palomeres de gropial i trunyelles, així com certes quantitats de pega. La fusta de pi la feren portar de Mataró a Barcelona per
mar. Aquells dies l'escrivà tingué un incident amb el seu esquif, que «venc
a través» o naufragà i calgué que el calafat Guerau Salvador l'adobés
i el mestre d'aixa Bernat Palau li posés una carena nova.
Entre el 5 de desembre i el 28 de gener, el patró, el nauxer i l'escrivà
estigueren a Barcelona. Havien deixat la nau de Palamós encarregada
a Joan Prats, el qual pagaria les despeses de manteniment del personal
de la mateixa. Tornaren per terra, a cavall, i sembla que passaren per
Girona. El primer de febrer, l'escrivà anà amb tres fadrins a Sant Feliu
de Guíxols, amb l'esquif, per comprar cèrcols de bóta.
I llavors, començà l'operació del trasllat de la bombarda. El jove Tomàs Amigo, que estava a les ordres directes del patró, ja s'havia ocupat
de manllevar del General de Catalunya un ruixo (àncora petita) i un cap
pla i dur-los de la drassana barcelonina a la barca, d'on consta que ho
tornà al cap de dos dies; aquestes dades, però, no semblen massa clares.
La barca, segurament era la de Joan Miró, que marxà a Palamós carregada amb l'estopa, eixàrcia i fusta. El 5 de febrer, a Palamós, fou treta
la bombarda de la nau i col·locada a la barca. Aquesta, en la qual viatjaven com a acompanyants Joan Prats i un guàrdia, arribà a Barcelona
el dia 8 i, com que es posava mal temps, fou necessari treure-la a terra.
Se n'encarregaren dotze homes. L'endemà, 25 homes muntaren una cabria i treieren la bombarda de la barca. El dia 10, altres tres homes la
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dugueren a la botiga del General, on quedà dipositada. El lloctinent hagué de pagar també els ports de les eixàrcies i eines necessàries per a tot
el trasllat.
Mentre, el 23 de febrer, començaven els treballs a la nau de Palamós,
l'escrivà féu un altre viatge a Sant Feliu, sempre amb tres fadrins, en un
llagut. A les primeries de març hi anà dues vegades més, per terra, cavalcant una mula. Així mateix hi fou el patró. El resultat fou l'adquisició
de més cèrcols de bóta i de 41 bótes buides; tot això fou transportat per
mar fins a la nau.
El lloctinent es traslladà a Palamós, amb un macip i llurs cavalcadures, el dia 11 de febrer i consta que s'ocupà de la reparació fins al 24
de març; després, també hi foren des del primer d'abril fins al 5 de maig,
quan marxaren a Barcelona amb el patró. Això permeté el control minuciós del treball de tots els operaris, com figura, dia per dia, en el quadern II. En el quadern I també hi són, i coincideixen les anotacions, si
bé aquestes hi són fetes per setmanes.
Els qui van començar la reparació foren uns mestres d'aixa palamosins: Pere Bofill, Bartomeu Boneta i Joan Bofill. Van treballar fins a mitjan
març, amb un salari de 3 sous 5 diners diaris. Els primers calafats, també de Palamós, foren Llorenç Sabater, el qual actuava com a mestre major i cobrava un sou diari més que els altres; Pere Vinyals, amb el salari
de 3 s. 5 d., i el fadrí Antoni Vinyals, que cobrava 2 s. 6 d. Figuren en
nòmina fins al 23 d'abril. Sabater, quan el lloctinent marxà, treballà encara nou dies més com a calafat corrent, amb 3 s. 5 d. de salari. Cal observar que la nòmina dels operaris resta interrompuda des del 16 de març
fins al començament d'abril. Ho atribuïm a les festes de Setmana Santa,
ja que el dia de Pasqua s'escaigué el 28 de març.
Des del 25 de febrer fins a no més enllà del 24 d'abril, treballaren
a la nau diversos calafats de Sant Feliu, que viatjaren amb llagut a Palamós: Pere Ferrer, Nicolau Ferrer, Francesc Feixes, Joan Prohirós, Francesc Conill, Bartomeu Espanyol i els fadrins Narcís Pere Ferrer i Gabriel
Prohirós. Considerats com a «estrangers», cobraven 10 diners diaris més
que els de Palamós, és a dir, tenien un jornal de 4 s. 3 d.; els fadrins no
s'hi devien comptar, perquè cobraven, respectivament, 2 s. 6 d. i 1 s. 6
d. No foren aquests els únics «estrangers». Els primers deu dies de març
hi hagué tres calafats de Barcelona: Bernat Moner, Guerau Salvador i
Cristòfol Valldevia. I dos d'altres, Joan Feixes i Joan Alest, que continuaren fins al 23 d'abril; no s'indica llur procedència però tenien tots
el mateix salari, 4 s. 3 d. I també el fadrí Gaspar Feixes, amb un jornal
de 2 s. Als tres de Barcelona els pagaren també pels diumenges compre90
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sos en llur estada, a raó d'un croat (15 diners) per dia a cadascun. El
dia 11 de març, arribaren de Blanes, en un llagut, els calafats Antoni Garau, Joan Salavert, Joan Ortigues i el fadrí Antoni Salavert. Treballaren
amb les mateixes condicions, diumenges pagats, fins al 24 d'abril.
Tots aquests homes no eren suficients per al treball que calia. Per això
fou llogat un grup d'ajudants, amb tota seguretat palamosins, des del
13 de març fins al 23 d'abril, els quals hi intervingueren d'una manera
molt desigual: qui un dia, qui 22 dies. Foren aquests: Pere Anglada, mariner, Jaume Puig, Lluís Puig, Miquel Canyet, Pere Salavert, Berenguer
Ros, Joan Bofill, Antoni Arigós, Joan Arigós, Bernat Sabater, Narcís
Gelats i Joan Jonquet. Llur salari fou de 3 s. 5 d. diaris.
Entre el 6 i el 24 d'abril hi ha tres mestres d'aixa de Sant Feliu: Pere
Bonpar, Benet Durban i Bernat Morell, amb l'acostumat salari de 4 s.
3 d. El mateix que rebia un altre grup de calafats, els mateixos dies: Pere
Arnau major, Antoni Arnau, Nicolau Arnau, Antoni Gotarra, Antoni
Prohiró i Pere Arnau menor; no consta llur procedència. A les darreries
d'abril, per breus dies, treballaren Joan o Pere Bofill i Pere Llambí, mestres d'aixa, a 3 s. 5 d. de jornal. Igual que el calafat Joan Pasqual, de
Palamós.
En l'adob de les bótes de la nau, entre el 8 i el 12 de març, treballaren
quatre boters de Palamós: Pere Prohirós, Joan Bruguerola major, Joan
Bruguerola menor i Bernat Guitart; llur salari també era de 3 s. 5 d. Així
i tot, mancaren bótes per a poder mostrar carena i calgué llogar-ne, a
raó de 3 s. per bóta, el 28 i 29 d'abril. Segons el quadern I, foren 26 bótes,
4 d'elles a 2 s. 8 d.; el quadern II n'hi afegeix 24 a 3 s. i 37 a 2 s. 8 d.
Confessem, una vegada més, la nostra ignorància davant una altra
operació que tingué lloc .entre els mesos de març i abril. Fou derrocat
un roure destinat al «maxellar» de la nau. El compraren a Pere Vives,
de Canyelles, i el patró, per tal d'examinar-lo, es traslladà a Palafrugell;
això sembla indicar que el seu origen era el veïnat de Canyelles, a Montras. Llogaren un carro de Jaume Vidal, de Vall-llobrega, per a transportarlo; però, segurament pel pes, el carro es trencà i acabà per dur el roure
fins al port una carreta de Joan Castelló, de Santa Eugènia (de Vila-romà).
Potser com a acte darrer de la reparació, entre el 10 i el 13 de maig
anaren de Barcelona a Llinars, i tornaren, dos mestres d'aixa, probablement barcelonins, Gabriel Morell i Pere Mercer, i el fadrí Joan de Liper,
amb salari, aquest, de 2 s. 6 d. i els altres, de 4 s. 3 d. Llur missió era
treballar en el guindar; no ens queda ben clara la significació d'aquest
mot, que sembla fer referència a l'arboradura de la nau. Imaginem que
es tractava de la construcció d'un dels pals o arbres, potser el més alt.
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Fou fet d'una taula de roure i portat a Barcelona pel carreter Galceran
Badia.
Durant el temps de la reparació hi hagué activitats diverses connectades amb ella. A més de la provisió de fusta i de bótes, tenia gran importància l'adquisició d'estopa de cànem. A part de la que fou preparada a Barcelona, un corder de Palamós, Pere Massó, anà a cercar altre
cànem per l'Empordà per tal que fos filat i se'n fessin dos caps plans
destinats a l'eixàrcia de l'arbre major de la nau. Més cànem, encara, fou
comprat al mercader barceloní Rafael Vives, el 3 d'abril. Uns bastaixos
el portaren a casa del corder, sempre a Barcelona. El cànem i l'eixàrcia,
ja elaborats, eren examinats per un veedor o inspector del gremi de corders. A mig mes d'abril, el lloctinent comprava estopa a Andreu Cassà
i al calafat Joan Prohirós, ambdós de Sant Feliu. Antoni Arigós i el seu
fill Joan la portaren a Palamós en llur llagut.
Juntament amb l'estopa, els calafats empraven la pega. La primera
pega fou comprada a Pere Saurí, mercader, i a Nicolau Aulomar, de Barcelona. Després Nicolau de Sies, de Sant Feliu, els va vendre pega de Castelló. I a Palamós, la muller d'Antoni Mauri i Bernat Mateu els proveïren de pega d'Eivissa. L'esmentat Joan Prohirós, el 15 de març, els procurà sis pells de moltó per a fer llanades, que servirien per a enquitranar
la barca; vers la fi d'abril compraren dues pells més, a Martí Caner. I
a Llorenç Sabater en compraren una per l'esquif , el 13 de maig. Havien
comprat seu, el 10 de febrer, a l'esparter Nicolau Serradell, probablement
barceloní, qui més endavant els vendria quitrà. Un patró de barca, Antoni Vinyals, a més de vendre'ls estopa, el 10 d'abril, els havia ja venut,
el 16 de març, 3 roves i una lliura de quitrà pel preu de 12 s. 6 d. Joan
Prats, per la seva banda, adquirí dues lliures de mangra, probablement
per a marcar les taules de fusta. El 29 d'abril foren comprades 8 dotzenes de suros a Pere Prohirós, boter, de Palamós, per a fer gaiatells o boies;
els pagaren a 2 s. 9 d. la dotzena. Realment seria llarguíssim el detall
de totes les adquisicions. Per resumir, podem dir que entre elles hi figuren diverses partides d'eixàrcia i tota mena de cordes, politges, manats
de vímets per a les bótes i diverses eines. Entre març i abril, el calafat
Joan Feixes portà de Sant Feliu uns 15.000 estoperols; altres claus, anomenats aguts, foren comprats el primer de maig. El 13 d'abril fou pagat
el lloguer d'un mall, per 10 dies, al calafat Francesc Conill. També el
10 d'abril foren comprades 200 agulles i 3 lliures de fil per a cosir veles
i 50 agulles saqueres, així com 2 lliures de fil d'empalomar.
El batlle general ordenà l'adquisició d'un treu de 46 vessos de cotó
nou, de caiguda entre 14!/2 i 15 Yi gúes. Costà 126 11. 6 s. 10 d., sense
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el guarniment de cànem. I una «borieta» de 46 vessos de cotó i de caiguda 5 gúes, valgué 43 11. 8 s. 3 d. El venedor, el veler Pere Madrens, obtingué del corder Jaume Casanova el guarniment per a les veles, pel preu
de 6 11. 8 s. 3 d.; pesava 2 quintars i 4 lliures. També Madrens va vendre
a la nau un cap de cotó de 6 canes i 30 canes de canemàs. Tot aquest
material pagava una imposició, a raó de 2 d. per lliura. En total, la compra de les veles costà 180 11. 19 s. 8 d.
Moltes altres matèries estaven subjectes a imposició: el cànem, a 3
d. per lliura, el mateix que pagaven l'estopa, la pega i els estoperols. El
vi i el vinagre pagaven 8 d. la somada. Es pagava a l'imposicioner del
lloc on era feta la compra. Així, sovint es fa esment dels de Sant Feliu.
A Palamós, es pagaren a Bernat Mateu 8 s. 2 d. per les coses comprades
abans del 25 de març; i a Pere Miró, 11 s. 1 d. per les coses comprades
entre el 25 de març i el 28 d'abril.
Per a guardar les robes de la nau, llogaren una botiga per 6 s. mensuals a Jaume Forçor. Hi ha notícia d'una clau i un cadenat que hi feren
fer. Una altra botiga, per tenir el material de la nau, la llogaren a Pere
Camperiol, hostaler, de Palamós, també per 6 s. al mes. Consta que a
la muller de l'hostaler li tingueren llogada una casa des del 24 de novembre de 1433 fins al següent 18 de març; i a ell mateix, li pagaren lloguer
d'una casa per 22 dies, el mes d'abril. No podem identificar aquestes
cases en una sola ni amb la botiga esmentada. Altres coses li llogaren,
a l'hostaler: una barca per ajudar a la reparació de la nau; un rossí per
a anar a Sant Feliu quan el lloctinent hi envià l'escrivà a fer un manament
als calafats, probablement també el mes d'abril. El 8 de maig pagaren
a Llorenç Sabater 3 s. per un llagut en el qual transportaren unes bótes
a Sant Feliu. Els comptes parlen d'altres embarcacions llogades: l'esquif
de Llorenç Godofre, de Palamós, per un mes i mig i a 8 s. al mes, quan
es perdé l'esquif de la nau; un llagut que dugué els calafats de Sant Feliu, després de Pasqua; el que dugué estopes, llogat a Joan Feixes, també
l'abril; un altre esquií, d'Antoni Vidal, de Palamós, per tenir-lo sota els
proïssos el dia de la carena. El 28 d'abril l'escrivà pagà al patró les despeses que aquest havia fet per tal de fer adobar l'esquif de la nau: estopa, aguts, pega, dos parells de rems i beguda per a l'operari que el va
adobar. Entre altres adquisicions del patró hi figura un ca per a la nau,
que costà 2 s. 6 d.
Amb l'hostaler hi havia una altra relació pròpia del seu ofici. Més
d'una vegada, el patró i l'escrivà soparen a l'hostal i hi passaren la nit,
especialment quan tornaven d'un viatge, i pagaven també per les bèsties
que portaven. L'hostalera, en canvi, era l'encarregada de rentar la roba.
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El 14 de febrer, «per la roba de nau nos feu neta», li pagaren 3 s.; el mateix el 15 de març i 2 s. el 16 d'abril, «per la roba de nau nos feu bella».
Devia ser alguna dona de Barcelona la que rebé 2 s., el 5 de juny, per
la mateixa raó.
Per a la il·luminació de la nau empraven candeles, de seu i de cera,
comprades en nombroses ocasions. El 2 de febrer, dia de la Candelera,
consta que compraren una lliura de candeles de cera «que benehi per
dir la salve»; costaren 1 s. 8 d. Una lliura de les de seu valia set o vuit diners.
Pel que fa a l'alimentació del personal, temporal o permanent, de la
nau, cal pensar que la primera preocupació seria el blat i la farina per
a fer pa. De blat, per exemple, el 25 de febrer en compraren 5 mitgeres
a Antoni Garriga, a raó de 6 s. 10 d. la mitgera, afegint-hi 5 d. per netejarlo, és a dir, passar-lo per un garbell. El 24 d'abril, altres 5 mitgeres a
Bernat Maspere, aquesta vegada a 6 s. 6 d. No sempre es tractava de blat,
sinó de farina ja feta. Una de les proveïdores era madona Negrella, segurament la muller d'un cert Negrell. Els en va vendre una rova l'onze
de febrer i una altra el 17 del mateix mes, sempre a 11 s. el quintar. El
dia de la carena li'n compraren 3 roves. També en Jaume Maspere portà
un sac de farina a la nau, el 13 de març, i cobrà un sou pel treball de
dur-lo; el mateix féu el 4 de maig. Bernat Maspere s'ocupà de pastar 25
quintars i 46 lliures de farina i li pagaren a raó d'un sou per quintar.
Els 25 quintars foren cuits, a 6 d. l'un, pel forner palamosí Nicolau Aloerga. El text no aclareix si aquest pa era el propi de la gent de mar, el bescuit, però imaginem que mentre foren a terra menjaren pa corrent. I més,
si, com detallen els comptes, en compraven gairebé cada dia, almenys
fins a mitjan març; els costava entre 8 d. i un s. diaris. Després devien
decidir pastar-lo i coure'l en més gran quantitat.
Normalment, a més del pa, l'alimentació consistia en peix o carn i,
a vegades, ous. Hem pogut comprovar com aquests aliments s'alternaren fins al 10 de febrer, primer dia de Quaresma de 1434. Des d'aquell
dia, la carn desapareix de les compres diàries i no retorna fins a Pll d'abril,
ja ben passada la Pasqua. No s'especifica la mena de carn, tret d'unes
poques ocasions on s'esmenta la compra d'un cabrit, que valia de 2 a
3 s. També hi havia la cansalada. I al costat del peix fresc hi ha igualment les arengades, que es compraven per centenars; el preu era molt
variable, entre 20 i 30 s. el miler. Un barril de sardina, el 23 d'abril, costà
10 s. A més, els homes de la nau es devien procurar personalment el peix.
Hem trobat com es preocupen de fer adobar les cordes d'un palangre
i hi posen peix per esquer. D'entre les verdures, les més freqüents són
les cols; una sola vegada s'esmenten els naps i les cebes. De tant en tant,
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compraven un forc d'alls que solia valer 10 d. Des de l'abril, gairebé cada dia, hi ha la compra de lletugues o enciams, a un diner diari per terme mig. Només una vegada es parla d'arròs. Com a condiments, anomenen la «salsa», de la qual no figura la composició, i el pebre. El 29
d'abril, consta la compra de 17 quartons d'oli, a 2 s. 6 d. el quartó. Dos
dies abans havien pagat 7 bótes de vinagre a Pere Fonollar, de Calonge,
a raó d'un sou 7 d. cadascuna; el 17 de maig en compraren una altra
bóta al mateix preu. És normal que durant l'hivern i la primavera mengessin només fruita seca: panses, avellanes, figues, nous. Un sol dia, el
2 de febrer, compren taronges i el 19 de maig, mel, per 3 d. I és del mes
d'abril la compra de 2 formatges frescos, a 3 d. l'un. Finalment, ens cal
parlar del vi. Fins al 7 de febrer el compraven també gairebé cada dia,
per valor de 3 o 4 d. El 8 de febrer en compraren dues bótes, a 6 s. cadascuna. Més grossa o amb millor vi seria la que compraren el 23 de febrer,
potser pensant en els nombrosos treballadors que acudirien a la nau, i
que costà 211. 6 s. Així mateix costà 2 11. la que compraren el 17 de març;
i 2 11. 6 s., el mateix dia, la bóta de vi vermell que destinaren especialment als calafats, mestres d'aixa i altres que treballaven en la reparació.
Antoni Mercader, de Calonge, els va vendre una bóta de vi per 2 11., el
16 d'abril. Acabada la reparació, ja la darrera desena de maig, compraven
el vi en menor quantitat: mitges bótes, de les petites, a raó de 6 s. i 7
s. 6 d. la bóta. El dia 19 d'abril, el compte fou més elevat que de costum.
Per tal de recompensar els qui havien ajudat a carregar talles de fusta
de la nau i els calafats, compraren més pa, molta carn (1 11. 3 s. 4 d.,
quan usualment no passava de 5 s.) i, fins i tot, vi blanc.
Alguns atuells de cuina segurament foren renovats al temps de la reparació. Així, el 19 de febrer compraren 2 cassoles grans, de terrissa; el
dia 26, dues olles grans per a coure quitrà; a mig abril, una olla de terra
i dues cobertores; a més una paella i una llossa. I per coure pega, feren
adobar el calderó i compraren una bromadora per al mateix ús.
Tot fa creure que, el mes de maig, l'adob de la nau ja havia arribat
a terme i que per això començaren uns altres preparatius, que acaben
al començament de juliol, en un viatge que, segons que sembla, havien
d'emprendre. No sabem si, i quan, la nau abandonà Palamós i es traslladà a Barcelona; en tot cas, devia ser dins el maig. Els fets i les persones
que apareixen en els quaderns de comptes, sembla que van referits a
Barcelona.
Un mestre d'aixa, Bernat Llobera, ja el mes d'abril havia començat
la construcció d'una barca per a la nau. La feina acabà, a mitjan juny,
95

10

MARIA-MERCÈ COSTA

amb l'ajuda del calafat Bernat Costantí i un seu fadrí, als quals, a més
dels salaris respectius (3 s. 5 d. i 1 s. 3 d. per un dia), els donaren dinar
i beure per valor de 2 croats (2 s. 6 d.) cadascun. En efecte, el 16 de juny
foren comprades 2 11. de seu per tal de varar la barca nova i treure la
vella; per a la nova es compraren 2 11. d'estopa prima.
Tot el mes de juny hi hagué unes grans adquisicions d'atuells de cuina i vaixella que donen a comprendre aquella preparació. No voldríem
allargar excessivament la relació, però bé ens cal fer esment d'algunes
peces: 2 llosses i 2 bromadores de ferro; peces de terrissa; 5 dotzenes d'escudelles de fusta i una de vernigats (plats fondos); una giradora gran de
ferro; 3 dotzenes de talladors petits; 6 dotzenes de culleres «de boca»
1 una de culleres de fusta; 2 morters i 3 boixos de fusta; 3 ratlladores
per a formatge; un «traedor» (recipient amb mànec) per oli; 2 embuts
per treure vi i una dotzena d'aixetes; 2 olles amb cobertores; 2 cassoles;
2 paelles d'aram; 8 anaps de fusta; 2 sedassets per a salsa; una gerra per
tenir aigua; 2 asts de ferro; 4 pales de ferro i una dotzena de pales de
fusta. Al vidrier Bartomeu Llobet li compraren una dotzena d'ampolles,
una de copes de vidre i dues de vasos; 4 brocals; 2 salers; una dotzena
i mitja de llànties i una altra dotzena i mitja de llantions.
En el capítol de la il·luminació, a més de les llànties i llantions esmentats, consta l'adquisició d'una dotzena i mitja de llanternes; una llanterna gran com a faró; una llàntia d'aram, a més de fer-ne adobar dues
de velles; un quintar de candeles de seu; lluquets de cotó i pedres fogueres.
I entre altres materials i eines: 2 roves i mitja de quitrà per a la barca
i una olla per coure'l; una llanada per tal d'enquitranar-la; 1011. de plom;
mig quintar de seu; 3 quintars i mig de pega; un costal de trunyella; cèrcols de bóta i de carretell; un quintar de claus de totes menes; 3 marrassos (una mena de destrals); 2 destrals; una serra de mà; una aixa; 11 barrines; una taula gran, de fusta, per a fer politges; 4 dotzenes i mitja de
cofes diverses; una bona quantitat de rems i 4 parells de rems per a l'esquif. Feren posar dues corretges a la porta «de mitja nau» i 4 panys amb
llurs claus, als batiports. I finalment, van fer adobar í posar orelles a
una dofinera.
Des de la segona meitat de maig, la compra de queviures s'havia limitat gairebé a l'alternança de carn, ous i peix. El juny, s'hi afegeix sovint la fruita, no especificada. I el pa, quasi diàriament. Com a provisions que ens semblen extraordinàries, apareixen: mig quintar de formatges
el 25 de maig, 32 lliures el 4 de juny, mig quintar i tres lliures el dia 15
i una rova el 28, més 4 quintars de formatges de Sardenya; 3 gerres d'oli
(44 quartans i mig): per dur-les a la nau pagaren 1 s. 3 d. i als qui les
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mesuraren, 3 d. per gerra; 6 bacons de cansalada que pesaven 5 quintars
i 50 lliures; un quartera de fesols i una de cigrons; mig quintar d'arròs;
10 lliures de farro; 4 quarteres de faves; mitja quartera i 13 lliures d'ametlles, 3 quarteres de nous i una rova i 2 11. de panses; 25 fores d'alls; una
lliura de salsa, una de gingebre i una de pebre; 6 barrils de sardina, a
part de 2 dotzenes de lluços i 6 congres, que podien ser per al consum
immediat; 3 parells de pollastres, 2 de gallines i 5 dotzenes d'ous; 3 bótes de vinagre, pel qual pagaren a Andreu Olivella a raó de 20 s. per bóta
i al traginer Jaume Santcliment 7 s. 6 d. per portar-les a la nau. Com
a cosa especial, foren comprats 13 quarters de vinagre grec per al nauxer. A Bernat Font, de Premià, li compraren 4 bótes de vi vermell, a 6
florins, més 3 s. de transport per cada bóta. I pel que fa al pa, compraren 30 quarteres de blat de Sicília, a 7 s. la quartera, i en feren bescuit.
Per al patró, 10 quarteres de tosella, de millor qualitat, a 12 s. 6 d. la
quartera. Pel treball de moldre, pastar i coure el blat pagaren a Ponç Vilar 7 11. 13 s. 4 d. Van llogar 25 sacs per a portar el pa, a 2 d. el sac;
1 encara, van pagar 3 d. de fil i agulles per a cosir-los i 1 s. 6 d. de beure
per als fadrins que ensacaren el pa i el carregaren a la nau.
El 26 de juny foren pagats a Jaume Ferrer, paveser, 9 11. 18 s. per 12
pavesos i 6 rodelles. I el ferrer Antoni Sureda féu un «senyador» amb
les armes reials. No podem donar-ne, per ara, cap explicació plausible.
Les imposicions pagades per aquestes vitualles, o algunes d'elles, foren: 4 d. per bacó de cansalada; 3 d. per lliura de formatge, candeles,
seu, obra d'estany i d'aram i claus; 4 d. per sis «fays» de cèrcols de bóta;
2 d. per rems. I el 2 de juliol, el darrer dia de la comptabilitat, fou pagat
el dret del General per totes les coses comprades: 1 11. 9 s. 1 d.
En el quadern II el lloctinent hi consignà la nòmina del personal de
la nau. Des del 4 de desembre de 1433 fins a la fi del mes d'abril de 1434,
comptaren 4 mesos i 26 dies als qui prestaren servei a la nau en el port
de Palamós. Alguns d'ells no arribaren a treballar tot aquest temps. La
nòmina és la següent:
Nom

Càrrec
o ofici

Salari
anual

Bernat Vives
Hipòlit Parellada
Gaspar Reverdit
Pere Morell

patró
nauxer
escrivà
guàrdia

100 11.
5511.
5011.
3011.
40 11.
30 11.
43 11.

Joanxo de Metrico

mariner
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Temps
treballat

3 m. 15 d.
2
2
2
2

m.
m.
m.
m.

15 d.
11 d.
15 d.
11 d.

Salari
a cobrar

4011. 11 s.
1611.
2011. 5 s.
611. 5 s.
711. 17 s.
611. 5 s.
811. 9 s.

10 d.
7 d.
9 d.
6 d.
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Joan Dez-Prat
Nicoloso de Trapena
Guillermo de Liper
Gabriel de Reus
Bartomeu de li
Xavelli
Joan Ortis
Bartomeu Serra
Simó Vives
Gabriel Parellada

servicial
servicial
servicial
servicial

2511.
3011.
29 11.
2111.

1011. 2 s.
1211. 3 s.
11 11. 15 s.
811. l i s .

9 d.
4 d.
1 d.
4 d.

servicial
boter
servicial
coc (cuiner)
servicial

2911.
1111. 15 s. 1 d.
3011.
1211. 3 s. 4 d.
15 11.
611.ls.8d.
3011. 4 m. 26 d. 1211. 3 s. 4 d.
2 m. 4 d. 411. 3 s. 4 d.

Quan no consta el temps treballat, cal suposar que es tractava del
màxim, és a dir, els 4 mesos i 26 dies, aproximadament. Bartomeu Serra
devia ser menor d'edat perquè indiquen que cobra en nom d'ell el seu
pare, Montserrat Serra. Així mateix el cuiner, Simó Vives, que en altres
llocs figura com a «esclau» o servent del patró i aquest rep per ell el
seu salari.
Aquesta relació nominal ens mostra com entre la tripulació de la nau
devia haver-hi gent de diverses nacionalitats. En efecte, alguns que
semblen cognoms, en realitat devien designar l'origen de qui els portava.
Així, Nicoloso de Trapena, Guillermo de Liper i Bartomeu de li Xavelli
devien ser italians; Joanxo de Metrico, en canvi, si de primer antuvi ens
fa pensar en un origen basc, de Motrico, una altra anotació ens fa dubtar,
en referir-se a un «Joanxo lo Grech» que tal vegada era ell mateix.
Foren fets a gairebé tots els acordats de la nau uns pagaments
anticipats d'una part del salari. La resta la cobraven a la fi del contracte.
L'acordament per a aquest viatge, que tenia com a destinació Sicilià i
Nàpols, es féu durant el mes de maig. Una relació d'acordats, en la qual
figuraven també pràcticament tots els tripulants esmentats, seria la
següent:
Nom

Gaspar Vicens
Pere de Cena
Andreu de Casassaja
Julià Corso
Francesc Molles
Pere Moles
Vicens Trull
Joan Sartre

Ofici

remolar
mariner
senescal
mariner i pilot
mariner
servicial
servicial
servicial
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Salari anual

43 11.
42 11.
40 11.
50 11.
42 11.
20 11.
25 11.
23 11.
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Joan Droco
Nicolau Vinya
Joanxo de Metrico
Antoni Major
Joan Ortis
Joan Des-Prat
Tomàs Amigo
Joan Torre
Pere Cros
Pere Morell
Llorenç de Fluvià
Guillermo de Liper
Nicoloso de Trapena
Bernat Sala
Narcís Sunyer
Hipòlit Parellada
Joan de Cadis
Perrutxo de Sant Sebastià
Gossalbo de Santander
Montserrat Serra
(pel seu fill Bartomeu)
Pere Malia
Miquel Morell
Gabriel Parellada
Guerau Buada
Gaspar Reverdit
Bernat Vives
Bernat Vives
(per l'esclau Simó)
Berenguer Bergueta

servicial
calafat
mariner
mestre d'aixa
boter
mariner
servicial
mestre d'aixa
mariner
guàrdia
barber
servicial
servicial
mariner
servicial
nauxer
mariner
servicial
servicial
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27
46
42
46
30
35
22
47
47
45
44
29
30
43
22
55
42
24
22

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

servicial
servicial
servicial
servicial
mariner
escrivà
patró

15 11.
27 11.
20 11.
20 11.
42 11.
5011.
100 11.

cuiner
mariner

3011.
50 11.

Observem també en aquesta relació la participació d'acordats d'origen
basc i castellà, a més dels italians.
Per a despeses menudes, el 20 de gener, el lloctinent Joan Jordi de
Llémena, per ordre del batlle general, donà 50 11. al patró. Aquest les
féu a mans de l'escrivà, el qual en pagà 33 11. 1 s. entre diversos membres
de la tripulació en concepte de pagaments anticipats, corresponents als
salaris dels treballs realitzats entre desembre i abril. Els dels acordats
per al viatge els féu directament el lloctinent, per valor de 278 11. 17 s.,
i figuren dins el seu compte del quadern II.
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El total de les despeses del lloctinent, segons aquest compte, és de
1.448 11. 10 s. 10 d. i òbol.
El compte de l'escrivà és el següent:
Rebudes del lloctinent en diversos terminis, compreses les 50 11.
del patró: 126 11. 4 s. 8 d.
Total de despeses: 120 11. 7 s. 8 d.
Ens resta, ara, almenys, una incògnita. En aquells anys que veieren
l'activitat del rei Alfons el Magnànim a les mars i terres d'Itàlia precedint
la conquesta de Nàpols, en aquelles vigílies de la famosa batalla de Ponza
(1435), seria curiós de saber si la nau reparada a Palamós i destinada
precisament a aquelles terres hi tingué alguna actuació. Però, per ara,
la Història no ens n'ha dit res més.
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LLUÍS CAMÓS i CABRUJA ( + )
JOSEP M. MARQUÈS

Havent descrit al volum 6 dels Estudis sobre temes del Baix Empordà les escriptures de l'arxiu municipal de Palamós, restaven per analitzar els pergamins de la parròquia de Santa Maria de la mateixa vila^.
Són l'objecte del present treball.
LA LABOR DE LLUÍS CAMÓS
Heus ací el text literal del pròleg que introdueix el catàleg inèdit^
dels pergamins palamosins de Lluís Camós:
«Els dos arxius dels quals formen part els documents objecte del present inventari, es troben actualment dipositats a l'estatge de l'entitat Museu
de Palamós Cau de la Costa Brava i posats sota la cura i custòdia dels
dirigents d'aquella.
Fins ara fa poc temps, aquests dos nuclis de documentació havien
romàs des de llur inici a l'església parroquial de Palamós, primer en una
cambra immediata al cor de l'esmentada església en la qual es reunia an(1) Són dipositats actualment —març de 1988— a l'Arxiu Comarcal de la Bisbal. Hi ha també
en aquest arxiu papers i llibres de la Comunitat de Preveres de Palamós, encara no inventariats.
(2) N'hem pogut consultar una còpia al mateix arxiu de la Bisbal. Creiem que és una invenció la referència que es troba al llibre Palamós, Girona 1988 p. 94 que suposa que l'inventari
de Camós hauria estat editat per l'Institut d'Estudis Catalans el 1934.
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tigament el Consell de la vila, abans de tenir casa pròpia; més tard foren
traslladats a una altra cambra de la mateixa església, contigua a la tribuna de l'orgue.
Les autoritats locals, l'Ajuntament i el reverend Rector de la parròquia respectivament, atenent que el lloc on estaven guardats aquells arxius no era gaire a propòsit per a llur bona conservació ni prou adequat
per a llur ordenació i instal·lació, ni fàcilment assequible per a llur consulta i estudi, decidiren cedir-los amb caràcter de dipòsit a l'esmentada
entitat^ 3 ) per tal que aquesta fos la que atengués les expressades necessitats, com de fet les atén.
D'acord amb la distinta procedència dels documents a què es refereix el nostre treball, hem dividit aquest en dues parts; una, dedicada
als pergamins de procedència municipal, i l'altra, al fons de la comunitat de preveres.
Cada unitat d'inventari conté: un número d'ordre que es correspon
amb la cronologia; la data del document reduïda al compte i notació moderns; un extracte del document el més extens possible; el lloc i la data
d'expedició tal com apareixen a l'original; la relació de les persones que
signen l'acta com a testimonis; el nom del notari que atorga l'escriptura;
l'idioma en què està redactat el document; les observacions que ens han
semblat necessàries; l'estat de conservació, i finalment, les mides totals
del document indicades amb centímetres.
Barcelona, 1 febrer de 1936. = L. Camós i Cabruja».
LA PRESENT REELABORACIÓ
El segon signant del present article ha regestat de nou, sobre els originals, tots i cada un dels documents. El catàleg de Camós ha esta confrontat en ocasions de dubte (4); per exemple, quan una escriptura no
seguia l'ordre cronològic establert.
Hem abreujat dràsticament la redacció, tot i incloure elements informatius nous, com és ara la procedència dels cabals invertits en la compra de censals. Únicament hem deixat d'incloure, com a material infor(3) No ens consta que la parròquia de Santa Maria de Palamós hagi renunciat a la titularitat dominical en virtut de la qual va efectuar el seu dipòsit al Museu de la Costa Brava el 1936.
(4) Assenyalem algunes diferències de lectura de Camós respecte de les que donem nosaltres: núm. 3, Bernat Gilabert és llegit Bernat Galceran; núms. 4-5, Narcís Cartellà, és llegit Narcís
Castellà; núm. 6, Sant Julià de Boada, és llegit Sant Feliu. Hom notarà que les nostres datacions en alguns casos fan variar l'ordenació que ell va establir (núms. 250, 262).
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matiu que podia plantejar la qüestió de si convenia retenir-lo o abandonarlo, l'esment de les persones que actuaven com a fermances en la venda
de censals, d'un cert interès sociològic per a la pràctica seguida en la
institució.
Per això ens servim d'abreujaments fàcilment acceptables. Els protectors dels aniversaris que esmentem, ho són evidentment de l'església
de Santa Maria de Palamós; no repetim per a cada escriptura el caràcter
de notari públic ( = n.p.) de Palamós de l'escrivà, que procurem assenyalar en les primeres ocasions que actua.
En canvi, hem procurat relacionar entre sí les. escriptures a través de
referències encreuades, bé al peu dels regests, bé a l'interior dels mateixos, quan l'escriptura fa referència explícita a una altra de les que regestem.
DELS DOCUMENTS A LA HISTÒRIA DE LA INSTITUCIÓ
Si avui disposéssim d'una carpeta de certificats de dipòsit de valors
expedits per entitats dedicades a la seva custòdia i propis d'un mateix
titular, no ens seria fàcil de reconstruir el patrimoni mobiliari del rendista que els va reunir. Hauríem de determinar les cancel·lacions que es van
produir i com es va invertir el seu producte, abans d'arribar a saber allò
que interessa principalment: el capital i la renda del propietari.
Els pergamins que provenen de la parròquia de Santa Maria de Palamós, poden assimilar-se, en part, a valors mobiliaris. La majoria fan referència a censals, és a dir, documents pels que es cedeix un capital contra promesa de prestació d'una renda periòdica. Més concretament, s'hi
troben escriptures de dotació de sufragis amb censals, i d'altres que creen
o transfereixen aquests censals. Un examen sumari ens fa adonar que
el fons no és complet. Possiblement existiren altres escriptures contemporànies exteses en paper; evidentment ho foren totes les de la segona
meitat del s. XVII i les del XVIII, que semblen haver-se perdut
definitivament.
Amb aquesta informació parcial, però, se'ns ofereix una ocasió que
no hem volgut desaprofitar. Els fons d'aniversaris i sufragis de les nostres esglésies no han estat estudiats, i tampoc l'estructura i funcionament
de les comunitats de preveres. Les pautes que ací establim, convenientment modificades, podran servir no sols pel cas palamosí, sinó per a un
àmbit més ample que desitjaríem aclarir en ocasió oportuna.
En resum, els títols de propietat d'una comunitat de preveres inviten
a examinar: a) l'acció d'unes persones, fidels o sacerdots, que inverteixen recursos en la financiació d'actes de culte; b) l'economia i organització dels preveres que celebren les cerimònies financiades, i c), atès que
103

4

LLUÏS CAMÓS ( + ) i JOSEP M? MARQUÈS

els recursos referits són obtinguts a través del crèdit, el fenomen de la
demanda del crèdit tal com es manifesta des d'aquesta font.
ELS CENSALS
La financiació de les activitats de celebració de memòries en sufragi
de difunts per part, primer dels beneficiats de Santa Maria de Palamós,
i després, de la comunitat de preveres no es va basar en immobles, sinó
en rendes de capital, a través de censals.
No s'ha indagat a fons, que sapiguem, la redacció de l'escriptura de
censal. Algunes característiques, entre les més evidents, són aquestes: a)
el préstec es presenta en forma de venda, i es diu que qui rep el préstec
ven una pensió; b) el capital cedit apareix com a preu del contracte; c)
l'escriptura, com les de compravenda, sol anar seguida d'una altra, més
breu, que acredita el lliurament del preu del contracte (escriptura d'apoca); d) sovint, la garantia és personal, a través de fidejussors o fermances.
Constituït així un títol de propietat, pot perdurar canviant de mans,
perquè el prestador el ven o el cedeix a una persona o institució. I també,
per part del prestatari, quan aquest el transfereix a una tercera persona
(encarregament del censal). Si es tractés de censos, la transferència del
capital (que seria un bé immoble) implicaria pagament de lluïsme al propietari; els censals, en canvi (i per això s'anomenen censal mort) no pagaven lluïsme en canviar de mans.
Encara que fos possible de canceüar (en el llenguatge de l'època, lluir
i quitar) els censals, fou molt corrent que perduressin llargs anys, a través de les transferències que hem indicat. Això explica l'existència, al nostre
fons, de documents que no semblen tenir relació amb els preveres de Santa
Maria. Només quan ha restat el títol de transferència que els agregà al
fons de l'església és possible precisar per quin motiu en formaren part.
LES FUNDACIONS
L'acte de fundació és complex. És fonamental que una persona indiqui, a través d'un acte de voluntat, el seu desig que l'església realitzi una
activitat determinada. En el nostre cas, es tractava d'actes de culte.
Hom pot precisar el nombre i quantitat d'actes de culte que desitja.
Aleshores es diu que s'han instituït uns aniversaris o misses. Però tal vegada aquest nombre i quantitat depenen d'una herència a realitzar, de
la que s'ignora el volum exacte, com sol succeir en els testaments. Aleshores, hom es limita a assenyalar que institueix hereva la seva ànima,
i deixa als marmessors la cura de vendre els immobles i atorgar Pescrip104
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tura d'institució, operació que pot allargar-se durant un bon lapse de
temps^^.
D'assignar a una institució els recursos que necessita se'n diu dotar.
Sovint el testador institueix uns cultes i els marmessors els doten.
Els actes que es dotaren a Palamós, segons els nostres documents,
foren sobretot aniversaris, que incloïen la celebració de la Missa amb
diaca i sots-diaca, toc de campanes i anunci el diumenge anterior al poble, i misses d'estaca, dites així perquè estaven estacades o lligades a un
altar, o a un dia concret^.
La dotació podia fer-se, bé creant un censal sobre els propis béns,
cas molt freqüent, bé transferint censals que el fundador ja havia adquirit en vida, bé comprant-los amb el producte de la realització de l'herència. La primera fórmula va ser la preferida per a les celebracions menys
importants (censals de 6 a 12 sous); la segona, la usual per a sacerdots
que feien fundacions.
RITME DE LES FUNDACIONS
Essent incompleta la documentació, ens limitem a sumar el capital
de les escriptures on consta explícitament que incrementaren el fons d'aniversaris i misses d'estaca de Santa Maria. Com a dada certa hem d'assenyalar i repetirem que el 1700 la comunitat disposava d'un capital pròxim a les 7.880 lliures.
Anys

