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RESUM
Aquest estudi proposa una dinàm ica pel funcionam ent del sistema aqüífer de les fonts pi
cants de la Vall d ’Aro en relació amb les fonts dolces sorgents a la zona. A partir de les dades
obtingudes en aplicar diverses m etodologies del camp de la G eologia, especialm ent de la Hidrogeologia, s ’arriba a la interpretació del sistema com a un massís granític, poc permeable,
saturat d ’aigua que es mou molt lentament, donades les característiques físiques del medi. Aquest
aqüífer és travessat per un flux ascendent d ’anhídrid carbònic gràcies a zones de fisures i per
meabilitat preferent.
ABSTRACT
The main purpose o f this work is the study o f the hydrologic relation between the aquifer
system formed by the so called «fonts picants» and the freshwater springs found in «Vall d ’Aro».
The field work allows us to conclude that this aquifer is fully saturated, and that its low value
o f hydraulic conductivity is totally in accordance with the granític nature o f its lithology. Nevertheless, the presence o f som e fractured area, with a higher local permeability allows a quick
upward flux o f carbon dioxide.

1. INTRODUCCIÓ
A les terres del Baix Empordà s’anomenen «fonts picants» aquelles surgències de les quals brolla aigua amb un gust «picant» degut a l’abundància
d ’anhídrid carbònic que contenen en dissolució, fins a l’extrem de bombollejar així que arriben a l’exterior. De la mateixa manera, s’anomenen «fonts
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Mas Reixac de Bell-lloc. El pou picant es situa uns tres-cents metres al davant de la casa,
dins dels cam ps que es veuen a primer terme de la fotografia. La mina d ’aigua dolça sorgeix
del massís granític que es veu al fons (Fotografia: Antoni Bendicho).

d ’aigua dolça» les que ragen aigua exempta d ’aquest gust característic, indi
cant l’absència d ’una elevada concentració d ’anhídrid carbònic dissolt.
Les «aigües picants» de Catalunya han estat l’objecte d ’estudi de nom
broses publicacions pel fet que són de gran interès hidrogeològic i mineromedicinal. Si bé en molts .casos és manifest un bon coneixement de l’origen
i dinàmica d ’aquestes aigües, en el cas de les fonts de la Vall d ’Aro no s’ha
considerat fins el moment una explicació que concreti la procedència de les
aigües picants.
L’objectiu d ’aquest treball és, doncs, justificar l’origen de les aigües pi
cants de la Vall d ’Aro, així com la seva dinàmica dins del medi i en relació
amb les aigües dolces coexistents en la zona. Per això s’ha realitzat un estudi
de l’entorn geològic, s’ha tractat l’hidrometeorologia de l’àrea de surgència
i s’han determinat les característiques químiques i isotòpiques —contingut
en triti— de les fonts. Tot això ha permès aportar una proposta de la dinà
mica del sistema hídric de les fonts picants de la Vall d ’Aro.
2.— SITUACIÓ GEOGRÀFICA DE LES SURGÈNCIES
La zona de surgència de les fonts se situa a la part nord de la Vall d’Aro,
6
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al sud del massís de les Gavarres. Concretament, es localitza a les valls for
mades per dues rieres afluents al marge esquerre del riu Ridaura: la riera
de Salenys —on es troben escalonadament les fonts picants de Panedes, del
Plat i de Salenys— i la riera de Bell-lloc, on brolla la font picant del mateix
nom (Fig. 1).
També han estat motiu d ’estudi les aigües procedents de dos pous situats
431

Fig. 1 Situació detallada de les fonts i pous mostrejats. I: Riera de Bell-lloc, II: Riera de
Salenys, 1: Pou Estació, 2 i 3: Pou i mina de Mas Reixac, 4: M ina de Mas Bou, 5 i 6: Fonts
de Salenys, 7: Font del Plat, 8 i 9: Fonts de Bell-lloc, 10: Font de Panedes.
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a la part més septentrional de la zona: el pou de Mas Reixac de Bell-lloc,
d ’aigua picant, i el pou de l’antiga estació de Bell-lloc, a la línia de ferroca
rril de Sant Feliu de Guíxols a Girona, considerat popularment com a pi
cant, però que al llarg del període d ’estudi ha manifestat, a intèrvals tempo
rals, característiques que han portat a classificar-lo com a punt d ’aigua dol
ça. De la mateixa manera s’ha fet el seguiment de quatre punts d ’aigua dol
ça: les mines de Mas Reixac i Mas Bou, situades prop dels masos del mateix
nom, i les fonts de Salenys i Bell-lloc, localitzades en el mateix indret que
les fonts picants així anomenades.
3.— EL MEDI GEOLÒGIC
El massís de les Gavarres és un dels retalls, visibles arreu de Catalunya,
testimoni de la gran serralada que s’hi aixecà durant el Paleozoic superior.
És constituït per materials intensament metamorfosats, els quals formen la
cobertora del batòlit central de la Serralada Costanera Catalana.
En particular, els materials que afloren com a substracte als voltants de
les fonts de la Vall d ’Aro pertanyen al gran batòlit esmentat. Són granits de
gra gros a mitjà, granodiorites localment fenoblàstiques, i granits biotítics
amb enclavaments màfies, tots ells travessats per diversitat de roques filonianes. També s’hi distingeixen com a formacions superficials dipòsits col.luvials als vessants (argiles i sorrenques vermelloses), formacions al·luvials a
les valls del Ridaura i rieres afluents (graves, sorres, llims i argiles) i dipòsits
de con de dejecció de la part SO de la zona estudiada (acumulació de blocs,
palets, sorres, llims i argiles) (Pallí, 1985) (Fig. 2).
Els materials que formen el substracte del massís de les Gavarres han so
fert els efectes de dues orogènies: l’Herciniana i l’Alpina. Això fa que tro
bem aquests materials molt afectats per fenòmens estructurals a gran esca
la, com són les grans fractures que limiten el massís de les Gavarres i que
enfonsaren la Vall d ’Aro, i per estructures menors, com és l’intens diaclassat
que afecta els materials granítics que trobem prop de la zona de sorgència
de les fonts. Aquest important diaclassat del massís, juga un paper primor
dial car és l’element que permet una infiltració eficaç dins els materials cristalins i costitueix la via preferencial de circulació d ’