Nombre de
fundacions

1473
1500-04
1521
1540
1551-54

1
3
1
1
4

Dotació
en lliures
7
66
25
16
69

Total
acumulat
7
73
98
114
183

(5) Es paradigmàtica la marmessoria d'Antoni Bernat, mercader; traspassat el 1566 (núm.
64), els seus llegats no arriben a dotar els Aniversaris fins a 1604 (núm. 152), 1605 (núm. 157)
i 1608 (núm. 174); encara després se'n pledeja un camp (núm. 179). Aquest fet relativitza la
interpretació que mereix la sèrie cronològica de fundacions de sufragis, on es reflecteix l'any
d'ingrés efectiu dels capitals, i no la data de l'acte de voluntat que els destina al seu objecte.
(6) Un aniversari simple es dota amb 5 lliures el 1533 (núm:'36) i amb 6 el 1558 (núm. 48).
Un aniversari solemne es dota amb 12 lliures el 1594 (núm. 122), i amb 14 el s. XVII (núm.
207). Una missa anual exigia la inversió d'una lliura el 1551 (núm. 33). És excepcional la institució de misses de Sant Amador (núm. 170), pròpies més aviat de la darrera època medieval.
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1555-59
1560-64
1565-69
1570-74
1575-79
1580-84
1585-89
1590-94
1595-99
1600-04
1605-09
1610-14
1615-19
1620-24
1625-29
1630-34
1635-39
1640-44
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5
5
3
2
3
9
3
5
2
6
12
6
5
9
2

55
148
61
no consta
42
144
110
67
110
302
304
190
152
477
42

4
2

1.272
34

238
386
447
447
489
633
743
810
920
1.222
1.526
1.716
1.868
2.345
2.387
2.387
3.659
3.693

Les grans fundacions provenen dels mateixos preveres de la comunitat. Bartomeu Agustí comprà en vida rendes (núms. 143, 158, 201) per
valor global de 291 lliures, que després llegà. Rafael Sicaris, a més de
fundar el benefici de la Claveria, comprà (núms. 203, 246, 251), per augmentar les fundacions, ell tot sol, en 1.236 lliures (núms. 255-256), tot
i que l'efectivitat del seu llegat s'endarrerís notablement (núm. 271). D'altres preveres van fer llegats, com Joan Bonet (núms. 106-107), Damià Caixa
(núms. 79, 126) o Pere Boscà (núm. 148) que la documentació existent
no permet d'avaluar amb exactitud.
Pel que es refereix a les fundacions de seglars, és fàcil de veure que
solen efectuar-se a través de disposició testamentària i que els seus autors
pertanyen a l'artesanat i al gremi comercial de la vila.
ELS PREVERES I LA COMUNITAT
Els sacerdots de l'església de Santa Maria de Palamós estaven adscrits al temple, a títol d'un benefici personal. Atès que d'algun d'aquests
beneficis se n'ha conservat el pergamí que conté l'escriptura de fundació
(núms. 4, 5, 15) serà útil d'indicar-ne la nòmina completa.
1.— Benefici de la rectoria. Existeix des de la fundació de la parròquia, tot i que en desconeixem l'acta de dotació.
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2.— Sant Joan I. Fundat pels jurats de la vila, el 1431 (ADG, Dotalies 3 f 202-205).
3.— Santa Anna. Fundat per Narcís Cartellà, rector, el 1449 (Dotalies 3 f 190-193).
4.— Sant Miquel I. Fundat per Francesc Vidal, sagristà de Santa Maria
de Palamós, el 1450, en capella que féu edificar (Dotalies 2, f 97-99v).
Immediatament fou admès per Narcís Cartellà, rector, a les distribucions
de l'església (ibid., f 104-105). Fou de patronat de la família Carles de
Torroella.
5.— Sant Miquel II. Fundat per Narcís Cartellà, essent rector de Peratallada, el traslladà el 1451 a aquesta església (pergamí núm. 5).
6.— Sant Miquel III. Fundat pels marmessors de Constança, esposa
de Rafael de Bell-lloc, apotecari de Peratallada, a l'església de Santa Maria
de Palamós, el 1465, executant el testament d'ella, del 1444 (Dotalies 1,
f 163-166).
7.— Sants Cosme i Damià. Fundat per Huguet Ferrer, cirugià de Palamós, junt amb una almoina, el 1472 (Dotalies 1 f 236-240).
8.— Sant Antoni. Fundat per Antoni Nadal, àlias Garay, sabater de
Palamós, el 1496 (Dotalies 2 f 257-263). N'augmentà la dotació en 800
lliures Joan Pallí, pagès de Calonge, el 1765 (Dotalies 17, f 396-419).
9.—Corpus. Fundat per la confraria de Santa Maria, dita de la Porta, de Palamós, el 1509 (Dotalies 8, f 74-82). La mateixa confraria l'augmentà el 1790 amb 363 lliures i li imposà l'ofici de tocar l'orgue (Dotalies 24, f 21-38).
10.— Sant Jaume. Fundat per Miquel Massot àlias Balle, beneficiat
de Palamós, el 1528 (Dotalies 7, f 187-190). El 1668, Magí Batlle i Massot, comerciant, en cedí el dret de patronat a Pere Gallart (Dotalies 9,
f 229).
11.— Santa Elisabet I. Fundat per Joan Font, sagristà de Viladesens,
el 1529 (Dotalies 7, f 108-111). De patronat de la família Font i Pasqual
de Fitor.
12.— Santa Elisabet II. Fundat per Antoni Soler. No en consta la institució, però la primera possessió data de 1537. Durant el s. XVIII fou
de patronat de Pere de Miquel, de Colomer i Soler.
13.— Sants Miquel i Joan. Fundat per Joan Roger, beneficiat de Palamós, el 1604 (Dotalies 12, f 141-142; el testament del fundador es troba
a ADG, Institucions de Causes Pies, llibre 3, f 353). De vegades és anomenat benefici dels sants Joan i Miquel.
14.— Claveria, o de Sant Nicolau. Fundat per Rafael Sicarts, rector
de Palamós, el 1606 (Dotalies 5, f 316).
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15.— Sant Joan Degollat^7). Fundat per Joan Oliver, prevere, a l'església de l'Hospital (ADG, Manual de 1639, f 89) El beneficiat fou admès a les distribucions de Santa Maria de Palamós el 1645 (Dotalies 9,
f 80v).
No es conserven les fundacions dels beneficis de Santa Maria del Mar,
instituït pel comte de Palamós a principis del s. XVI, ni del Roser, fundat per Joan Valentí el 1594.
Convé d'aclarir que no tots els beneficiats residien a la vila, ni formaren part de la comunitat de preveres. Hom veurà als nostres regests
llistes de sacerdots que actuen com a comunitat, i no solen superar el
nombre de vuit. Pel que fa a les rendes de cada un, eren força desiguals.
Títol
Rectoria
Cosme i Damià
S. Elisabet
S. Joan 1
S. Joan 2
S. Miquel
S. Miquel
S. Joan Degollat

Fundador
Huguet Ferrer
Joan Font
Jurats
Joan Roger
Constança Bell-lloc
Francesc Vidal

Renda el
96 11.
22 11.
10 11.
4 11.
9 11.
8 11.
9 11.
22 11.

1700
12 s.
10 s.
18 s.
10 s.
18 s.
9 s.
12 s.
10 s.

Si assenyalem que el 1700 la comunitat de preveres tenia rendes de
394 lliures 10 sous, a distribuir entre 8 beneficiats que residien aleshores,
resulta que cada beneficiat podia rebre gairebé 50 lliures anuals participades de la comunitat, mentre que les seves rendes beneficials pròpies
eren molt més minses. Aquest fenomen s'explica perquè la inflació havia erosionat els interessos del capital fundacional dels beneficis. En canvi,
(7) Creiem útil d'assenyalar a qui s'interessi per reconstruir llistes de beneficis que aquests
solen designar-se per l'advocació d'un sant. De vegades, però, també s'assenyalen pel nom del
sant de la capella o altar on són fundats. Quan hi ha coincidències de nom, pot afegir-se a
la designació del benefici el nom del fundador. En el nostre cas ens ha estat problema saber
si un benefici designat en una llista com a «Sant Joan II» coincidia o no amb una altre conegut
per una font diversa com a «Degollació de Sant Joan». Creiem que el «Sant Joan II» és el
mateix que en altres llocs apareix com a «Miquel i Joan». En esglésies on hi havia un cert nombre de beneficis, la qüestió pot presentar-se, i els materials de l'Arxiu Diocesà que haurien d'ajudar
a resoldre-la són de tal concisió que de vegades la deixen dubtosa. És propòsit nostre donar
a conèixer, quan en tinguem avinentesa, aquests materials. De moment ens limitem a oferir
als estudiosos un índex complet dels llibres de dotalies i fundacions de beneficis de la diòcesi
de Girona que tenim mecanografiat i que pot ajudar a aclarir dubtes provinents de la consulta
de la documentació local, sovint conservada en estat més fragmentari.

108

PERGAMINS DE SANTA MARIA DE PALAMÓS

9

els fons dels aniversaris i altres fundacions es trobaven en continu
creixement.
D'ací sorgiren les comunitats de preveres, com a institució jurídica.
És comprensible que, des que hi hagueren funcions a celebrar, dotades
econòmicament, els sacerdots d'una església s'organitzessin per distribuirse la feina i els seus emoluments, i també per administrar les rendes assenyalades, que exigien treballs de cobrament, i fins de pledejar i negociar en certes ocasions (núms. 179, 248).
A aquest fi començaren designant dos «protectors, síndics, i procuradors» dels Aniversaris (núm. 17), que podien canviar cada dos anys;
hom veurà, però, que sovint un d'ells era el rector. El pas d'anomenar-se
procuradors dels Aniversaris, a dir-se procuradors de la Comunitat, es
féu gradualment; el trobem per primera vegada el 1609 (núm. 179). Però
no era oficial; hom diu ara que els aniversaris són de l'església de Santa
Maria, i després, que són de la comunitat.
El moment de néixer la Comunitat es situa exactament el 1619 (núm.
213), quan el col·lectiu de beneficiats recorre al nunci papal de Madrid
i es fa aprovar un estatut. L'estatut, per una banda estableix jurídicament que tots els beneficiats de l'església tenen dret a participar en les
funcions i emoluments fundats; per altra, que ningú que no tingui un
benefici a l'església, no podrà tenir aital participació.
Aquest gest exclussiu i proteccionista s'explica perquè, si un volum
de renda de 400 lliures, que solia ser distribuït entre 8 persones, redituava 50 lliures per a cada una, en el cas d'haver-se admès dos partícips més,
baixaria a 40 lliures per participació. Per aquest motiu, quan es fundava
a l'església un nou benefici (núm. 268), se li exigia que aportés al fons
comú una quantitat tal que la renda global no disminuís, a pesar d'haver-hi
un nou partícip. Per la documentació de l'Arxiu Diocesà sabem que una
exigència semblant s'havia presentat a Palamós el 1450 al beneficiat de
Sant Miquel; per això pot dir-se que ja aleshores existia un embrió de
comunitat de preveres, tot i que l'administrador dels fons d'Aniversaris
fos, encara el 1510, el rector (núm. 10).
OFERTA DE CRÈDIT
Les 394 lliures de renda de la comunitat de Palamós el 1700 suposen
un capital de 7.880 lliures, distribuïdes en multitud de censals. No disposant dels llevadors, que ens dirien a qui havien estat confiats els capitals, hem de limitar-nos a indicar orientacions parcials que apareixen a
les escriptures que ressenyem.
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Així veiem que els jurats de Palamós el 1579 prenen a préstec per finançar obres públiques, 200 lliures dels Aniversaris (núm. 90). Hi acudeixen de nou el 1647 (núm. 270) i el 1650 (núm. 274). També els jurats
de Pals recorren a la comunitat de Palamós (núm. 201). Creen censals
comerciants i artesans palamosins, com seria d'esperar, si es considera
la necessitat de capital d'aquestes activitats; sovint s'adverteix que els diners
s'han manllevat per comprar una casa o un solar.
Però l'oferta dinerària era aprofitada des de fora de la vila; hi acudeixen fins gent de Torroella de Montgrí, per comprar una casa (núm.
130). Sovintegen sobretot famílies pageses de Calonge (p. e. núms.
238-239), que necessiten cabals per a afers familiars, com el pagament
de dot a una filla que casen o la satisfacció de llegats testamentaris (núm.
205). En tot cas, cal advertir que, només en ocasions ben determinades,
i mai per part dels Aniversaris (núm. 6 i violari núm. 187) es sobrepassà
l'interès d'un sou anual per lliura. Essent el cost del diner igual per a
tothom, l'acudir a una o altra institució eclesiàstica que necessités col·locar
capitals, no depenia d'un tracte més o menys favorable d'aquesta.
ALTRES INSTITUCIONS PALAMOSINES
Els nostres documents contenen dades esparses sobre la confraria de
Santa Maria (núms. 18, 51), l'Hospital de pobres de la vila (núms. 29,
166, 173) i el convent agustinià de Santa Maria de Gràcia (núm. 244).
D'aquest darrer en coneixem els noms dels religiosos en un moment donat; pel que fa a les altres dues institucions, és interessant, de remarcarne l'administració col·legial. No s'institucionalitzà, en canvi, el rescat de
captius (núms. 125, 150) que restà confiat a la iniciativa de les famílies.

REGEST DELS PERGAMINS
1
1378 desembre 14, Peratallada
Guillem Gog, de Peratallada, ven a Guillem Jaume, domer de la mateixa parròquia, una
casa que té, per donació d'Arnau Gog, situada a aquest poble, pel preu de 30 lliures.
E. Bernat Roger, n. p. de Peratallada. Deteriorat.
2
1383 gener 10
Pere Vilana, vicari general del bisbe Bertran de Montrodon, concedeix llicència a Pere Terrades, prevere beneficiat, a fi que pugui vendre un violari per valor de 105 lliures.
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3
1430 octubre 5
Davant Antoni de Torres i Guillem Jordà, ciutadans de Barcelona i jutges i comissaris de
Bernat Gilabert de Cruïlles, senyor de Peratallada, en causa entre Narcís Cartellà, prevere, sagristà de Peratallada, i Elies de Marquès, donzell de Monells, Pere de Cartellà, cavaller, insta
deixar lliure certa casa de dit Narcís; els jutges donen sentència favorable a la instància.
E. Pere Pellicer, notari públic de Barcelona.
4
1449 gener 10, Palamós
Narcís Cartellà, rector de l'església de Santa Maria de Palamós, funda un benefici a la mateixa església sota invocació de Santa Anna, en una capella que s'ha d'edificar pròximament,
el dota amb censals que s'enumeren i el confereix a Antoni Estanyals, prevere.
E. Pere de Beguda, de la cúria episcopal. Còpia: ADG, Dotalies 3 (D-5), f 190-193.
5
1451 març 11, Girona
Narcís Cartellà, rector de l'església de Santa Maria de Palamós, que l'any 1424 havia fundat
a Peratallada, d'on era sagristà, un benefici sota invocació de Sant Miquel, i n'havia assignat
el dret de patronat a la seva mare Constança, amb llicència del bisbe Bernat de Pau, que es
transcriu, el trasllada a la capella de l'esmentada església, que ha construït a despeses pròpies,
i en confereix el dret de patronat al seu germà, Antoni Cartellà i a la seva germana Caterina,
esposa de Jaume Marí, escrivent de Girona.
E. Pere de Beguda, de la cúria episcopal.
6
1461 novembre 13
a) Antoni Vall-llosera, de Sant Julià de Boada, ven a Joan Carreres, de Palafrugell, 14 sous
de cens per 12 lliures bar.
1461 novembre 20
b) Joan Carreres, de Palafrugell, ven a Huguet Ferrer, cirurgià de Palamós, l'anterior censal
pel mateix preu.
E. Pere de Font, notari públic de Palafrugell.
7
1473 novembre 26, Palamós
Guillem Bernat de Bordils, donzell veí de Palamós, institueix un aniversari a l'església de
Santa Maria de Palamós, dotat amb un cens de 10 sous que li fa Antoni Garau àlias Sardó,
de Santa Eugènia de Vila-romà.
E. Mateu Balle, de Palamós. Còpia closa per Miquel Pujades, notari del mateix lloc.
8
1483 octubre 14
Ramon Massanet, de Calonge, fill d'Antoni Ramon Massanet, ven i cedeix a Antoni Nadal,
àlias Garai, sabater de Palamós, els seus drets sobre un censal de 14 sous 7 d. de pensió i 10
lliures de propietat, que Joan Brugarol, de Vila-romà, havia venut a Bernat Massanet el 1416;
un censal d'li sous de pensió i preu 7 lliures 10 s, que Antoni Garau àlias Sardó, de Palamós,
havia venut a Gueraua, esposa de Ramon Massanet el 1496 (sic); un censal de 16 sous de pensió
i preu 11 lliures, que Antoni Sala i altres de Palamós havien venut a Antoni Ramon Massanet
el 1436; i un censal de pensió 7 sous i 7 lliures de preu que Privat Fina, mariner de Palamós
i la seva esposa Joana, havien venut a Ramon Massanet el 1461, tot pel preu de 35 lliures 10
sous bar.
E. Nicolau Balle, de Palamós, de notes preses per Joan Massot àlias Balle, del mateix lloc.
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9
1490 març 27, Palamós
Joan Salvà, de Santa Eugènia de Vila-romà, ven a Joan Tavell, cirurgià de Palamós, a fi
de satisfer-li un deute, un censal de 3 sous 6 d. pel preu de 70 sous.
E. Ramon Miquel, n. p. de Palamós, de notes preses per Joan Massot, notari públic del
mateix lloc.
IO
1490 març 27
a) Reproducció del document núm. 9, clos per Miquel Pujades, notari públic de Palamós.
1504 octubre 21
b) Joan Tavell, cirurgià de Palamós, com a hereu d'altre Joan Tavell, difunt, sastre del mateix lloc, atès que el seu pare havia instituït a l'església de Santa Maria de Palamós tres misses
mensuals, assigna a Gabriel Bruguera, rector, i a Miquel Estanyals, Joan Valentí i Pere Castell,
beneficiats de la mateixa, un censal de 8 sous de pensió, i preu de 8 lliures que fa Pere Costa
de Vall-llobrega, creat el 1486, i altre censal de 6 sous de pensió i preu de 6 lliures que fa Pere
Maruny àlias Mauri, del veïnat de Canyelles de Palafrugell, a fi de dotar-ne la celebració.
E. Miquel Pujades, de notes preses per Joan Feliu Balle i Mascort, n. p. de Palamós.
II
1501 abril 23
Clàusula del testament de Bernat Llunell, bracer de Palamós, que funda [a Santa Maria
de Palamós] una missa setmanal d'estaca amb absolta, dotada amb 52 lliures bar.
E. Bernat Domènec Pérez, n. p. de Palamós, de notes preses per (...).
12
1503 març 16
Testament de Joan Domènech, botiguer de Palamós, que pren per marmessors Pere Paro,
beneficiat de Santa Maria de Palamós, Joan Tavell, cirurgià i la seva pròpia esposa, Eulàlia;
funda a l'església parroquial dues misses d'estaca i un aniversari.
E. Joan Balle, n. p. de Palamós. Còpia autèntica closa per Bernat Domènech Pérez. Text català.
13
1507 febrer 3, Palamós
Joan Jutge, sastre de Palamós, i la seva esposa Antiga, a fi de pagar a Francesc Valentí,
mercader de la mateixa vila, 28 lliures que han rebut d'aquest en vista a satisfer a Agnès, esposa
de Guerau Resclosa àlias Forner, de Santa Eugènia de Vila-romà, el preu d'una terra situada
al veïnat de la Fosca, li venen i creen censal de 28 sous de pensió.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
.

14
1509 abril 2, Palamós
Pere Bertran, mariner de Palamós, la seva esposa Margarida i el seu fill Antoni Bertran,
venen a Dominga, vídua de Bernat Pujol, de la mateixa vila, un censal mort d'li sous bar,
a carta de gràcia, pel preu d'li lliures.
E. Joan Massot, àlias Balle, n. p. de Palamós.
15
1509 abril 25, Palamós
Miquel Arenys, Antoni Croanyes i Francesc Roger, apotecari, pabordes de la confraria [de
Santa Maria Antiga] de Palamós, funden [a l'altar del Corpus de l'església parroquial] un benefici, per al qual presenten Antoni Soler, i en reserven la possessió a preveres fills de Palamós
i confrares o fills de confrare; el doten amb censals per valor de 95 lliures i, a fi que tingui
renda anual de 6 lliures, es comprometen a satisfer-li cada any 22 sous 6 d.
E. Joan Gubau, n. p. de Palamós. Text català. Deteriorat de la part superior. Còpia a ADG,
Dotalies 8 (D-10), f 74-82, a partir del qual s'han completat les llacunes.
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16
1518 setembre 27, Palamós
Pere Esteva, teixidor de lli i llana, la seva esposa Antiga i el seu fill Joan, venen a Anna
Isabel, vídua de Pau Serinyana, mercader de Sant Feliu de Guíxols, un censal de 71 sous 9 d.
bar. de pensió a carta de gràcia, per 71 lliures 15 s. bar.
E. Bartomeu Gich, n. p. de Palamós.
17
1521 juliol 4
Martí Oliver, de Palamós, i la seva esposa Segismunda, venen als protectors dels Aniversaris de l'església de Santa Maria de Palamós, un censal de 25 sous de pensió del preu de 25 lliures.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
18
1527 març 16, Palamós
Sadurní Paradeda, sastre de Calonge, ven a Francesc Roger, Joan Gorgoll i Esteve Hereu,
pabordes de la confraria de Santa Maria de la vila de Palamós, un censal de 8 sous de pensió,
a carta de gràcia, pel preu de 8 lliures.
E. Joan Massot àlias Batlle, n. p. de Palamós.
19
1532 juliol 3, Palafrugell
Guillem Ribes, natural de Girona, i la seva esposa Elisabet Jerònima, veïns de Palamós,
venen a Miquel Alió, pagès de Palau-Sator i Joan Metge, pagès de Torroella de Montgrí, tutors
de Joan Real, fill i hereu d'Antoni Real, de Fontclara, un censal.
E. Antic Brugarol i Codina, n. p. de Palafrugell.
2O
1537 juliol 5, Palamós
Ferran de Cardona, comte de Palamós, atès que Antoni Bernat, mercader natural de Torroella de Montgrí veí de Palamós, té a aquesta vila una casa i hort al carrer del Portalet, i
una terra plantada de vinya situada al terme de Santa Eugènia de Vila-romà, indret de Balitrà,
li condona perpètuament els censos que en pagava, en atenció als serveis que en té rebuts.
E. Miquel Pujades, n. p. de Palamós.
21
1537 setembre 20, Palamós
Pere Esteva, de Sant Mateu de Vall-llobrega, i la seva esposa Caterina venen a Bartomeu
Caixa, ferrer de Santa Eugènia de Vila-romà, un censal de 12 sous de pensió, pel preu de 12
lliures bar.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós. Una nota al peu fa referència al nostre núm. 28.
22
1539 setembre 29
Baldiri Reverter, treballador de Calonge, i la seva esposa Margarida, venen a Miquel Pujol,
apotecari de Palamós, a carta de gràcia, un censal de 7 sous de pensió, pel preu de 7 lliures bar.
E. Guerau Pere Batlle, n. p. de Palamós.
23
1540 maig 29
Joan Albert, prevere obtentor del benefici dels sants Cosme i Damià i Joan Roger, obtentor
del de la confraria de Santa Maria, procuradors dels aniversaris de Santa Maria de Palamós,
venen a Francesc Garau, treballador de Santa Eugènia de Vila-romà, del terme de Palamós,
un camp que havia estat del mas Gordiola, i que Bernat Llunell, bracer de Palamós, havia llegat als dits Aniversaris, situat prop de Sant Joan de Palamós i de la riera, indret de Ses Arenes
o Prat d'en Pons, pel preu de 16 lliures, a satisfacció de les quals el comprador crea censal de
16 sous bar.
Sense cloure.
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24
1540 juny 1, Palamós
Francesc Garau, treballador de Santa Eugènia de Vila-romà, crea a Joan Roger i Joan Albertí, preveres, procuradors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, censal de 16 sous per
satisfer el preu d'un camp que els ha comprat.
E. Bernat Domènec Pérez, n. p. de Palamós.
25
1540 octubre 23, Palamós
Bernat Simón, pescador de Palamós, ven a Joan Alzines Navarro, donzell de la mateixa
vila, a carta de gràcia, un censal de pensió 30 sous pel preu de 30 lliures bar.
E. Joan Gubau, n. p. de Palamós.
26
1542 març 16, Palamós
Pere Pau, paraire de draps de llana de Palamós, a fi de pagar a Bernat Valentí, mercader
de la mateixa vila, les 30 lliures que resten a satisfer de les 40 per les que aquest li havia venut
una casa situada a Palamós, al carrer del Portalet, li crea censal a carta de gràcia de 30 sous.
E. Nicolau Balle, de Palamós, de notes preses per Guerau Pere Balle, n. p. del mateix lloc.
27
1543 juny 16, Calonge
Margarida, esposa d'Antic Ciffre, ferrer de Calonge, filla de Nicolau Salamó i Francesca,
defineix al seu germà, Nicolau Salamó, la seva legítima per 50 lliures bar.
E. Bernat Domènec Pérez, de notes preses per Guerau Pere Balle, n. p. de Palamós.
28
1545 abril 27, Palafrugell
Bartomeu Caixa, ferrer de Santa Eugènia de Vila-romà, defineix al seu germà, Domènec
Caixa prevere, els seus drets sobre un censal de 12 sous que li fa Pere Esteve, de Sant Mateu
de Vall-llobrega, i un altre, també de 12 sous que li fa Pere Bou, treballador de Vall-llobrega,
així com una vinya comprada per dit Damià a Ramon Poater, per la que rep 6 sous de cens.
E. Antic Brugarol, n. p. de Palafrugell. Cf. núm. 79.
29
1547 maig 20, Palamós
Jaume Bonet, prevere, Antoni Mascort, fuster, i Antoni Font, paraire de Palamós, administradors de l'hospital de pobres de la vila, venen a Joan Massó, mestre d'aixa i Antoni Gordies,
paraire del mateix lloc, com a tutors i curadors dels fills d'Antoni Padrosa, també de Palamós,
un censal de 10 sous pel preu de 10 lliures.
E. Bernat Domènec Pérez, de notes preses per Joan Girbau, n. p. de Palamós.
3O
1550 juliol 24, Girona
Testament de Bernat Barber, corredor de coll de Girona, que pren per marmessors Bartomeu Molinet i Joan Abras; elegeix sepultura a Sant Feliu de Girona, i institueix hereu universal
el seu fill Bartomeu Bernat, del que deixa tutors l'esmentat Bartomeu Molinet i Domènc Tarbes.
E. Miquel Garbí, n. p. de Girona, de notes preses per altre Miquel Garbí.
31
1550 setembre 24, Calonge
Caterina, filla de Nicolau Salamó i Anna, de Calonge, i esposa d'Andreu Ribes, pagès de
Cruïlles, defineix al seu pare la legítima per 70 lliures bar.
E. Bernat Domènec Pérez, n. p. de Palamós, de notes preses per Guerau Pere Balle.
32
1551 setembre 23, Palamós
Antoni Pasqual, de Santa Eugènia de Vila-romà, el seu fill Antoni Pasqual i l'esposa d'aquest,
Margarida, a fi de quitar a Guerau Ginesta, pagès de Vall-llobrega, una terra venuda per ells
a carta de gràcia, venen a Jaume Bonet i Antoni Font, preveres i procuradors dels aniversaris
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de Santa Maria de Palamós, un censal de 24 sous pel preu de 24 lliures, de les que 12 provenen
de la lluïció feta per en Roquer de Mont-ras, i les altres 12 han estat donades a dits Aniversaris
per Baldiri Maimó, mercader de Palamós.
E. Bernat Domènec Pérez, de notes preses per Guerau Pere Balle.
33
1551 octubre 9, Palamós
Baldiri Maimó, mercader de Palamós, institueix la celebració de dotze misses a l'església
de Santa Maria de la vila, en dies que s'assenyalen, i la dota amb 12 lliures, a esmerçar en un censal.
E. Bernat Domènec Pérez, de notes preses per Guerau Pere Balle.
34
1551 desembre 7, Palamós
Pere Mascort, sabater de Santa Eugènia de Vila-romà, a fi de satisfer a Joan Viader, rector
de dita parròquia, procurador de Bartomeu Duran, prevere de Barcelona, cert deute, s'encarrega un censal de 20 sous de pensió, que dit Bartomeu feia als Aniversaris de la parròquia de
Santa Maria de Palamós, i hipoteca una casa enrunada situada a Santa Eugènia, al carrer dit
de Sant Joan, que havia comprat a Joan Viader.
E. Bernat Domènec Pérez, de Palamós.
35
1552 novembre 14, Palamós
Caterina Voló, vídua de Pere Resclosa, draper de Palamós, ven a Jaume Bonet i Antoni
Font, preveres, procuradors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, un censal de 12 sous
de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Bernat Domènc Pérez.
36
1553 març 13, Palamós
Antoni Oliver, mariner de Palamós, i la seva esposa Margarida, atès que Pere Ropidera,
fuster de la mateixa vila, els havia venut un pati i jardí situats a Palamós pel preu de 50 lliures,
amb pacte que 5 lliures fossin donades als procuradors dels Aniversaris per sufragar un aniversari instituït per dit Ropidera, venen a Jaume Bonet i Antoni Font, procuradors dels Aniversaris, 5 sous de cens pel preu de 5 lliures bar.
E. Bernat Domènec Pérez.
37
1553 maig 2, Palamós
Bartomeu Vergonyós, paraire de Palamós, tutor donat a Pere Bertran, fill i hereu de Damià
Bertran, mariner de Palamós, fa donació a Margarida, germana de dit Pere, de 50 lliures que
ella constitueix en dot per a Miquel Margarit, teixidor de llana d'Osor, de qui rep el tantumdem.
E. Bernat Domènec Pérez, de notes preses per Guerau Pere Balle. Document tallat de les
parts superior i inferior.
38
1553 maig 19
Antoni Blanch, pagès de Vall-llobrega, ven a Jaume Bonet i Antoni Font, preveres, procuradors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, un censal de 12 sous pel preu de 12 lliures
que li són satisfetes amb altres tantes procedents d'una lluïció feta als mateixos per Baldiri Maimó,
mercader de Palamós.
E. Bernat Domènec Pérez.
39
1554 desembre 29, Palamós
Pere Salvà i la seva esposa Margarida venen [als administradors dels Aniversaris de Santa
Maria de Palamós], un censal de 40 sous de pensió que els fa Joan Francesc Valentí, pel preu
de 40 lliures.
E. Bernat Domènec Pérez.
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4O
1555 agost 6
Miquel Morató, treballador de Mont-ras, que ha comprat el mas Gafa pel preu de 90 lliures,
a fi de satisfer-ne el preu, ven a Guerau Verdera, bracer, i Antoni Arbenga, paraire de Palamós,
marmessors de Joan Arbenga, també paraire de Palamós, un censal de 24 sous de pensió pel
preu de 24 lliures,
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
41
1556 novembre 17, Palamós
Pere Soler i la seva mare i tutora Eulàlia venen a la confraria [de Santa Maria de Palamós]
un censal de pensió 12 sous pel preu de 12 lliures.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
42
1557 març 23, Palamós
Vicenç Boixadors, baster de Palamós i la seva esposa Eleonor, venen a Rafael Agustí, beneficiat de Santa Maria de Palamós i Jaume Bonet, procuradors dels Aniversaris d'aquesta església, un censal de 12 sous pel preu de 12 lliures.
E. Joan Pagès, de notes presses per Guerau Pere Balle.
43
1557 abril 2, Palamós
Jeroni Canya, mercader i tintorer natural de la Bisbal i veí de Calonge, ven a Rafael Agustí,
protector dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, a carta de gràcia, un censal de 21 sous
pel preu de 21 lliures.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
44
1557 maig 26, Palamós
Antoni Guàrdies, paraire de Palamós, fill i hereu de Pere Guàrdies, mestre d'aixa, ven a
Rafael Agustí, Joan Mascort, Jaume Albertí, Joan Baulida, Nicolau Font i Andreu Massanet,
preveres de Santa Maria de Palamós, que paguen amb diners procedents de dos aniversaris llegats per Antònia Albert, vídua i d'altres dos, llegats per Caterina Vila, un censal de 41 sous
9 d. pel preu de 41 lliures 15 sous, que són part del censal de pensió 71 sous que Pere Esteva,
septor de roba, la seva esposa Antiga i el seu fill Joan Esteva havien venut a Elisabet, esposa
de Pau Serinyana i tutora de Caterina, Eleonor i Anna, filles de dit Pau, l'any 1526 [núm. 16].
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
45
1558 juny 29, Palamós
Joan Tomàs Alzines i Navarro, fill i hereu de Joan Navarro, donzell de Palamós, a fi de
dotar els aniversaris instituïts pel seu pare, cedeix a Rafael Agustí i Joan Baulida, protectors
dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, els seus drets sobre un censal que Antoni Vidal
i Joan Vidal, també de Palamós, havien venut al seu pare el 1540.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
46
1558 setembre 1, Palamós
Antoni Barceló, paraire de Palamós, a fi de dotar amb 12 lliures la institució de dos aniversaris feta per la seva esposa Eulàlia, ven a Rafael Agustí i Joan Baulida, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, censal de 12 sous de pensió.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
47
1558 octubre 23, Palamós
Antoni Simón, fill i hereu d'altre Antoni Simón, pescador de Palamós, amb consentiment
dels seus tutors, Pere Colls des Guilar, treballador de Vila-romà, i Segimon Simón àlias Cabera, de Palamós, ven a Rafael Agustí i Joan Baulida, procuradors dels Aniversaris de Santa Ma-
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ria de Palamós, a carta de gràcia, un censal de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
48
1558 desembre 6, Palamós
Francesc Calvo, teixidor de lli de Palamós, ven a Rafael Agustí i Joan Baulida, protectors
dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, un censal de 6 sous de pensió per 6 lliures.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
49
1559 gener 11, Palamós
Antoni Barceló, treballador de Palamós, a fi de dotar un aniversari instituït per Ramon Fausola, de qui és successor, crea a Rafael Agustí i Joan Baulida, protectors dels Aniversaris de
Santa Maria, censal de 5 sous de pensió.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balles.
5O
1559 març 5, Palamós
Joan Gamira, mestre d'aixa de Palamós, a fi de dotar un aniversari instituït a Santa Maria
de Palamós pel seu germà, Francesc Gamira, també mestre d'aixa, crea censal de 5 sous de pensió a favor de Rafael Agustí i Joan Baulida, procuradors dels mateixos Aniversaris.
E. Joan Pagès, de notes preses per Guerau Pere Balle.
5 1
1559 novembre 14
Codicil d'Antoni Bataller de la Creu, d'Ullastret, que modifica un testament atorgat davant
el notari Balle i Capdevila, de la Bisbal, i disposa un llegat per al seu nét, Antoni.
E. Antoni Rovira, n. p. d'Ullastret.
52
1559 desembre 4, Pals
Pere Solivera, pagès de Pals, en nom propi i d'Anna Solivera, propietària del mas Solivera
de Pals, de la qual es transcriu l'escriptura de poders, ven a Rafael Agustí i Roc Sabater, protectors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, que compren amb diners procedents de la
lluïció feta per Isabel, vídua de Joan Oliver, sabater de Palamós, a carta de gràcia, un censal
de 19 sous de pensió per 19 lliures, i dóna com a fermança Antoni Frigola de la Creu, amb
escriptura especial, feta a la Bisbal en data 5 de setembre de 1559.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
53
1560 març 28, Palamós
Caterina Massa, vídua de Salvador Massa, mestre d'aixa de Palamós, filla i hereva de Caterina Albert, a fi de dotar un aniversari instituït per la seva mare, crea i ven a Rafael Agustí
i Roc Sabater, procuradors dels Aniversaris de Santa Maria, un censal de pensió 6 sous.
E. Joan Pagès.
54
1560 abril 3, Palamós
Jaume Esteva, calafat de Palamós, que deu 20 lliures a la marmessoria de Caterina Bou,
de la mateixa vila, esposa en terceres núpcies de Pere Bou, paraire, i en quartes d'Antoni Font,
també paraire de Palamós, per raó d'una casa que ha comprat a la mateixa marmessoria pel
preu de 25 lliures, ven a Bartomeu Vidal, rector de Palau-sator i Antoni Pera, marmessors de
dita Caterina, censal de 20 sous de pensió.
E. Pere Joan Salvador, n. p. de Palamós.
55
1560 setembre 17, Palamós
Narcisa Sabet, vídua de Bartomeu Sureda àlias Sabet, pagès de Sant Mateu de Vall-llobrega,
fa donació per causa de núpcies a la seva filla Antiga de 30 lliures i aixovar, que ella constitueix
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en dot per a Joan Gafa, treballador de Palamós, de qui rep el tantumdem.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
56
1560 octubre 27, Calonge
Guerau Vallmanya, pagès de Calonge, amb consentiment d'altre Guerau Vallmanya, assaonador del mateix lloc i tutor seu, ven a carta de gràcia a Ponç Dalmau, prevere de Palamós
que compra amb béns propis, 3 vessanes d'una terra de cabuda total de 7, situada a l'indret
de Puig de la Pera, pel preu de 24 lliures bar.
E. Joan Pagès, n. p. de Calonge.
57
1561 gener 23, Palamós
Per Bertran, mariner de Palamós i la seva esposa Margarida, a fi de pagar a Artau Moner,
treballador de Palamós, certes obres fetes a la seva casa del carrer del Portalet, venen a Rafael
Agustí i Roc Sabater, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, que compren amb diners procedents de certa lluïció feta per Antoni Carreras, de Begur, un censal de 25 sous de pensió per
25 lliures.
E. Pere Joan Salvador, n. p. de Palamós
58
1561 juny 29, Palamós
Damià Pasqual, paraire de Palamós, la seva esposa Elisabet i la seva mare Justina, venen
a Rafael Agustí i Roc Sabater, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, un censal de 12 sous
de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Pere Joan Salvador, n. p. de Palamós. Deteriorat.
59
1561 juliol 31, Palamós
Caterina Valentí, vídua de Bernat Valentí, mercader de Palamós, trobant-se malalta, institueix a l'església de Santa Maria de Palamós una missa i absolta mensual per la dotació de
la qual dóna a Rafael Agustí i Roc Sabater, procuradors dels Aniversaris, 12 lliures, i rep d'ells
la promesa de celebració.
E. Pere Joan Salvador, n. p. de Palamós.
6O
1560 agost 4, Palamós
Margarida, vídua de Miquel Pujol, apotecari de Palamós, i el seu fill Antoni Pujol, a fi
de dotar amb 38 lliures 10 s. 7 aniversaris i un censal creats a l'església de Santa Maria de Palamós pels seus predecessors, cedeixen a la mateixa església un censal de pensió 7 sous que els
fa Pere Pelegrí de Vall-llobrega, i que dit Pelegrí havia venut a Joan Tavell, cirurgià, el 1515;
un censal de pensió 10 sous que els fa Salvador Teixidor, del veïnat de Fonts, de Calonge, i
que havia estat venut a Joan Tavell el 1458; un censal de 7 sous de pensió que els fa Baldiri
Reverter, de Calonge, i que havia estat venut a Rafael Pujol, apotecari de Palamós, el 1539 [núm.
22], i un censal de 17 sous de pensió que Antoni Cors àlias Blanch, de Calonge, havia venut
a Joan Tavell, cirurgià, el 1544.
E. Pere Joan Salvador, n. p. de Palamós.
61
1564 febrer 29, Palamós
Bartomeu Vidal, prevere i Antoni Pera Pera, marmessors d'Elisabet Bou, vídua en terceres
núpcies de Pere Bou, i en quartes, d'Antoni Font, cedeixen a Rafael Agustí i Roc Salvador, protectors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, un censal de 50 sous de pensió venut per
Joan Maimó als atorgants en 1560; un censal de 20 sous de pensió, venut per Jaume Esteva,
calafat, el 1560 [núm. 54], i un censal de pensió 12 sous, venut, també el 1560 per Baldiri Vilallonga, sastre de Palamós
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
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62
1564 març 22, Palamós
Antoni Bassa, treballador natural de Calonge i veí de Palafrugell, i la seva esposa Margarida, a fi de pagar cert deute, venen a Rafael Agustí i Roc Sabater, protectors dels Aniversaris
de Santa Maria de Palamós, que compren amb diners procedents de lluïcions del benefici de
Sant Jaume i dels aniversaris d'Elisabet Bou, un censal de 51 sous de pensió per 51 lliures.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
63
1565 novembre 21, Palamós
Pere Sala, teixidor de lli de Palamós, a fi de pagar una terra comprada a Joan Tomàs Alzines, situada a Vila-romà, indret de Pradells, de 6 vessanes de cabuda, ven a aquest un cens
de 6 sous de pensió.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
64
1566 març 4, Palamós
Testament d'Antoni Bernat, mercader de Palamós, que pren per marmessors Antic Brugarol i Codina, notari de Palafrugell, Rafael Deuloféu, de la Bisbal, i la seva pròpia esposa, Caterina; elegeix sepultura al cementiri de la vila de Palamós i institueix hereva universal la seva
ànima per sufragis a celebrar a Santa Maria de Palamós.
E. Antic Brugarol, n. p. de Palafrugell. Cf. núm. 20.
65
1566 maig 25, Palamós
Pere Massó, sastre de Palamós, que a fi de dotar un aniversari instituït per la seva esposa
Anna, ven a Joan Badia i Rafael Agustí, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, un censal
de 5 sous de pensió.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
66
1566 juny 17, Palafrugell
Caterina Real, vídua del noble Pere Real de Fontclara, del terme del castell de Palau-sator,
a fi de completar cert contracte passat amb Climent Comes, mercader de Roses, procurador
de Joana Rafaela Roig, vídua d'Andreu Roig, mercader de Roses, que en primeres núpcies fou
esposa de Joan Resclosa, mercader de Palamós, fa cessió insolutum a dita Rafaela d'un censal
de 50 sous de pensió que Ramon Coll, pagès del veïnat del Guilar, parròquia de Santa Eugènia
de Vila-romà, havia venut a Joan Resclosa, germà de dita Caterina, el 1544, i que ella té per
albarà signat per dit Joan Resclosa l'any 1545.
E. Antic Brugarol Codina, n. p. de Palafrugell.
67
1567 juliol 27, Palamós
Pere Massó, sastre de Palamós, ven a Antoni Amat i Roc Sabater, preveres, procuradors
dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, que compren amb diners procedents de certa fundació feta per Jaume Rotllan, també de Palamós, un censal mort de pensió 5 sous pel preu
de 5 lliures.
E. Joan Pagès.
68
1568 març 4, Palamós
Nicolau Compta, tintorer de Palamós, a fi de dotar un aniversari fundat per Gabriela Compta,
esposa seva, ven a Antoni Amat i Roc Sabater, protectors dels Aniversaris de Santa Maria de
Palamós, un censal mort de 6 sous de pensió.
E. Joan Pagès.
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69
1568 octubre 13
Bernat Gorgoll, paraire de Palamós, i la seva esposa Anna, propietària dels béns que foren
d'Antoni Font, prevere de Palamós, a fi de dotar una missa d'estaca setmanal fundada per aquest,
venen a Antoni Amat i Roc Sabater, protectors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós,
un censal de 50 sous bar.
E. Joan Pagès.
7O
1568 desembre 1, Palamós
Joan Tavell, cirurgià de Palamós, ven a Antoni Amat i Roc Sabater, procuradors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, un censal de 103 sous de pensió per 103 lliures, i el mateix,
amb poders que es transcriuen de Pere Ponç Sobirà, mercader de Girona i cosí seu, presta
fermança.
E. Joan Pagès.
71
1570 gener 17, Palamós
Rafael Rotllan, teixidor de lli de Palamós, fa donació per causa de núpcies a la seva germana Margarida de 12 lliures i objectes que s'enumeren, que ella aporta en dot al seu marit, Joan
Ifernet, treballador natural de França veí de Palamós.
E. Pere Joan Salvador. Cf. núm. 73.
72
1570 gener 17, Palamós
a) còpia del núm. 71.
b) Margarida, esposa de Joan Ifernet, defineix al seu germà Rafael [Rotllan] la seva legítima sobre els béns que foren del seu pare, Pere Rotllan.
E. Pere Joan Salvador.
73
1570 febrer 19, Palamós
Joan Ifernet, treballador de Palamós firma rebut al seu cunyat, Rafael Rotllan, de tot el
contingut a les cartes nupcials signades el 17 de gener anterior [núm. 71].
E. Pere Joan Salvador.
74
1570 març 7, Palamós
Joan Grec i Caterina, esposos veïns de Calonge, venen a Francesc Maimó, mercader de Palamós, un cens de 100 sous de pensió pel preu de 100 lliures.
E. Pere Joan Salvador.
75
1570 maig 31, Palamós
Caterina Massa, vídua de Salvador Massa, i llurs fills, Salvador i Francina, venen a Joan
Mascort i Joan Roger, protectors dels Aniversaris de Santa Maria de Palamós, un censal de
pensió 50 sous pel preu de 50 lliures.
E. Joan Pagès.
76
1570 novembre 7, Palamós
Francesc Maimó, mercader de Palamós, ven a Joan Baulida, beneficiat de Santa Maria de
Palamós, com a privada persona, el censal que Joan Grec i Caterina, esposos, de Calonge, li
havien creat, per 100 lliures [núm. 74].
E. Joan Pagès.
77
1571 agost 31, la Bisbal
Pere Maria, teixidor de lli de la Bisbal, ven a Jeroni Metge, paraire de Palamós, un censal
de 30 sous de pensió pel preu de 30 lliures.
E. Francesc Vinyes, n. p. de la Bisbal. Cf. núm. 91.
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78
1572 març 27, Girona
El vicari general Traver, aprova la clàusula del testament d'Antoni Baulida que institueix
una missa diària a Santa Maria de Palamós.
E. Antic Onofre Steldat, de la cúria eclesiàstica. Cfr. ADG, Institucions de Causes pies,
Llib. 1, f 128 v.
79
1572 agost 24, Palamós
Testament de Damià Caixa, prevere, beneficiat de Palamós, que llega al seu fill Joan Tomàs
una casa situada al carrer del Portalet de Palamós i institueix hereva universal la seva ànima.
E. Nicolau Balle, n. p. de Palamós.
8O
1574 gener 30, Palamós
Els marmessors de Jaume Tavell, fuster i boter de Palamós cedeixen a Joan Roger i Antoni
Font, preveres, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, diversos censals que s'enumeren a
fi de dotar sufragis.
E. Joan Pagès. Cfr. ADG, Institucions de Causes pies, Llib. 1, f 170.
81
1574 març 6, Palamós
Joan Llitrà, de Palamós, cedeix censals per dotar un aniversari en sufragi de la seva esposa,
Rafaela Llitrà.
E. Joan Pagès.
82
1574 maig 13, Palamós
Pere Roig, prior de Santa Maria de Roses, i Joan Rossell, mercader de Castelló, marmessors
de Rafaela Rosa, venen a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels aniversaris de Santa Maria
de Palamós, un censal de 50 sous de pensió per 50 lliures.
E. Joan Pagès.
83
1576 maig 26, Palamós
Victòria Bertran, vídua de Miquel Bertran, paraire de Palamós, defineix a Caterina Salamó, esposa de Montserrat Salamó, pescador de Palamós, les seves accions sobre els béns de
Joan Bertran, pare de dita Caterina.
E. Joan Pagès.
84
1576 juliol 3, Palamós
Pere Massó, calafat de Palamós, el seu gendre Pere Croanyes i la seva esposa, Rafaela Massó, venen a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, un censal
de 30 sous de pensió pel preu de 30 lliures.
E. Joan Pagès.
85
1577 gener 11, la Bisbal
Antoni Vidal, de Vall-llobrega, fa heretament a la seva filla Antiga de 100 lliures, que ella
aporta en dot a Jaume Pagès, blanquer de la Bisbal.
E. Galceran Pons, n. p. la Bisbal.
86
1577 febrer 16, Palamós
Antoni Agullarés, mariner de Palamós, i la seva esposa Margarida, venen a Joan Roger i
Antoni Font, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, un censal de 25 sous de pensió per
25 lliures.
E. Nicolau Balle.
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87
1577 octubre 12, Palamós
Salvadora Maruny, vídua de Joan Maruny de Palamós, a fi de dotar aniversaris en sufragi
del seu marit, crea i ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, un censal de 6 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Joan Pagès.
88
1578 juny 6, Palamós
Margarida Quinsà, vídua de Sebastià Maig, traginer de Palamós, fa donació al seu fill, Francesc Maig, de tots els seus béns.
E. Joan Pagès.
89
1578 juliol 16, Palamós
Testament de Joan Gafa, bracer de Palamós, que institueix hereva la seva ànima per a la
celebració d'aniversaris.
E. Miquel Balla. Amb nota sense cloure d'inventari de béns.
9O
1579 maig 26, Palamós
Francesc Lleó, Pere Bussot i Jeroni Jutge, jurats, i Joan Francesc Valentí, Nicolau Canyet,
Sebastià Pla, i Antoni Saguer síndics de la universitat dels homes de Palamós, a fi de sufragar
les despeses d'una torre i baluart que es proposen d'edificar, venen i creen a favor de Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris de Santa Maria, un censal de 200 sous de pensió
pel preu de 200 lliures.
E. (...) Deteriorat.
91
1579 desembre 21, Palamós
Francesc Metge, mercader de Palamós, a fi de dotar tres aniversaris instituïts pel seu pare,
Jeroni Metge, cedeix a Joan de Palamós, un censal de pensió 30 sous [núm. 71] que li fa Pere
Maria, teixidor de lli de dita vila.
E. Nicolau Balle.
92
1579 desembre 21, Palamós
Francesc Metge, per completar la dotació dels aniversaris instituïts pel seu pare, ven a Joan
Roger i Antoni Font, procuradors dels Aniversaris, un censal de 6 sous de pensió pel preu de
6 lliures.
E. Nicolau Balle.
93
1580 maig 13, Palamós
Francesc Pi, barriler de Palamós, i la seva esposa Margarida, venen a Joan Roger i Antoni
Font, procuradors dels Aniversaris, un censal de 20 sous 6 d. de pensió pel preu de 20 lliures
10 sous, que aquests satisfan de diners de lluïcions fetes per en Tomasi, treballador de Pals,
Felip Ribas i Terradas, i Antoni Mascort.
E. Nicolau Balle.
94
1580 maig 17, Palamós
Antoni Gotas, corder de Palamós, fill i hereu d'altre Antoni Gotas, ven a Joan Roger i Antoni Font, procuradors dels Aniversaris, un censal mort de 12 sous sobre els seus béns, a fi de
dotar una aniversari instituït en testament pel seu pare.
E. Nicolau Balle.
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95
1581 juny 1, Palamós
Bernat Valentí, mercader i jurat de la vila de Palamós, a fi de dotar amb 12 lliures un aniversari solemne instituït pel seu pare, Pere Valentí, ven i crea a Joan Roger i Antoni Font, procuradors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió.
E. Nicolau Balle.
96
1582 maig 15, Palamós
Antoni Llorens, boter de Vinaròs, com a marmessor de Pere Molla, finat a Vinaròs després
d'haver instituït un aniversari perpetu a Palamós dotat amb 6 lliures, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris, un censal de pensió 6 sous sobre els béns de la seva
marmessoria.
E. Nicolau Balle.
97
1582 maig 30, Palamós
Caterina Massó, vídua, hereva i marmessors d'Antoni Massó, calafat de Palamós, a fi de
dotar l'aniversari instituït pel seu marit amb 6 lliures, ven i crea a Joan Roger i Antoni Font,
protectors dels Aniversaris, un censal de 6 sous de pensió.
E. Nicolau Balle.
98
1582 agost 1, Palamós
Jaume Mauri, menor de dies, mestre d'aixa i mariner de Palamós, a fi de satisfer el preu
d'una casa que ha comprat a Joan Canyet, sabater de la mateixa vila, li ven un censal mort
de 80 sous de pensió pel preu de 80 lliures.
E. Nicolau Balle. Cf. núms. 194 i 264.
99
1582 agost 7, Palamós
Rafael Salamó, mestre d'aixa de Palamós, ven a Antoni Font, prevere, Sebastià Pla i Bernat
Esteva, marmessors de Segimon Colls Garcia, paraire de la mateixa vila, un censal de 48 sous
de pensió pel preu de 48 lliures.
E. Nicolau Balle.
100
1582 agost 19, Palamós
Joan Resclosa, pagès de Vila-romà, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris, un censal de 18 sous de pensió per 18 lliures que li són satisfetes amb diners llegats per
Joan Bonet, prevere beneficiat de Palamós, a fi d'instituir un aniversari.
E. Nicolau Balle.
101
1583 gener 6, Calonge
Joan Lloret del Mar, pagès de Calonge, fill i hereu d'altre Joan Lloret, ven a Narcís Fina,
paraire de Palamós, el seu dret sobre dues migeres censals de blat que li feia des de 1554 Antoni
Reverter, paraire de Calonge, pel preu de 14 lliures.
E. Joan Pagès, n. p. de Palamós.
102
1583 març 18, Palamós
Joan Guinau, mercader de Palamós, a fi de dotar un aniversari instituït per la seva esposa
Rafaela amb 12 lliures, ven a Joan Roger i Antoni Font, procuradors dels Aniversaris, un censal de pensió 12 sous sobre els seus propis béns.
E. Nicolau Balle.
103
1583 maig 22, Palamós
Sebastià Pla, ferrer i batlle de Palamós, i Bernat Esteve, abaixador, marmessors de Segimon
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Colls Garcia, paraire de la mateixa vila, doten amb 48 lliures un aniversari instituït per aquest
darrer, venent a Joan Roger i Antoni Font, procuradors dels Aniversaris, un censal de 48 sous
de pensió.
E. Nicolau Balle.
104
1583 juliol 19, Calonge
Montserrat Lloret, vídua de Jeroni Rosselló àlias Lloret, mulater de Calonge, i el seu fill
Joan Lloret, fan donació a Anna, filla i germana seva respectivament, de 70 lliures i aixovar,
que ella constitueix en dot per al seu futur marit, Antoni Sala, pagès del veïnat de Rifret, de
la baronia de Calonge, de qui rep el tantumdem.
E. Nicolau Balle.
105
1584 desembre 1, Palamós
Bernat Esteve, paraire de Palamós, a fi de dotar amb 18 lliures un aniversari solemne i un
altre simple, instituïts pel seu pare, Bernat Esteve, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors
dels Aniversaris, un censal de 18 sous de pensió sobre els seus propis béns.
E. Nicolau Balle.
106
1584 desembre, 8, Palamós
Segimon Vinyals, calafat de Palamós, a fi de complir una concòrdia amb Bernat Bonet per
restituir 10 lliures que Joan Bonet, prevere difunt de Palamós, fill de dit Bernat, li havia prestat
gratuïtament, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris, un censal de 10 sous
de pensió.
E. Nicolau Balle.
107
1585 gener 13, Palamós
Jaume Verdera àlias Vila, teixidor de Palamós, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors
dels Aniversaris, un censal de 22 sous de pensió pel preu de 22 lliures, que li són satisfetes amb
part de les 40 de la marmessoria de Joan Bonet, prevere de la mateixa vila.
E. Nicolau Balle.
108
1586 maig 2, Palamós
Francina, vídua de Pere Simón, mestre d'aixa de Palamós, en nom propi i com a tutora
del seu fill Joan Simón, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris, un censal
de 30 sous de pensió pel preu de 30 lliures que li són satisfetes amb diners procedents de la
venda de béns de la marmessoria de Jeroni Jutge, calsater de Palamós.
E. Nicolau Balle.
1 O9
1587 maig 6, Palamós
Caterina Pujol, vídua de Joan Pujol, mariner de Palamós, a fi de satisfer un debitori que
tenia firmat a favor de Francesc Rotllan, traginer de la mateixa vila, ven a Nicolau Balle, notari
públic a carta de gràcia, un terra de mitja vessana de cabuda, situada a la parròquia de Vilaromà i que tenia per compra feta a Rafaela Massó, esposa de Ponç Croanyes, mariner de Palamós, pel preu de 50 lliures i 10 sous.
E. Mateu Balle.
1 1O
1588 desembre 5, Palamós
Antoni Trincadell, bracer de Palamós, ven a Margarida Esteve, esposa de Montserrat Esteve, pagès de la Fosca, parròquia de Vila-romà, a fi de pagar-li una terra que li ha comprat,
un censal de 40 sous de pensió pel preu de 40 lliures.
E. Nicolau Balle.
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111
1589 març 11, Palamós
Bernat Esteve, abaixador de Palamós, a fi de dotar amb 12 lliures un aniversari instituït
per la seva esposa Rafaela, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris, un
censal de 12 sous de pensió sobre els seus propis béns.
E. Nicolau Balle.
1 12
1589 maig 29, Palamós
Ponç Selva, fill i hereu d'Antoni Selva, paraire de Palamós, a fi de dotar amb 50 lliures un
aniversari instituït pel seu pare, ven a Joan Roger i Antoni font, protectors dels Aniversaris,
un censal de 50 sous de pensió sobre els seus propis béns.
E. Nicolau Balle.
113
1589 juny 26, Castelló
Joan Xatart, treballador de Castelló d'Empúries, ven a Joan Llitrà, mercader de Palamós,
procurador junt amb Joan Pau Llitrà, fill seu, d'Anna Sendra i L·lausàs, esposa d'aquest, nora
de l'altre Llitrà, i filla i hereva d'Antoni Llausàs i Sendra, mercader de Palamós a fi de pagarlos una casa que els ha comprat, per 35 lliures, situada a Castelló, indret de Puig Salner, un
censal de 28 sous de pensió pel preu de 28 lliures.
E. Miquel Falcó, notari de la notaria de Castelló dita vulgarment de Mollet.
114
1589 juny 27, Palamós
Eulàlia Andreu i Padrosa, vídua de Baudili Pou, mariner de Sant Feliu de Guíxols, i filla
i hereva de Gueraua Andreu i Padrosa, a fi de dotar amb 48 lliures uns aniversaris i misses
d'estaca instituïts per la seva mare, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris,
un censal de pensió 48 sous.
E. Nicolau Balle.
1 15
1590 abril 23, Palamós
Joan Gotas, sabater de Palamós, ven a Joan Roger i Antoni Font, protectors dels Aniversaris, un censal de 15 sous de pensió pel preu de 15 lliures, que li són satisfetes de lluïcions fetes
per Guerau Gotarra àlias Oller, de Torrent, i Narcís Fina, paraire de Palamós.
E. Nicolau Balle.
1 16
1592 abril 21, Palamós
Miquel Mauri, fill d'altre Miquel Mauri, mestre d'aixa de Palamós, i de Margarida, després
casada en segones núpcies amb Antoni Agustí, a fi de satisfer a Àngel Agustí, mariner de Palamós allò que han establert en certa concòrdia, li ven com a legítim administrador de Miquel
Agustí, fill seu i de Margarida, filla i hereva de l'anterior Margarida, un censal de 160 sous
de pensió pel preu de 160 lliures.
E. Joan Marigó, n. p. de Palamós.
1 17
1592 maig 31, Palamós
Francesc Metge, fill d'altre Francesc Metge, paraire de Palamós, i d'Anna Metge i Carreras,
com a hereu de la seva mare i a fi de dotar amb 12 lliures un aniversari instituït per la mateixa,
ven a Joan Roger i Joan Agustí, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió
sobre els seus propis béns.
E. Nicolau Balle.
118
1593 gener 7, Palamós
Testament d'Anna Soler, esposa de Pere Soler, mestre d'aixa de Palamós que traballa actualment a la drassana de Barcelona, i vídua en primeres núpcies de Joan Mercader, barriler
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de Palamós, que funda un aniversari perpetu simple dotat amb 6 lliures i institueix hereu el
seu marit.
E. Joan Marigó.
119
1593 novembre 10, Palamós
Joan Guinau, mercader de Palamós, ven a Miquel Solivera, rector, i Joan Roger, beneficiat,
marmessors de Clara Sabater, esposa de Pere Sabater, mariner de Palamós, a fi de satisfer-los
el preu de 25 lliures, valor d'una peça de terra de la marmessoria que afronta a orient amb
el mar i a ponent amb el camí que va al monestir de Santa Maria de Gràcia, un censal de pensió
25 sous.
E. Nicolau Balle.
120
1594 gener 22, Palamós
Magí Casp, batlle de Palamós, a requeriment de Rafael Solivera, rector, Anna, vídua de
Rafael Rotllan i Nicolau Vinyals, mariner, obrer de l'hospital de pobres de la vila, ordena publicar el testament de Rafael Rotllan, firmat el 24 d'agost de 1586, que prengué per marmessors
els requeridors, instituí un aniversari solemne a la parròquia i un de simple a la Mare de Déu
de Gràcia, i llegà la seva casa, després de reservar-ne l'usdefruit a la seva esposa i a la seva
germana, a l'esmentat hospital.
E. Joan Marigó.
121
1594 febrer 26, Palamós
Pere Soler, mestre d'aixa de Palamós, institueix dos aniversaris a celebrar a Santa Maria
de Palamós, en memòria de la seva primera esposa Margarida, i de la seva esposa actual, Anna,
i, a fi de dotar-los amb 12 lliures, consigna a Miquel Solivera, rector, i a Antoni Garau, beneficiat, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió que li fa Guerau Micalet, teixidor de llana i de lli de l'esmentada vila.
E. Miquel Almar, n. p. de Palamós.
122
1594 abril 8, Palamós
Pere Darder, botiguer de Palamós, institueix un aniversari solemne en memòria del seu fill,
Miquel Darder, i, a fi de dotar-lo, cedeix a Miquel Solivera, rector, i Joan Roger, beneficiat,
protectors dels Aniversaris, 12 sous de pensió sobre els seu propis béns.
E. Miquel Almar.
123
1594 juliol 12, Palamós
Domènec Casanovas, mercer de Palamós, la seva esposa Anna i el pare d'aquesta, Manòlios Grego, calafat, a fi de satisfer el preu de certa terra que els han venut Francisco del Castillo, prior del monestir de Santa Maria de Gràcia, Miquel Solivera, rector, Montserrat Metge,
barriler, obrer de l'Hospital de pobres, i Anna Rotllan, com a marmessors de Rafael Rotllan,
pel preu de 40 lliures, els venen un censal de pensió 40 sous.
E. Miquel Almar. Cf. núm. 120.
124
1595 setembre 24, Palamós
Pere Carles, mestre de cases vingut de França, i la seva esposa Margarida, venen a Joan
Forsor, mariner de Palamós i a la seva esposa Beneta Forsor i Canyeta, un censal de 14 sous
de pensió pel preu de 14 lliures.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 207.
125
1596 febrer 3, Palamós
Jerònima Samora i Maig, vídua de Miquel Maig, pescador de Palamós, a fi de rescatar el
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seu fill Bernat, captiu, venen a Jordi Barneia, mariner de la mateixa vila, un censal de 10 sous
de pensió pel preu de 10 lliures.
E. Joan Marigó.
126
1596 març 12, Palamós
Antoni Mir, calafat de Palamós, ven a Miquel Solivera, rector, i Antoni Font, protectors
dels Aniversaris i marmessors de Damià Caixa, també prevere de Palamós, a fi de satisfer el
preu d'una casa que havia estat d'aquest darrer, situada al carrer del Portalet, un censal de
50 sous de pensió pel preu de 50 lliures.
E. Joan Marigó. Cf. núm. 79.
127
1596 abril 30, Palamós
Caterina Gras, vídua de Joan Gras, sabater de Palamós, a fi de satisfer el preu d'una casa
que ha comprat a Sebastiana Corona, vídua de Miquel Corona, de Palamós, ven a Miquel Solivera i Antoni Font, protectors dels Aniversaris, un censal de 35 sous de pensió, pel preu de
35 lliures.
E. Joan Marigó.
128
1597 febrer 3, Palamós
Pere Bosch, calafat de Palamós, i la seva esposa Eulàlia, a fi de pagar el dot de la seva filla,
venen a Narcís Fina, paraire de la mateixa vila, un censal de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Joan Marigó.
129
1598 maig 17, Palamós
Nicolau Balle, notari de Palamós, ven a Miquel Solivera, rector i Antoni Font, beneficiat,
protectors dels Aniversaris, que paguen amb diners provinents de la fundació dels aniversaris
de Pere Soler [núm. 121] i de Joan Picaperes, beneficiat de Palamós, un censal de 30 sous de
pensió pel preu de 30 lliures.
E. Miquel Pujades.
130
1598 desembre 6, Palamós
Nicolau Vidal, carnicer de Palamós, la seva esposa Narcisa Carbonell i Vidal i el seu fill,
Francesc Vidal, a fi de satisfer el preu d'una possessió comprada el 1571 a Joan Carles, pagès
de Torroella de Montgrí, fill de Montserrat Carles, venen a Domènec Calvo i Antoni Agustí,
protectors dels Aniversaris, un censal de 162 sous de pensió pel preu de 162 lliures.
E. Miquel Pujades.
131
1599 febrer 18, Palamós
Eufràsia Mascort i Balle, vídua de Mateu Balle, notari de Palamós i hereva d'Antoni Mascort, mercader, a fi de dotar tres aniversaris i misses d'estaca fundats pel seu pare, ven a Domènec Calvo i Antoni Agustí, protectors dels Aniversaris, un censal de 60 sous de pensió per 60 lliures.
E. Miquel Pujades.
132
1599 octubre 2, Palamós
Caterina Frigola i Balle, esposa de Joan Balle, de Palamós, i filla i hereva d'Antic Frigola
de la Creu, pagès de Palafrugell, defineix a Montserrat Frigola, traginer de Palafrugell, oncle
seu, fill d'Antoni i Francina, la legítima per 200 lliures.
E. Miquel Pujades. Una nota adverteix que 70 lliures foren pagades a l'acte, i de les 130
restants en fou firmat debitori, del que dit Frigola féu cessió a mestre Carles.
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133
1599 octubre 2, Palamós
Montserrat Frigola, traginer de Palafrugell, firma a Caterina Frigola i Balle, esposa de Joan
Balle, escrivent de Palamós, rebut de 70 lliures, que són part de les 100 de les que dita Caterina
havia firmat rebut a Antic Deuloféu, pagès del veïnat de la Garriga, oncle de dita Caterina,
insolutum de 200 lliures dels drets hereditaris de la mateixa Caterina.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 142.
134
1599 octubre 19, Palamós
Francesc Llampis, ferrer de Palamós, ven a Eulàlia Espanyol i Colls, vídua de Pere Espanyol, pagès del veïnat de Santa Margarida de Palafrugell, i, en primeres núpcies, d'Antoni Colls,
pagès de Palamós, un censal de 50 sous de pensió pel preu de 50 lliures.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 189.
135
1600 gener 6, Palamós
Francesc Llampis, ferrer de Palamós, a fi de satisfer a Antoni Llampis, ferrer de Barcelona
i germà seu, el preu d'una casa que li ha comprat, ven a Domènec Calvo i Antoni Agustí, beneficiats, protectors dels Aniversaris, que paguen amb diners procedents d'una lluïció feta per
Montserrat Caner, barriler, un censal de 28 sous de pensió pel preu de 28 lliures.
E. Miquel Pujades.
136
1600 maig 28, Palamós
Joan Pau Llitrà, mercader de Palamós, a fi de dotar amb 124 lliures dos aniversaris solemnes i una missa d'estaca instituïts pel seu pare, Joan Llitrà, ven a Antoni Agustí i Domènec
Calvo, protectors dels Aniversaris, un censal de 124 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Miquel Pujades.
137
1600 juliol 4, Palamós
Antoni Gemiuan, mercader de Palamós i hereu de Tomàs Alzines, donzell de Palamós, a
fi de dotar quatre aniversaris solemnes en memòria de Joan Gemiuan, Rafael Ginesta, Agustina Gemiuan i Rafael i Antic Gemiuan, cedeix als protectors dels Aniversaris el seu dret sobre
un censal de 30 sous de pensió venut per Bernat Simón, pescador de Palamós a Joan Alzines
Navarro, donzell, el 1540; un altre censal [de 6 sous] venut al mateix el 1565; i un censal de
3 quarteres de blat de pensió, actualment 12 sous i preu 12 lliures, venut per Bernat Pallí i la
seva esposa Caterina al mateix Alzines el 1580.
E. Miquel Pujades. Cf. núms. 255, 63 i nn.
138
1600 octubre 18, Palamós
Salvador Prats, treballador natural de Sant Pol de la Bisbal, ven a Antoni Mascort, mestre
de cases de Palamós, a fi de pagar a aquest mateix un solar de terra situat a orient de la seva
casa, que es troba dins de la vila de Palamós, en el que ha de fer una androna de quatre per
vint pams, un censal de 14 sous de pensió pel preu de 14 lliures.
E. Nicolau Balle.
139
1601 octubre 21, Palamós
Joan Illa, mestre d'aixa de Palamós, a fi de dotar amb 6 lliures l'aniversari instituït per la
seva mare, Anna Maurina, ven a Miquel Solivera, rector, i Antoni Vilallonga, beneficiat, protectors dels Aiversaris, un censal de sis sous de pensió.
E. Nicolau Balle.
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140
1602 març 13, Palamós
Jordi Berneia, mariner de Palamós, ven a Miquel Solivera i Antoni Vilallonga, protectors
dels Aniversaris, un censal de 25 sous de pensió pel preu de 25 lliures.
E. Nicolau Balle. Cf. núm. 125.
141
1602 març 26, Palamós
Joan Brugarol, pagès de la Fosca, parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà i propietari
dels masos Brugarol i Pasqual del mateix veïnat, ven a Miquel Solivera, rector, i Antoni Vilallonga, beneficiat, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió pel preu de 12
lliures que els devia a causa de certa cessió rebuda d'ells.
E. Nicolau Balle.
142
1602 juny 9, Palamós
Joan Carles, mercader de Torroella de Montgrí, que té cessió de Montserrat Frigola, pagès
i traginer de Palafrugell, firma rebut a Joan Balle, negociant de Palamós, com a marit de Caterina Frigola i Balle, de 90 lliures, a pagament de les 130 de les que dita Caterina havia firmat
debitori a favor de l'esmentat Montserrat Frigola el dia 2 d'octubre de 1599 (núm. 133).
14 3
1602 juliol 2, Palamós
Caterina Grega, vídua de Joan Grec, mestre d'aixa de Palamós, i el seu fill Pere Grec, doctor en medicina, necessitant cabals per satisfer a Josep Reig, fuster de Palamós, el dot de Margarida, esposa d'aquest, filla i cunyada respectivament dels atorgants, venen a Bartomeu Agustí, rector de Vall-llobrega, com a privada persona, un censal de 40 sous de pensió pel preu de
40 lliures.
E. Nicolau Balle.
144
1603 març 9, Palafrugell
Magdalena, vídua de Joan Jofre, mulater de Palafrugell, i el seu fill, Joan Jofre, venen a
Vicenç Carrers i Marquès, mercader de Palafrugell i a la seva esposa Anna Cendra i Marquès,
a fi de satisfer el preu d'una casa que aquests els han venut, un censal de 85 sous de pensió
pel preu de 85 lliures.
E. Jaume Rufí, notari públic de Palafrugell.
145
1603 juny 13, Palamós
Antoni Mascort, mestre de cases de Palamós, a fi de pagar una casa que havia estat de Felip
Agullarés, mariner de la mateixa vila, ven a Joan Agustí i Rafael Clapés, protectors dels Aniversaris, que paguen amb cabals procedents de certes institucions d'aniversaris i lluïcions de
censos, un censal de 44 sous de pensió per 44 lliures.
E. Nicolau Balle.
146
1603 juliol 30, Palamós
Eufràsia Cordas, vídua de Sebastià Cordas, apotecari de Palamós, a fi de dotar un aniversari instituït pel seu marit, ven a Joan Agustí i Rafael Clapés, protectors dels Aniversaris, un
censal de 12 sous de pensió per 12 lliures.
E. Nicolau Balle.
147
1603 agost 9, Palamós
Bernat Esteva, clergue i estudiant en arts de Palamós, com a hereu d'Esperança, vídua de
Joan Pi, barriler de Sant Feliu de Guíxols i a fi de dotar un aniversari fundat per ella, ven a
Joan Agustí i Rafael Clapés, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió pel
preu de 12 lliures.
E. Nicolau Balle.
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148
1604 maig 3, Palamós
Testament de Pere Boscà, beneficiat de Santa Maria de Palamós, fill d'Antoni Boscà, traginer de Calonge, i Eulàlia, que pren per marmessors la seva mare, Antoni Lloret, beneficiat de
Calonge, i Miquel Pujades, notari, escull sepultura a la capella de Santa Elisabet de l'església
d'on és beneficiat, i institueix hereus universals els Aniversaris de la mateixa església.
E. Miquel Pujades. Amb decret, al peu, signat pel bisbe Arévalo de Zuazo.
149
1604 juny 10, Palamós
Antoni Mauri, mestre d'aixa de Palamós, ven a Joan Agustí i Rafael Clapés, protectors dels
Aniversaris, a fi de pagar a Caterina Mauri, vídua de Joan Mauri, traginer de Palamós, 26
lliures que li deu, part per un préstec de diners, part per farina que li ha venut, un censal de
16 sous 6 diners de pensió pel preu de 16 lliures 10 s.
E. Nicolau Balle.
15O
1604 juliol 8, Palamós
Nicolau Balle, notari de Palamós, la seva esposa Caterina, el seu fill Joan Balle, negociant,
i l'esposa d'aquest, Caterina Frigola i Balle, propietària del mas Frigola de la Creu, de Palafrugell, a fi de pagar la redempció de fra Nicolau Balle, caputxí, llur germà i fill, respectivament
captiu a Argèlia, venen a Joan Soler, sagristà de Vulpellac, que compra com a persona privada,
un censal de 200 sous de pensió pel preu de 200 lliures.
E. Nicolau Balle.
151
1604 juliol 26, Palamós
Salvi Croanyes, calafat de Palamós, ven a Rafael Clapés i Joan Agustí, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures, que li són satisfetes amb cabals
procedents de la dotació d'un aniversari fundat per Antic Casanovas i Antònia, esposos.
E. Nicolau Balle.
152
1604 novembre 14, Palamós
Bernat Isart, treballador natural del regne de França, veí de Palamós, a fi de pagar a Rafael
Clapés i Joan Agustí, protectors dels Aniversaris i marmessors subrogats d'Antoni Bernat, mercader de Palamós traspassat el 1566, una casa que els ha comprat per 100 lliures, els ven un
censal de 100 sous de pensió.
E. Nicolau Balle. Cf. núm. 174.
153
1604 novembre 14, Palamós
Bernat Isart, esmentat [núm. 152] firma rebut als dits protectors dels Aniversaris, de 100
lliures, preu del censal que els ha venut.
E. Nicolau Balle.
154
1604 novembre 14, Palamós
Expedició de l'escriptura núm. 153, closa pel mateix Nicolau Balle.
155
1605 abril 29, Palamós
Nicolau Balle, notari públic de Palamós, procurador d'Antoni Vidre, blanquer de Palamós,
com a marit de Caterina que havia estat esposa en primeres núpcies de Joan Canyet, sabater
de Palamós, intima a Jaume Mauri, mestre d'aixa de la mateixa vila, l'ordre de pagar a dit
Vidre el censal de 80 sous que havia venut a l'esmentat Joan Canyet [núm. 98].
E. Nicolau Balle.
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156
1605 juny 3, Palamós
Nicolau Bertran, negociant de Palamós, ven a Francesc Franch, domer de Peratallada, Domènec Calvo i Pere Foixà, preveres, marmessors de Miquel Solivera, també prevere, un censal
de 30 sous de pensió per satisfer un préstec de 30 lliures que el difunt li havia fet.
E. Nicolau Balle.
157
1605 desembre 3, Palamós
Antic Pasqual, pagès de Vall-llobrega i el seu fill Antoni Pasqual, venen a Rafael Sicarts,
rector, i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, que compren amb 10 lliures procedents de
l'aniversari fundat per Joan Picaperas, prevere de Palamós i amb 8 de béns que havien estat
d'Antoni Bernat, mercader de la mateixa vila, un censal de 18 sous de pensió pel preu de 18 lliures.
E. Nicolau Balle.
158
1606 març 5, Palafrugell
Joan Bernoy, pagès del veïnat de la Garriga, Salvador Marquès del veïnat del Puig, Pere
Mascort i el seu fill Montserrat, tots de Palafrugell, venen a Bartomeu Agustí, rector de Vallllobrega, un censal de 51 sous de pensió per 51 lliures.
E. Jaume Rufí, de Palafrugell.
159
1606 gener 10, Palamós
Joan Guinau, Joan Pau Llitrà, Sebastià Areu i Francesc Vidal, mercaders de Palamós, venen a Francesc Alzina, canonge de Sant Feliu de Girona, Rafael Sicarts, rector de Santa Maria
de Palamós, Miquel Roger, apotecari i Paula Roger, vídua de Bernat Roger, cirurgià de Palamós, marmessors d'aquest darrer, un censal de 80 sous de pensió pel preu de 80 lliures.
E. Nicolau Balle.

160

1606 maig 2, Palamós

Joan Romans, sastre, Miquel Castellar, barriler, gendre seu, i Margarida, filla i esposa seva
respectivament, a fi de dotar un aniversari per a Margarida Romans, esposa de dit Joan, venen
a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 6 sous de pensió per
6 lliures.
E. Nicolau Balle.
161
1606 maig 2, Palamós
Nicolau Canyet, mercader de Palamós, fill i hereu d'altre Nicolau Canyet, difunt, que havia
instituït un aniversari per sí i la seva esposa Sebastiana i altres sufragis, a fi de dotar-lo amb
24 lliures, cedeix a Rafael Sicarts, rector, i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal
de 24 sous de pensió que Joan Bofill, bracer, i Esperança, esposos, havien venut i creat el 1562.
E. Nicolau Balle.
162
1606 novembre 14, Palamós
Paula Roger, vídua de Bernat Roger, cirurgià de Palamós, a fi de dotar amb 6 lliures un
aniversari instituït pel seu marit, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris,
un censal de pensió 6 sous sobre els seus béns.
E. Nicolau Balle.
163
1606 desembre 15, Palamós
Caterina Valentí i Badia, esposa de Joan Badia, mercader de Palamós, filla d'Antoni Valentí i hereva, per mort del seu germà Andreu i entrada en l'orde de Sant Agustí dels seu germà
Francesc a fi de dotar amb 10 lliures un aniversari instituït pel seu pare, en memòria d'aquest,
de la seva mare Jerònima i del seu germà Andreu, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors
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dels Aniversaris, un censal de 10 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Nicolau Balle.
164
1606 desembre 18, Palamós
Margarida Badia, vídua de Jeroni Badia, barriler de Palamós, a fi de dotar amb 6 lliures
un aniversari en memòria del seu marit, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 6 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Nicolau Balle.
165
1607 gener 28, Palamós
Antoni Ramon, calafat i barriler de Palamós, que ha comprat a Rafael Sicarts, prevere, Antoni Agustí, sastre, i Montserrat Metge, barriler, procuradors de l'hospital de pobres de Palamós, una casa situada al carrer del Portalet de la vila que havia estat de Ramon Rotllan pel
preu de 59 lliures, a fi de satisfer-lo, els ven un censal mort de 59 sous de pensió sobre la mateixa.
E. Miquel Pujades.
166
1607 abril 4, Palamós
Antoni Garrell, mestre d'aixa i mariner de Palamós, i la seva esposa Caterina, a fi de lluir
un violari de 4 lliures 10 sous de pensió venut per 30 lliures a Bernat Planes, mercader de Palamós, venen a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, que compren amb 24
lliures deixades per a dos aniversaris solemnes per Montserrat Caner i Caterina, esposos, i amb
6 lliures llegades per a un aniversari simple per Baldiri Bataller, traginer, un censal de 30 sous
de pensió pel preu de 30 lliures.
E. Miquel Pujades.
167
1607 setembre 11, Palamós
Caterina Frigola i Balle, esposa de Joan Balle, negociant de Palamós, fa donació a Caterina
Balle, esposa de Nicolau Balle, notari de la mateixa vila i mare seva, d'una terra que posseeix
com a hereva d'Antoni Frigola de la Creu, pagès de Palafrugell, situada a Sant Feliu de Guíxols, indret de Camp Cateura, de 18 vessanes de cabuda, que havia estat comprada a Joan Cateura, carnicer de Sant Feliu, el 1580.
E. Miquel Pujades.
168
1607 setembre 11, Palamós
Testament de Caterina Frigola i Balle, esposa de Joan Balle, que pren per marmessors el
seu marit i la seva mare Caterina; elegeix sepultura dins l'església de Santa Maria de Palamós,
funda aniversaris a les esglésies de Palamós i Palafrugell, i institueix hereva la seva mare Caterina i, després de la mort d'aquesta, el seu fill Antoni Bartomeu.
E. Miquel Pujades.
169
1607 octubre 16, Pals
Pere Prats, pagès de Regencós, la seva esposa Beneta Dausà i Prats, i el seu fill Miquel Prats,
venen a Rafael Sicarts prevere, i a la comunitat de preveres de Palamós que paguen amb diners
procedents de la lluïció feta per Narcís Simón, de Regencós, d'un censal venut el 1580, un censal de 50 sous de pensió per 50 lliures.
E. Joan Marquès, notari públic de Pals.
170
1607 octubre 27, Palamós
Pere Pujol, apotecari de Sant Feliu natural de Palamós, nét i hereu universal de Margarida
Pujol, també de Palamós, que havia instituït un aniversari de 6 lliures i 30 misses de Sant Amador, cedeix a Rafael Sicarts i Antoni Agustí, protectors dels Aniversaris, un censal de 8 sous
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de pensió i 8 lliures de preu que li fan Bartomeu Sureda àlias Sàbat, pagès de Vall-llobrega,
la seva esposa Margarida i la mare d'aquesta, Joana, vídua de Pere Joan, censal que havia estat
venut el 1513.
E. Miquel Pujades.
171
1607 desembre 9, Palamós
Jaume Bassó, ferrer de Palamós, ven a Rafael Sicarts, rector i Antoni Agustí, protectors
dels Aniversaris, a fi de dotar amb 6 lliures un aniversari instituït pel seu pare, de nom igualment Jaume Bassó, un censal mort de 6 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Miquel Pujades.
172
1608 desembre 31, Palamós
Antoni Lloret, beneficiat de Palamós, i Miquel Pujades, notari, marmessors de Pere Boscà,
beneficiat de la mateixa vila, institueixen un aniversari solemne i misses d'estaca, i, a fi de dotar-ho
tot amb 28 lliures 7 s., cedeixen a Rafael Sicarts, rector, i Antoni Agustí, protectors dels Aniversaris, un censal de 28 sous 4 diners que els fa Ponça Molla, vídua de Mateu Malet de la Riera,
pagès de Calonge.
E. Nicolau Balle. Cf. núm. 148.
173
1608 març 19, Palamós
Rafael Sicarts, rector, Miquel Roger, apotecari, i Antoni Salvo, pescador, pabordes de l'hospital
de pobres de Palamós, i marmessors de Rafael Rotllan, teixidor de lli de la mateixa vila, que
havia llegat a l'hospital de la seva casa, funden a la capella del mateix hospital una missa d'estaca, que doten amb 29 lliures 10 sous, meitat del censal de 59 sous de pensió que els ha venut
Antoni Ramon, calafat i barriler [núm. 165]; lliuren als protectors dels Aniversaris la meitat
del censal, i l'altra meitat, al mateix hospital.
E. Miquel Pujades. Cf. núms. 71-73 i 120.
174
1608 juliol 13, Palamós
Joan Agustí, beneficiat de Palamós, protector l'any 1604 junt amb Rafael Clapés, beneficiat difunt, dels Aniversaris, i junt amb el mateix, marmessor d'Antoni Bernat, mercader de
Palamós, a fi de dotar 5 aniversaris instituïts per aquest, lliura a Rafael Sicarts i Antoni Agustí,
protectors actuals dels Aniversaris, un censal de 100 sous de pensió i 100 lliures que fa Bernat
Isart, treballador del regne de França veí de Palamós [núm. 152], i un altre censal de 63 sous
4 d. de pensió i 63 lliures, 7 s. 4 d. de preu, que fan Pere Pujol i Antiga, esposos, censals que
havien estat venuts el 1605.
E. Miquel Pujades.
175
1608 novembre 10, Palamós
Nicolau Balle, notari de Palamós, i el seu fill Joan Balle, a fi de dotar amb 12 lliures l'aniversari de Caterina Frigola i Balle, nora i esposa seva respectivament, venen a Rafael Sicarts
i Antoni Agustí, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous sobre els seus béns.
E. Miquel Pujades.
176
1609 febrer 8, Palamós
Rafaela Mauri, vídua de Miquel Mauri, negociant de Palamós, a fi de lluir un censal, ven
en subhasta pública a Melcior Crosa, barriler, natural de Vila-romà i veí de Palamós, una casa
que havia estat de l'esmentat Miquel, situada a Palamós, al carrer de l'Aliada, pel preu de 120
lliures, de les quals la venedora en rep 40, i les 80 restants resten pel comprador, que s'encarrega
el censal que dit Miquel Mauri havia venut a Miquel Agustí, mariner de Palamós, el 1592 [núm.
116].
E. Miquel Pujades.
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177
1609 abril 24, Palamós
Francina Ros, vídua de Joan Ros àlias Jalsoma, traginer del Castell d'Aro, i el seu fill Onofre Ros, a fi de redimir un violari de 7 lliures 10 sous de pensió que dita Francina havia venut
per dotar la seva filla Maria en vista al matrimoni amb Esteve Prat, pedrenyaler d'Hostalric,
venen a Joan Martorià, sastre de Calonge, un censal de 50 sous de pensió i 50 lliures de preu
que els feia des de 1580 Joan Riambau, propietari del mas Riambau de la Coma, de Santa Cristina d'Aro.
E. Miquel Pujades.
178
1609 abril 24, Palamós
Expedició de l'acte anterior, closa per Nicolau Balle.
179
1609 juliol 8, Palamós
La comunitat de preveres de Santa Maria de Palamós, composada per Rafael Sicarts, rector, Joan Agustí, Antoni Agustí, Antoni Vilallonga, Llàtzer Vert i Bartomeu Agustí, després
de pledejar amb Pere Pujol, ferrer de la mateixa vila, a qui havien venut 5 vessanes de terra
situades a Vila-romà, indret de Belitrà que havien estat d'Antoni Bernat, mercader [núm. 20],
sobre el pagament del foriscapi a la comtessa de Palamós, fan concòrdia amb el mateix Pujol,
d'acord amb la qual dit Pujol pagarà a la comunitat 6 lliures al comptat per refer-la de les despeses del plet i 14 lliures per a augment dels aniversaris instituïts per dit Antoni Bernat, i la
mateixa comunitat renuncia a exigir els drets de foriscapi.
E. Miquel Pujades. Text català. Cf. núm. 64
18O
1609 juliol 8, Palamós
Pere Pujol, ferrer de Palamós, a fi de complir l'estipulació anterior, ven a Joan Agustí i
Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal mort de 14 sous de pensió per 14 lliures.
E. Nicolau Balle.
181
1610 juny 15, Palamós
Joan Llitrà, mercader de Palamós, fill de Joan i de Caterina, a fi de dotar un aniversari
en memòria dels seus pares, ven a Joan Agustí i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un
censal de 12 sous de pensió per 12 lliures.
E. Nicolau Balle.
182
1611 març 3, Palamós
Joana, vídua de Jaume Rotllan, traginer de Palamós, a fi de dotar amb 12 lliures un aniversari en memòria del seu marit, ven a Joan Agustí i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris,
un censal de 12 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Nicolau Balle.
183
1611 abril 17, Palamós
Sebastiana Servia, vídua de Joan Servia, mestre d'aixa de Palamós, a fi de dotar amb 12
lliures un aniversari en memòria del seu marit, ven a Joan Agustí i Llàtzer Vert, protectors dels
Aniversaris, un censal mort de 12 sous de pensió.
E. Nicolau Balle.
184
1611 maig 23, Palamós
Nicolau Balle, notari de Palamós, la seva esposa Caterina i el seu fill [Joan] institueixen
aniversaris a Santa Maria de Palamós, dotats amb 116 lliures bar.
E. Miquel Pujades. Amb escriptura d'apoca de la quantitat rebuda pels protectors dels
Aniversaris.
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185
1611 juny 16, Palamós
Sebastià Pla, ferrer de Palamós, propietari del mas Coll des Guilar, de Vila-romà, ven a
Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 21 sous de pensió pel
preu de 21 lliures.
E. Nicolau Balle.
186
1611 setembre 6, Palamós
Joan Pujol, treballador de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 6 sous de pensió pel preu de 6 lliures.
E. Nicolau Balle.
187
1611 novembre 6, Palamós
Ponç Juny, pagès del veïnat de la Fosca, parròquia de Vila-romà, ven a Caterina Frigola,
esposa de Nicolau Balle, notari de Palamós, un violari de 5 lliures de pensió durant les vides
de Joan Pujades i Benet Pujades, fills de Miquel Pujades, notari, pel preu de 35 lliures.
E. Miquel Pujades.
188
1612 abril 24, Palamós
Testament de Narcís Montaner, treballador natural de Girona i veí de Palamós, que institueix hereva la seva filla Maria Paula i li substitueix el seu fill Gabriel.
E. Nicolau Balle.
189
1612 abril 30, Palamós
Nicolau Canyet, mercader de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels
Aniversaris, un censal de 50 sous de pensió que Francesc Llampis, ferrer de Palamós, havia
venut a Eulàlia Espanyol i Colls, tia de l'atorgant [núm. 134], pel preu de 50 lliures.
E. Nicolau Balle.
19O
1612 juliol 12, Palamós
Ponç Rotllàn, barriler de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal mort de 6 sous de pensió pel preu de 6 lliures.
E. Nicolau Balle.
191
1612 agost 4, Palamós
Sebastià Pla, ferrer de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Miquel Pujades.
192
1612 desembre 2, Palamós
Antoni Joan, pagès i propietari del mas Joan de Vall-llobrega, ven a Bartomeu Agustí, beneficiat de Santa Maria de Palamós, que compra amb béns propis, un censal de 50 sous de
pensió pel .preu de 50 lliures.
E. Nicolau Balle.
193
1613 febrer 10, Palamós
Antoni Ginesta, pagès de Vall-llobrega i el seu fill Joan, venen a Rafael Sicarts i Llàtzer
Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Miquel Pujades.
194
1614 gener 31
Caterina Vidal, esposa d'Antoni Vidal, blanquer de Palamós, i vídua en primeres núpcies
de Joan Canyet, sabater de la mateixa vila, firma rebut a Joan Mauri, mestre d'aixa de Pala-
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mos, de 4 lliures, import de pensions d'un censal creat per aquest a favor de dit Canyet el 1582
[núm. 98].
E. Miquel Pujades.
195
1614 març 13, Palamós
Testament de Caterina Esteva, esposa d'Antoni Esteva, barriler de Palamós, i filla de Miquel Mascort i Margarida, difunts, que elegeix sepultura a Santa Maria de Palamós i institueix
hereva la seva ànima a fi de fundar aniversaris en l'esmentada església.
E. Miquel Pujades.
196
1614 maig 14, Palamós
Rafael Sicarts, rector de Santa Maria de Palamós, i Rafaela Mauri, marmessors de Miquel
Mauri, negociant de dita vila, venen a Pere Mauri, mariner de Palamós, un solar situat a la
mateixa vila, al carrer de l'Aliada, pel preu de 15 lliures 10 sous.
E. Miquel Pujades.
197
1614 maig 15, Palamós
Pere Mauri, mariner de Palamós, a fi de satisfer als marmessors de Miquel Mauri el preu
d'un solar que els ha comprat [núm. 196], els ven un censal de 15 sous 6 diners de pensió.
E. Miquel Pujades.
198
1614 juliol 6, Palamós
Pere Arivos, treballador de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, un censal mort de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Miquel Pujades.
199
1614 juliol 16, Palamós
Rafael Sicarts, rector de Santa Maria de Palamós, i Rafaela Mauri, vídua de Miquel Mauri,
negociant, com a marmessors d'aquest darrer, institueixen aniversaris a l'esmentada església,
que doten amb censals que s'especifiquen per valor de 23 lliures 10 sous.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 196.
200
1614 setembre 5, Palamós
Antiga Mascort, vídua d'Antoni Mascort, mestre de cases de Palamós, ven a Rafael Sicarts
i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, un censal mort de 12 sous de pensió pel preu de 12 lliures.
E. Miquel Pujades.
201
1614 novembre 26, Palamós
Francesc Beuló, negociant de Palamós i administrador de la casa i herència d'en Beuló, i
Joan Geli, pagès, propietari de la casa Geli de les Serres, com a procuradors de la universitat
dels homes de Pals, venen a Bartomeu Agustí, prevere que compra com a privada persona, un
censal de 200 sous de pensió pel preu de 200 lliures.
E. Antoni Caner.
202
1615 desembre 8, Palamós
Joan Agustí, barriler de Palamós, a fi de dotar amb 6 lliures un aniversari pel seu pare,
Àngel Agustí, mariner, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, un censal
de 6 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Miquel Pujades.
203
1615 febrer 8, Palafrugell
Joan Badia, mercader de Palamós, ven a Rafael Sicarts, rector de Santa Maria de Palamós,
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que compra com a persona privada, un censal de 100 sous de pensió pel preu de 100 lliures.
E. Miquel Pujades. Document molt deteriorat.
204
1615 febrer 20, Palafrugell
Antoni Frigola, moliner de farina veí de Bellcaire, natural de Palafrugell, propietari del mas
Frigola de la Creu, ven a Caterina Deuloféu Frigola i Balle, vídua en segones núpcies de Nicolau Balle, notari de Palamós, a fi de satisfer els drets d'herència d'aquesta per valor de 307
lliures, un censal mort de 307 sous de pensió.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 132.
205
1615 maig 15, Calonge
Pere Carbó, pagès del veïnat del Vilar a Calonge, propietari del mas Carbó, a fi de satisfer
a Pere Comadira, pagès del Bosc de Calonge 120 lliures llegades pel seu pare a Montserrat,
germana de l'atorgant i esposa de dit Comadira, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors
dels Aniversaris, que compren amb diners procedents d'una lluïció feta per Mateu Molla de
la Riera, pagès de Calonge, i de l'aniversari instituït per Miquel Roger, apotecari, un censal
de 34 sous 4 d. de pensió pel preu de 34 lliures 7 sous.
E. Miquel Pujades.
206
1615 maig 23, Palamós
Joan Guinau, escrivent de Palamós, a fi de dotar un aniversari instituït per la seva mare,
Francina Guinau, cedeix a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, 12 sous de
pensió i 12 lliures de preu del censal de 25 lliures que li fa Miquel Castellà, barriler de Palamós.
E. Miquel Pujades.
207
1616 juny 4, Palamós
Joan Forsor i Beneta, esposos de Palamós, institueixen a l'església de Santa Maria d'aquesta vila un aniversari solemne, i el doten amb un censal de 14 sous de pensió i 14 lliures de preu
que els havia venut el 1595 Pere Carles, mestre de cases de Palamós [núm. 124]; Llàtzer Vert
i Joan Agustí, protectors dels Aniversaris accepten la institució i prometen celebrar els sufragis.
E. Joan Guinau.
208
1616 juny 4, Palamós
Expedició del document anterior, closa per l'escrivà Miquel Pujades.
209
1616 juliol 23, Palamós
Jerònima Esteva i Padrosa, vídua de Joan Esteva i Padrosa, mercader de Palamós, i el seu
fill Bernat, a fi de dotar un aniversari per al seu marit i un altre per a Joan Esteva i Padrosa,
fill seu, cedeixen a Llàtzer Vert i Joan Agustí, protectors dels Aniversaris, el censal que els fa
Carles Cateura, propietari del mas Cateura de Solius, de 20 lliures de preu.
E. Joan Guinau.
210
1616 setembre 5, Calonge
Rafael Sicarts, rector de Palamós, Montserrat Cabrer, Jeroni Lloret àlias Mercader, pagès
i Antoni Massot, calsater de Calonge, marmessors d'Antoni Lloret, prevere que havia instituït
hereus seus els Aniversaris de Palamós, institueixen 24 misses d'estaca i 2 aniversaris, i cedeixen
per a la seva dotació el censal de 100 sous de pensió i 100 lliures de preu que Joan Badia, mercader de Palamós, havia venut a Rafael Sicarts el 1615 [núm. 203].
E. Miquel Pujades.
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211
1616 setembre 5, Calonge
Rafael Sicaris, prevere, ven a Montserrat Puig Cabrer, prevere, Joan Lloret, pagès del veïnat
de Rifred Jeroni Lloret àlias Mercader i Antoni Massot, sastre de Calonge, com a marmessors
d'Antoni Lloret, prevere, el censal de 100 sous de preu que li feia Joan Badia [núm. 203].
E. Miquel Pujades.
212
1619 gener 27, Palamós
Joan Simón, barriler de Palamós, i la seva esposa Magina Simón i Canyet, a fi de pagar
el dot de la seva germana, venen a Llàtzer Vert i Bartomeu Agustí, protectors dels Aniversaris,
que compren amb diners procedents d'una cessió feta per Montserrat Paradeda, pagès i moliner de Calonge, un censal de 24 sous de pensió pel preu de 24 lliures.
E. Miquel Pujades.
2 13
1619 abril 15
Francesco Cennini, patriarca de Jerusalem i bisbe d'Amèlia, nunci apostòlic a Madrid, a
petició dels clergues de Santa Maria de Palamós Llàtzer Vert, Bartomeu Agustí, Antoni Vilallonga, Joan Agustí, Pere Foixà i Francesc Batlle, que reunits en comunitat el dia 12 de març
anterior, han establert que ningú no pugui fer serveis en la comunitat per un absent, amb excepció del benefici dit de la Claveria, i que cap clergue que no sigui beneficiat pugui ser admès
a les distribucions de la seva església, confirma l'acord.
E. Michele Pacifico, abreviador. Segell pendent.
214
1619 novembre 6, Palamós
Bartomeu Agustí, beneficiat de Palamós, funda una missa diària a celebrar a l'altar major
de Santa Maria de Palamós des del dia de Tots Sants fins al primer d'abril, dotada amb censals
que es ressenyen per valor de 490 lliures.
E. Miquel Pujades. Amb decret d'aprovació del vicari general Francesc d'Aymerich, en data de 19 d'agost de 1623, i intimació als censalistes de correspondre les pensions als Aniversaris
de Santa Maria de Palamós.
215
1620 març 2, Palamós
Montserrat Jubert, sastre natural de Perpinyà, veí de Palamós, i la seva esposa Rafaela, vídua en primeres núpcies de Miquel Mauri, negociant de Palamós, venen a Pere Caner, mercader de la mateixa vila, un censal de 40 sous de pensió pel preu de 40 lliures.
E. Miquel Pujades.
216
1620 març 3, Palamós
Caterina Deuloféu, esposa de Miquel Caner, negociant de Palamós, fa donació a Magdalena, neboda seva i filla del seu germà, Pere Deuloféu, pagès de Pals, de 30 lliures i aixovar que
ella constitueix en dot per al seu futur marit, Sebastià Morató, ferrer de Sant Joan, parròquia
de Santa Eugènia de Vila-romà.
E. Miquel Pujades. Amb escriptura d'apoca.
217
1620 maig 14, Palamós
Antoni Llorens, pagès de Mont-ras, ven a Pere Foixà i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 10 sous de pensió pel preu de 10 lliures, que són satisfetes amb el preu de
venda judicial de certa terra que havia estat del mas Brugarol de la Fosca.
E. Miquel Pujades.
218
1620 novembre 19, Palamós
Rafael Sicarts, rector, i Pere Foixà, beneficiat, marmessors de Caterina Deuloféu i Frigola,

138

PERGAMINS DE SANTA MARIA DE PALAMÓS

39

vídua de Miquel Caner, mercader de Palamós, institueixen a Santa Maria de Palamós onze aniversaris solemnes per a l'esmentada difunta i un per a Miquel Solivera, antic rector de la parròquia, i dues misses d'estaca setmanals, i doten la fundació amb censals que es ressenyen per
valor de 332 lliures.
E. Jeroni Constans i Balle, notari públic de Palamós
219
1621 octubre 4, Torroella
Miquel Geli cedeix en insolutumdonatio a Roc Aymerich un censal de 50 sous de pensió
que li fa Damià Vinyes, paraire de Palamós, i un altre de 30 sous que li fa Joan Pi, mariner,
també de Palamós, i que posseeix per cessió de Narcisa Carbonell i Vidal i el seu fill, Francesc
Vidal.
E. Nicolau Sàbat, n. p. de Torroella de Montgrí. Deteriorat a l'inici.
220
1621 novembre 11, Palamós
Jerònima Esteva i Padrosa, vídua de Joan Esteva i Padrosa, mercader de Palamós, i Bernat
Esteva i Padrosa, germà de l'anterior i farmacèutic de l'esmentada vila, venen a Pere Foixà i
Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 33 sous de pensió pel preu de 33 lliures,
que els és satisfet amb la dotació d'una missa diària fundada per Bartomeu Agustí, prevere.
E. Miquel Pujades.
221
1621 novembre 12, Palamós
Apoca de l'escriptura anterior, closa pel mateix notari.
222
1622 agost 3, Mont-ras
Antoni Resclosa i Brugarol, pagès del veïnat de la Fosca, parròquia de Santa Eugènia de
Vila-romà, ven a Jaume Vidal, natural de Palamós i veí de Blanes, una terra de tres vessanes
de cabuda, situada a Vila-romà, indret de Pla de la Morella, pel preu de 40 lliures.
E. Jaume Rufí, n. p. de Palamós.
223
1622 desembre 6, Palamós
Caterina Deuloféu, vídua de Miquel Caner, mercader de Palamós, fa donació a la seva neboda Susanna de 50 lliures i aixovar, que aquesta constitueix en dot per a Joan Gispert, barriler
de Palamós, futur espòs seu.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 216.
224
1623 abril 11, Palamós
Ponç Mont, pagès de Calonge, ven a Llàtzer Vert i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris,
un censal de 60 sous de pensió pel preu de 60 lliures.
E. Miquel Pujades. Molt deteriorat.
225
1623 maig 31, Palamós
Jaume Rufí, notari de Palamós, i abans de Palafrugell, com a hereu de la seva mare Margarida i a fi de dotar amb 54 lliures una missa d'estaca en sufragi d'ella, a celebrar cada quinze
dies a l'altar del Roser de Santa Maria de Palamós, ven a Llàtzer Vert i Pere Foixà, protectors
dels Aniversaris, un censal de 54 sous de pensió sobre els seus béns.
E. Jaume Rufí.
226
1623 setembre 1, Palamós
Antoni Agustí, sastre de Palamós, ven a Rafael Sicarts, rector, i Pere Foixà, protectors dels
Aniversaris, a fi de dotar amb 6 lliures un aniversari instituït per la seva mare, Elena Agustí,
un censal de 6 sous de pensió.
•
E. Miquel Pujades.
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227
1623 octubre 23, Palamós
Rafael Carreras, fuster de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, a fi de dotar amb 12 lliures un aniversari solemne instituït per la seva mare, Margarida
Carreras, un censal de 12 sous de pensió.
E. Miquel Pujades.
228
1623 octubre 23, Palamós
Antiga Mascort, vídua d'Antoni Mascort, mestre de cases de Palamós, i el seu fill, Joan
Pau Mascort, a fi de dotar amb 13 lliures un aniversari instituït per l'esmentat difunt, venen
a Rafael Sicarts i Llàtzer Vert, protectors dels Aniversaris, un censal de 13 sous de pensió.
E. Miquel Pujades. Molt deteriorat.
229
1623 novembre 5, Palamós
Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, firmen rebut a Sebastià Pi, mariner,
de 12 lliures, dotació d'un aniversari solemne en sufragi de (...) Soler, esposa seva.
E. Miquel Pujades. Tractat amb reactiu.
230
1623 desembre 6, Palamós
Joan Sabater, mariner de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, a fi de dotar amb 6 lliures un aniversari instituït pel seu pare, de nom també Joan Sabater,
un censal de 6 sous de pensió.
E. Miquel Pujades.
231
1624 gener 28, Palamós
Sebastià Roig, pagès del veïnat de Santa Margarida de Palafrugell, ven a Rafael Sicarts i
Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, un censal de 15 sous de pensió pel preu de 15 lliures,
que són satisfetes amb diners procedents d'una lluïció feta per Joan Vidal, mestre d'aixa de
Palamós.
E. Miquel Pujades.
232
1624 gener 21, Palamós
Margarida Vilar i Aimerich, esposa de Miquel Pons Juan, treballador de Calonge, com a
hereva de la seva tia Caterina Aimerich i Cabrera, esposa en primeres núpcies de Joan Aimerich, traginer de Calonge, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, a fi
de dotar amb 36 lliures dos aniversaris i una missa d'estaca instituïda per l'esmentada Caterina, un censal de 36 sous.
E. Miquel Pujades.
233
1624 gener 28, Palamós
Bernat Fina, negociant de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, a fi de dotar amb 6 lliures un aniversari instituït pel seu pare, Narcís Fina, un censal
de 6 sous de pensió.
E. Miquel Pujades.
234
1624 octubre 30, Palamós
Pere Aimerich, pagès de Gaüses, fill i hereu de Roc Aimerich, ven i cedeix a Cristòfor Corsa, mercader de Palamós, un censal mort de 80 sous de pensió que Damià Vinyals, paraire de
Palamós, havia creat a favor de Jaume i Nicolau Vidal el 1571, i un altre censal de 30 sous
de pensió que Joan Pi, mercader de Palamós, havia creat a favor de Narcisa Carbonell i Vidal
i Francesc Vidal el 1602, pel preu de 110 lliures.
E. Miquel Pujades. Cf. núm. 219.
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235
1625 març 24, Palamós
Antoni Comas, cirurgià de Palamós, a fi de comprar una casa que havia estat de Joan Cordas, escrivent de la mateixa vila, ven a Rafael Sicarts i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris,
un censal de 105 sous de pensió pel preu de 105 lliures, que són pagades amb 80 lliures procedents de lluïció de Joan Bataller, negociant, i 20 sous d'altra lluïció feta a Antoni Pelegrí.
E. Miquel Pujades.
236
1625 desembre 1, Palamós
Antoni Cadira, negociant de Palamós i Josep Cadira i Casanovas, fill d'ell i de la seva primera esposa, Margarida Casanovas, venen a Antic Esteva un pati de terra que havia estat de
dita Margarida, situat a Palamós, pel preu de 10 lliures.
E. Miquel Pujades.
237
1626 juliol 26, Palamós
Antoni Mauri, mestre d'aixa de Palamós, ven a Rafael Sicarts i Antoni Mascort, protectors
dels Aniversaris, a fi de dotar amb 6 lliures un aniversari instituït per la seva difunta mare,
Margarida Mauri, un censal de 6 sous de pensió.
E. Miquel Pujades.
238
1626 setembre 30, Palamós
Montserrat Basat, del veïnat de Fonts de Calonge, i el seu fill Guerau Basat, venen a Rafael
Sicarts i Antoni Mascort, protectors dels Aniversaris, que compren amb fons dels mateixos aniversaris, un censal de 50 sous de pensió pel preu de 50 lliures.
E. Miquel Pujades.
239
1626 octubre 1, Palamós
Joan Lloret del Mar, pagès de Calonge, ven a Rafael Sicarts i Antoni Mascort, protectors
dels Aniversaris, un censal de 41 sous de pensió pel preu de 41 lliures, que són satisfetes amb
fons dels mateixos aniversaris.
E. Miquel Pujades.
240
1627 maig 10, Calonge
Margarida Julià i Barneia, esposa de Llàtzer Julià, natural de França, i filla de Jordi Barneia, mariner, i d'Anna Barneia, atès que té hipotecada pel dot de dita Anna una casa situada
a Palamós, al carrer de l'Aliada, cedeix al seu germà, Joan Barneia, estudiant, tot el seu dret
sobre l'esmentada casa per 30 lliures.
E. Antic Gorgoll, n. p. de Palamós.
241
1628 gener 8, Palamós
Anna Garí i Gallart, vídua de Melcior Gallart, pagès de Vila-romà, i el seu fill Pere Gallart,
venen a Llàtzer Vert i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, un censal de 33 sous de pensió
pel preu de 33 lliures, que els són satisfetes del fons dels mateixos aniversaris.
E. Miquel Pujades.
242
1628 març 25, Palamós
Pere Pau Ribas i de Terrades, donzell de Palamós, hereu d'Andreu de Ribes, donzell de Barcelona, ven a Llàtzer Vert i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, un censal de 70 sous de
pensió pel preu de 70 lliures, de les quals 27 són satisfetes amb el producte de la lluïció feta
a Miquel Barceló, pagès del veïnat de Santa Margarida de Palafrugell, i 37, de la de Joan Anthonet, pagès de Vila-romà.
E. Miquel Pujades.
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243
1629 febrer 6, Sant Feliu
Domènec Tomàs, pescador de Sant Feliu de Guíxols, ven a Leonor Bosch i Llitrà, esposa
d'Antoni Llitrà, mercader de Palamós, a fi de satisfer el preu d'una casa situada al carrer de
l'Aliada de Sant Feliu de Guíxols, un censal de 80 sous de pensió pel preu de 70 lliures.
E. Miquel Pi, n. p. de Sant Feliu de Guíxols.
244
a)
1629 maig 28, Palamós
Rafael Sicarts, Antoni Vilallonga, Francesc Bolla, Antoni Mascort, Pere Foixà i Sebastià
Caner, beneficiats de Santa Maria de Palamós, firmen a Francesc Roig, notari, marmessor de
Pere Mallol, negociant de Palamós, rebut de 36 lliures per a la dotació de tres aniversaris solemnes,
b)
1629 maig 24, Palamós
Els religiosos de Santa Maria de Gràcia, Narcís Martí, prior, Gaspar Baget, Francesc Vendrell, Gaspar Roda, sacerdots, Francesc Viciano i Jeroni Rodor, firmen rebut al mateix Francesc Roig de 24 lliures per a la dotació de dos aniversaris.
E. Miquel Pujades.
245
1631 juny 29, Begur
Capítols per al matrimoni d'Antoni Esteva, bracer de Palamós, fill d'Antic i Caterina, amb
Magdalena, filla de Llorenç Blanch, botiguer i aluder d'Olot, amb dot de 100 lliures.
E. Montserrat Feu, n. p. de la Bisbal. Text català.
246
1632 juliol 18, Palamós
Melcior Crosa, barriler de Palamós, ven a Rafael Sicarts, prevere, que compra amb béns
propis, un censal de 105 sous de pensió pel preu de 105 lliures.
E. Salvador Parri, n. p. de Palamós. Cfr. núm. 271.
247
1632 juliol 18, Palamós
Melcior Crosa promet a Rafael Sicarts millorar la caució de l'anterior censal [núm. 246].
E. Salvador Parri.
248
1632 setembre 4, Calonge
Concòrdia entre Rafael Sicarts i Joan Silvestre, protectors dels Aniversaris, d'una part, i
Antoni Frigola de Creu, pagès de Palafrugell, en nom propi i com a procurador de les seves
germanes, Montserrat Frigola, Caterina Frigola i Berenguer, Margarida Frigola i Morell i Elisabet Frigola, per la qual els primers, com a hereus substituïts de Caterina Deuloféu Frigola
i Balle, cedeixen als segons un censal de 54 sous a compliment de 126 lliures que els havien
de lliurar en compliment de llegats, i els segons renuncien als drets que els podrien correspondre de l'herència d'Antic Frigola.
E. Miquel Pujades.
249
1632 octubre 3, Palamós
Segimon Riera, sabater de Palamós, a fi de satisfer el preu d'una terra de 4 vessanes de
cabuda situada a Vila-romà, ven a Maria Fina, vídua de Bernat Fina, negociant de Palamós,
un censal de 54 sous 5 d. de pensió pel preu de 54 lliures 8 sous.
E. Nicolau,Sàbat, n. p. de Palamós
250
1623 març 17, Calonge
Rafael Seguer, negociant de Palamós, ven a Llàtzer Vert i Pere Foixà, protectors dels Aniversaris, un censal de 18 sous de pensió per 18 lliures, que són satisfetes amb fons procedents
de lluïcions.
E. Jaume Rufí. Document situat fora d'ordre cronològic.
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251
1633 juny 29, Palamós
Jaume Pons Joan, pagès de Calonge, ven a Rafael Sicarts, rector de Santa Maria de Palamós, que compra com a persona privada, un censal de 100 sous de pensió pel preu de 100 lliures.
E. Nicolau Sàbat. Cfr. núm. 271.
252
1633 juny 29, Palamós
Testimoni notarial d'haver-se atorgat l'escriptura anterior i d'haver promès Jaume Pons Joan
de millorar-ne la caució.
E. Nicolau Sàbat.
253
1633 setembre 29, Calonge
Joan Puig Cabrer, pagès de Calonge, ven a Maria, vídua de Bernat Fina, negociant de Palamós, un censal de 70 sous de pensió pel preu de 70 lliures.
E. Miquel Pujades.
254
1634 agost 19, Palamós
Rafael Agustí, barriler de Palamós, fill de Jaume Agustí, fuster i boter del mateix lloc, i
de Magina Boixadors i Agustí, a fi de satisfer a Antiga Forsor i Agustí, cunyada seva, vídua
en primeres núpcies de Joan Agustí, 80 lliures, part de les 125 del dot d'aquesta, li ven un censal de 80 sous de pensió sobre els seus propis béns.
E. Jeroni Constans, de Palamós.
255
1635 maig 12, Palamós
Rafael Sicarts, beneficiat de Palamós, fill de Joan Sicarts, paraire del veïnat de Sant Joan,
parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà, funda a l'altar major de Santa Maria de Palamós
una missa diària, dotada amb 1.096 lliures, capital de censals que es ressenyen, fundació que
és acceptada pels membres de la comunitat de preveres.
E. Jeroni Constans. Al peu, decret d'aprovació del vicari general, Francesc Aimerich, de
data 1 de juliol de 1636.

256

1635 agost 30, Palamós

Rafael Sicarts beneficiat esmentat, funda a Santa Maria de Palamós dotze aniversaris, dotats amb 240 lliures, en censals que es ressenyen.
E. Salvador Parri.

257

1637 desembre 2, Palamós

Margarida Pagès, esposa de Pere Salomó i Pagès, filla de Mateu Pagès, negociant de Palamós, i de Margarida, funda dos aniversaris solemnes en sufragi dels seus pares, i, a fi de dotarlos amb 24 lliures, cedeix a Guerau Mont, rector, i Rafael Sicarts, beneficiat, protectors dels
Aniversaris, un censal de 24 sous de pensió.
E. Salvador Parri.
258
1638 juny 29, Palamós
Joan Pi i el seu fill Francesc, pescadors de Palamós, funden un aniversari per ells mateixos
i els seus pares, i, a fi de dotar-lo amb 12 lliures, assignen a Guerau Mont i Antoni Mascort,
protectors dels Aniversaris, un censal de 12 sous de pensió.
E. Salvador Parri.

259

1639 gener 17, Palamós

Magí Esteve, pagès de Palamós, i Joan Oliver, negociant també de Palamós, veí de la Selva
de Mar, i Caterina, esposa de Pere Maruny, pagès de Vall-llobrega, a precs d'aquest darrer, es
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constitueixen en fidejussors d'un censal de 120 sous de pensió venut per aquest darrer a Joan
Bataller, pagès de Palamós, amb data de 28 de març de 1632.
E. Ramon Miquel.
260
1639 abril 6, Palamós
Joan Bataller, pagès de Palamós, que ha fundat un aniversari, a fi de dotar-lo fa donació
insolutum d'un cens que li fa Cristòfor Vilar, mariner de la mateixa vila, als beneficiats Guerau Mont, Baptista Pons, Pere Comadira, Antoni Mascort i Nicolau Xifra, que es comprometen a celebrar-lo.
E. Ramon Miquel. Expedició d'Antoni Caner, del 1646.
261
1639 agost 3, Palamós
Testament de Caterina Rotllan, filla de Ponç Rotllan, barriler, i Elisabet, i esposa de Rafael
Riera, hortolà de Palamós, que pren per marmessor el seu marit, institueix hereva la seva filla
Anna i li substitueix la seva pròpia ànima per a la celebració d'aniversaris.
E. Ramon Miquel.
262
1646 setembre 19, Palamós
Maria Fina i Contastí, vídua en primeres núpcies de Ramon Fina, negociant de Palamós,
i en segones, de Joan Contastí, mariner de la mateixa vila, a fi de dotar un aniversari, cedeix
a Guerau Mont i Baptista Pons, protectors dels Aniversaris, un censal de 70 sous que li fa Joan
Puig Cabrer des de 1633.
E. Francesc Roig, n. p. de Palamós. Document situat fora d'ordre cronològic.
263
1641 agost 7, Palamós
Caterina Pallí, vídua d'Antoni Vidal, blanquer, i, en segones núpcies, de Joan Antoni Bajandas, matalasser de Palamós, a fi de fer donació a la seva filla Margarida, haguda en les
primeres núpcies, de 100 lliures, cedeix a Joan Oliver, mariner de Palamós, un censal de 80
sous de pensió que li fa Jaume Mauri.
E. Ramon Miquel. Cfr. núm. 264.
264
1642 març 19, Palamós
Joan Oliver, mariner de Palamós, i Margarida Vidal i Oliver, esposa seva, venen a Guerau
Mont, rector, i Baptista Pons, protectors dels Aniversaris, que paguen amb 24 lliures procedents de lluïció d'un censal venut per Antoni Caner el 1601 i amb fons de la comunitat, el censal mort de 80 lliures que Jaume Mauri, mestre d'aixa, havia creat el 1582 [núm. 98] i que dita
Margarida té per donació de la seva mare, Caterina Vidal [núm. 263], pel preu de 80 lliures.
E. Ramon Miquel.
265
1642 març 19, Palamós
Altra expedició de l'escriptura anterior.
266
1644 desembre 9, Palamós
Domènec Costa, domer de Calonge, marmessor junt amb Joan de Vallmanya, batlle de
Calonge, de Joana Lluch i Gota, vídua d'Antoni Lluch, en compliment de llegat d'aquesta,
funden una missa cantada a l'església de Sant Joan (sic) de Palamós, i la doten amb 12 lliures,
que són lliurades a Guerau Mont i Baptista Pons, procuradors dels Aniversaris.
E. Ramon Miquel. Expedició de Francesc Pujades, de 1646.
267
1645 juliol 8, Palamós
Joan Oliver, negociant, i Pere Pau Oliver, marmessors de Nicolau Oliver, sabater de Pala-
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mos, institueixen a Santa Maria de Palamós dos aniversaris, i cedeixen, a fi de dotar-lo, un
censal de 22 sous de pensió que els fa Salvador Prats, treballador.
E. Francesc Roig.
268
1645 setembre 16, Palamós
Pere Pau Oliver, obtentor del benefici de la Degollació de Sant Joan a l'església de l'hospital de pobres de Palamós, a fi de completar les 550 lliures que li són exigides per ser admès
a la comunitat de preveres de Santa Maria de Palamós, ven a Guerau Mont, Rafael Sicars, Baptista Pons, Pere Comadira, Pere Joan Sabater, Francesc Pons i Jaume Esteva, beneficiats de
l'esmentada església, un censal de 100 sous de pensió pel preu de 100 lliures.
E. Ramon Miquel.
269
1646 octubre 16, Palamós
Rafael Gallart, pagès de Palamós, retorna al seu oncle, Rafael Sicarts, prevere de la mateixa
vila, el censal del que aquest li havia fet donació el 1645, de 80 sous de pensió, creat i venut
per la confraria del Santíssim de l'esmentada parròquia.
E. Francesc Roig.
270
1647 febrer 3, Palamós
Joan Pons, Pere Bataller, Joan Capella i Joan Mascort, síndics de la universitat dels homes
de Palamós, venen a Guerau Mont, rector, i Baptista Pons, protectors de la comunitat de preveres, un censal de 100 sous de pensió pel preu de 100 lliures.
E. Francesc Roig.
271
1647 abril 28, Palamós
Francesc Roig, notari públic de Palamós per matrimoni amb Agnès Balle i Mascort, propietària de dita notaria, requerit per Guerau Mont i Baptista Pons, protectors de la comunitat
de preveres, i a fi de completar la cessió de censals feta per Rafael Sicarts, prevere amb data
de 30 d'agost de 1635, intima el pagament de pensions a la comunitat de les pensions dels censals següents: a Montserrat Ribot, pagès del veïnat de Fonts, d'un censal de 60 sous venut el
24 d'agost de 1633; a Gaspar Murtra i Oliver, pagès de Vilairomà, d'un censal de 100 sous,
venut el 21 de gener de 1635; a Joan Pons, tutor de Pere Albertí, d'un censal de 80 lliures venut
el 10 de febrer de 1635. I a fi de completar la institució de misses d'estaca feta amb data 30
de maig de 1635, intima semblant ordre a Guerau Gafarot, pagès de Vila-romà per un censal
de 50 sous, venut el dia 1 de desembre de 1626; a Joan Pons Joan, d'un censal de 100 sous
venut el 29 de juny de 1633 [núm. 251]; a Joan Puig Cabrer, d'un censal de 101 lliures venut
el 28 de juliol de 1630, i d'un altre de 50 lliures, venut el 10 d'agost de 1632; a Gaspar Gafarot,
d'un censal de 105 sous venut per Melcior Crosa el 28 de juliol de 1632 [núm. 246]; a Ramon
Comas, pagès de Calonge, d'un censal de 50 sous venut per Montserrat Vallmanya el 12 de
març de 1606 i d'un altre, també de 50 sous venut pel mateix Vallmanya el 4 de maig de 1607;
a Pere Sardó, d'un censal venut per Damià Vilar el 2 de setembre 1629; i a Jaume Sagrera, el
d'un censal de 100 sous venut el 7 de setembre de 1626.
E. Francesc Roig.
272
1649 octubre 18, Palamós
Eulàlia Margarit i Mont, vídua de Miquel Margarit, treballador de Palamós, i el seu fill
Miquel, a fi de quitar una terra situada al pla de Calonge, venen a Pere Comadira i Pere Pau
Oliver, protectors dels Aniversaris de la Comunitat de preveres, un censal de 120 sous de pensió
pel preu de 120 lliures.
E. Francesc Roig.
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273
1650 març 9, Palamós
Gaspar Murtra i Oliver, i Damià Prats i Oliver, pagesos de Vila-romà, i Caterina Oliver,
esposa de dit Damià, propietària del mas Oliver,de l'esmentada parròquia, venen a Pere Comadira i Pau Oliver, protectors dels Aniversaris, un censal de 80 sous de pensió pel preu de 80 lliures.
E. Francesc Roig.
274
1650 juliol 31, Palamós
Joan Carreres, escultor, Bartomeu Pau, negociant, Miquel Arbonés, botiguer de roba i Joan
Vidal, pagès, síndics de la universitat dels homes de Palamós, venen a Baptista Pons i Jaume
Esteve, protectors dels Aniversaris, un censal de 200 sous de pensió pel preu de 200 lliures.
E. Francesc Roig.
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És un fet remarcable l'extensió de la filantropia en la segona meitat
del segle passat, coincidint amb un període de desenvolupament industrial i comercial i de formació de petites i grans fortunes. Una gran part
dels guixolencs que estigueren imbuïts de tal sentiment foren homes sortits del poble, que sabien el que era passar estretors econòmiques, i que,
desitjosos de prosperar, anaren a les Antilles, nova terra de promissió
on abundaven les matèries i els productes tropicals, dels que era àvida
la gent del vell continent, el tràfic amb els quals permetia enriquir-se en
poc temps.
Aquells emigrants portaven fortament arrapat el record del terrer nadiu
i se'ls feia llarg el temps de retornar-hi, un cop realitzats llurs somnis
de riquesa. Mentre no arribava el dia anhelat i a mida que prosperaven,
sentien que els burjava el desig d'ajudar els seus familiars i compatricis,
les necessitats dels quals coneixien prou. A llurs necessitats personals s'hi
afegien les col·lectives que provenien de l'abandó en què els governs tenien
les poblacions. Aquestes havien de fer front a les necessitats bàsiques pròpies de tota comunitat valent-se per sí mateixes; i als Ajuntaments corresponia recaptar els mitjans indispensables, valent-se dels impostos i
contribucions permesos per la llei, i en darrer cas dels repartiments veïnals. Amb aquests migrats recursos havien d'atendre a la construcció i
manteniment de les escoles i hospitals, els camins i carreteres, les fortificacions i àdhuc l'adquisició d'armament per a la defensa. El dèficit dels
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pressupostos municipals ordinaris, els anys que n'hi havia, es cobria per
mitjà de repartiment veïnal. Per si això no fos poc, les poblacions havien
de contribuir a les necessitats extraordinàries de l'Estat, algunes, com
eren les relacionades amb el sosteniment de la llarga guerra carlina, força importants.
Aquestes obligacions i estretors, ja cròniques, les havien viscut els expatriats guixolencs, i quan, ja fos a les Antilles o bé de tornada, disposaven de recursos sobrers, consideraven una obligació de fer-ne partíceps
als compatricis.
A Sant Feliu abundaren, en el període indicat, els benefactors generosos. Els noms i l'esment dels donatius apareixen als periòdics de l'època i a les actes dels Ajuntaments, acompanyats d'expressions d'agraïment
i d'encomi per llur despreniment. En alguns casos extraordinaris, el Consistori municipal acordà, a més, col·locar en el tester de la sala de sessions làpides de marbre que recordaven els donatius quantiosos, així com
el retrat de les persones que els feren. Aquestes distincions es reservaren
per a casos comptats, com els d'Antoni Vidal i Francesc Jofre i Paradís.
A la làpida de Vidal es reproduïa el text del llegat testamentari d'una
renda perpètua anyal de 15.000 francs, destinada a socórrer els pobres
i a l'ensenyament dels nois de la vila. I a la làpida de Jofre i Paradís s'esmentava el donatiu de 20.000 duros per a dotar cada any amb 1.000 ptes.
tres donzelles pobres en casar-se.

L'Asil Suris, construït a expenses del llegat de Joan Suris i Llorens
(Fotografia de H. Barroso; AHMSF).
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L'Asil Suris i el Col·legi Vidal portaren el nom de les persones a la
munificència de les quals degueren llur existència. Avui el Col·legi Vidal
no existeix, i l'Asil Suris ha canviat de denominació, de la qual s'ha exclòs el nom del fundador. Altre recurs al qual recorregueren els Ajuntaments guixolencs amb certa profusió per a fer que el record dels benefactors passés a la posterioritat, fou el de batejar els carrers amb els respectius noms. Aquest procediment ha demostrat ser el més eficaç; i així
veiem que, al cap de més de cent anys, la rambla Vidal i el carrer de Jofre, entre d'altres, amb llurs noms mantenen viu el record de les benemèrites persones que es preocuparen de remeiar les necessitats dels desheretats.
Els fins als quals destinaren els donatius els atorgants foren múltiples, i alguns d'ells curiosos. Al centre de la plaça major de la ciutat,
existeix encara una font, amb ornaments arquitectònics de marbre, rematada per un petit obelisc; en un dels plafons apareix esculpida la dedicatòria «A mis compatricios. D. Felio Cabarrocas», i a la part oposada, l'escut municipal i l'any, 1859. Fou una de les primeres fonts públiques que hi hagué dins la vila i que ha estat, i és, de segur, la de més
utilitat per la seva situació, a la plaça on es fa, quasi cada dia, el mercat;
Feliu Cabarrocas i Torres era un guixolenc resident aleshores a l'illa de
Cuba. Una altra font, gairebé idèntica, amb la mateixa dedicatòria i el
nom d'un altre guixolenc, Josep Carbó, fou erigida el mateix any al carrer del Portalet^; canviada de lloc, encara proveeix d'aigua el veïnat
a la placeta de Sant Pere.
Una làpida de marbre col·locada a l'Escola municipal del passeig del
Mar recordava les cent unces d'or (unes 8.000 ptes. d'aleshores) donades
per Salvador Vidal i Cibils, gràcies a les quals pogueren acabar-se les
obres^. El mateix patrici, propietari de l'extensa horta «dels Frares» o
d'en Donatiu, que donava a la plaça del Monestir, va cedir-ne una parcel.la de 4.500 pams quadrats, cosa que permeté alinear el sector de ponent de la plaçat3). Una altra acta consistorial, de 13 de març 1868, dóna fe d'haver acordat un vot de gràcies a Salvador Vidal també, «por
el conocido desprendimiento que siempre ha tenido de sus intereses para
la mejora y ornato de esta su pàtria, y muy particularmente ahora por
haber costeado la renovación del arbolado de los paseos públicos y de
la plaza de la Constitución, incluso los muchos jornales que para ello
han tenido que emplearse».
(1) AHMSFG, Manual d'Acords, actes 7 de maig i 16 juny 1859.
(2) Lloc citat, acta de 20 maig 1863.
(3) Acta consistorial de 22 desembre 1885.
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La idea de convertir el carrer del Mar en un passeig arbrat, batejat
amb el nom de Cristina, partí dels propietaris de les cases veïnes que satisferen la plantació dels primers rengles d'arbres. L'any 1851, «para el
riego de los paseos de Cristina y de los Àrboles», Antoni Casas i els germans Sebastià i Ernest Vidal i Calzada, regalaren a l'Ajuntament un carro bóta^4). Quan aquest carro devia fer temps que no existia, Ernest Vidal proveí d'un altre, «en atención al escaso resultado que viene dando
el riego de los paseos públicos en la forma que se practica actualmente»(5). Encara el mateix benefactor, tres anys després, féu obsequi de «un
piso de hierro de forma cilíndrica de 20 quintales peso, con destino al
arreglo del afirmado de calles y paseos»^.
L'Hospital Municipal ha estat la institució benèfica que més atencions ha merescut dels benefactors guixolencs. Llurs noms, en nombre
de 44, figuraven en una làpida, que recordo haver vist i que va desaparèixer no fa massa anys. Sortosament s'ha conservat una relació documental en la que consten els noms de les persones, així com la importància dels donatius^ 7 ). Els donatius regularment es feien en metàl·lic o en
valors de renda fixa, com també en forma de llegats de cases. Les quantitats no baixaven de 500 duros i abundaven les de 1.000 i 2.000. Pere
Rabell i Vinyet donà 3.000 duros. Ernest Vidal i Calzada deixà un llegat
de 5.000 duros; abans n'hi havia donat 2.000 en obligacions ferroviàries,
amb la condició que la Junta de l'Hospital «debe cuidarse del aseo y
limpieza de su panteón, dar una limosna a los enfermos pobres que salen del Hospital, celebración de una misa para los que en el fallezcan,
pagar la cuenta del barbero y atender a los gastos de manutención de
las hermanas que vienen a esta ciudad a recoger limosnas hospedàndose
en el Hospital». Els donatius més importants corresponen a Joan Suris
i Llorens i a Salvi Rabell i Ribas. El primer llegà 20.000 pesos per als
pobres; després de beneficiar-se l'Hospital, des de l'any 1857, dels rèdits
corresponents, el 1905 el capital fou transferit i es destinà a la construcció de l'Asil que portà al nom de Suris, i a d'altres necessitats urgents.
De Salvi Rabell només s'esmenten els donatius de 5.000 duros i d'una
(4) Acta de 8 juliol 1851.
(5) Acta de 9 agost 1893.
(6) Acta de 7 agost 1896.
(7) Consisteix en un plec mecanografiat sense data, exitent a TArxiu Municipal (secció IV
cubeta 44, lligall 42 doc. 51), la notícia del qual m'ha estat comunicada per Lluís Esteva. És
encapçalat: «Hospital Municipal de enfermos pobres de San Feliu de Guíxols. Objeto que motiva el agradecimiento de la Junta Administrativa a los senores que constan en la làpida como
tales bienhechores, a saber...»
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casa a Barcelona; aquesta casa degué ser força valorada, ja que a continuació es diu: «El total recibido procedente del Sr. Rabell asciende a
109.000 ptas., habiéndose colocado làpida especial por la importància
del cobro». Un altre donatiu de certa consideració degué ser el d'Emília
Llagostera i Sibils, el qual permeté agençar les sales de tuberculosos amb
deu llits complets, mereixent també que se li dediqués una làpida especial en aquell lloc.
Tenim notícia d'altres donatius amb destí a l'Hospital en el Manual
d'Acords de l'any 1845 (acta del 4 de març), on es llegeix: «Los senores
componentes de la Junta se han enterado de que don Juan Font y Arxer,
don Antonio Vidal y los hermanos don Francisco de Asís y don Gerónimo Patxot han puesto a la disposición de los senores Administradores
del referido Hospital la cantidad de 21.000 reales vellón para el único
y exclusivo objeto de construir dos salas de convalescència de que carece
aquel establecimiento. Y presentado por dichos Administradores el proyecto de construir las mencionadas salas en el huerto interior del mismo
edificio... se ha acordado aprobarlo en todas sus partes... En seguida el
Rdo. don Narciso Marcillach, administrador en orden primero del propio Hospital, ha manifestado que otro sujeto, que deseaba guardar el
anónimo, había puesto igualmente a su disposición la cantidad necesaria para construir en la portada de dicho edificio una vistosa escalinata
que reemplazaría la escalera mezquina, incòmoda y pesadísima que actualmente existe». A continuació el Consistori municipal expressava la
seva gratitud «a los senores que tan dignamente emplean lo sobrante de
su fortuna con que han sido favorecidos por la Providencia».
El llegat Suris, al que m'he referit abans, fou un dels més importants,
tant per la quantia com pel profit que la Junta administradora sabé treure'n, ja que va afavorir un ampli sector de la població més necessitada.
Joan Suris i Llorenç morí a l'Havana l'any 1855, i en el seu testament
llegà a la vila guixolenca, d'on era fill, 20.000 pesos perquè es destinessin a remeiar necessitats urgents de famílies pobres. Al principi la major
part de la renda del llegat es destinà a l'Hospital, que passava per moments difícils a causa d'una epidèmia de pesta, durant la qual un gran
nombre de malalts, no tenint cabuda a l'Hospital, hagueren de traslladar-se
a l'ex-Monestir. Més endavant, després de les obres d'ampliació que s'hi
feren i comptant amb altres ingressos, pogué valer-se per sí mateix, i la
Junta del llegat va poder dedicar les rendes a proporcionar aliments i
fer préstecs a gent necessitada, sense que deixés d'ajudar 1' Hospital
sempre que era convenient. L'any 1904, vist que les rendes permetien cobrir les despeses d'edificació d'un asil, la Junta encarregà la confecció
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dels plans a l'arquitecte municipal General Guitart. El cost total de les
obres fou de 33.785'50 ptes. L'Asil, que portà el nom de Suris, d'antuvi
es destinà a ancians pobres i a infants desemparats; més endavant i fins
avui encara, ha acollit exclusivament ancians d'ambdós sexes(8).
Cal advertir que no sempre els donatius foren acceptats per l'Ajuntament. Tal succeí l'any 1878, amb motiu de l'ampliació del cementiri, per
a la que fou precís traslladar la primitiva capella al lloc de l'actual. Iniciades les obres de la nova capella, projectada a semblança de l'antiga,
de modestes proporcions, es cregué convenient donar més amplitud i dignitat a l'edifici per tal de fer-lo apte per al culte religiós. En això, el mestre d'obres Pere Pascual, en nom d'un benefactor que desitjava mantenir l'anonimat, manifestà a l'Ajuntament el propòsit de sufragar les obres
necessàries, «mediante emperò que se realicen con la sencillez y caràcter
y objeto que reclama el edificio construido». Discutida l'oferta pel Consistori municipal, en sessió del 25 de setembre, es prengué aquest acord:
«El arreglo interior y exterior de la capilla del Cementerio de esta villa
es una honra de tal valia, que el Cuerpo Municipal la reserva íntegra a
su legitimo y único propietario, el Pueblo, que es quien hasta ahora ha
venido sufragando por sí solo todos los cuantiosos gastos de construcción, ensanche y reparaciones». Aquesta decisió de l'Ajuntament fou durament criticada per «El Eco Guixolense», fins al punt que el Cos municipal féu circular un full imprès en el que reproduïa l'oferta formulada
per Pascual i la resposta acordada en la sessió consistorial.
Això no obstà perquè un donatiu de 500 ptes. que tot seguit feia Concepció Tapís de Plaja destinat a l'agençament de la capella, fos acceptat
per l'Ajuntament «con gratitud, y que se le den las gracias por tan generoso desprendimiento» (acta de 9 d'octubre). A aquest donatiu seguiren
altres amb el mateix destí —que també foren acceptats amb expressions
d'agraïment pel Consistori— procedents dels germans Cibils i Puig: Jaume, Josep i Agustí, residents a Montevideo, i Frederic, resident a Buenos
Aires; per un import total de 2.750 ptes. La nova capella, amb la seva
vistosa cúpula, restà acabada l'any 1883. Per cert que, havent l'Ajuntament sol·licitat la benedicció del local, el bisbe respongué que no podia
complaure'l mentre no existís a la vila un recinte digne destinat a sepultura dels no catòlics^.

(8) Les dades ací reportades referents al llegat Suris procedeixen de l'article anònim D. Rogeliu Barneda, administrador del Asilo Municipal, «Àncora» d'l gener 1970.
(9) Sobre aquesta qüestió, vegeu el meu article Del Sant Feliu vuitcentista. El cementiri
laic, «Àncora», 20 desembre 1984.
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Les dues cases que les germanes Llagostera llegaren a la mitra gironina, situades al Passeig
del Mar de Sant Feliu, en les que s'instal.là l'Acció Catòlica Social, depenent de la Parròquia
(Fotografia de Joan Torrent).

Un altre oferiment, per part de les germanes Emília i Teresa Llagostera i Cibils, de sufragar les obres d'una façana, de la que careix encara
l'església parroquial guixolenca antiga, tampoc no fou acceptat, per discrepàncies amb la cúria, segons una versió popular de la que no he trobat constància documental, perdent-se així una oportunitat que no es
repetiria. Un oferiment similar, bé que de major amplitud, també de les
Llagostera, a l'abad i monjos de Montserrat, feliçment portat a la pràctica, permeté que la basílica montserratina s'adornés amb l'artística façana actual. Les riques germanes Llagostera encara llegaren al bisbat la
casa de Sant Feliu on residien, una de les millors i més ben situades de
la vila, que tenia l'entrada principal a la plaça de la Constitució i els darreres donaven al passeig del Mar, la qual albergà l'Acció Catòlica local.
Una altra destacada benefactora guixolenca fou Dominga Juera i Patxot, que heretà del pare, enriquit a l'Havana, quantiosos béns; casada
amb Lluís Vilar i Puig, força acabalat també, el matrimoni reuní una
gran fortuna. Diu que, a Sant Feliu, donya Dominga «tenia cotxe de cavalls i pagava amb or». Dona virtuosa, en enviduar fundà un benefici
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eclesiàstic a l'Hospital, al qual féu diversos donatius. El seu marit era
natural de Calonge, on ella pogué comprovar la manca de fe de la gent
i que els nois renegaven, coses que l'esgarrifaven. Per tal que els nois i
noies pobres poguessin instruir-se i educar-se religiosament, féu que s'instal·lessin a la població les germanes Carmelites de la Caritat i els germans de la Doctrina Cristiana, en col·legis construïts i habilitats a expenses d'ella. I en el seu testament llegà un capital de 20.000 duros destinat a assegurar el sosteniment d'ambdues escoles^10). A la premsa guixolenca el nom de Dominga Juera hi apareix relacionat amb obres de
caritat. «El Eco Guixolense» de 13 d'octubre del 1878 informava que el
bisbe diocesà Tomàs Sivilla arribà a Sant Feliu el dia abans per la benedició del temple parroquial restaurat, i que s'hostatjà «en la casa pròpia
de la opulenta viuda D.a Dominga Juera de Vilar»; en tal ocasió, es repartiren als pobres 500 pans de sis lliures i una pesseta a cadascun, almoina feta per Dominga Juera, Josefina Largacha de Vidal i Concepció
Tapís de Plaja, padrines del bateig de tres campanes sufragades per elles.
Sant Feliu fou la primera població del Baix Empordà en què s'instal·là, l'any 1858, una comunitat de germanes Carmelites de la Caritat,
cridades per l'Ajuntament perquè es fessin càrrec de l'assistència dels malalts de l'Hospital. Sense negligir aquesta missió, les germanes s'oferiren
i començaren a donar classes d'ensenyament a les noies. Vist l'interès
de les religioses, el comerciant guixolenc Pere Clara llegà a la institució
carmelitana una casa amb horta contigua al futur carrer de Capmany,
perquè s'hi fes un col·legi independent regit per les germanes; inaugurat
l'any 1880, aviat fou el centre docent per a noies més important de la
població.
El despreniment dels guixolencs es projectà notòriament envers les
millores urbanístiques —ja hem vist el cas del passeig del Mar—, però
especialment ho féu els darrers trenta anys del segle passat, en què la
vila conegué una època de prosperitat inusitada, gràcies al boom taper.
La població va créixer fins a doblar el nombre d'habitants i de cases.
Una febre constructora s'apoderà de la gent; els mestres d'obres no es
donaven punt de repòs: ja no sol·licitaven permís d'obres d'una casa, sinó de diverses alhora. Ferran Gispert i Romaguera demanà permís per
a construir deu cases en uns solars del carrer de Santa Magdalena entre
els del May i Bohera (acta consistorial de 28 de juny del 1889). Per a
un nombre força més crescut ho feia el mestre d'obres Narcís Cúbias i
(10) JAUME AYMAR i MONTSERRAT DARNACULLETA, Les Carmelites de la Cantat
a Calonge (1894-1910), «Estudis sobre temes del Baix Empordà», any 1983.
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Ribes el 4 de maig de 1870(n), 20 cases d'un cop, un carrer sencer, el
qual porta el seu nom, afrontant tota la llargada amb la riera de Tueda
fins a l'actual carrer Bourg de Peage. Es pot dir que no passava un mes
que no s'obrissin nous carrers, sovint diversos a la vegada.
Dins aquest clima efervescent, eren freqüents els casos de despreniment per part dels propietaris de solars, que gratuïtament cedien els terrenys —a vegades de força extensió— afectats per les noves vies públiques. En el sector comprès entre la carretera de Girona i la riera del Monestir, i del carrer de l'Hospital al de Santa Magdalena, no hi havia més
que hortes; fins que havent-se planificat, pels anys 80, començà a edificars'hi, i no trigaren a obrir-se en tota l'extensió, els carrers del May i de
Capmany i els travessers de la Mercè, Concepció, Suris, Jofre i Santa Magdalena. Preveient el valor alt que adquiririen aquells terrenys, Joan Magret i M. Tornabells i Jordi compraren l'extensa horta Suros, entre la carretera i el camí del May, amb el propòsit d'urbanitzar-los. El mateix feia
Joan Roig i Palau amb altres hortes, des del May a la riera. Vingut el
moment, oferiren a l'Ajuntament la cessió gratuïta de les parcel·les afectades per les noves vies públiques, amb tal que se'ls dispensés de l'impost municipal sobre edificació, condició que els fou acceptada. A l'expedient relatiu a Magret i Tornabells^12), hi ha aquesta nota de la comissió
d'Urbanisme, referent a la sol·licitud de dispensa dels drets d'edificació:
«Cuestión de equidad es esta y nunca en balde se ha llamado a las puertas del Magco. Ayuntamiento... En efecto, si esta villa posee hoy ensanche suficiente por ahora en su parte O., se debe a los suscritos; ellos tuvieron la idea adquiriendo el terreno, regalaron a la villa muchas y rectas calles... La compensación es insignificante; se han dado miles de reales y se recaban unos cientos». Segons la nota, els terrenys cedits pels
propietaris Magret i Tornabells sumaven més de 75.000 pams quadrats,
«los cuales, dado el valor que obtienen los terrenos en cuestión, representan una cantidad algo mas que regular». Quant als terrenys cedits per
Joan Roig, passaven dels 40.000 pams (acta consistorial de 29 de novembre del 1889).
En la urbanització d'aquell sector, el tram del carrer de la Concepció
comprès entre el de May i la carretera de Girona, restava sense obrir perquè hi havia una horta, de la que era propietari el marquès de Robert.
El qual es mostrà disposat a cedir gratuïtament el terreny necessari per
a la prolongació del carrer, amb la condició que es donés el seu nom a
(11) AHMSFG, lligall 681, doc. 149 de 4 de maig 1870.
(12) AHMSFG, lligall 688, doc. 43 de 28 de juny 1888.
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una de les vies projectades; a aquesta pretensió respongué l'Ajuntament
no ser possible complaure'l ja que als dos carrers projectats en aquells
terrenys ja se'ls havia designat els noms, de Suris i Concepció (acta de
27 d'agost del 1890); el petit conflicte es resolgué de manera que el tros
de carrer en qüestió fou batejat amb el nom de Marquès de Robert.
A mig carrer de l'Eixample, o de Capmany, passada la riera de Sant
Amanc, el súbdit austríac R. Pecher edificà una fàbrica de taps i la seva
casa vivenda, contigües a un carrer projectat en direcció a Mascanada
que allí tenia el començ i formava una placeta, la qual urbanitzà del propi peculi amb uns arbres i bancs. L'Ajuntament donà el nom de Pecher
al nou carrer i a la plaça; en reconeixement d'aquesta distinció, el fabricant donà 1.000 ptes. per a l'Hospital municipal, i més endavant repetí
el donatiu de la mateixa quantitat (actes de 17 de març i 28 de juny de
1895, i de 8 d'octubre de 1899).
Pels mateixos anys l'expansió urbana es projectava tambés vers la part
alta de la població, on calgué obrir noves vies. L'any 1882 Bonaventura
Mas demanava permís per a urbanitzar els terrenys que posseïa a l'extrem del carrer de Sant Domènec, cosa que requeria la seva prolongació
i l'obertura d'altres carrers, així com d'una placeta exagonal de 3'40 metres de radi en la que convergien; i oferia gratuïtament tot el terreny necessari (acta municipal d'li octubre 1882). Aprovat el pla corresponent
del mestre d'obres Pere Pascual, l'Ajuntament en sessió de 17 de gener
següent acordà donar el nom de plaça del Nord a la placeta projectada,
i als nous carrers, els noms d'Huguet, Mas, Sant Antoni, Sant Adolf,
Aden i Sant Bonaventura. La superfície total dels terrenys cedits per Bonaventura Mas hagué de ser força important; notem que l'Ajuntament,
en prova de reconeixement, donà els noms d'aquell als carrers de Mas
i Sant Bonaventura.
En els Manuals d'Acords de l'Arxiu Municipal són freqüents els esments de veïns que s'oferien a cooperar amb donatius a la construcció
de ponts generalment de fusta, per a les rieres, o bé a la instal·lació de
fonts públiques, fanals, etc. És cert que en tals casos els donants eren
part interessada, ja que indirectament eren els qui més es beneficiaven
d'aquelles millores públiques; els Ajuntaments, però, no deixaren d'apreciar tals actes de despreniment, que repercutien favorablement a l'erari
municipal.
De tots ells, quant a obres d'utilitat pública, indiscutiblement qui més
es distingí per la seva dedicació i despreniment fou l'enginyer de camins
canals i ports Enric Heriz i Campaneria, el qual, sense ser natural de
Sant Feliu, ho era la seva mare; per això i pel fet d'haver estat nomenat
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fill adoptiu de la vila, se'l pot considerar guixolenc. Enric Heriz, amb
una gran visió de futur, planejà importants obres urbanes, malauradament no totes realitzades a causa de mesquins obstacles que no li ho permeteren; així i tot, Sant Feliu li degué, entre d'altres millores —sufragades
enterament per ell i els seus dos germans a la memòria de llur mare—,
la canalització de la riera del Monestir en tota la llargada urbana, o sia,
del carrer de l'Hospital a la darrera secció del passeig del Mar, així com
la construcció dels dos ponts d'obra corresponents al començament i a
l'acabarnent del mur de contenció de la riera. Per aquelles diverses obres
i pel fet d'haver estat el més decidit promotor i planejador tècnic del ferrocarril de Sant Feliu a Girona, mereixé que se li tributessin els majors
homenatges. Aquest interessant personatge, que féu parlar molt la premsa
local pels seus articles polèmics relacionats amb les obres que realitzava,
i que tingué una tràgica fi, ofereix un excitant tema per a un perspicaç
investigador que l'estudií a fons.
Aquesta ja prou llarga relació de benefactors guixolencs del segle passat
podria ampliar-se força, només amb les nombroses referències de casos
concrets que figuren als Manuals d'Acords municipals, la majoria dels
quals altrament posseeixen un menor interès, i allargar la llista indiscriminadament podria indigestar el lector. Com a fermall d'ella, permeteume que dediqui la resta del meu treball a la figura pròcer d'Antoni Vidal
i al seu germà Ernest. Antoni fou elprimus interpares, al qual indiscutiblement correspon el primer lloc entre tots els benefactors guixolencs,
pel seu alt relleu humà i social i per la seva constant preocupació per
a remeiar amb llarguesa les necessitats personals i col·lectives dels seus
compatricis.
ANTONI VIDAL I EL SEU FABULÓS LLEGAT
Antoni Maria Vidal i Calzada fou l'home providencial a qui, mentre
visqué, acudien els Ajuntaments i els particulars en les seves necessitats,
amb la confiança que serien atesos per ell; des de Marsella on residia,
mai no defraudà cap dels peticionaris, fos qui fos, bé que en molts casos
no esperava que hom acudís a ell i el socorria així que coneixia el destret. I en morir, la vila guixolenca li degué el llegat més considerable de
la seva història.
D'aquest personatge benemèrit es pot dir que a Sant Feliu no en saberen més que la faceta filantròpico-caritativa. Pel fet d'haver residit la
major part de la seva vida a Marsella, on creà la llar familiar i va morir,
comptades persones conegueren ací les seves activitats i el prodigiós enlairament social. Amb el seu esforç i intel·ligència, Vidal acumulà una
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Retrat d'Antoni Maria Vidal i Calzada.

gran fortuna en el risc del comerç i en el món de les finances; i en l'alta
societat francesa representà el paper del personatge opulent que s'ha elevat
pels propis mereixements. Diversos matisos el diferenciaven del català
enriquit a Amèrica; la major part de la fortuna, que sens dubte sobrepassà la de qualsevol indià guixolenc, la degué tant al tràfic comercial
amb les colònies espanyoles i franceses de les Antilles com al dels ports
de la conca mediterrània i fins i tot del llunyà Orient.
De les fonts documentals consultades, l'Arxiu Parroquial m'ha permès establir l'ascendència familiar, i a l'Arxiu Històric Municipal he trobat,
ultra una còpia del testament, nombroses referències, la majoria relacionades amb l'administració polèmica del llegat. El fet que en vida de Vidal no sortissin encara periòdics guixolencs ens priva d'una font informativa indubtablement important. Els arxius del consolat espanyol de
Marsella i de la premsa contemporània que ja aleshores devia sortir a
aquella ciutat, de segur contenen dades de prou interès relacionades amb
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Vidal. Així i tot, els periòdics locals dels dos darrers decennis del segle
passat i de bona part de l'actual resulten una font informativa imprescindible per a l'estudi de Vidal i de la gestió de la Junta del llegat, en
permanent conflicte amb l'Ajuntament. Aquesta premsa, si bé en tota
ocasió posà en relleu la filantropia del difunt pròcer guixolenc, al que
dedicà càlides paraules d'encomi, es mostrà sumament parca en notícies
biogràfiques seves i de la vida privada.
Les fonts familiars solen ser les més previstes de notícies i records
dels avantpassats, i en el cas dels Vidal-Calzada, he tingut la sort de trobar la font òptima en la persona del meu bon amic Martí Colom i Vidal,
besnét d'Ernest Vidal i Calzada, altre benefactor del que tindré ocasió
de parlar. A Martí Colom dec, a més d'interessants referències familiars,
la major part de la informació sobre les activitats dels germans VidalCalzada; tot el qual, amb el permís de l'amic, que des d'ací agraeixo pregonament, publico per primera vegada.
Dels registres parroquials guixolencs, resulta que els pares d'Antoni
Maria Vidal i Calzada foren Antoni Vidal i Olivós i Gertrudis Calzada
i Ruscada, ambdós naturals de Sant Feliu; els quals contregueren matrimoni a l'església parroquial el 31 de desembre del 1801. Tingueren una
nombrosa descendència; els fills nascuts a la vila guixolenca foren: Rosa, batejada el 29 de novembre del 1802; Victòria, 18 de setembre del 1804;
Antoni Maria, 8 de desembre del 1806; Teresa, 4 de febrer del 1812; Josep Maria, 28 d'agost del 1814; Sebastià, 10 de desembre del 1816; Gertrudis, 22 de març del 1819; Irene, 5 de febrer del 1822. Tenim notícia
d'altres dos fills, nascuts fora de Sant Feliu: Josepa, de la qual consta
l'albat a Sant Feliu el 10 de desembre del 1814 quan comptava sis anys
—nada, doncs, el 1808, no sabem a on—, i Ernest, nascut a Marsella
l'any 1828. No excloem la possibilitat d'algun altre fill nascut lluny de
Sant Feliu. Els gravíssims esdeveniments dels tres primers decennis del
segle passat —guerra de la Independència (1808-1814) i el trienni liberal
(1821-1824)— podrien haver motivat un desplaçament temporal dels Vidal a un lloc més segur, com feren d'altres guixolencs; recordem el cas
de Ferran Patxot i Ferrer, autor de la novel·la Las ruínas de mi Convento, nascut a Maó l'any 1812, de pares fugitius de Sant Feliu, a on retornaren acabada la guerra. No fóra estrany que Josepa Vidal, nada el 1808,
ho hagués fet també a les illes Balears. Quant al darrer fill, Ernest, naixé
a Marsella, quan la família ja havia fixat la seva residència a aquella ciutat.
Consta que els avis d'Antoni Maria Vidal, tant el patern com el matern, foren «patrons de barca», mentre que el pare figura en els llibres
parroquials com a «negociant» i també «comerciant». D'aquestes deno159
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minacions podem inferir que el pare es dedicà al comerç d'importació
i exportació de mercaderies; era una activitat aleshores bastant corrent,
que permetia relacionar-se amb comerciants de diversos ports peninsulars i de França. Aquestes connexions hagueren de ser força útils al pare
i als fills, els quals seguiren les petxades paternes, quan les coses es posaren malament a Espanya.
La vila guixolenca, com la resta del país, es ressentí fortament de la
guerra de la Independència, que deixà el comerç reduït a la mínima expressió. Hom havia remuntat treballosament la crisi quan, l'any 1829,
les perspectives favorables de sobte se n'anaren aigua avall, a causa d'haverse suprimit la Duana de Sant Feliu habilitada per al comerç de l'estranger, amb la qual cosa molts propietaris d'embarcacions es veieren obligats a vendre-les i emigrar del país; aquest contratemps assenyalà a la
vila el començ d'una forma devallada econòmica, de la que trigà anys
a recobrar-se, i d'aleshores data també l'inici del corrent emigratori de
guixolencs a països d'Ultramar, que ja no cessà en la resta del segle passat i fins entrat l'actual.
Els efectes desastrosos de la supressió de la Duana eren retrets per
l'Ajuntament l'any 1840, en un escrit adreçat a la Diputació provincial
en el que es queixava de l'elevada contribució de guerra assignada a la
vila —es tractava de la primera guerra carlina, coneguda per guerra dels
set anys (1833-1839)—, quan els efectes de la crisi econòmica iniciada deu
anys abans encara es feien sentir. «Mas en 1829 no solo se deshabilitò
esta Aduana, sinó que hasta se la despojó de la facultad de expedir guías
de referència de generós y frutos extranjeros y coloniales, quedando en
consecuencia forzosamente reducido el antes floreciente comercio de importación a solo los objetos de puro consumo del vecindario. Con semejantes trabas sucedió lo que era natural, esto es, a quedar en esqueleto
el trafico, verse forzados los navieros a vender sus buques, marchar los
principales comerciantes a establecer sus casas en puntos mas ventajosos para sus especulaciones, y en suma quedar en la población solo misèria» (Manual d'Acords, acta de setembre del 1840).
Aquesta situació que en tanta manera afectà el comerç guixolenc hagué d'influir en la decisió de Vidal pare d'un canvi d'aires de la nombrosa família, amb la qual es traslladà i fixà la residència a Marsella, el port
francès més important del Mediterrani, on devia estar relacionat de temps
amb diversos negociants. Més endavant esmentaré una referència, directament relacionada amb el fill gran Antoni Maria, segons la qual el trasllat de residència d'aquest a Marsella obeí a raons polítiques, concretament a una ordre de desterrament, la qual potser incloïa també el pare;
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cal no oblidar que Marsella era lloc de refugi de molts desterrats i fugitius d'Espanya.
Ens consta que el 1828 els Vidal residien a Marsella, tota vegada que
hi naixé aquell any el fill Ernest, segons que es dedueix de la partida de
defunció seva de 7 de maig del 1909, a l'edat de 81 anys. Altra referència
de la permanència de la família a aquella ciutat ens la dóna un passaport de l'Arxiu municipal guixolenc datat el 17 de juliol de 1835, expedit
pel cònsul d'Espanya a Marsella, que faculta Victòria Mas i Calzada,
de 20 anys, «criada de casa de Antonio Vidal», perquè vagi a Barcelona
per via marítima. I de 15 de maig de l'any següent és una instància d'Antoni Vidal, «del comercio de Marsella y antes de la villa de San Feliu»,
adreçada al governador civil de Girona, denunciant que Pere Màrtir Baster
havia desviat el curs de les aigües «que desde tiempo inmemorial lo tenían por el lado de la pared del camino vecinal del cementerio», cosa
que perjudicava un terreny de la seva propietat^ 13 ).
De les activitats d'Antoni Vidal pare, res no he pogut saber-ne amb
certesa. Tot fa creure que, experimentat com era en el tràfic de mercaderies, fou afortunat en els negocis i que aconseguí crear si més no els fonaments de la societat familiar, destinada a una gran volada en mans
del fill gran.
Al cap de cert temps, la família, que s'havia mantingut unida a Marsella, es dividí. Els pares, així com de segur el fill petit Ernest, menor
d'edat, i probablement les filles solteres, retornaren a Sant Feliu. El pare, Vidal i Olivós, hi morí, l'any 1844(14\ A Marsella hi restà Antoni Maria, al front de l'important negoci, i al costat seu, com a socis, degueren
romandre-hi els germans Josep Maria i Sebastià, així com les restants
germanes, casades allí.
Fins ací he seguit, molt per sobre per mancança de dades, els passos
de Vidal pare i la seva nombrosa família. És hora de centrar-nos en la
prodigiosa vida del fill gran, Antoni Vidal i Calzada. Nascut a Sant Feliu, com he dit, l'any 1806, fou batejat amb els noms d'Antoni, Maria,
i Francesc. Segons el setmanari «El Bajo Ampurdàn» de 4 de març de
1888, primera pàgina, a la vila natal Antoni Maria «se educo y vió transcurrir los mas florides anos de su juventud». D'una relació de passaports d'estudiants de Cervera, consta que l'any 1833 estudiava en aquella Universitat «Antonio Maria Vidal, natural de San Feliu de Gui(13) AHMSFG, lligall 678, carp. 4.
(14) Arxiu Parroquial, llibre d'òbits VIII, pàg. 295. Les notícies procedents d'aquest arxiu
m'han estat amablement facilitades per mossèn Josep Maria Cervera i Berta.
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xols»(15). El deplorable costum, tan freqüent aleshores, d'ometre el cognom matern, no ens permet atribuir amb certesa aquesta interessant referència a Antoni Maria Vidal i Calzada; més que més si tenim en compte
que l'any 1833, data del passaport, ens portaria a una edat del nostre
personatge, 27 anys, quelcom tardana per als estudis, ensems que a una
època en què els seus pares i germans feia més de cinc anys que residien
a Marsella.
A la nota de «El Bajo Ampurdàn» de 4 de març de 1888 amb motiu
del vintè aniversari de la mort d'Antoni Maria Vidal, a la que m'he referit, tot seguit de l'afirmació que aquell veié transcórrer a Sant Feliu els
anys més florits de la seva joventut, es llegeix: «Mas tarde las discordias
civiles de nuestra pàtria le obligaren a emigrar a tierra extrana. Paso su
destierro en Francia, habiendo fijado su residència en Marsella...» Confesso la meva sorpresa en llegir aquests paràgrafs, per tractar-se d'una
notícia de prou interès que no he trobat confirmada per cap altra font.
El text copiat, interpretat al peu de la lletra, significaria ni més ni menys
que damunt d'Antoni M f Vidal recaigué una condemna de desterrament.
Hem de creure que la causa foren les seves idees polítiques; ignoro amb
quines idees combregà de jove, que no podien ser altres que les del liberalisme constitucional de les Corts de Cadis. La rodona afirmació del
redactor de «El Bajo Ampurdàn», que demostra estar ben informat de
la vida privada de l'hereu Vidal, ens obre una nova perspectiva respecte
als trasllats de residència d'ell i els seus pares i germans a Marsella. Hi
anaren tots plegats o bé Antoni Maria va avançar-se a la família? En
aquest darrer cas, hagué d'obrir-se camí en un país estrany per sí sol,
cosa de la qual era prou capaç. Singularment dotat per als negocis, com
ho demostrà plenament, i amb un esperit d'empresa que el portaria a
triomfar ràpidament, trobà a Marsella ample camp on desenrotllar aquelles facultats.
No em consta l'any en què l'hereu Vidal va constituir la llar familiar
pròpia. Degué casar-se a Marsella, ja que el seu matrimoni amb Gertrudis Nadal, probablement d'origen guixolenc, no consta en el registre parroquial de Sant Feliu. Fruit de la unió fou un fill únic sobrevivent, Nu-

(15) Article Passaports de viatge d'estudiants de Cervera, per J.C., «Butlletí de l'Acadèmia
de Bones Lletres», núm. 110, anys 1933-1936. A més d'Antoni Maria Vidal, hi figuren els estudiants guixolencs Antoni Vidal i Areny (anys 1832-834) i Joaquim Andreu (anys 1833 i 1834),
així com Ferran Patxot, natural de Maó (any 1833). Fou una època d'agitació política, en què
s'estructurà el carlisme amb la denominació de «partit apostòlic o absolutista».
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Primera plana del setmanari guixolenc «El Bajo Ampurdàn», de 4 març 1988, amb
motiu del 20! aniversari de la mort d'Antoni Vidal.
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ma —un nom certament rar que no figura en el santoral romà—, nascut
a Marsella l'any 1839.
És evident que l'hereu Vidal assimilà la idiosincràsia i s'adaptà a l'estil
de vida del país de l'exili sense major dificultat. I que, acceptat i ben
vist per l'estament burgès, se'l considerà un dels membres més distingits.
El transplantament, però, no li féu perdre les qualitats natives i l'amor
a la pàtria; en aquest sentit, és significatiu que no renunciés a la nacionalitat espanyola.
Hagué d'abandonar la seva residència marsellesa per viatjar a llocs
i països més o menys llunyans; i segurament vingué a Sant Feliu en diverses ocasions, àdhuc amb certa freqüència mentre visqueren els pares;
mes de cap dels probables sojorns guixolencs, no n'he trobat constància
documental.
Quant al fill Numa, se l'ha de considerar ja un producte totalment
francès. Sens dubte educat en els millors col·legis de França, fou persona culta, com ho proven les seves cartes escrites en un correcte castellà,
adreçades als regidors guixolencs, que es conserven a l'Arxiu Municipal.
De la seva vida familiar, només se sap que va enviduar l'any 1876 i que
la muller es deia Leonor. No sabem que tornés a casar-se ni que tingués
successió. Degué viure sempre a Marsella i alguna vegada degué venir
a Sant Feliu; consta documentalment una estada seva a Barcelona l'any
1871, relacionada amb el llegat patern. Però de Numa, o més bé de la
seva actuació com a executor testamentari del pare, tindrem ocasió de
parlar-ne extensament.
Antoni Maria Vidal, ensinistrat pel seu pare en el comerç d'importació i exportació de mercaderies, amplià el negoci considerablement amb
la creació, juntament amb els seus germans, d'una societat navilera anomenada «Vidal Frères». Aquesta empresa, probablement finançada inicialment amb capital procedent del pare, arribà a posseir una extensa
flota composta de velers i vaixells mixtes de vapor i vela, dedicada al cabotatge i a la navegació d'altura. Martí Colom recorda que els seus pares conservaven, entre altres coses procedents del seu vesavi Ernest Vidal, el quadre d'un bergantí propietat de «Vidal Frères»; es deia «Màlaga» i apareixia amb tot el velam desplegat i una alta xemeneia fumejant,
flanquejats els costats per hèlixs de rodes. De velers de la flota, n'hi havia de gros tonatge, com el bricbarca «Antonio» construït a les drassanes de Sant Feliu^16); desplaçava 800 tones, que era un arqueig de certa
consideració per a un veler d'aleshores; pensem que l'esvelta corbeta «Pablo Sensat» que donà la volta al món, era considerada, amb les seves
539 tones, una embarcació major.
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A més del tràfic amb els ports del Mediterrani, els vaixells dels germans Vidal feien la ruta de les Amèriques i fins anaren al port xinès de
Cantó, voltant pel cap de Bona Esperança (després de l'any 1869 pogueren fer-ho pel canal de Suez). Partien de Marsella amb carregament de
productes del país —oli, vi, blat, teixits— i tornaven amb sucre, tabac,
cacau, cafè, te. Sembla que els germans socis, abans i àdhuc després de
fixar la residència familiar pròpia, passaven temporades en els ports on
els vaixells feien escala, tot traficant amb les mercaderies. Tots ells degueren fer respectables fortunes, malgrat que a vegades un dels vaixells
no s'escapés de pagar tribut al mar quan es desfermava.
Alhora que al tràfic mercantil, l'hereu Vidal es dedicà a les operacions de banca i borsa, per a les quals comptava amb l'avantatge de disposar, per a les transferències monetàries, dels representants de la companyia navilera als principals ports. En la important borsa de Marsella,
a més de complir els encàrrecs dels clients, no hi ha dubte que Vidal va
especular-hi pel seu compte. D'entre les accions que aleshores atreien més
l'interès dels compradors, destacaven les de la Companyia del Canal de
Suez, en les que Antoni Maria degué invertir fortes quantitats pròpies
i alienes. Aquesta circumstància explica l'amistat seva amb Ferdinand Marie de Lesseps, diplomàtic francès, concessionari de les obres del Canal
i fundador de la Companyia.
La fortuna acumulada per l'hereu Vidal degué ser considerable, cosa
que li permeté portar un tren de vida ostentós: mansió luxosa, cotxes,
criats. Estigué relacionat amb personatges de la més alta societat francesa, i arribà a gaudir de l'amistat de Napoleó III, qui Papel.lava «le catalan riche»(17). L'emperador, fortament interessat a assegurar l'administració francesa del Canal, no pogué evitar que la majoria de les accions
(16) Heus ací com els notaris-cronistes guixolencs Francesc i Maria Josep Sala donaren puntual notícia de la botadura del veler «Antonio», en llurs Memorias históricas de la villa de
San Feliu de Guíxols..., «Estudis sobre temes del Baix Empordà», IV, 1985, pàg. 126 núm. 343:
«Cerca del mediodía del 8 agosto 1857 se botó al mar muy felizmente el bricbarca construído
en este astillero, nombrado «Antonio», de porte unas 800 tonaladas; es el buque mayor hecho
en Cataluna de mucho tiempo. Toda la población y un número considerable de forasteres presencio el acto... Es el buque indicado en el número 333, de propiedad de la casa de Vidal, de
Marsella».
(17) Salvador Roca, en una entrevista que el periodista Del Arco li féu («Diario de Barcelona», 21 novembre 1946) quan tenia 98 anys, confirma la dita de l'emperador francès: «Vera usted, cuando se construía el canal de Lesseps, Napoleón III estaba muy interesado y era muy
amigo de un paisano mío, Antonio Vidal, y siempre que Napoleón lo nombraba, le llamaba
«el catalàn rico». Vidal no pogué assistir a la inauguració del Canal de Suez, que tingué efecte
l'any següent de la seva mort.
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passés a mans dels anglesos, que així aconseguiren el control de la nova
via marítima, essencial per a les comunicacions amb les colònies asiàtiques.
Una altra circumstància indubtablement contribuí a l'amistat entre
l'emperador i Vidal, i era que l'emperadriu, Eugènia de Montijo fos espanyola, motiu pel qual els espanyols no podien menys de ser ben vistos
i rebuts a la cort imperial. Tot fa creure que l'hereu Vidal hi fou introduït per Lesseps, amic íntim de la Montijo. El cas és que era invitat a
les recepcions oficials i que fou distingit per l'emperador amb el grau
d'oficial de la Legió d'Honor. Diguem encara que, en un antic chateau
del sur de França propietat d'Antoni Maria, s'hostatjà l'ex-reina Isabel II durant el seu exili.
Sorprenentment, el benjamí dels germans Vidal, Ernest, tingué vel·leïtats literàries i publicà, a més d'alguna poesia, una novel·leta titulada
Eugènia^. És una producció de tipus folletinesc i moralitzador que no
faria famós cap escriptor; mes per a nosaltres té un interès particular,
degut als personatges i a l'argument, el qual té lloc a Bordeus i Marsella.
El principal protagonista, malgrat el títol, és un comerciant sense escrúpols, Robert Gené, que féu una gran fortuna valent-se de males arts, segons que conta l'autor així que comença la novel·la: «Habito durante
muchísimo tiempo en una de las mas populosas ciudades de Francia un
comerciante de gran nombradía, a quien su profesión y ancha conciencia habían colmado de riqueza, y que a pesar de la sed de oro que le
atormentaba, tuvo que retirarse por falta de salud... Dedicado primero
al comercio de exportación e importación de generós, sostuvo un trafico
considerable con las Américas espanolas, con algunas plazas mercantiles de Italià y aun con Grècia y el mar Negro, ocupàndose indistintamente y siempre al por mayor, de azúcares, cafès, trigos, etc... Agrego
luego a sus habituales tareas la banca, asociàndose con otros comerciantes,
que al fin perdieron su caudal con las operaciones de giro que habían
emprendido, quedando el con beneficiós al disolverse la companía formada». Un dels capítols de la novella és dedicat al viatge comercial d'un
bergantí a Cantó, únic port xinès obert aleshores al comerç amb Occident, que proporcionà al futur sogre d'Eugènia un quantiós benefici portant a França un carregament de seda, te, marfil, joncs (!) i altres efec-

(18) Eugènia o la mujer del comerciante. Novela original escrita por D. Ernesto Vidal y
Calzada (Barcelona, Librería de D. Juan Oliveres, editor, impresor de S.M., calle de Escudillers
n? 57, 1861), 206 pàgs. Un exemplar d'aquest llibre, luxosament relligat amb ornaments de metall i cantoneres daurades, obra en poder de Lluís Esteva, procedent de la seva mare, emparentada amb la darrera esposa d'Ernest Vidal, Antònia Llambí i Prats.
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tes; en la descripció de les etapes del viatge, l'autor demostra conèixer
bé els ports de la ruta de les espècies, quan encara calia donar la volta
a tot el continent africà^ 19 ).
No hi ha dubte que la novel·la reflexava l'ambient i les activitats a
què es dedicaren, també amb profitoses resultats, els germans Vidal. En
una advertència preliminar, l'autor declara que no al·ludeix persones ni
fets reals, i tampoc no deixà prou caps solters per a més especulacions.
Indubtablement el concepte de reparació del dany causat, desenrotllat
al final del llibre, es troba lluny de ser aplicable als Vidal. L'imaginari
Robert Gené incrementà la seva fortuna abusant de la confiança dels associats i en tingué remordiment als darrers moments de la seva vida. Ben
lluny de mi la sospita que a Antoni i Ernest Vidal un sentiment de culpa
els hagués donat mai un mal somni. Ambdós practicaren la beneficiència quan estigueren en condicions de fer-ho, sense esperar el darrer dia;
i en tot cas, qualsevol escrúpol per la sort tinguda en els negocis, el feren
callar cedint als necessitats una part important de la riquesa adquirida
honradament. L'origen d'ella no em consta que mai fos discutit per ningú, ans bé els guixolencs donaren mostres de jutjar la dedicació d'Antoni Vidal i el seu germà a la beneficència com a totalment desinteressada
i digna d'encomi. Per si la novel·la Eugènia no ho acredités, sabem que
el seu autor posseí un rígid concepte de la moralitat, virtut que fou la
causa d'un contratemps que, com veurem, l'obligà a permanèixer lluny
de Sant Feliu una temporada.
El fet cert és que els dos germans Vidal tingueren força arrelada la
filantropia. Pel que respecta a Antoni Maria, en un article sense signatura titulat Algunos rasgos caritativos de Vidal, aparegut el 4 de març
del 1887 a la publicació anual guixolenca «El Colegio Vidal», es llegeix:
«Constituyen la vida entera de Antonio Vidal una sèrie no interrumpida
de rasgos de caridad y de patriotisme» i afegeix que contarà alguns dels
casos «teniendo a la vista unos apuntes que galantemente nos ha fàcilitado un individuo de su família». Diu que mossèn Narcís Marcillach,
(19) La novel·la conta els amors contrariats d'Eugènia i Eduard de Mareval. El pare d'aquest
fou soci de Gené, a mans del qual anà a parar la seva fortuna en fer fallida la societat mercantil. Gené no pogué gaudir gaire temps de la riquesa mal guanyada, per haver contret una malaltia incurable. Malalt, es retirà a una gran finca que posseïa a Suïssa que havia pertangut a Mareval pare, i decidí casar-se prenent per esposa Eugènia, contra la voluntat d'ella que hagué
de sotmetre's a la dels seus pares. Gené els darrers dies, rendint-se a les amonestacions d'un
virtuós sacerdot, sent remordiment, i per via de testament reparà els danys causats: torna la
finca al pare de Mareval, restitueix tot el que havia mal adquirit i llega 400.000 francs per a
obres de beneficència.
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essent rector de Sant Feliu, morí pobre perquè donava als necessitats tot
el que tenia, i que quan li mancaven mitjans per a socórrer algú, acudia
als rics de la vila i en darrera instància a Antoni Vidal; el qual mai no
li féu el sord i des de Marsella li féu arribar els auxilis requerits, alhora
que l'instava a recórrer a ell sempre que ho estimés convenient. En certa
ocasió, l'hereu Vidal havent sabut que la Junta administradora de l'Hospital es proposava engrandir l'edifici, cuità a trametre una bona quantitat, que permeté comprar i reedificar una casa contigua que es destinà
a pavelló de convalescència.
Diu també que Vidal rebia nombroses cartes de guixolencs demanant
ajuda, i ell cada any, per conducte d'un familiar, enviava una quantitat
força crescuda perquè fos repartida entre aquells que se li havien adreçat, i la distribució es feia d'acord amb una llista confeccionada en el
transcurs de l'any. Un cas concret esmentat és el del pescador Joan Fina,
pare de família nombrosa, a qui va donar una barca de pescar amb tot
l'ormeig, ensems que li permeté l'ús d'una vivenda pròpia per tot el temps
que Fina i la seva muller visquessin. A un vell espanyol expatriat a Marsella li passà una quantitat fixa de 20 francs setmanals, que l'home anava a buscar esperant-lo a la sortida de la Borsa; i quan Vidal notava que
necessitava un altre vestit o sabates, encarregava a un criat que el proveís
d'aquelles coses. En el pressupost de despeses personals, tots els anys consignava una suma també important destinada a socórrer els espanyols
emigrats a França per raons polítiques, sense que mai els preguntés a
quin partit pertanyien. Quan l'any 1863 l'Ajuntament guixolenc projectà la construcció d'un port mitjançant les aportacions voluntàries d'entitats i particulars, Vidal sufragà l'edició de 200 exemplars dels plans per
a llur distribució, i quan es va obrir la suscripció, s'apuntà amb 6.000
duros, «por ahora».
Aquesta relació podria ampliar-se amb altres donatius de Vidal per
a obres d'interès públic, com foren la conducció d'aigües a la vila, la construcció del primer teatre que hi hagué a la vila, l'Alsina, etc. Amb tot,
el darrer gest caritatiu consignat en el seu testament ològraf amplament
supera tot quant Vidal havia fet en vida a favor dels seus compatricis.
Una còpia certificada del susdit document en el que s'especifica l'històric llegat destinat al poble de Sant Feliu, estesa pel consolat d'Espanya
a Marsella, es conserva a l'Arxiu Històric Municipal^20). Donat el seu
(20) Llibre Manual d'Acords dels anys 1870-1872, a continuació de l'acta de 10 de novembre 1872, en la que consta l'acord de fer-ne imprimir mil exemplars amb un preàmbul, per a
coneixement del públic.
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extraordinari interès, la reprodueixo íntegrament en l'idioma castellà originari. Notem el fet curiós que Vidal expressà la seva darrera voluntat
exactament un any abans, dia per dia, de la seva mort.
«El Cónsul de Espana: Certifico que en los archivos de este Consulado existe el testamento autógrafo de D. Antonio Vidal y Calzada de
fecha 4 de marzo de 1867, cuyo tenor es el siguiente: «El abajo firmante,
Antonio, Francisco, Maria Vidal, del comercio de esta ciudad de Marsella, hago mi presente testamento ológrafo de mi letra, firmado y rubricado de mi mano. = Ante todo encomiendo mi alma a Dios. Mis funerales deberàn ser de segunda clase. = Lego a los establecimientos de beneficència de esta ciudad de Marsella la cantidad de tres cientos mil francos (digo francos 300.000), los que deberàn ser repartides del modo que
estimen por mas conveniente mi esposa y mi hijo; tendràn un ano de
tiempo para el pago de dicha cantidad. = Lego para el Pueblo de San
Feliu de Guixols, mi pàtria, una renta anual de quince mil francos (digo
francos 15.000), en renta francesa del tres por ciento, a la que se tendra
que dar el empleo siguiente: ocho mil francos (digo francos 8.000) seran
repartidos todos los anos a las familias pobres o pobres mas necesitados
de dicho pueblo, no pudiendo dar menos de cincuenta francos ni mas
de dos cientos cincuenta a cada una o varios; dicho reparto deberà hacerse todos los anos del dia del aniversario de mi muerte; los restantes
siete mil francos deberàn servir para sufragar uno o dos buenos maestros, a fin de que los hijos de dicho pueblo puedan ser ensenados, particularmente los pobres, y si sobrase, vean el mejor empleo que se les pueden dar en beneficio de dicho pueblo. De ninguna manera se podrà dar
otro empleo a la expresada renta de 15.000 francos, si no lo dicho mas
arriba. = Lego a mi querida esposa: 1?, la casa en que vivo con íoda la
ropa, muebles, plata, coches, caballos, etc. etc.; 2?, mi heredero tendra
que asegurarle una renta anual de cincuenta mil francos mientras viva
(digo francos 50.000); 3?, lego a la misma la cantidad de cuatro cientos
mil francos (digo francos 400.000); ella serà libre de hacer de estos tres
legos lo que mejor le parezca.= Dejaré otros legos a varios amigos que
iran anotades a la otra pàgina, a lo que deberà dar cumplimiento mi hijo. = Nombro por mi heredero a mi hijo Numa por todo lo que quedarà
después de haber pagado todos los legos, que recomiendo de pagarlos
con toda puntualidad, de lo que estoy cierto. = Marsella, cuatro de marzo de mil ochocientos sesenta y siete. = Antonio Vidal. = Nota de varios
legos: a mi hermano Hernesto le dejo, o sea, a sus hijos en partes iguales, veinte mil francos. = A los hijos de Manuel Cario, diez mil francos,
o sea, cinco a cada uno. = A la hija de Roura de la que fui padrino, diez
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mil francos.= A los criados de mi casa, mi esposa fijarà la cantidad.»
= La copia que precede concuerda exactamente con su original a que me
remito. Y para que conste, a los fines convenientes, libro la presente que
firmo y sello con el de este Consulado en Marsella, a cuatro de setiembre de 1872.= El Cónsul de Espana. Santiago Ruiz Gómez». Hi ha el
timbre del Consolat d'Espanya a Marsella.
Dels diversos comentaris que ens suscita aquest important document,
destaquem els següents punts: el testimoni de fe cristiana que d'antuvi
dóna Vidal i la prova de modèstia en voler un enterrament no ostentós,
tot el qual ve a desvirtuar una imputació que se li féu d'haver pertangut
a la maçoneria. En segon lloc, és palesa la importància dels llegats que,
més que cap altre indici, ens donen una certa idea del que fou la fortuna
acumulada per Antoni Vidal; pensem que solament el llegat al poble de
Sant Feliu representà d'immediat la inversió de 500.000 francs en paper
de l'Estat francès a favor de la Junta administradora del llegat, que garantia la renda de 15.000 francs. També atreu la nostra atenció el llegat
als fills del germà menor Ernest. Donada la posició folgada d'aquest,
no hauria tingut sentit una deixa monetària a ell, i probablement Antoni
Maria volgué demostrar-li un especial afecte en la persona dels seus fills;
aquest afecte pogué provenir de la forta estimació que Ernest demostrà
envers la mare vídua, pel benestar de la qual vetllà tothora a Sant Feliu,
cosa que un home com Antoni Maria degué apreciar pregonament des
de Marsella.
VICISSITUDS DEL LLEGAT VIDAL
Aquest històric llegat havia de singularitzar-se no sols per la seva importància quantitativa i social, ja que beneficià un sector força ampli
de la població sinó també per la llarga sèrie de conflictes i plets a què
donà lloc la seva administració. No era el primer llegat de consideració
que hom feia a la vila; hi havia el precedent dels de F. Jofre i Paradís
i J. Suris i Llorens, cadascun de 20.000 duros, invertits també en valors
de renda fixa. En ambdós casos, no hi hagué cap dificultat que els valors fossin transferits a l'Ajuntament, en tant que representant legítim
de la població; i la seva vigilància i administració a càrrec de regidors
designats pel Consistori, no motivaren cap conflicte.
Cal reconèixer que el llegat Vidal posseïa unes característiques especials que no es donaren en aquells. Per començar, la renda anual de 15.000
francs, bé que fixa, en la pràctica resultà ser-ho poc, a causa de la fluctuació de la moneda; és cert que, en aquest aspecte, els primers quaranta
anys foren els de les vaques grasses, durant els quals el llegat es beneficià
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de l'elevada cotització del franc, que arribà a valer un 30°/b més que la
pesseta; disssortadament, però, a partir de la primera guerra europea,
la moneda francesa experimentà una forta depreciació, que augmentà
els anys següents.
D'altra banda, es donà un factor jurídic que complicà la legalització
de la Junta del llegat, en exigir l'administració francesa, per a la inscripció del títol del Deute Públic, acreditar l'existència de la Junta a nom
de la qual havia de fer-se. En la constitució d'aquesta, Numa, com a executor testamentari, hi tingué un protagonisme total, sense prou consideració dels drets de l'Ajuntament. El qual, acostumat a assumir la plena
possessió i administració dels anteriors llegats fets a la vila, hagué de
veure-hi instal·lada una junta tripartita que detentava la plenitud d'aquells
poders, de la qual l'alcalde era sols un membre, els altres dos essent el
rector de la parròquia i el jutge municipal^21).
Per tal d'il.lustrar els fets, així com l'actitud adoptada per l'Ajuntament contrària a la constitució de la Junta, vegem com es desenrotllaren
des del començament. La primera notícia que el Cos municipal tingué
del llegat li fou comunicada oficiosament per Sebastià Andreu, arribat
de Marsella, portador de l'encàrrec que li féu Rafael Baster i Llagostera,
apoderat de Numa, d'informar els regidors, als quals advertí que la notícia no es podia donar d'altra manera per estar en estudi el testament;
a l'acta municipal del 19 de maig del 1868 on es registra aquesta informació, consta que «el Ayuntamiento, después de expresar su complacencia,
acuerda que por el Alcalde se dirija una comunicación particular a D.
Numa Vidal participàndose la satisfacción que ha tenido este cuerpo municipal en recibir tan plausible noticia».
Per una altra acta, la del 18 de desembre del mateix any, sabem que
Numa oferí a l'Ajuntament la cessió, a favor de l'Hospital, de la meitat
dels beneficis que produís el teatre Alsina del que era propietari el seu
pare, oferta que el consistori municipal acordà no acceptar, ja que «podria ser mas gravosa que beneficiosa, por no redituar el teatro por los
gastos indispensables». En una extensa carta adreçada a l'alcalde, del 17
de gener següent, Numa manifestava que, en fer l'oferiment, «presumia
(21) L'administració del llegat Suris i Llorens anà a càrrec d'una Junta, la qual, per expressa disposició del legatari, es composava de l'alcalde, el rector, quatre regidors i un membre directe de la família Suris, que actuava de secretari. Més endavant, en fundar-se l'Asil amb els
fons del llegat, es constituí una Junta administradora a semblança de la de l'Hospital, composta de l'alcalde, un regidor, un administrador, un secretari i un tresorer (article esmentat en la
nota 8). En l'època del llegat Vidal, entre les comissions permanents en què es repartiren les
funcions de l'Ajuntament, hi havia la del llegat Suris que requeia en un regidor.
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con ello favorecer en algo a los pobres compatricios de mi difunto padre». I afegia: «Aprovecho esta ocasión para poner en conocimiento de
V. la clàusula del testamento ológrafo de mi padre relativa al legado a
favor de esa villa, y cuyo contenido, si no con caràcter oficial, se había
comunicado verbal y privadamente a la Corporación municipal precedente». A continuació reproduïa el fragment que contenia el llegat, i prosseguia:«El sentido literal de esta clàusula engendra algunas dificultades
de aplicación pràctica, que han debido someterse al examen y parecer
de ilustrados jurisconsultos que, si bien han extendido hasta ah ora dos
dictàmenes, como se tropezaba con una dificultad, esta no queda definitivamente solventada aún, sin duda a causa del régimen político interino
que gobierna actualmente la Nación espanola». Diu que té dipositats els
títols equivalents al llegat, i que desitja procedir en assumpte de tanta
trascendència amb tota circumspecció i les degudes garanties; esperava
que hom li concretés si el títol havia d'inscriure's a nom d'alguna junta
legalment constituïda a tal efecte, «como presumo es absolutamente necesario». Afegia que possiblement el 4 de març vinent, primer aniversari
de la mort del seu pare, podria donar una explicació definitiva per al
compliment del llegat, «en lo que debò exclusivamente intervenir en calidad de universal heredero y único ejecutor testamentario de derecho».
No creu, però, que l'Ajuntament tingui, ara com ara, cap pressa, ja que
hauria de satisfer els 35.877'25 francs que, en virtut del llegat, li ha calgut pagar al tresor públic de l'Imperi. «Sabé V. muy bien que el pago
de estos derechos de sucesión incumbe al legatario, y aun cuando era
facultativo de mi parte detraer la referida suma del capital que constituye el legado, creo més conveniente, en interès de esa villa, no mermar
el capital ni disminuir la renta, aunque deba aplazarse el pago del legado hasta el tercer aniversario de mi padre. Deseo vivamente obrar en todo del modo mas favorable a esa villa». Aquesta carta fou llegida en la
sessió municipal del 19 de gener «con grata satisfacción», i s'acordà unir-la
a continuació de l'acta.
En la sessió del 2 de febrer, s'aprovà la resposta següent a Numa: «Al
contestar, no puede menos esta Corporación que hacer ver el vivo agradecimiento y la satisfacción ilimitada que se ha tenido al considerar el
mucho patriotisme del padre de V., hoy flifunto, y muy particularmente
por razón del grandioso afecto que se observa tenia a su población natal. En concepte de este Ayuntamiento lo mas acertado es practicar lo
mismo propuesto por V., esto es, que los títulos del capital del legado
sean inscrites a nombre de una Junta, la cual podrà ser nombrada por
el Ayuntamiento y compuesta de una comisión del mismo, en represen172

BENEFACTORS GUIXOLENCS. ANTONI VIDAL (1806-1868)

27

tación de la población en general, otra de la Junta local de primera ensenanza por lo que corresponde a la instrucción de los hijos de esta villa,
y de dos o tres vecinos mas de reconocida probidad, siendo el presidente
nato de aquella Junta el que lo sea del Ayuntamiento, y presidente honorario V.»
En el consistori del 5 de març següent es llegí una nova carta de Numa, de 28 de febrer, en la que explica les seves darreres gestions: «Convenia saber ante todo: cual debía ser la naturaleza del titulo de la renta, que
constituye el legado; quien debía ser el depositario del titulo y las garantías
que respectivamente pudiesen exigirse al heredero y al legatario; a quien
incumbia de hecho y de derecho la administración y aplicación del legado;
a quien debía corresponder el pago de los derechos reclamados a titulo
de sucesión por el Tesoro publico de Francia... El titulo de renta equivalente a la pensión anual de 15.000 francos debe inscribirse a nombre de
la Junta en el gran Libro de la Deuda Pública de este Imperio, però hasta ahora la administración francesa se ha negado a hacerlo, porqué para
los efectos de la inscripción exigen un documento que justifique la existència legal de la Junta, o sea, un decreto de la autoridad suprema del
Estado. Para ello poco ha podido adelantarse hasta ahora por la situación excepcional de este país, però creo que pronto podrà constituirse
la Junta y proceder a la otorgación de la escritura en debida regla». A
l'acta del 5 de març consta que «se ha acordado quedar enterado y que
se una la carta a continuación».
Per iniciativa pròpia i sense esperar a saber el resultat de les gestions
posteriors de Numa, l'Ajuntament s'adreçà al ministeri de la Governació, de Madrid, sol·licitant la instal·lació d'una Junta encarregada de cobrar i distribuir les rendes del llegat, i d'aquest pas informà Numa, a
qui trameté una còpia de l'escrit adreçat a Madrid. La iniciativa dels regidors guixolencs desplagué Numa, com clarament els ho manifestà amb
carta del 27 de maig. Després d'acusar recepció de la còpia de l'escrit
al ministeri de la Governació, deia: «Deseando proceder con toda legalidad, pedí un dictamen a una Junta de abogados del Colegio de Barcelona, compuesta de D. Manuel J. de Torres (decano del Colegio), D. Felipe
Vergés, D. Manuel Duran y Bas (ambos catedràticos de aquella Universidad), D. José Vilaseca, D. Narciso Sicars (magistrado presidente de sala jubilado) y D. Emilio Sicars, a cuyos dos últimos letrados me dirigí
por ser guixolenses, convencido de que miraran como propios los intereses de esa Villa. No quiero separarme del dictament de dichos senores,
que tengo en gran estima por la ilustracióri reconocida de los letrados
que lo redactaren. Por esto he leído con estraneza los documentes que
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esa Corporación Municipal me ha remitido, y he visto con sorpresa la
iniciativa que había tornado, después de haberle manifestado las dificultades que debían vencerse... y los tramites que debían seguirse. La solicitud al Ministre de la Gobernación para el nombramiento de una Junta
y los demàs acuerdos tornados por esa Corporación considero que no
procedían. Quien debe llevar la voz en este asunto y tomar su dirección
es el heredero, y como tal debò ejecutar lo ordenado por mi senor padre... Es claro que tendre mucho gusto, como lo tengo ahora, en oir su
parecer sobre lo que puede ser mas conveniente... Por ahora, lo que corresponde es reintegrarme ante todo de la prorata de la suma que según
le manifesto tengo adelantada para hacer pago a este Gobierno de lo que
se adeudaba por el legado. Como està en el interès de la población aguardar que venza el plazo, mientras esto se verifica voy disponiéndolo todo...» A l'acta del 3 de juny consta que el Consistori acordà contestar
que s'abstindria de fer cap altra gestió per compte propi.
A la fi, quan feia més de tres anys de la mort d'Antoni Vidal, restà
constituïda legalment la Junta encarregada de l'administració del llegat.
L'escriptura fou atorgada amb data 15 de juny 1871 a Barcelona, davant
del notari Miquel Martí i Sagristà, per Numa Vidal i Nadal, com a executor testamentari, «casado, de edad 32 anos, natural y vecino de Marsella, hacendado, hallàndose accidentalmente en esta Ciudad». Aquest
document establia que la Junta es compondria de tres persones: l'alcalde en funcions (al qual corresponia la presidència), el jutge municipal
i el rector de la parròquia, als quals facultava per obrir un col·legi de
l er i 29n ensenyament, aquest darrer si ho creia convenient, gratuït per
als fills de Sant Feliu, dotat d'un o dos mestres, que podrien ser seglars
o religiosos, i dels ajudants necessaris. Els càrrecs de la Junta eren gratuïts i honorífics^22).
La Junta inicià la seva gestió de manera poc ortodoxa, amb la creació d'un col·legi de 29n ensenyament, desatenent la l.a ensenyança, base
fonamental del llegat. El primer contracte conferint el càrrec de director, a Pere Gotarra i Codolar, el facultava per donar l'ensenyament complet fins a obtenir el títol de batxiller, valent-se de cinc professors (tres
de Filosofia i Lletres i dos de Ciències) amb títol de batxiller, llicenciat
o doctor en les facultats respectives^23).
(22) Cf. article Legado Vidal. Escritura de creación de la Junta, «El Eco Guixolense» de
14 setembre 1879.
(23) Els diversos plans d'estudi del col·legi Vidal en la seva dilatada existència de més de
70 anys, poden seguir-se en el meu article L'ensenyament a Sant Feliu de Guíxols. El Col.legi
Vidal i el mestre Joan Esteva i Vilallonga, «Estudis sobre temes del Baix Empordà», II, 1983.
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En l'aspecte administratiu del llegat i particularment quant a les relacions entre la Junta i l'Ajuntament que ací ens interessa, cal dir que
no trigaren a manifestar-se les dissensions, motivades pel ressentiment
del Cos municipal pel fet d'haver de compartir l'administració amb els
altres dos membres de la Junta. A l'acta de la sessió consistorial de 3
de febrer del 1872 apareix la següent declaració de Pere Caimó, com a
alcalde del nou Ajuntament: «Cabiéndome dudas de si D. Numa Vidal
tenia o no facultades para nombrar la Junta de dicho legado con las atribuciones que se ha abrogado... tengo por conveniente no tomar posesión del cargo de presidente de la Junta hasta después de estar enterado
de este asunto». En sessió del dia 20, s'acordà demanar còpia del testament de Vidal al consolat de Marsella; obtenir-la no fou cosa fàcil i ràpida, ja que calgué gestionar un manament del ministeri de la Governació al cònsul, i hagueren de passar nou mesos abans no es rebé la còpia
del testament (acta de 10 de novembre del 1872).
Mentrestant l'Ajuntament, en sessió de 24 de febrer, acordà protestar
«de la manera més formal» contra tots els acords i actes de la Junta,
tot declarant que no els tindria per vàlids; ensems acordà que es fes públic un edicte convocant els pobres que es consideressin amb dret a l'almoina anual, a presentar-se a la secretaria de l'Ajuntament per inscriure's a la llista que s'obriria a tal fi. Els altres dos membres de la Junta,
0 sia, el jutge Jaume Lloveras i Rivas i el rector mossèn Joan de la Creu
Geonès, en nom d'aquella, respongueren amb escrit, que es llegí en la
sessió municipal del dia 27, en el que protestaven i rebatien en set punts
el dret exclusiu a administrar el llegat que s'atribuïa l'Ajuntament. L'acta municipal d'aquell dia es limita a informar «se acuerda el enterado»,
1 a continuació dóna compte d'haver-se rebut en aquell moment un ofici
del governador civil destituint Caimó del càrrec d'alcalde^24).
Actuant enèrgicament, tot seguit la Junta del llegat interposà demanda
al jutjat del partit contra l'Ajuntament; en virtut d'ella, el jutge de l.a
instància de la Bisbal dictà aute pel que suspenia interinament l'acord
municipal referent al llegat, alhora que emplaçava l'Ajuntament a respondre a la demanda; per la qual cosa aquell es féu representar pel procurador de la Bisbal Narcís Bancells (acta d'li de març del 1872). Per
sentència del Jutjat de 1? instància de 31 de març de l'any següent, confirmada per l'Audiència territorial el 19 de març del 1874, els acords presos per l'Ajuntament foren declarats improcedents, alhora que s'establia
que la Junta col·locada per Numa era a qui únicament i legalment competia l'administració del llegat.
L'Ajuntament, vençut mes no convençut, en el futur hagué de col.la175
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borar amb la Junta, com a membre seu, si bé aprofitaria tota ocasió per
a expressar amb més o menys energia la seva protesta per la injustícia
que se li feia.
En els anys successius pogué semblar que els representants de la població havien oblidat el mecenes instituidor del llegat. El 1880, quan feia
nou anys que els pobres rebien una substanciosa almoina i els joves alumnes del Col·legi Vidal es beneficiaven d'un acurat ensenyament, fou precís que Rafael Patxot, aleshores primer tinent alcalde, recordés l'obligació de l'Ajuntament de demostrar la seva gratitud envers Antoni Vidal.
El Consistori reconegué aquella obligació, en sessió de 28 gener del susdit any, i prengué el següent acord: «Siendo un deber para este Ayuntamiento el perpetuar la memòria del senor Vidal por tan cuantioso donativo, y aun cuando esta Corporation no es la administradora del legado
por circunstancias que no son del caso, considerando que como a verdadero representante del pueblo es el que debe demostrar la gratitud a nombre
de los favorecidos; se acuerda la colocación de una làpida de màrmol
en el salón de sesiones del Ayuntamiento con la siguiente inscripción:
«Legado de D. Antonio Vidal y Calzada. Lego para el pueblo de San
Feliu de Guixols (...)^25^ ;Loor y veneración a tan noble patricio! Le dedica este tributo de gratitud el Ayuntamiento en 1880». Es féu coincidir
la col·locació de la làpida amb la de F. Jofre i Paradís, assenyalant l'acte
del descobriment per al dia 4 de març, aniversari de la mort de Vidal.
El cost de la làpida d'aquest fou sufragat per Rafael Patxot, en vista de
la crònica penúria dels fons municipals. Com a complement de la làpida, a sobre d'ella es col·locà un retrat a l'oli del mecenes, obra de l'artista Pons i Martí, igualment regalat per Patxot^26).
L'Ajuntament tingué un altre gest de rebequeria, amb motiu de ser-li
confiada, per manament del Jutjat de 1? instància, la custòdia de la là-

(24) El motiu de la destitució fou la negativa de Caimó a autoritzar la via d'apremi contra
els morosos a pagar les contribucions territorial i industrial, al·legant que no havien estat votades per les Corts.
(25) Es reproduïa tota la clàusula testamentària referent al llegat.
(26) Les làpides foren col·locades una a cada costat del retrat del rei («El Eco Guixolense»
de 7 març 1880). El retrat de Vidal s'hi posà al cap de dos anys; el susdit setmanari, el 16 d'abril
del 1882, deia que Pons i Martí l'acabava de pintar, tot qualificant-lo de «magnifico lienzo entresacado de una fotografia», i que es destinava a la sala de sessions de l'Ajuntament. No era
el primer retrat que Pons feia de Vidal: «El Eco Guixolense» de 16 de maig del 1880 ja informà
que en un establiment de la vila s'havia exposat el retrat a l'oli d'Antoni Vidal, obra de Pons
i Martí, «sacado de una antigua y pequena fotografia», el qual havia estat encarregat per la
Junta del llegat amb destí a la sala de sessions.
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mina representativa del llegat, per entendre que la gestió de l'administració corresponia a la Junta legalment constituïda; bé que després accedí a que usés «interinamente» la caixa forta seva per a tenir-hi el títol
i les rendes del llegat (acta de 29 de gener del 1881).
El jutge municipal, en la seva condició de membre de la Junta, fou
qui tingué les topades fortes amb l'alcalde, a la constant oposició del qual
respongué amb denúncies i recursos al Jutjat de 1? instància. Un cas amb
repercussió popular i intervenció de la premsa local fou motivat, l'any
1880 per un intent del jutge Pere Mr. Baster d'encomanar la direcció del
Col.legi Vidal als religiosos Escolapis. Ara no sols s'hi oposà l'alcalde,
Benet Montaner, sinó també el rector mossèn Geonès, així com la majoria dels pares dels alumnes, que en un plebiscit es declararen partidaris
de la continuació del professorat seglar. Baster no afluixà per això, i l'any
següent maldà novament a favor dels Escolapis, amb més braó encara,
fent circular un full imprès en el que exposava les seves raons, alhora
que promovia judici ordinari contra els dos col.legues de la Junta que
se li oposaven.
Les relacions de l'Ajuntament amb la Junta no milloraren, ans bé anaren de mal a pitjor; el seu comportament oscil.là entre la cooperació reticent i un refús desdenyes, passant per fases de rompiment total. En el
capítol de la cooperació, cal destacar el fet important de la cessió de locals de l'ex-Convent per a la instal·lació del Col.legi Vidal. Contràriament, en mantes ocasions l'Ajuntament es negà a contribuir amb donatius en ocasió del repariment de premis als escolars, de despeses per obres,
etc.
L'any 1882 el desacord dins la Junta arribà al punt crític que l'alcalde, Ferran Jubert, presentà la dimissió de la presidència, tot declarant
que es desentenia d'intervenir en el règim de la institució; de la seva decissió informà Numa amb escrit de 23 d'octubre. El 8 de febrer de l'any
següent, l'Ajuntament tingué sessió extraordinària, sol·licitada per deu
regidors, per a tractar «del estado de abandono en que se halla la administración del legado Vidal, quedando por completo descuidadas todas
las atenciones contraídas por la Junta del mismo, debido a la dimisión
de nuestro senor Alcalde como presidente nato de la referida Junta, negando por completo su intervención en los actos de aquella, a pesar de
no sèrie aun admitida la tal dimisión». El Consistori aprovà l'actuació
de l'alcalde i la seva dimissió de la presidència de la Junta, «en consideración a las múltiples y extraordinarias ocupaciones que exigen la atención de esta alcaldia en las actuales circunstancias»; ensems acordava
nomenar un regidor que representés l'alcalde a la presidència de la Jun177
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ta. Per a aquest comès fou designat el l?r tinent d'alcalde Benet Montaner. Cal suposar que el jutge membre de la Junta impugnà d'immediat
aquest acord.
Amb tot això, s'escaigué el dia 4 de març, data de l'aniversari de la
mort d'Antoni Vidal fixada per a la distribució anual de l'almoina als
pobres; la qual no pogué efectuar-se per no haver la Junta gestionat oportunament el cobrament de la renda del llegat. Aquest incompliment originà una manifestació popular de protesta davant l'Ajuntament. La gravetat del succés motivà una reunió extraordinària del Consistori, el dia
5, en la que s'aprovà la proposta següent:
«La Corporación acuerda elevar exposición a quien corresponda sin
demora, al efecto de ver si se resuelve el conflicte cediendo la administración del legado al Ayuntamiento. Considerando que son de mucha
gravedad los conflictos surgidos con la administración del legado Vidal,
teniendo en cuenta que el heredero nombró una Junta administrativa,
la cual sostuvo judicialmente contra el Ayuntamiento la cuestión de mayor derecho a administrarlo, recayendo sentencia en 1^2? instància
a favor de la citada Junta, la cual ha dejado de funcionar desde últimos
del ano anterior, llegando al extremo de faltar en el dia de ayer el reparto
de las limosnas a las familias pobres, conforme así lo tiene dispuesto el
testador; el Ayuntamiento ha acordado el nombramiento de una comisión... para que, con la urgència posible y prevista de los documentes
que obran en Secretaria relativos al legado Vidal, pase a Barcelona y pida el parecer de abogados constituídos en junta... a fin de ver si se logra
la administración del legado...
«En este momento se ha observado que los bajos de la casa consistorial se hallan ocupades por varias personas pobres de la población, lo
mismo que parte de la plaza estaba también atestada de vecinos en actitud pacífica, presentàndose desde luego ante el Ayuntamiento una comisión de cuatro personas que, en representación de los vecinos allí reunidos, en su mayor parte pobres, venían a exponer a la Corporación los
perjuicios que se les irrogaban por no funcionar la Junta del legado del
benemérito patricio D. Antonio Vidal, ya que los pobres no habían podido percibir la limosna. Que teniendo presente que la Corporación municipal es el verdadero representante de la población, acudían a su amparo... Explicado por el senor Alcalde a los delegades los acuerdos que
había tornado previamente el Ayuntamiento acerca de la comisión que
debe pasar a Barcelona... los representantes se han retirado muy satisfechos del proceder del Ayuntamiento».
L'li del mateix mes, el Consistori es reuní per oir la comissió que
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anà a Barcelona per a la consulta als lletrats. Aquesta junta, composta
de quatre advocats, entre ells M, Duran i Bas, «manifesto que la cuestión sobre la que debían dictaminar era de gran trascendencia y mucha
complicación por las faltas que se habían cometido respecto al cumplimiento de la voluntad del testador, por lo que era preciso celebrar otra
reunión el próximo jueves». Novament reunit el Consitori el dia 21, la
comissió informà de la segona junta amb els lletrats i es llegiren llur dictamen i la minuta de l'escrit que havia d'adreçar-se a Numa, tot el qual
fou aprovat; l'escrit al fill d'Antoni Vidal feia així:
«La Junta a la que se sirvió V. encargar la administración de las rentas del legado se halla hoy completamente desorganizada, por razones
que es preferible no recordar. Existen pleitos entre sus individuos y con
terceras personas; se causan gastos y costas que producen embargos y
disminución del caudal destinado a los pobres y a la ensenanza. Los individuos que la componen no se reunen, no toman acuerdos, la dejan
sin representación . Y la natural consecuencia de este retraimiento ha
sido que no han podido cobrar los quince mil francos correspondientes
al ano actual, ni pagar con ellos a los profesores ni hacer las limosnas
que dispuso el generoso testador... Este Ayuntamiento no ha podido contemplar sin estremecerse tal estado de cosas, y se ha asesorado con personas inteligentes para arbitrar la manera de hacerlo cèsar... habiendo
obtenido de ellas el razonado dictamen que tenemos el honor de acompanar. En el se les aconseja que el remedio perentorio se halla en manos
de V., que fue quien organizó la administración del legado instituyendo
la actual Junta y que se reservo la facultad de apelar a otros medios y
a otra organización cuando por cualquier causa dejase de cumplirse el
objeto del legado... El conflicte de hoy dia ha llegado al deplorable extremo que queda indicado a causa principalmente del escaso número de
individuos que componen la Junta... Por esta circunstancia, la cuestión
mas pequena que determine el apartamiento de uno, deja la Junta reducida a dos, en constante peligro de empate o de disolución, que es lo que
ha sucedido. La prudència aconseja corregir estos defectes... anadiendo
a los individuos de que ahora se componc la Junta otros dos, que podrían ser nombrados por el Ayuntamiento, ya de su seno ya de las juntas
locales de instrucción o beneficiencia, ya entre los mayores contribuyentes, y podria recurrirse en segundo termino a designar suplentes para los
que no asistiesen, conceder voto dirimente al presidente en los empates
y prohibir a la minoria que en ningún caso acuda a los tribunales, debiendo resolverse los conflictes interiores de la Junta por un superior
designado previamente a este objeto, y tomar otras precauciones
anàlogas...»
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Un cop tramès l'escrit a Numa, l'Ajuntament lliurà còpia d'ell i del
dictament dels lletrats a «El Eco Guixolense» per a la publicació.
En la sessió consistorial del 2 de maig, es llegí una carta de Rafael
Baster, apoderat de Numa, del contingut de la qual l'acta d'aquell dia
en dóna les següents referències: «De ella resulta que el Sr. Baster tuvo
una entrevista con D. Numa Vidal, quien le dijo haber recibido el dictamen que le dirigió este Ayuntamiento, al cual no da dicho senor mayor
importància que al parecer de los letrados que antes le habían ilustrado;
que le encontró animado de los mejores deseos para resolver el incidente
surgido, no teniendo inconveniente en acceder a la ampliación del número de individuos de que se componc la Junta, mientras se le den para
el porvenir mayores garantías de tranquilidad que no ha encontrado, y
se le releve de toda intervención y responsabilidad en lo sucesivo; y por
ultimo, que le mandarà poderes al efecto necesarios para reconstituir y
ampliar la Junta».
Tot fou debades; la nova temptativa de l'Ajuntament acabà com les
anteriors, i l'estructura de la Junta es mantingué dempeus, estintolada
en els tres membres de consuetud —alcalde, rector i jutge—, reduïts a
dos per dimissió del primer. Tres mesos després de la carta de Baster,
amb motiu d'un canvi d'Ajuntament, presidit ara per Genis Vidal i Roure, el regidor Cosme Calzada proposà que l'alcalde prengués novament
possessió de la presidència de la Junta del llegat amb el recolzament moral i material de tots els regidors; després d'una porfiada discussió, no
s'arribà a cap acord (acta de 31 de juliol). A la sessió següent tampoc
no s'aprovà la proposta; el regidor Riu proposà que altra vegada es consultés una junta d'advocats, a la qual cosa el regidor Iglesias demanà
que constés la seva opinió contrària «por no ser incumbencia del Ayuntamiento la administración del legado Vidal».
És ben de lamentar la desaparició dels llibres d'actes de la Junta del
llegat que ens haurien permès completar el seguiment de l'actuació d'ella,
tot omplint els buits de les actes municipals. Cap altra referència al llegat Vidal no he trobat en el Manual d'Acords del trienni següent. I fou
ara el regidor síndic Joan Fortó qui, en la sessió de 24 de febrer del 1886,
proposà de fer un gran homenatge a Antoni Vidal. A tal efecte, demanà
la formació d'una comissió nombrosa composta de les autoritats de la
vila, dels regidors que es creguin convenients, de quatre majors contribuents que podrien ser els dos de major edat i els dos més joves, dels
presidents dels Casinos, i de les persones que l'Ajuntament consideri més
idònies, «al objeto de que vea la manera mas digna, levantada y permanente de patentizar la gratitud de todos a la memòria de quien tanto lo
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merece». Com fou acollida la proposta de Fortó? «Se ha abierto amplio
debaté sobre la conveniència de dicha proposición, y después de varios
argumentes aducidos por los senores Bertran y presidente impugnàndola, entre otras muchas razones, por no hallarse revestido el Ayuntamiento de la administración de aquel legado, se acuerda desecharla».
Si el ressentiment féu ser mesquí el Cos municipal, en negar al generós mecenes un homenatge condigne, els mestres del Col·legi Vidal, dirigit per Pere Garriga i Puig, donà als regidors una oportuna lliçó. Garriga, en el breu període que regí aquell centre (anys 1886-1890), s'acredità
d'excel·lent pedagog i tingué lloables iniciatives. Mentre fou director, féu
sortir uria publicació anual amb data fixa de 4 de març, amb el títol «El
Colegio Vidal» seguit de la llegenda «Revista anual redactada por el director y profesores de este centro de ensenanza. Dedicada a la memòria
de su ilustre fundador D. Antonio M f Vidal en el dia del aniversario de
su muerte». En el primer número s'inseria una oda menor de Garriga,
A San Feliu de Guíxols, «dedicada al Sr. D. Numa Vidal con motivo del
17? aniversario del fallecimiento de su Sr. padre D. Antonio Vidal, el
generoso protector de los pobres y de los ninos de su pàtria»; la qual
acabava amb l'estrofa: «La nobleza al mundo asombra / de un hijo tuyo
inmortal, / que es el bienhechor del hombre; / graba en màrmoles su
nombre, / se llama Antonio Vidal».
Garriga i Puig tingué encara una altra inciativa a la memòria de Vidal, aquesta de més empenta, consistent no res menys que en l'erecció
d'un monument de marbre. Un article de l'esmentada revista escolar corresponent a l'any 1889, titulat El primer monumento a Vidal, en feia
la descripció i donava compte d'haver-se inaugurat. Construït, el monument, per iniciativa del director i professors del Col·legi Vidal i amb l'aportació de donatius dels pares dels alumnes, era obra de l'artista guixolenc
Manuel Cabarrocas i Cruz. Amidava més de tres metres d'alçada, i consistia en una graderia envoltada d'una barana de ferro, i un sòcol de marbre
de quatre cares adornat amb relleus de figures al·legòriques i inscripcions
al·lusives als sentiments humanitaris de Vidal, el bust del qual damunt
el sòcol rematava el monument. Posat aquest «en lugar preferente de la
clase de 1 .a ensenanza», la seva inauguració s'efectuà en l'acte de la inauguració del curs, amb assistència de la Junta del llegat i demés autoritats. Cap esment posterior no he trobat referent a aquest monument, el
qual, degut al seu emplaçament a l'interior del Convent, hagué de passar força desapercebut del públic. Tingué una vida discreta i curta; al
cap de vint anys només se'n conservava el bust del patrici, sobre la porta
de l'aula gran del Col·legi.
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A les lloables iniciatives del mestre Garriga i Puig seguí, el mateix
any, el gest tardà de l'Ajuntament d'honrar també la memòria d'Antoni
Vidal, donant el seu nom al carrer més cèntric de la vila. L'acord restà
consignat simplement al final de l'acta de 30 d'agost del 1889, així: «A
propuesta del alcalde [Joan Valls i Bosch], se acuerda cambiar el nombre de la calle de los Àrboles por el de Rambla de Don Antonio Vidal
y Calzada, como justo tributo de recuerdo al insigne patricio que instituyó el legado de su nombre». No es diu si l'acord es va prendre per unanimitat, mes hem de creure que fou així. Es pot dir que aquest acord
municipal ha contribuït, més que cap altre, a mantenir viu el record del
major benefactor guixolenc. La rambla o passeig que des de llavors porta
el seu nom era conegut per carrer dels Arbres i també per Portal del Peix;
probablement fou el primer carrer arbrat de la vila, d'on li vingué aquell
nom, i al doble fet d'haver-hi hagut, a l'altura del carrer Major, un portal de les antigues muralles i de ser lloc on es venia el peix, responia aquella
altra denominació^27).
Mentrestant les relacions de l'Ajuntament amb la Junta del llegat passaven per una etapa de treva. L'any 1890 l'alcalde es va reintegrar a la
presidència de la Junta, en la que es plantejà la reorganització del pla
docent del Col·legi, a base d'incloure-hi altra vegada l'ensenyament del
batxillerat, la qual cosa seria factible amb tal que l'Ajuntament contribuís amb una subvenció anual de mil pessetes. L'alcalde, Sebastià Cateure, exposà la qüestió en la sessió del 20 de setembre, tot fent veure els
avantatges que l'ampliació dels estudis reportaria; l'acta corresponent és
categòrica respecte a la decissió adoptada: «Discutida ampliamente esta
cuestión y resultando que con ella se favorecerían principalmente los intereses de las familias pudientes, se acuerda desecharla».
Sense haver la Junta del llegat arribat a cap acord respecte a la reorganització de l'ensenyament, I'l de juliol següent hi hagué el preceptiu
canvi d'Ajuntament, entrant d'alcalde Joan Casas i Arxer, i de segon tinent Josep Iria. En la sessió del dia 8, el nou alcalde manifestà que «por
entender que única y exclusivamente corresponde al Ayuntamiento la administración del legado, deseaba conocer la opinión del Cabildo en este
asunto, mayormente cuando de publico se asegura que se trata de dar

(27) Jo recordo haver vist que, a la làpida de marbre on figurava la inscripció «Rambla
de Antonio Vidal», sota el nom hi havia una estrella que representava el grau d'oficial de la
Legió d'honor francesa amb què Napoleó III va distingir el patrici guixolenc: i es donà el cas
que, en ple règim franquista, l'estrella fou esborrada per haver-la interpretat algú com un símbol de la francmaçoneria.
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una nueva organización a la Junta con el fin de encargar la ensenanza
a alguna institución religosa». Com de costum, s'anomenà una comissió de regidors amb l'encàrrec de redactar un informe, que fou llegit en
la sessió immediata. Més que un informe, era un dictamen. Després de
dir que la comissió havia examinat tots els antecedents des de la mort
d'Antoni Vidal i amb especial deteniment la sentència judicial de l'any
1873, prosseguia: «Resultando que, si bien por dicha sentència se estableció ejecutivamente que no era el Ayuntamiento quien, en reprcsentación del pueblo, había de administrar el legado, aparece con todo que
fue mal planteado el pleito y entre partes incompetentes. Considerando
que la beneficència e instrucción públicas son dos servicios administratives que incumben a los Ayuntamientos dentro de la esfera municipal,
y que, de recabarse por el Ayuntamiento la administración del legado,
cesarían de una vez y para siempre las alternativas que, particularmente
respecto a la ensenanza, vienen observàndose. Esta comisión es de parecer que el Cabildo acuerde sea este asunto, que estima de interès capital
para la localidad, consultado con dos o mas letrados». Acceptada la proposta, el 22 de juliol Iria, en nom de la comissió, informà haver designat
els lletrats Vallès i Ribot, Pi i Margall i Romero Girón per a la nova consulta, i ensems proposava que, mentrestant, l'Ajuntament adrecés un escrit a Numa, «en súplica de que interponga su valimiento a fin de que
no pueda aprovecharse ninguna institución religiosa de la renta destinada a ensenanza»; la proposta fou aprovada amb el vot en contra de
l'alcalde.
Aquesta vegada la comissió de regidors va anar a Marsella per
entrevistar-se amb Numa. El resultat de la gestió restà consignat a l'acta
del 26 d'agost: «La comisión designada da cuenta de la misión que se
le confio cerca de D. Numa Vidal y muéstrase complacida del recibimiento
que éste le hizo y atenciones que mereció de el, quien, al tener conocimiento de la presencia en Marsella de la comisión, se presento personalmente en el Hotel en que se hospedaba. Y que, una vez enterado el Sr.
Vidal del recurso que le elevo el Ayuntamiento, manifesto que no podia
hacer nada respecto a las particularidades del mismo, anadiendo que,
aunque pudiera, nada haría, por entender haber cumplido el encargo de
su difunto Sr. padre con todo lo que practico». Amb això s'han de considerar closes les relacions entre Numa i l'Ajuntament guixolenc, sense
que cap notícia posterior del fill d'Antoni Vidal referent al llegat hagi
arribat a coneixement meu.
Pel que respecta a la consulta als lletrats de Barcelona, Iria, també
en nom de la comissió, informà al Consitori (11 de setembre) haver lliu183
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rat els antecedents del llegat a l'advocat Vallès i Ribot, «quien había indicado existia medio de recabar para el Ayuntamiento la administración
que le corresponde, si bien se reservaba su definitivo parecer en el dictamen que, junto con los otros dos companeros designades, debían formular». No em consta que res de positiu resultés d'aquesta gestió, de la
qual no he trobat cap altra referència al Manual d'Acords. En la mateixa
sessió, Iria demanà que el material de propietat del muncipi que, segons
tenia entès, es conservava al Col·legi Vidal, no fos traspassat al centre
docent que «una determinada comunidad religiosa establece», ja que havia
arribat a coneixement seu que la Junta del llegat tractava de fer-ho; l'alcalde li respongué que ignorava que tal material existís, sense que tampoc no constés a cap inventari.
La «determinada comunidad religiosa» no era altra que la dels Germans de la Doctrina Cristiana, o els «Hermanos» com en digueren els
guixolencs, amb la qual la Junta del llegat havia arribat a un acord. Consistia en una subvenció que aquella es comprometia a passar als Germans, amb la condició que ells es farien càrrec, en el col.legi que obrien
0 havien obert a la vila, de l'ensenyament gratuït als pàrvuls i de l'idioma francès; amb la qual cosa el Vidal es descarregava d'aquell ensenyament i podia dedicar-se més de ple a l'elemental i al batxillerat. La desaparició del llibre o llibres d'actes de la Junta del llegat ens priva de conèixer els termes del contracte que es degué formalitzar. Sortosament,
però, s'ha conservat el llibre de caixa de la Junta^ 28 ), en el que consten
les quantitats satisfetes als «Hermanos» i el destí que se'ls donà. Per ell
sabem que les subvencions continuaren durant un període de deu anys,
1 que sobrepassaren de molt el sou dels professors de pàrvuls i de francès, de manera que tingué tot el caràcter de ple ajut per a la instal·lació
del col.egi i per al sosteniment de la comunitat lassal.liana durant els primers anys. Els lliuraments de quantitats no foren regulars, d'un tant fix
cada mes, ans bé degueren fer-se segons les necessitats del moment i les
(28) És un llibre de 149 folis, dels quals 80 són escrits, retolat Llibre major de la Junta
del llegat Vidal. En el primer full es llegeix: «26 Septiembre 1871. Haber, 1 titulo de la Deuda
del Estado francès al 3 % = 475.000 ptas.» i dessota: «Libro de Caja que contiene todas las
operaciones verificadas por la Junta del legado Vidal, desde la fecha, o sea, el dia de su renovación. San Feliu de Guíxols, 21 de agosto de 1883». El llibre conté un full solt amb la capçalera
de l'Ajuntament i el següent text: «Por el presente acredito haber recibido en esta fecha, de
manos de D.a Josefa Bohigas Anglada el libro de Actas, el de Caja y el sello del legado Antonio
Vidal, que estaban en depósito de su senor padre como Secretario y profesor de dicho legado.
El Alcalde». No consten la signatura ni la data. Dels dos llibres de la Junta del llegat esmentats, el de les Actes no hem sabut trobar-lo a l'Arxiu Municipal.

184

BENEFACTORS GUIXOLENCS. ANTONI VIDAL (1806-1868)

39

possibilitats de la Junta. La importància de l'aportació financera era reconeguda per la Junta local de l?r ensenyament en la seva acta de 13
d'agost del 1896, on es llegeix: «El Colegio de San José, dirigido por
Hermanos de la Doctrina Cristiana, es sostenido con fondos del legado
Vidal».
El nou centre docent, el primer dirigit per religiosos que, per a nois,
s'establia a Sant Feliu i que portà el nom oficial de «Sant Josep», bé
que tothom l'anomenava Col·legi dels Hermanos, es construí a la part
alta del carrer de la Penitència en un espaiós solar que permeté fer-hi
folgats patis d'esbargiment.
La primera anotació referent als Hermanos que apareix al llibre de
caixa de la Junta del llegat és un lliurament, amb data de 16 de setembre
del 1891, «al hermano Jolviniano, director del Colegio Hispano-francés,
a cuenta de la subvención concedida, clase pàrvulos y francès», de 2.000
ptes. Un altre lliurament, el 16 de novembre següent, al mateix germà
director, «a saldo de lo convenido en el corriente ejercicio para la instalación de tres hermanos», importa 1.600 ptes. Es pot dir que cap any
dels successius no hi manca la contribució substanciosa de la Junta del
llegat Vidal. El 1892 aquesta lliurà 1.800 ptes. per a la manutenció de
dos professors durant dotze mesos. Més quantioses foren les entregues
de l'any següent: 1.000 ptes. per a la instal·lació d'un germà i la manutenció d'altres tres, més 1.500 a compte de la subvenció per a obres, 2.500
a saldo de la subvenció de 6.000 ptes. per a obres del Col·legi i encara
altres 1.000 a compte de la manutenció dels germans. També són força
importants les quantitats lliurades l'any 1894: 8.000 ptes. en conjunt, per
a la instal·lació d'un germà, la manutenció de sis d'ells i diverses subvencions convingudes. L'any 1895: 4.200 ptes. a compte de la manutenció
de sis germans i subvenció, més 3.356 a saldo de compromisos contrets
fins a PI de setembre. Els lliuraments dels anys 1896 i 1897 sumen respectivament 5.500 i 3.500 ptes. Els dels dos anys següents es redueixen
a 375 ptes. cadascun, corresponents a un trimestre del mestre de pàrvuls. Cap subvenció no apareix l'any 1900. I el 1901, darrer any de contribució de la Junta del llegat a les despeses del Col.legi dels Hermanos,
es feren dos lliuraments: de 2.223'30 ptes. al mestre de pàrvuls en concepte de gratificació convinguda, i 410 ptes. per perjudicis causats amb
l'anul.lació del contracte el mes de setembre.
Segons els susdits assentaments, les subvencions assoliren la xifra total de 39.633'30 ptes., o sigui, un promig anual, mentre durà el contracte, de 3.600 ptes., el qual representava, en condicions normals, la meitat,
de la renda d'un any del llegat destinada a l'ensenyament. Era el temps
185
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de les vaques grasses en què el franc, en mantenir l'elevada cotització,
féu possible atendre en una major escala les necessitats docents del infants guixolencs, ja fos per mitjà del Col·legi Vidal o bé del de Sant Josep. No hi ha dubte que, en aquest aspecte, hom obrà d'acord amb la
voluntat del testador i amb l'escrit institucional de la Junta, autoritzat
per Numa Vidal. Acabat el contracte amb els Germans, el Col·legi Vidal
tornà a fer-se càrrec de l'ensenyament dels pàrvuls amb mestres seglars,
com abans.
En els Manual d'Acords no consta que l'Ajuntament fes oposició al
contracte de la Junta del llegat amb els Hermanos, cosa que podia esperarse de la constant negativa a lliurar l'ensenyament a una comunitat religiosa. Si bé la temptativa d'introduir els Escolapis al Col·legi Vidal va
poder evitar-se que es portés a terme, l'Ajuntament hagué de comprovar
l'existència d'un sector de la població cada vegada més important que
reclamava l'ensenyament per religiosos. En aquestes circumstàncies, l'establiment d'un col·legi religiós a la vila s'oferí com a una alternativa vàlida, ja que, sense alterar l'ensenyament del Col·legi Vidal, que continuà
a mans de mestres seglars, donava satisfacció als partidaris dels religiosos; a la qual cosa els Ajuntaments no podien oposar-se.
Amb tot, fa l'efecte que, en aquesta qüestió, no hi hagué un consens
unànime en el Consistori municipal, en el qual es manifestaren ambdues
corrents: d'una banda hi havia els regidors contraris a l'ajut als Hermanos amb fons del llegat Vidal, que consideraven pertanyien a la vila; capitanejava aquest grup, possiblement majoritari, Josep Iria, clarament
imbuït d'un sectarisme laic; recordem la intervenció seva al front de la
comissió que anà a entrevistar-se amb Numa sol.licitant-li que no permetés que els fons del llegat es destinessin a una institució docent religiosa. I d'altra banda, hi havia l'alcalde, Joan Casas i algun altre regidor, de tendència moderada, que evidentment veien amb bons ulls la instal.lació dels Hermanos i la seva financiació amb fons del llegat; l'aprovació de l'acord de la comissió que anà a Marsella, amb el vot contrari
de Casas, era prou significatiu. Les dues facultats, com a alcalde i com
a membre president de la Junta del llegat, en la pràctica antagòniques,
coincidents en la persona de Joan Casas, probablement facilitaren no
poc la instal·lació del col·legi de Sant Josep.
El desacord del grup majoritari amb la financiació d'aquell col·legi
es féu palès amb motiu d'un manifest popular, del qual donava compte
l'acta consistorial de 16 de setembre del 1891, on es diu: «Dado lectura
de la exposición, acompanada de 18 pliegos de firmas de vecinos de esta
villa, felicitando a la Corporación Municipal por la conducta que obser186
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va con respecto al Colegio Vidal». No hi ha dubte que els vilatans signataris del document eran tots aquells que desitjaven per a llurs fills un
ensenyament per religiosos, que volgueren manifestar així la satisfacció
per la cooperació al Col·legi de Sant Josep. La felicitació no plagué als
regidors municipals que, en la sessió del dia 23, jutjaren era improcedent l'admissió per part de l'Ajuntament de l'escrit, fundant-se en la raó
poc convincent que l'admissió «sentaría un funesto precedente, toda vez
que el aplauso o censura de sus actos debe manifestarse en distinta forma de la que se ha efectuado; de conformidad con ello, se acuerda unànimemente declarar inadmisibles todas las exposiciones de aplauso o censura de actos de Corporation que se dirijan a la misma de hoy en adelante». Una tal resposta temperamental dels regidors manifestava prou
clar llur desaprovació de les decissions de la Junta del llegat respecte al
Col·legi de Sant Josep.
Es nota ara una manifesta voluntat, per part dels Ajuntaments, d'atendre les necessitats peremptòries del Col.legi Vidal. Essent insuficients
els locals de l'ex-monestir situats als pisos del costat de la porta de l'església, cedits el seu dia per l'Ajuntament, on es feien les classes, la Corporació municipal oferí (actes de 18 i 25 d'agost del 1897) les àmplies
sales de la part baixa del mateix edifici, instal·lat en les quals el Col.legi
Vidal recorregué l'etapa més llarga de la seva existència. Poc després, responent a una petició del professorat, els regidors acordaren sufragar la
instal·lació de llum de gas al Col.legi (acta de 25 de juliol del 1899).
Mentrestant, les relacions entre l'Ajuntament i la Junta del llegat anaren normalitzant-se i començà una era de pau i entesa mútues, que ja
no s'alterà en el futur. Sens dubte hi influí força l'afortunada elecció del
professor Julià Bohigas i Canadell com a director del Col.legi Vidal, càrrec en el que es mantingué des de l'any 1901 al 1942. Persona de caràcter conciliador i tracte afable, aconseguí mantenir tostemps en equilibri
els dos poders que regulaven la vida del centre escolar. Sota la seva direcció, el Col.legi conegué l'apogeu i la seva decadència, fins a l'extinció
per fallida de la base econòmica, representada pel capital i rendes del
llegat Vidal, que anaren minvant al ritme de la ruïnosa desvaloració de
la moneda francesa, víctima de les dues guerres europees.
El procés econòmic del llegat, amb els alts i baixos i la manera com
es distribuïren les rendes, pot seguir-se amb força precisió a través del
llibre de caixa de la Junta administradora. D'entrada, cal denunciar la
forma poc ortodoxa en què es portà aquest llibre, el qual, com a registre
auxiliar de comptabilitat, es pot dir que només complí la meitat de les
funcions pròpies, ja que hom es limità a l'anotació de les sortides o lliu187
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raments en efectiu i, amb alguna que altra excepció, prescindí dels ingressos a caixa, amb la consegüent impossibilitat de reflexar tothora els
saldos o existència en efectiu.
La major part de les sortides consisteixen en les despeses ordinàries
corresponents als destins fixats pel legatari en el seu testament. La renda
total ascendia, com hem vist, a 15.000 francs a l'any, dels quals 8.000
havien de destinar-se a almoines als pobres i els restants 7.000 a l'ensenyament dels nois. Aquest es donava al Col.legi Vidal i les despeses consistien en els sous dels mestres i, en força menor escala, en la il·luminació i neteja de les aules, adquisició de material escolar, etc. El nombre
de mestres varià segons els diversos plans d'estudi; al principi el pla es
contregué exclusivament al batxillerat, després s'amplià amb l'ensenyament elemental, elemental superior i pàrvuls, i es prescindí del batxillerat; això féu que el nombre de mestres, entre llicenciats i titulars, oscil·lés
entre tres i cinc, i els corresponents auxiliars, per acabar amb només dues
persones, el director i una auxiliar.
En l'època pròspera, el sou dels mestres fou de 2.000 ptes. anuals,
i anà reduïnt-se, els mestres passant a ser de ben retribuïts a mal pagats;
l'any 1920 aquell sou s'havia encongit a la meitat. Els anys següents, els
7.000 francs de la renda es convertiren en menys de 2.500 ptes.; els mestres, força trimestres deixaren de cobrar. Quan el susdit any Joan Esteva
i Vilallonga renuncià a la seva plaça de mestre, la Junta li devia gairebé
tres anualitats, que mai no li foren satisfetes; des d'aleshores el Col.legi
quedà reduït al director Bohigas i una ajudant. La matrícula d'alumnes,
que arribà a assolir la xifra de 266, acabà amb només 25 l'any 1942, en
què el Col.legi Vidal va integrar-se al grup escolar ara dit Gaziel.
Pel que respecta a la part del llegat destinada a almoines als pobres,
dotada amb 1.000 francs més que l'ensenyament, pot dir-se que la seva
administració fou pacífica, ja que no provocà discussions entre els membres de la Junta i l'Ajuntament, cosa que succeí amb tot el relacionat
amb el Col.legi Vidal. És cert que tampoc no hi intervingué gaire personal i que requerí poca dedicació, ja que l'almoina es distribuïa un sol
cop a l'any, el dia 4 de març, aniversari de la mort del patrici legatari.
Uns dies abans la Junta obria una llista dels veïns que es consideraven
amb dret a percebre l'almoina, entre els quals es repartia l'assignació
corresponent.
Com hem vist, en la part dispositiva del testament es fixà la quantia
de l'almoina, la qual no havia de ser inferior a 50 francs ni superior a
250. La Junta, atenent-se a la voluntat del testador, establí un tipus d'almoina única de 47'50 ptes., com a equivalent dels 50 francs mínims; aques188
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ta quantitat per càpita fou respectada fins a la primera guerra europea.
L'any 1886 l'assignació destinada a la beneficència fou de 7.600 ptes.,
la qual permeté socórrer 160 pobres; en els anys successius l'assignació
experimentà un augment constant, fins a arribar a 10.640 ptes., que fou
la cota màxima registrada; aquesta millora permeté augmentar també el
nombre de persones socorregudes, que de 160 passà a 224. A partir de
la primera guerra europea, es produí una forta devallada de la renda;
davant d'això, la Junta rebaixà la quantia de l'almoina, per tal de continuar atenent aquelles persones que figuraven a la llista. L'any 1917 es
repartiren 6.000 ptes. entre 150 pobres, a raó de 40 ptes. L'any següent el
nombre de pobres atesos fou de 227, que cobraren 25 ptes.; els anys 1920
a 1924 l'almoina es fixà a 22 ptes. La devallada s'accentuà l'any 1925
en què se situà a 18 ptes., el 1926 a 13, i a 10 ptes. el 1927 amb 147 persones socorregudes; fou l'any que els pobres cobraren menys. Una recuperació del franc permeté, l'any 1932, repartir 3.172 ptes. entre 122 pobres,
a raó de 26 ptes., el fatídic 1936, 145 persones encara pogueren cobrar
24 ptes.; va ser la darrera almoina que perceberen del llegat Vidal.
La nostra guerra civil i, enllaçant amb ella, l'europea segona deixaren sense recursos la Junta administradora del llegat, que deixà d'ingressar tot aquell temps les rendes corresponents. Amb data 8 de juliol del
1942 consta al llibre de caixa un ingrés de 11.982 francs, a compte, al
canvi de 0'205 ptes./franc. Quan l'any 1950 pogué cobrar-se la resta de
l'endarreriment, el franc només valia 0'1122 ptes. El cobrament es registrà així: «Cobro. Liquidación renta desde julio 1938 hasta 25 agosto 1950:
126.505 francos frs. al cambio de IV22 % = 14.033'65 ptas.» D'aquesta
quantitat no se n'aprofitaren els pobres ni l'ensenyament, ja que mentrestant el Col·legi Vidal havia passat a millor vida, i la beneficència,
l'Estat l'havia organitzada i feta seva, amb el nom d'assitència social.
Les 14.033'65 ptes. cobrades per la Junta, que significaren la liquidació
definitiva de les rendes del llegat Vidal, es repartiren així: 4.000 ptes. anaren
a parar a l'Hospital Municipal, altres tantes a l'Asil Suris, «en concepte
de donación benèfica», i 5.666'65 ptes. a la família del darrer director
del Col·legi Vidal, Julià Bohigas, «por honoraries adeudados». Amb
aquest assentament conclou el llibre de caixa de la Junta del llegat.
Pel que respecta al títol del Deute públic de França representatiu del
llegat, res més no em consta, després de l'acord de tenir-lo en custòdia
a la caixa forta de l'Ajuntament. Va perdre's en les gestions que hagueren de fer-se per al cobrament de les rendes endarrerides? O bé, com corresponia, fou cancel·lat per l'Estat francès, prèvia amortització amb reemborsament del valor nominal? Val a dir que, després de la dràstica deva189
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luació de la moneda, els 500.000 francs s'havien reduït a unes 56.000 ptes.,
i la renda anual a 1.680.
L'examen del llibre de caixa de la Junta ens permet assabentar-nos
d'altres particularitats de l'administració del llegat. És notori que la Junta
demostrà no ser prou previsora respecte a la constitució d'un fons de
reserva per a quan el cobrament de la renda es retardava; i es veié en
el cas d'haver de sol·licitar l'avançament de numerari als banquers de
la vila —Romaguera, Girbau, vídua de R. Valls i Vicens— per tal de fer
front a les almoines i als sous dels mestres. Els avançaments foren concedits sense interès i a retornar en un o dos mesos; les anotacions en concepte de retorn dels préstecs apareixen repetidament l'any 1898 i següents:
aquell any, per import de 3.940 ptes.; el 1899, 4.200 ptes.; el 1900, 2.500.
Els litigis de la Junta motivaren les consegüents despeses: l'any 1883,
un total de 3.521'35 ptes., satisfetes al procurador Sancho Prat, a l'advocat Josep Borrell i «al procurador y abogado de la Bisbal»; el plet, que
no fou l'únic, era contra l'Ajuntament guixolenc, que, pel fet d'haver-lo
perdut, hagué de pagar les costes de la Junta, acrescudes per les pròpies
i repetides consultes a lletrats de Barcelona, viatges de regidors a la capital i a Marsella, etc.
Ja hem vist les importants subvencions que la Junta passà durant deu
anys al Col·legi dels Hermanos. N'hi hagué d'altres, de poca vàlua, a
l'Escola de Belles Arts, a la que lliurà 989 ptes.; a l'enginyer Ramon Otzet i Corominas, director de l'Escola municipal nocturna, el 1897, 1.000
ptes.; a les Conferències de Sant Vicenç de Paül, 450.
Altres quantitats despeses eren: per a l'adquisició de llibres destinats
a estudiants pobres, 400 ptes.; compra d'una màquina elèctrica i diversos aparells per al gabinet de Física del Col·legi Vidal, 1.410 ptes.(29).
Heus ací encara una darrera anotació: «25 de juny del 1937. A Julià Bohigas, com a secretari del llegat Vidal, gratificació anual, 125 ptes.»
És arribat el moment d'acomiadar-nos del gran benefactor guixolenc
Antoni Maria Vidal i Calzada. La seva mort, ocorreguda a Marsella l'any
1868, sembla que d'antuvi passà desapercebuda a Sant Feliu i que calgué
(29) El 13 de desembre del 1885, «El Bajo Ampurdàn» informava: «El profesor de Ciencias (del Col·legi Vidal) hace algunos días que se dedica a clasificar los ejemplares zoológicos
que encontró existentes en el gabinete de Historia natural del Colegio. También se nos asegura
que han llegado o que estan muy pròximes a llegar los aparatós de Física que ha adquirido
la Junta del legado para completar el antiguo gabinete. Entre dichos aparatós sabemos que vienen una màquina elèctrica sistema Holtz, una neumàtica con platina de 22 centímetres, un
baròmetre metàlico con termòmetre y reloj, un imàn de 1 kg. de potencia, un pequeno modelo
de màquina de vapor y otro de locomotora, con otros varios aparatós que seria prolijo enumerar».
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esperar la vinguda de familiars per a saber notícies del decés. A les actes
consistorials no se'n fa esment ni s'expressa el sentiment de la Corporació municipal. És cert que aleshores ningú no sabia que Vidal en el seu
testament hagués fet un llegat de tanta consideració a favor de la vila.
Ja hem vist que l'Ajuntament fins al 19 de maig, quan havien passat dos
mesos i mig de la mort, no tingué notícia oficiosa de la darrera voluntat
del patrici, bé que probablement sabé quelcom abans pels familiars seus
residents a Sant Feliu.
Cap periòdic no sortia aleshores a la vila que hauria pogut satisfer
la nostra curiositat. Més endavant, des de l'aparició, l'any 1878, del primer setmanari, «El Eco Guixolense», la premsa guixolenca s'ocupà del
llegat informant sobre el Col·legi Vidal i la distribució de les almoines,
i intervingué en les polèmiques internes de la Junta administradora. I
en tota ocasió enaltí la memòria del patrici i lloà la seva filantropia i
despreniment a favor dels necessitats sense escatimar els elogis. El periòdic que més interès demostrà envers Vidal i l'administració del seu llegat
fou «El Bajo Ampurdàn». En la seva edició del 4 de març del 1888 publicà, omplint tota la primera plana (de quatre de gran format a quatre
columnes de què constava), una nota, en lletra de tipus negreta gros, emmarcada per una orla de dol, encapçalada amb una creu i el títol El aniversario de Vidal; i començava dient: «Hoy cumplen 19 anos (en realitat eren 20) que dejó de existir uno de los mas ilustres hijos de esta Villa». Ja he reproduït diversos fragments d'aquesta necrologia, notable
pel coneixement i precisió de les notícies biogràfiques que dóna. Per ella
he sabut que Vidal fou desterrat d'Espanya. I heus ací com resumeix les
seves activitats a França:
«Paso su destierro en Francia, habiendo fijado su residència en Marsella, donde se dedico a las mas cornplicadas operaciones bursàtiles y
mercantiles. Llego, a fuerza de talento y de trabajo, a verse dueno de
una importante línea de vapores que cruzaron todos los mares, y la casa
Vidal de Marsella llego a ser una de las mas acreditadas de aquella importante plaza comercial. = Vidal llego a verse dueno de una considerable fortuna, però nunca olvidó a su pàtria natural, ni aun en medio de
las consideraciones de que se veia rodeado en su pàtria adoptiva. Los
emigrados espanoles, que tanto han abundado en el presente siglo, gracias a nuestras discordias políticas, encontraron siempre en Vidal, no solo
un patricio, sinó un verdadero padre que con sus auxilies contribuyó a
hacerles menos amargós los sinsabores de la emigración. Los pobres no
imploraren nunca en vano sus auxilies; Vidal enjugó muchas làgrimas...»
L'any següent «El Bajo Ampurdàn» repetí el recordatori de Vidal,
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amb la mateixa presentació ostentosa, bé que amb un text diferent.
En el nostre segle, encara Joan Canet, a l'article Un guixolense ilustre publicat a «La Information» del 4 de març del 1909, reproduïa la
clàusula del testament d'Antoni Vidal referent al llegat, i afegia: «^Quién,
que sea amigo del bien común, no vería con gusto una columna, un pedestal —si no es posible una estàtua— situado en un punto céntrico y
visible de la ciudad, que recordarà a todos la memòria del que da pan
al necesitado y instrucción al nino? j No seamos ingrates para el que fue
tan espléndido!»

ERNEST VIDAL I CALZADA, ALTRE DESTACAT BENEFACTOR
En el present article, diverses vegades m'he referit al benjamí dels germans Vidal, nascut a Marsella l'any 1828. Si bé pel lloc de naixement
no li escau ser considerat guixolenc, pot dir-se que ho fou d'adopció, per
l'elecció com a lloc de residència de la vila en què naixeren els pares i
germans, on va casar-se, tingué fills i va morir-hi.
Hagué de criar-se a França, no sabem fins a quina edat, al costat dels
pares, els quals cal creure que acompanyà quan retornaren a Espanya,
ja que, en morir-hi el pare, Ernest només tenia 16 anys. De les posteriors
referències que en tenim localitzades a Sant Feliu, la més antiga correspon justament a un donatiu que l'any 1851 feren a l'Ajuntament el jove
Ernest Vidal, el seu germà Sebastià i Antoni Comas, «vecirios de esta
villa», d'un carro-bóta «que con los senores de la sociedad de D. José
Abellí y el senor ayudante militar de Marina, han hecho construir para
el riego de los paseos de Cristina y de los Àrboles» (acta de 8 de juliol
del 1851).
Passats deu anys, Ernest es revelà com a escriptor amb la novel·la romàntica Eugènia o la mujer del comerciante, que el lector ja coneix; una
advertència preliminar d'ella és datada «San Feliu de Guixols, marzo de
1861». L'any 1868 es troba novament a Sant Feliu, on fa saber a l'Ajuntament, per encàrrec del seu nebot, Numa, que aquest cedeix a favor de
l'Hospital la meitat del beneficis del teatre Alsina. Per aquest temps el
seu nom ja es troba en les relacions de majors contribuents de la vila.
Numa Vidal, mort el seu pare, anà desprenent-se de les finques heretades que aquest posseïa a Sant Feliu. L'any 1870, Ernest, actuant en representació del seu nebot, intervingué en la venda d'una fàbrica i una
casa, situades al carrer d'Àngel Guimerà i de la Processó, a Agustí Calvet i Serra, pare de «Gaziel». A l'escriptura consta que Numa té 28 anys,
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Ernest Vidal i Calzada, la seva darrera esposa Antònia Llambí i la néta Dolors Vidal
i Vila (Fotografia de Ricard Mur, any 1906).

és casat i del comerç de Marsella; i que Ernest, de 42 anys, casat i propietari, resideix a Sant Feliu^30).
A partir del 1874, les notícies que tenim d'Ernest són més nombroses, relacionades gairebé totes amb la seva gestió com a regidor municipal. El 3 d'abril d'aquell any, prengué possessió un nou Ajuntament nomenat pel governador civil, en substitució del presidit per Pere Caimó,
destituït per aquell per unes irregularitats i excessos comesos. En una
forta recruada de la guerra carlina, la vila passava per moments defícils,
(30) LLUÍS ESTEVA i LLUÍS PALAHÍ, Domicilis i residències guixolenques de Gaziel,
«Àncora» de 24 desembre 1987.
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Portades exterior i interior del llibre Eugènia d'Ernest Vidal. Exemplar relligat en pell
i amb aplicacions metàl·liques, propietat de Lluís Esteva.

sotmesa a una contínua amenaça i als atacs directes de la facció enemiga. Caimó, des de l'alcaldia i com a cap de la milícia nacional, féu front
a la situació amb tota energia i mobilitzant tota mena de recursos. Per
tal d'aplegar els mitjans necessaris per a la construcció del clos defensiu
de la vila, imposà un repartiment extraordinari equivalent a la totalitat
del pressupost ordinari anual. I el més greu fou que, amb el vot en contra d'alguns regidors, va incautar-se del temple parroquial, destinant-lo
a quarter de la milícia, amb l'agravant que, mentre durà l'ocupació, es
cremaren els altars.
El nou Ajuntament liberal, de tendència moderada, era presidit per
Joan Casa i Arxer; Ernest Vidal hi figurà amb el càrrec de l?r tinent d'alcalde. A la primera sessió, Vidal i Joan Ferrer, 3?r tinent, van ser designats «para la revisión de los documentes concernientes a los litigios que
promovieron las personas que formaban el Ayuntamiento anterior, y que
la pròpia comisión debe asesorarse con abogados por lo referente a la
profanación y destrucción de la iglesia parroquial». Ensems havia d'esbrinar si era o no il.legal el repartiment extraordinari acordat per l'anterior Ajuntament. Respecte a aquest darrer punt, s'acordà suspendre el
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cobrament de les paperetes que s'havien distribuït, «a fin de eludir toda
responsabilidad». Requerit l'Ajuntament cessant a presentar comptes, a
les arques municipals només es trobaren 250 ptes.
A la sessió del dia 16, presidida per Ernest Vidal, aquest i Fortó informaren de llur gestió respecte al repartiment extraordinari; segons la
llei municipal llavors vigent, el susdit impost no podia excedir del terç
del pressupost ordinari anual; conseqüentment, el consistori decidí passar al cobrament sols la tercera part de l'impost.
Quan a l'actuació de Caimó respecte a l'ocupació de l'església parroquial, cap esment no en fan les actes municipals posteriors. Si la comissió Vidal-Fortó presentà un informe, es veu que no va llegir-se ni el cas
fou discutit en els consistoris. Per una relació subscrita pel secretari municipal Salvador Roca^31\ sabem que «no se trató de ningún procedimiento que le causarà perjuicio (a Caimó), como tampoco a persona alguna,
corriendo en consecuencia un velo sobre el pasado», i afegeix que es tingué en consideració el fet d'haver demostrat Caimó la seva intenció no
pas de destruir, ans bé de conservar el temple, ja que, en rebre les claus
de mans del rector, procedí a fer un inventari davant de notari del que
hi havia dins l'església.
L'alcalde Joan Casas força sovint deixà d'assistir a les sessions, no
sabem per quina raó; el cas és que, a moltes actes s'assenyala que presideix Ernest Vidal com a l'F tinent d'alcalde, precisant alguna vegada que
ho fa com a «alcalde accidental». Persona seriosa, es veu que Vidal exercí
escrupulosament les funcions del seu càrrec; a les actes resta constància
de les propostes i intervencions seves. Així trobem que, en la sessió del
18 de juny presidida per ell com alcalde accidental, expressa «la satisfacción con que se vió secundado por sus companeros de Municipio el dia
en que esta población se vió amenazada por los carlistas».
A la sessió del 30 de juliol següent, presidida per Casas, Vidal proposà que es cursés una comunicació al rector de la parròquia «para que
no se preste a dar una impròpia y desusada ostentación al enterramiento
de los cadàveres; previniéndole que en lo sucesivo sean conducidos directamente desde la iglesia al cementerio, y no paseados por calles y pla-

(31) Aquest escrit, amb l'epígraf 25 Diciembre 1878. Iglesia Parroquial. Resena referente
a la ocupación, destrucción, reparación y rehabilitación de la misma, con escasos comentarios, figura al Llibre Verbell de l'Arxiu Municipal. Cfr. una transcripció parcial en el meu article La revolucion de 1868 en San Feliu de Guíxols, «Cuadernos de temas guixolenses», I, Edicions d*<Àncora», 1974, pàg. 12.
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zas, como recientemente ha sucedido dos veces en pocos días»(32\
Assenyalem també el cas curiós tractat en la sessió de 2 de desembre
del mateix any 1874, el qual, per estar relacionat amb les comunicacions
entre Marsella i Barcelona, probablement obeí a una proposta d'Ernest
Vidal. A l'acta corresponent es reprodueix una exposició que s'acordà
adreçar al capità general de la regió, fent referència al greu problema motivat per la guerra, de quedar la vila, en certs moments crítics, completament incomunicada amb la resta del país; es disposava només de la via
marítima, que oferia un mitjà lent i insegur. «Destruída la regularidad
de los correos y la instantànea correspondència telegràfica, el Gobierno
sufre en primer termino de esa falta de medios para transmitir sus ordenes, y no hay duda de que reportaria ventajas trascendentales si pudiese
restablecer las ràpidas comunicaciones con los pueblos fortificados, y
sobre todo con los cuerpos de ejército que operan contra el enemigo. A
esto van los exponentes. Pasa a corta distancia de este puerto un cable
submarino que establece con sus hilos comunicación telegràfica entre Marsella y Barcelona. Si al Gobierno le fuese dable utilizar uno de los alambres conductores para ponerse' en relación con San Feliu, sabria a todas
horas y con la mayor brevedad las noticias de esta provincià, y el coste
inmenso que ocasiona con frecuencia la conducción de un parte llevado
por un vapor y la inevitable contingència de la tardanza... desaparecería
al momento. Juzgan los firmantes que por ningún concepte ofrece serias dificultades ese proyecto». No creien tampoc que el cost fos massa
crescut, i que, per part seva, l'Ajuntament estava disposat a contribuir
amb quinze mil pessetes. Com era d'esperar, la resposta fou que, per raons
tècniques, no era possible complaure l'Ajuntament (acta de 21 de gener
del 1875).
Segons una altra acta, de 14 del mateix mes de gener, es concedí permís d'obres a Ernest Vidal per a reedificar la seva casa del carrer de la
Penitència número 17 (23 actual).
És palès que l'Ajuntament presidit per Joan Casas no posseí la decisió i energia d'un Caimó que les circumstàncies excepcionals d'una guerra fratricida no mancada de ferotgia requeria, com quedà demostrat
l'estiu del 1875. La nit del 10 de juliol, una part important de dues companyies de la milícia nacional es negà a complir el servei de guàrdia que
tenia comanat, amb el pretext de no estar d'acord amb l'impost de con(32) Recordem que aleshores encara en els enterraments els difunts es portaven en baiards,
a pes de braços; fins a l'any 1887 no s'establí el servei de conducció amb cotxes (cfr. el meu
article Del Sant Feliu vuitcentista. Els enterraments amb cotxe, «Àncora», 10 novembre 1983).
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sum establert pel Municipi. Aquest, l'endemà en sessió extraordinària
i amb assistència dels comandants de la milícia, acordà sospendre la recaptació de l'impost, «a fin de evitar un conflicte que podria ser de fatales consecuencias en las actuales circunstancias», i presentar al governador civil la dimissió de tots els que composaven l'Ajuntament, «toda
vez que, habiendo perdido por completo la fuerza moral, no le es posible continuar administrando los intereses comunales de esta villa».
La resposta del governador, llegida en sessió extraordinària el dia 13,
fou categòrica: després de dir que havia posat en coneixement del capità
general l'acte de desobediència dels milicians, prevenia l'Ajuntament que
no cedís a cap mena de pressió, que es castigués amb tot rigor qualsevol
abús o transgressió contra el principi d'autoritat, i que no admetia la dimissió presentada. El Consistori, submís, acordà aixecar la suspensió del
cobrament de l'impost, així com oficiar al capità de la companyia d'artilleria de la milícia que immediatament confeccionés una relació dels
individus que es negaren a fer el servei la nit del dia 10.
Es veu que el general Arrando es traslladà a Sant Feliu per tal de resoldre el conflicte, bé que no resolgué res. Mentrestant l'Ajuntament indecís no sabia com fer front a l'actitud de protesta que encara mantenia
el grup de milicians, i va decidir sotmetre novament la qüestió al governador, tot demanant-li instruccions. «No habiendo el Exc. Sr. general
Arrando podido dar las disposiciones oportunas para reprimir el acto
de desobediència opuesta por varios milicianos... por haberse tenido que
ausentar precipitadamente de esta villa, el Ayuntamiento se halla en una
situación violenta, toda vez que la Milícia continua en su actitud rebelde, y por lo tanto seria conveniente que con urgència se sirviera providenciar para castigar dicha falta». Ensems l'Ajuntament adreçà al ministre d'Hisenda una exposició raonada en la que demanava que fos reduïda l'excessiva taxa dels drets de consums aplicada a la població.
Malgrat les disposicions que es posaren en pràctica —no sabem en
què consistiren—, la situació continuà degradant-se, fins al punt que
l'Ajuntament acordà novament llançar l'esponja. Acta del 21 de juliol:
«Como quiera que cada dia se hace mas violenta la posición del Ayuntamiento y es menor la influencia de que goza entre sus administrados,
sin que le sea posible recobrar la fuerza moral, aunque se aplique el debido correctivo a los promovedores del desorden referido, se acordo reproducir al Sr. Gobernador civil la mas formal dimisión de los cargos
que desempenan los individuos que componen la Municipalidad (...) y
nombre otra que, dada la situación en que se halla la población, satisfaga las necesidades del momento (...)»
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Les actes posteriors continuen assenyalant que presideix Joan Casas,
sense referir-se per res a la dimissió presentada per l'Ajuntament, la qual
es evident que tampoc ara no fou acceptada pel governador. Aquest i
el delegat de l'Administració econòmica provincial es trobraven a Sant
Feliu el dia 29, com sabem per l'acta consistorial d'aquest dia, dedicada
a la controvertida taxa dels drets de consums i a l'acord de nombrar una
comissió de tres regidors per a instar a la susdita Administració de Girona la millora del gravamen, d'acord amb la nova tarifa publicada el mes
abans.
Quant a l'actitud d'indisciplina del micilians, no se'n parla ni en aquella acta ni a la del dia 30, fins que en la sessió del 5 d'agost, presidida
per Joan Casas, es llegí un ofici del governador disposant la reorganització de la Milícia nacional de la vila, «con exclusión de las personas
que no merezcan la confianza del Municipio, y se acordo proceder desde luego a practicar los trabajos necesarios a dicho objeto, después de
haberse hecho constar por el Sr. Vidal que no ha tenido conocimiento
alguno de la disolución de la fuerza ciudadana hasta que ha sido desarmada, y que por lo tanto no quiere incurrir en responsabilidad alguna
respecto a este asunto».
Nou dies després, l'alcalde Casas convocà sessió extraordinària per
a informar el Consistori d'una ordre governativa que bruscament posà
fi a la participació d'Ernerst Vidal a les tasques de l'administració municipal de Sant Feliu. L'acta, datada a 14 d'agost, fa així: «Vista comunicación del Gobernador civil relevando del cargo de Teniente de alcalde
a D. Ernesto Vidal y nombrando en su lugar a D. Silvestre Anglada. Se
acordo hacer constar que el Ayuntamiento ha visto con pena la destitución del Sr. Vidal, toda vez que durante 16 meses que ha ejercido el cargo de Teniente de alcalde, ha prestado importantes servicios a esta población, con una actividad y celo dignos de todo encomio». Si bé l'acta
només fa referència a les funcions de tinent d'alcalde, no hi ha dubte
que la destitució s'estenia ensems al càrrec de regidor.
A què obeí la sobtada deposició de Vidal? La seva inhibició de
responsabilitzar-se en la qüestió de la milícia a què feia referència l'acta
precedent, no sembla pas un capteniment prou greu com per a motivar
la separació d'un regidor exemplar. Segons una versió procedent de la
font familiar, el motiu provenia d'un excés de zel de Vidal en l'administració dels fons municipals. Com hem vist, pocs dies abans estigueren
a Sant Feliu el governador civil i el delegat de l'Administració econòmica provincial; en aquella època era costum festejar el representant governatiu en les seves visites: l'Ajuntament l'obsequiava amb un banquet, sense
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que hi manqués una serenata. Segons la versió al·ludida, Vidal no s'havia pogut estar de retreure, en presència del governador, el dispendi excessiu que aquelles demostracions representaven per a l'erari municipal,
ja prou depauperat. Sembla que la resposta temperamental del governador anà encara més enllà, ja que la destitució de Vidal fou acompanyada d'una ordre de desterrament. Sabut el caràcter auster i estalviador
d'aquell (vegeu, més endavant, la seva poesia La economia que exalta
aquesta virtut), que no excloïa un generós despreniment quan es tractava de socórrer els pobres, no és d'estranyar el fet esmentat. De ser cert,
el severíssim càstig deia ben poc a favor de l'autoritat governativa. Mentre no aparegui el seu ofici comunicant a l'Ajuntament la destitució de
Vidal, ens haurem d'acontentar amb meres especulacions.
Ara bé, fos o no fos degut a una ordre d'exili, trobem indicis d'haver
passat Ernest Vidal temporades més o menys llargues a Barcelona, després de la deposició. Sembla que posseí, a la capital, una casa al començament del passeig de Gràcia, considerat ja aleshores l'indret residencial
preferit de l'alta societat barcelonina; sabem que en una mansió senyorial del mateix passeig hi residien els germans Salvador i Josep Maria
Vidal i Largacha, oriünds de Sant Feliu. D'altra banda ens consta que
l'any 1887 Ernest residia o passava temporada a Barcelona, per una notícia que donava «El Bajo Ampurdàn» del 27 de març referent a una comissió que es traslladà a la capital per tal d'interessar els guixolencs allí
residents en l'adquisició d'accions de fundador del futur ferrocarril de
Sant Feliu a Girona; d'entre les persones visitades per la comissió que
s'esmenten, hi ha Ernest Vidal i els germans Vidal i Largacha. Altre cas
significatiu fóra el considerable donatiu d'aquell a la Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat, de Barcelona, que fa pensar en una certa vinculació
de Vidal amb elements representatius de la noblesa que componien la
Junta de la susdita institució de caràcter benèfic, de la qual possiblement
formà part.
Amb tot, es veu que Ernest continuà tenint la residència familiar habitual a Sant Feliu; els sojorns a Marsella i Barcelona degueren alternar
amb permanències prolongades a la vila guixolenca, on acabà per residir permanentment. Com a indicis d'estades a Sant Feliu posteriors a
l'etapa municipal, cal assenyalar els fets següents: l'any 1884, «El Bajo
Ampurdàn» del 27 de juliol publica la seva poesia La economia. Com
ja he dit abans, el 1893 féu obsequi a l'Ajuntament d'un segon carrobóta per a regar els passeigs; i el 1896, altre obsequi, d'un cilindre de
pedra per a l'afermat del sòl terrer dels carrers.
Aleshores Vidal i els seus devien habitar ja la casa del passeig dels
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Guíxols núm. 2, contigua al Casino dels Nois. Anteriorment, segons la
font familiar esmentada, tingué el domicili en una casa situada a la placeta de Sant Joan, on actualment hi ha les Galeries Guíxols; diu que era
una finca força gran: posseïa als darreres un extens jardí amb cotxera
que arribava fins al solar que després fou el pati d'esbarjo del Col.legi
dels Hermanos; i tenia sortida al carrer de la Penitència, on hi havia la
vivenda del cotxer. Ernest Vidal posseí una altra extensa propietat, el mas
Vidal, al terme de Panedes.
Pels signes externs esmentats podem deduir que gaudí d'una situació
econòmica més que folgada i que la seva fortuna, sense que pugui
comparar-se amb la del seu germà gran, fou també força considerable.
Els donatius a l'Hospital i a l'Ajuntament guixolencs ensems en són prova,
bé que no he explicat encara el que féu al Mont de Pietat de Barcelona,
propi d'un gran mecenes. Aquest acte insòlit de despreniment del que
es beneficiaren els barcelonins degué passar desapercebut dels guixolencs;
i evidentment no era propi del caràcter d'Ernest Vidal de divulgar-ho.
No sabem amb certesa el motiu determinant —ja abans he insinuat una
possible vinculació amb els elements de la Junta— que el portà a volcar
la seva generositat a la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona.
Aquesta institució creditícia, coneguda avui per Caixa de Barcelona, fundada l'any 1844, fou la primera caixa d'estalvis a Catalunya, i serví de
model a les altres caixes que anaren creant-se; des dels inicis complí una
funció benèfica a favor de les classes humils. Sorgida per iniciativa de
l'Ajuntament i d'elements de la burgesia, passà més tard a la tutela de
la noblesa local, que mantingué la majoria en els consells administratius.
Martí Colom i Vidal, a qui tant deu aquest article meu, posseeix una
certificació lliurada pel Consell d'administració de la Caixa amb data
17 d'agost 1965, signada pels marquesos d'Alfarràs i de Vilallonga com
a president i secretari respectivament, en la que es reprodueix l'acta de
la Junta de govern de 22 de febrer del 1895. Consta en ella l'acord d'haverse acceptat «con vivo agradecimiento el donativo verificado por D. Ernesto Vidal y Calzada de 250.000 pesetas nominales, en 15 Títulos de la
Deuda Exterior Espanola, con el fin de que a perpetuidad la renta sirva
para liberar empenos verificades por el Monte Pío sobre alhajas, ropas
y otros objetos». A continuació es diu que, en sessió de 29 de març següent, la Junta acordà, com a expressió del seu agraïment a Ernest Vidal i per tal de perpetuar la seva memòria, «que se abra un lujoso libro,
colocado en lugar preferente del Establecimiento, con los nombres de los
que hayan hecho y verifiquen donativos al Monte Pío, ocupando el de
D. Ernesto Vidal un folio en el que se senalen las circunstancias de su
donativo».
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El primer full de l'àlbum, decorat artísticament, compleix la funció
de recordar el donatiu de Vidal, i precisa que el tipus de la renda del
Deute Exterior era del 4%, o sia, que els 15 títols produïen 10.000 ptes.
a l'any; encara puntualitzava que es cotitzaven a Borsa al canvi de 83'90%,
essent per tant llur valor efectiu total de 209.750 ptes. No hi ha dubte
que representava una excel·lent inversió d'Ernest, tant pel canvi baix de
l'adquisició com per l'elevada renda, quan l'habitual aleshores era del
3%; recordem que aquesta era la renda de la làmina de l'Estat francès
del llegat d'Antoni Vidal.
És prou palesa la importància del donatiu d'Ernest a favor dels barcelonins. Per la quantia s'ha de situar a continuació del llegat del seu
germà —al costat del qual no fa un mal paper—, i força per damunt dels
de Suris i Jofre Paradís.
Ara bé, si el benjamí dels germans Vidal destinà aquella fortuna a
la beneficència és que la que posseïa era força grossa. I la pregunta sorgeix naturalment: com la féu, la fortuna; quin origen tingué? Amb tot
el que he dit fins ací respecte a Ernest Vidal, sembla que la resposta hauria de ser fàcil; no és així, però, i ens caldrà recórrer encara als indicis.
Dues direccions ens poden orientar d'antuvi: una presumible herència
provinent dels pares i la societat Vidal Frères. Crec que l'herència paterna cal descartar-la, ja que, per crescuda que fos, hagué de ser força repartida; car el matrimoni Vidal-Calzada tingué nou fills.
És evident que l'origen de la fortuna d'Ernest raïa en la societat Vidal Frères, sense descartar que probablement ell la completà especulant
per compte propi a Sant Feliu i Barcelona. Ja m'he referit a la important
companyia fundada a Marsella per Antoni Maria Vidal i els seus germans; aquests eren, per ordre de naixement, Josep Maria, Sebastià i Ernest. De Josep Maria, l'única cosa que se'n sap és la signatura seva que
figura en un diccionari castellà-català i català-castellà conservat per Colom. Cadascun dels germans hagué de tenir assignades unes funcions determinades dins la societat, d'acord amb l'amplitud de les activitats d'ella,
bona part de les quals tenien lloc en ports i places distants de Marsella,
en els quals la presència dels germans socis era convenient, i calia que
s'hi desplacessin fent-hi sojorns més o menys llargs.
Ernest, únic dels germans nascut a Marsella, probablement romangué a Sant Feliu fins a la mort del pare; aleshores tenia setze anys, i ens
cal creure que al cap de poc Antoni Maria el cridà a Marsella per a
ensisnistrar-lo en les tasques de la societat. En el seguiment dels passos
i estades d'Ernest a Sant Feliu, hem trobat que, a l'edat de 24 anys, ell
i Sebastià feren obsequi a l'Ajuntament d'un carro-bóta. Aquest fet, d'una
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banda significatiu que ambdós germans l'any 1851 disposaven ja d'un
cert capital, d'altra no podem acceptar-lo com a prova que aleshores residissin permanentment a la vila guixolenca, ja que pogué ocórrer amb
motiu d'una visita a llur mare vídua, cosa que degueren fer amb certa
freqüència. Quant a Sebastià, sabem que l'any 1877 residia a la casa del
carrer Major Antic (actualment d'Anselm Clavé) núm. 2, cantonada al
carrer dels Arbres^ 33 ). Ens cal arribar a l'any 1874 per a saber amb certesa que Ernest residia permanentment a Sant Feliu, pel fet d'exercir-hi
durant setze mesos seguits el càrrec de regidor sense faltar a cap de les
sessions municipals, cosa desavesada quan ens consta que Cosme Calzada, les diverses vegades que també fou regidor, solia demanar permisos fins de sis mesos, per tal de pilotar el «Panchito» en els viatges comercials que no deixà de fer a les Antilles.
Per aquest temps, a l'edat de 46 anys, Ernest ja devia posseir una fortuna respectable. Feia sis anys que el seu germà Antoni Maria havia mort
i que Numa portava el timó de la societat. Hem tingut ocasió de seguir
amb cert detall la intervenció de Numa com a executor testamentari en
la qüestió del llegat, que pecà de formulista i ha de qualificar-se de desafortunada per quant la Junta administradora creada per ell resultà un
niu de constants discòrdies amb l'Ajuntament. No ens consta que del seu
matrimoni tingués successió ni si, havent enviduat jove encara, tornà casarse. Fa l'efecte que, un cop mort el seu pare, els germans associats anaren
retirant-se de la companyia i que a Numa li tocà fer de liquidador d'ella,
si no tot seguit, passat un cert temps. Ja entrat el nostre segle, sabem
que els negocis o una part d'ells havien passat a altres mans, per un assentament del llibre de caixa del llegat on consta que l'any 1916, en una
transferència de la renda, hi intervingué un tal Domergue «successeur
de A. Vidal et Cie.» de Marsella.
Tornant a Ernest, cal dir que no tingué gaire sort en els matrimonis.
Casat tres vegades, el sobrevisqueren la darrera esposa, Antònia Llambí
i Prats, i un fill, Antoni, fruit de les primeres núpcies amb Margarida
Rosselló i Andreu. De la segona dona només sabem que es digué Maria
Vicens. A més d'Antoni, Ernest i Margarida Rosselló tingueren un altre
fill, Ramon. A ambdós fills devia referir-se la clàusula del testament del
4 de març del 1867, pel que Antoni Maria Vidal llegava «a mi hermano
Hernesto, o sea, a sus hijos» vint mil francs en parts iguals. Antoni i
Ramon s'establiren a Cuba; Antoni, que era de caràcter aventurer, s'hi
(33) Acta municipal de 18 d'abril del 1877 on consta que Sebastià Vidal demana permís
per a obrir una porta a la façana del carrer dels Arbres.
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féu força ric (hom diu que posseí un carrer de cases a l'Havana). Quant
a Ramon, es casà amb una Vila, de la que tingué descendència, com
veurem.
Ernest Vidal i Calzada morí a Sant Feliu el 7 de maig de 1909. Les
inscripcions de la defunció en els registres parroquial i del Jutjat municipal (la comunicació de les quals dec a Lluís Esteva) ens assebenten que,
en morir, Ernest tenia 81 anys, era casat i rendista; residia al Passeig dels
Guíxols núm. 2, i que morí a causa de «reblandecimiento cerebro-medular
crónico»; rebé els sants sacraments de la penitència i extremaunció, «celebràndose por su alma los oficiós de funeral de 4 hachas y misa»; i afegia que deixà un fill anomenat Antonio «hoy de paradero ignorado».
Els Vidal-Vilà tornaren a Sant Feliu, on una de les filles, Dolors, nascuda a Càrdenas (Cuba) va maridar-se amb Sebastià Colom i Borrell,
fabricant de taps i director del setmanari «Ciutat Nova» mentre sortí.
Els Colom-Vidal, així com la redacció del periòdic, tingueren el domicili
a la casa del passeig dels Guíxols en la que morí Ernest Vidal; abans
havien viscut al carrer dels Metges, on va néixer el fill gran Martí. Una
altra filla de Ramon Vidal i Rosselló visqué a la casa del carrer de la
Penitència, que heretà de l'avi Ernest.
Més endavant, el matrimoni Colom-Vidal amb quatre fills barons traslladaren la residència a Barcelona, i s'instal·laren en un pis de la mateixa
casa, al carrer Mallorca, en què nosaltres habitàvem, i encara el meu germà
i jo seguim fent-ho. En aquest domicili conservaren fins a l'any 1936 diversos objectes procedents de l'avi Ernest Vidal, entre els quals hi havia
retrats i el quadre del vaixell «Màlaga» del qual ja he parlat, així com
documents i llibres comercials. Martí Colom no m'ha pogut precisar el
contingut dels papers del seu vesavi, els quals de segur ens haurien permès conèixer les seves activitats mentre visqué a Sant Feliu relacionades
amb el tràfec comercial de la societat Vidal Frères de Marsella. Els seus
vaixells hagueren de sovintejar les estades al port guixolenc, on devien
embarcar i deixar mercaderies, tot actuant-hi Ernest com a soci consignatari de la companyia. Tots aquells documents i records familiars desaparegueren els primers dies de la guerra, en què el pis dels Colom-Vidal
fou saquejat.
En el testament d'Ernest Vidal, atorgat en presència del notari Josep
Lloret i Garrigosa el 15 de febrer del 1904, no podia mancar-hi la clàusula d'un llegat a la vila guixolenca. En efecte, els marmessors Marià
Tomàs i Olivé i el seu fill Marià Tomàs i Vallessà, tres mesos després de
la mort d'Ernest, posaren en coneixement de l'Ajuntament el llegat
d'aquell a favor de l'Hospital municipal, de 25.000 ptes. nominals en va203
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lors del Deute Perpetu Interior. Es precisava que els rèdits havien de servir «para atender en primer termino a la perfecta conservación de la tumba
que guarda los restos de mis difuntes padres y en la que en lo sucesivo
no quiero que se sepulten mas que los míos, y en segundo lugar para
garantir y atender a las limosnas y otros servicios en favor de los pobres
convalescientes, que establecí con caràcter permanente a favor del Hospital en 29 junio 1892, según lo resena la escritura pública de dicho dia
autorizada por el notario que fue Joaquín Sala y Martí» (actes municipals de 4 d'agost i 10 de setembre del 1909, en la primera de les quals
consta que Ferran Gispert i Romaguera, agent de canvi i borsa de Barcelona, fou designat per a la custòdia dels títols.
Ernest Vidal, a més de ser autor de la novel·la romàntica Eugènia
o la mujer del comerciante, compongué alguna poesia. Se'n coneixen dues,
el text de les quals m'ha estat comunicat per Martí Colom. Es titulen
La economia i La vida; la primera veié la llum a «El Eco Guixolense»
de 27 de juliol del 1884, i la segona al butlletí de Fuerzas Eléctricas de
Cataluna, S.A. En ambdues poesies l'autor, que demostra un coneixement de la preceptiva literària, es manté en el paper d'escriptor moralitzador de la novel·la. Llur extensió —85 i 80 versos respectivament— no
ens permet de reproduir-les ací senceres, mes no em sé estar de donar-ne
unes estrofes, donat l'interès simbòlic que posseeixen.

LA ECONOMIA
Nunca el bienestar alcanza
quien procede con malicia,
ni quien deja en lontananza
la prudència, la justicia,
la fortaleza y templanza.
Es también de gran valia,
prenda de vida y salud
que apenas se estima hoy dia,
otra muy rara virtud,
que se llama «economia»...
Que se gaste sin medida
es peor que ser avaro,
es signo de mala vida,
vicio de gente perdida
que siempre se paga caro.

No hay negocio mejor,
beneficio tan seguro
ni que haga mas favor
que es saber guardar un duro,
si es ganado con honor.
Viste el dinero al desnudo
y harta a quien tiene gana;
no es su influencia vana,
pues deshace cualquier nudo
y a muchos enfermos sana.
;Y lo gasta el pobre en vino,
el obrero en el cafè,
el rentista en el casino,
y en el juego o en la soiré
el mangante libertino!...
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LA VIDA
Su profesión cada cual
exclusivamente trate,
pues arriesga el capital
y pasa por botarate
quien lo hace todo y mal...
A los hijos criar bien,
daries carrera u oficio
que les servirà de sostén
y les preserve del vicio
mientras en el mundo estén.
Los que así sepan vivir
viviràn del mejor modo,
mas no exentos de sufrir
ni aun menos de morir;
sea pues, Dios sobre todo!...

Debe ser a cada instante,
de todas la mas buscada,
la vida sòbria, templada,
con un método constante
y de excesos apartada...
De los pobres acordarse,
de rendir cuito al Senor;
y no conocer temor,
para siempre sujetarse
a lo que dicte el honor...
En negocies gran juicio,
reserva y actividad;
de todos el mas propicio
es no gastar la mitad
de la renta o beneficio.

En la penúltima estrofa de la poesia La vida segueixen dos versos,
no reproduïts ací, «que acopien experiència / y vean extranas tierras»,
els quals corroboren l'experiència que Vidal hagué de treure dels viatges
a països llunyans amb els vaixells de la companyia marsellesa. Altres dos
versos de la mateixa composició, «De los pobres acordarse, / de rendir
cuito al Senor», i els mots finals «Dios sobre todo» són l'expressió d'unes
creences religioses que sens dubte es trobaven a la base de la conducta
i dels consells d'Ernest.
Aquests enfilalls de consells, adreçats, amb un evident propòsit alliçonador, principalment als joves, poden inscriure's en el marc de la beneficència, al costat dels donatius que l'autor féu en vida a favor dels
necessitats. El fet de venir avalats per una persona que indubtablement
els practicà al peu de la lletra, els fa doblement interessants, alhora que
configuren un perfecte retrat del benjamí dels germans Vidal Calzada.
Ara bé, en enquibir en uns versos el tractat pràctic de moral que informà
la seva vida, ensems que d'ell mateix, Ernest feia el disseny moral i psicològic del seu germà Antoni Maria, així com el de tants d'altres benefactors, igualment posseïts d'aquelles virtuts, que honradament, el segle
passat, s'enriquiren lluny de la pàtria i es recordaren dels pobres del terrer nadiu, fent-se mereixedors de la gratitud de llurs compatricis(34).
(34) Compost el present article, han arribat a coneixement meu algunes dades de prou interès relacionades amb ell, les quals no em sé estar d'afegir ací. Les germanes Llagostera, a més

205

60

JOAN TORRENT i FÀBREGAS

ADVERTÈNCIA.

Creo convcnicnlc declarar que
en la presenle novelila no aludo a
pcrsonas ni hechos conocidos.
Los sucesos que he presenciada
en estos úllimos liempos, y el dcseo de combalir la inmoralidad ,
donde quiera que aparezca , me
han sitgerido la idea de escribir
y dar à luz pública mi obrila, que
sentiria ofendiera alguna mal fundada susceptibilidad.
S. Feliu de Gui.xols, Marxo de 1801.

Advertència de l'autor de Eugènia, que figura a continuació de la portada interior del llibre.

de sufragar les obres de la façana de la basílica de Montserrat, varen pagar un misteri del Rosari monumental de la muntanya montserratina (comunicació de Lluís Esteva). = Teresa Vidal
i Calzada, germana d'Antoni Maria i Ernest, l'any 1843 contragué matrimoni, a la parròquia
de Sant Feliu, amb Josep Roura i Estrada (Arxiu parroquial, comunicació d'Àngel Jiménez).
Roura i Estrada (Sant Feliu de Guíxols 1797 - Barcelona 1860) fou un científic eminent, catedràtic de Química, director de l'Escola Industrial i membre de l'Acadèmia de Ciències Naturals
i Arts, de Barcelona; va ser el primer que assajà a Espanya la il.luminació amb gas i inventà
la pólvora blanca del seu nom, d'una potència força superior a la de la pólvora coneguda aleshores (cf. Lluís Esteva, Josep Roura i Estrada, «Quaderns d'Informació Municipal», març 1980;
i Breve resena de los naturalistas que vieron la primera luz en la provincià de Gerona, «Revista
de Gerona», any 1878, pàgs. 313-321 i 397-408). = Quant al quantiós donatiu que Ernest Vidal
féu a la Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, cal dir que els posteriors donatius que
figuren a l'àlbum de benefactors de la susdita institució, cap d'ells no supera, ni s'acosta de
molt, al seu. Un detall que revela el caràcter singular d'Ernest Vidal és que estava abonat a
tres butaques en les funcions del teatre del Liceu de Barcelona, a les que assistien ell i la seva
esposa; la butaca sobrera restava buida, a no ser que convidessin algú, perquè no volia que
al costat de la seva senyora s'hi assegués un desconegut (comunicació de Martí Colom i Vidal).
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La història dels grups heterodoxos, que a nivell de l'Estat espanyol
posseeix obres antigues i actuals, és encara en bona part per fer a nivell
de les comarques gironines. Perquè, si darrerament els maçons han suscitat la nostra atenció, sabem encara molt poques coses d'altres col·lectius dissidents com el dels protestants o els espiritistes. Una petita contribució sobre aquests darrers és la que presentem en aquestes pàgines.
EL MOVIMENT ESPIRITISTA
La creença en la reencarnació i la pràctica de l'evocació dels morts
havia estat un element fonamental d'algunes religions antigues com l'hinduisme o el budisme, però va ser a mitjan segle passat quan aquestes
creences i pràctiques esdevingueren un vertader sistema sota el nom
d'espiritismeO)Efectivament, l'espiritisme constitueix una doctrina i un moviment
que, nascut el 1848 a la casa d'una família metodista de Nova York, s'escampà en pocs anys pels Estats Units, Anglaterra, Alemanya, França (on
cal remarcar la figura d'Allan Kardech, gran sistematitzador i teòric doctrinal), i arribà també a l'Estat espanyol en temps del sexenni democràtic, que fou obert per la revolució política del 1868.
La doctrina espiritista es fonamenta en la creença que existeixen els
esperits, els quals es comuniquen a través d'un mèdium. Segons aquesta

(1) Una síntesi sobre la història i els fonaments de la doctrina es troba en el llibret d'Y. Castellan, El espiritismo, Vilassar de Mar, Oikos Tau, 1971,
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escola, l'home és constituït per l'ànima immaterial i immortal, el cos físic i el perisperit, amb el qual s'uneix l'ànima després de la mort.
Els espiritistes insisteixen en la història de la revelació: la del Pare
a l'Antic Testament, la del Fill en el Nou Testament i la de l'Esperit Sant
amb l'adveniment de l'espiritisme. Afirmen la fe en la immortalitat de
l'ànima, però no amb dogmes com ho fa l'Església catòlica, sinó amb
fets experimentats.
Una mentalitat intransigent com la de Menéndez y Pelayo considera
els espiritistes com a «padrón de ignorància y de barbàrie, verdadera secta
de monomaniàticos y alucinados, afrenta de la civilización en que se alberga, parodia inepta de la filosofia y de la ciencia»(2), i assegura que
«los artilleros, los albéitares o médicos comparativos, y los maestros de
escuela normal, han sido en Espana los grandes puntales de esta
escuela»(3).
L'ESPIRITISME A LES NOSTRES COMARQUES
A Catalunya, el moviment espiritista es va difondre d'una manera
especial a Barcelona. Existiren també d'altres agrupaments importants
com els de Lleida(4) i de Tarragona. Tots aquests centres tingueren cura
d'editar revistes, opuscles i llibres per divulgar la doctrina en el medi
respectiu.
L'existència d'espiritistes a la ciutat de Girona és documentada el 1882,
en què «un espiritista», des de les pàgines de El Demòcrata, va contestar
un escrit que havia estat publicat per El Eco de la Provincià, on la doctrina espiritista era desqualificada com a «moneda falsa del progreso»
i s'afirmava que «quien mas la toma y en los animós que mas prende
es en aquelles a quienes la necedad o escasa instrucción religiosa y filosòfica obcecan el entendimiento».
La resposta de l'espiritista anònim explica que allò que perseguien
era el perfeccionament moral de la humanitat i que es basaven en les veritats revelades a l'Evangeli. A més a més d'afirmar que tenien com a
camí el progrés i els avenços de la ciència, desmentia rodonament que
es tractés d'una doctrina per a ignorants: «Desde Sócrates y Platón —
(2) M. Menéndez y Pelayo, Historia de los heterodoxos espanoles, VI, Santander, CSIC,
1948, p. 491.
(3) Ibidem, p. 489.
(4) Cfr. J. Lladonosa, «Ara fa un segle. Espiritistes a Lleida», dins Serra d'Or, gener de
1976, ps. 9-11. Un dels principals dirigents del grup lleidatà fou Domènec de Miguel, director
de l'Escola Normal.
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escriu—, precursores del espiritismo, hasta nuestros contemporàneos Figier y Flammarion, en donde encontràis que trasluce un rayo de ciència,
allí veréis la doctrina espiritista influyendo el desarrollo intelectual, a la
par que (desde San Agustín hasta Montarola (sic), donde encontràis que
asoma la duda y la incredulidad a toda clase de adelanto científico veréis que como espíritu maligno que se complace en atormentar al hombre, se halla la Iglesia, porque, como siempre, tiene y debe de estar divorciada con todos y cada uno de los adelantos del progreso, si quiere
continuar conservando su principio de autoridad»( 5 ).
Un dels elements dinàmics de l'espiritisme gironí fou Víctor Ozcàriz,
professor de l'Institut, d'origen segurament navarrès, que era llicenciat
en jurisprudència, batxiller en la Facultat de Filosofia i Lletres i tenia
els graus de perit mercantil, llicenciat en administració, així com el de
doctor en el dret civil i canònic. Havia estat catedràtic de Retòrica i Poètica a l'Institut de Santander, on el 1875 havia editat una obreta titulada
El Universo Espiritista.
Ara bé: Ozcàriz no fou pas l'introductor de la doctrina a la ciutat
de Girona, puix que quan ell hi arribà el 1883 ja hi funcionava un centre
espiritista i es publicava una revista: La Solución.
Aquesta publicació va treure el primer número el 29 d'octure de 1882
i va sortir fins al 1885. Un any abans havia estat reprovada i condemnada, segons un edicte pastoral que signà el bisbe Tomàs Sivilla, perquè la
considerava errònia, impia, herètica, supersticiosa, immoral, depressiva
de la dignitat de l'home, fautora del protestantisme, i antisocial. El prelat presentà el periòdic com si fos una obra de Satanàs(6).
Tot i això, els espiritistes gironins tiraren endavant les seves activitats, organitzaren enterraments civils i captaren simpatitzants en d'altres
poblacions. El 1934, molts anys després, la doctrina tenia seguidors a
Blanes, Figueres, Fortià, Girona, Palafrugell i PalamósC7).

(5) «La verdadera ciència», dins El Demòcrata, 1 d'octubre de 1882.
(6) Sobre aquesta i altres qüestions dels espiritistes gironins, ens permetem de recordar el
nostre article «Gironins heterodoxosrels espiritistes» dins Revista de Girona, 95 (1981), ps. 93-97.
Al Pont Major, el 1891, hi havia sis o set famílies espiritistes que preocupaven el rector (Arxiu
Diocesà de Girona, 267 s.).
(7) J.M. Serra de Martínez, pseudònim de Joan Tusquets, El espiritismo y sus relaciones
con la masonería, Barcelona, Vilamala, 1934.
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NOTÍCIA DEL GRUP DE PALS
L'existència d'espiritistes a Pals, l'any 1894, ens és coneguda a través
de la instància que un veí de la població presentà al govern civil per tal
de sol·licitar la legalització de l'associació que pretenien formarC8). Aquest
primer document diu així:
M.I.S.
D. Desiderio Ferrer y Molinas, vecino de Pals en esta provincià, provisto de cèdula personal de 9" clase n° 400, expedida por el Agente en
23 de Diciembre ultimo, respetuosamente expone: Que deseando constituir en esta v Ula una Asociación titulada Fraternidad Espiritista Palsense, cuyo Reglamento se acompana adjunto por duplicado, en virtud de
lo dispuesto en la vigente Ley de Asociaciones, y como iniciador del proyecto, atentamente.
Suplica elfirmante tenga V.S. a bien disponer la inscripción que corresponde, para que una vez devuelto el duplicado del Reglamento anotado ya, pueda constituirse la Sociedad citada.
Dios guarde a V.S. muchos anos.
Pals, a ventiocho de j unió de 1894.
Desiderio Ferrer [signat i rubricat]
M.I.S. Gobernador Civil de esta Provincià, Gerona.
Revisada la documentació pel negociat que s'encarregava d'aquestes
qüestions, hom informà el governador en sentit favorable a la inscripció
sol·licitada:
Sr. Gobernador. Examinada por el que suscribe el Reglamento de la
Sociedad espirirista que con el titulo de «Fraternidad Espiritista Palsense» trata de establecerse en Pals y hallandose ajustado a las prescripciones de la vigente Ley de asociaciones, el Negociado entiende que no procede poner impedimento alguno a la constitución de la mencionada Sociedad, la que podrà efectuar se con arreglo al Reglamento present ado,
transcurridos que sean ocho días al de la fecha en que se consigno en
el mismo la oportuna nota de presentación, según as í se dispone en el
art? 5 de dicha Ley.
V.S. no obstante, con su superior ilustración, acordarà como siempre
lo mas acer ta do.
Gerona, 10 Julio de 1894.
(8) Arxiu de la Diputació de Girona, Gobierno civil. Asociaciones que tienen existència
legal, 1895-96.
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El promotor principal de la idea, Desideri Ferrer i Molinas, tenia cinquanta anys i era farmacèutic. Podem afirmar, doncs, que era una persona il·lustrada, i capaç de captar-ne d'altres pel tracte directe amb totes
les capes de la població. A ell s'ha d'atribuir també la redacció del reglament presidencialista que reproduïm al final. Gràcies a aquest document
sabem que les sessions ordinàries d'estudi van ser programades els dissabtes a la tarda (a les 7 a l'hivern, i a les 8 a l'estiu) i que, a més a més
dels associats, hi podien concórrer persones no iniciades en els temes espiritistes, de cara a una incorporació immediata al grup. En la declaració de principis consta expressament que les qüestions polítiques de controvèrsia, les religioses i les d'economia social eren prohibides dintre de
l'entitat i que l'objecte principal de l'associació consistia a estudiar els
fenòmens relatius a les manifestacions espiritistes i les seves aplicacions
a les ciències físiques, històriques, morals i psicològiques.
Que un poble relativament petit com Pals (1.286 habitants en el cens
del 1900) acollís associacions d'aquesta mena vol dir que hi havia inquietuds i que els principis liberals de la Constitució del 1876, desenvolupats
també amb la llei d'associacions del 1887, ajudaven a fomentar el
pluralisme.

APÈNDIX
Reglamento de la Fraternidad Espiritista Palsense
OBJETO Y TITULO DE LA ASOCIACIÓN

Articulo 1? Se funda en la villa de Pals una sociedad cuyo objeto
serà el estudio de todos los fenómenos relatives a las manifestaciones
espiritistas y sus aplicaciones a las ciencias físicas, históricas, morales
y psicológicas. Las cuestiones políticas de controvèrsia, las religiosas y
las de economia social estan prohibidas en el seno de la misma.
Articulo 2? La Sociedad toma por titulo «Fraternidad Espiritista Palsense», y su domicilio queda fijado en la calle de Samaria, núm? 28,
piso 1?
DE LOS ASOCIADOS

Articulo 3? La Sociedad se componc de miembros titulares y de socios libres, cuyas circunstancias expresan los articules siguientes.
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Articulo 4? La Sociedad solo admite personas que simpaticen con
sus principies y con el objeto de sus trabajos, y las que hallàndose ya
iniciadas en los fundamentos de la ciència espiritista, estén formalmente
animadas del deseo de instruirse. Por consecuencia, excluye desde luego
a quienquiera que pueda llevarle elementos de perturbación al seno de
las reuniones, sea por espíritu de hostilidad u oposición sistemàtica, o
bien por cualquier otra causa que pudiere hacer perder el tiempo en discusiones inútiles.
Todos los miembros se deben benevolència recíproca y buenos procederes entre sí, anteponiendo en todas circunstancias el bien común y general a las cuestiones personales y de amor propio.
Articulo 5? Para ser admitido como socio libre debe dirigirse al Presidente una demanda escrita, firmada por dos miembros titulares que
garanticen las intenciones del solicitante.
Los socios libres tienen derecho de asistir a todas las sesiones, de tomar parte en los trabajos y discusiones que tengan por objeto el estudio,
però en ningún caso tienen voto deliberativo por lo que concierna a los
negocies de la Sociedad.
La admisión de los socios libres serà acordada por la Comisión directiva con el derecho de pertenecer a la Sociedad durante un ano a contar desde su admisión que deberà ser ratificada en el caso de continuar
al finir éste.
Articulo 6? Para ser miembro titular deberà solicitarse de la Comisión quien acordarà, después de estudiar las pruebas notorias, conocimientos y convicciones respecto a espiritismo del asociado libre solicitante.
Articulo 7? La Sociedad limitarà, si lo juzga conveniente, el número
de los socios libres y de los miembros titulares.
ADMINISTRACIÓN

Articulo 8? La Sociedad estarà administrada y dirigida por una Comisión compuesta de Presidente, Vicepresidente, Depositario, Intendente y Secretario, los cuales seran miembros titulares y desempenaràn el
cargo dos anos.
Articulo 9? El ano social principia en 1 ? de Juli o. El Presidente lleva
la dirección de la Sociedad en todo cuanto se refiera a la buena marcha
de la misma, ajustàndose a lo prescrito en este Reglamento y oyendo a
sus companeros de Comisión antes de resolver en los asuntos que expresamente no se mencionen aquí. Lleva asimismo la voz de la Asociación
en sus relaciones con las demàs anàlogas establecidas en otros puntos.
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El Presidente puede oponerse a que en las sesiones se discutan asuntos que a su juicio envuelvan cuestiones que afecten intereses de los asociados. Solo en caso de notorio error podrà la Comisión, prèvia demanda de un individuo de ella, acordar, sin que se pierda la buena armonía,
la discusión o estudio que se reclame, atemperàndose en todo caso al
fin de la Sociedad.
Articulo 10? En ausencia o imposibilidad del Presidente, harà sus veces
el Vicepresidente.
Articulo 11? Corre a cargo del Depositario la custodia de los fondos
de la Sociedad, recaudación por lista de las cuotas de los socios y pago
de lo que ordene el Presidente, previo acuerdo en sesión si el gasto fuere
de cuantía.
Articulo 12? El Intendente custodiarà los papeles y objetos propios
de la Asociación que no deban estar en poder del Secretario.
Articulo 13? El Secretario llevarà la contabilidad y correspondència,
y redactarà los escrites que le confien sus companeros a su cuidado.
Articulo 14? En caso necesario se sustituiràn mutuamente los miembros de la Comisión, y se reunirà particularmente cuando el Presidente
lo juzgue necesario.
DE LOS FONDOS

Articulo 15? Para subvenir a los gastos de la Sociedad pagaran los
miembros titulares una cuota anual de una peseta y veinticinco céntimos, y los libres la de una peseta, satisfechas ambas por adelantado. De
la inversión de estos fondos darà el Depositario cuenta a la Comisión
cada seis meses,
Articulo 16? En caso de disolución de la Sociedad seran repartides
los fondos existentes entonces entre los pobres de la localidad designades por el Alcalde de la misma.
DE LAS SESIONES

Articulo 17? Habrà cuatro reuniones generales durante el ano, que
se verificaran los días 1? de enero, 1? de abril, 1? de julio y 1? de octubre. En la de 1? de julio se constituirà cuando corresponda la Comisión
directiva de entre los miembros titulares que sepan leer y escribir, del modo
siguiente: el Presidente, por elección de los miembros titulares; el Secretario, por designación del Presidente; y los tres individuos restantes por
turno de orden alfabético de apellido entre los titulares.
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Articulo 18? Las sesiones ordinarias de estudio tendràn lugar todos
los sàbados a las siete de la noche en invierno y a las ocho en verano.
No podrà leerse escrito alguno procedente de fuera de la Sociedad sin
antes no de la venia el Presidente, cuya lectura podrà consentir o denegar.
Articulo 19? Tres llamamientos al orden en el espacio de un ano producen el derecho de excluir de la Sociedad al socio que los motive, sea
cual fuere su titulo.
Articulo 20? La Sociedad podrà permitir la presencia de oyentes extranos al espiritismo que quieran iniciarse en estos estudiós, prèvia petición de un miembro titular y el permiso del Presidente, quien podrà concederlo o negarlo en cualquier momento que lo crea conveniente.
Articulo adicional. La Sociedad se ajustarà en sus actos generales a
lo dispuesto en la vigente Ley de Asociaciones de 30 de junio de 1887.
Pals, 28 de junio de 1894.
Por la Comisión organizadora,
Desiderio Ferrer
Gerona, 6 de Julio de 1894.
Presentado a los efectes de la vigente Ley de Asociaciones.
El Gobernador,
García Gómez
Arxiu de la Diputació de Girona, Gobierno civil. Asociaciones que tienen existència legal,
1895-96.
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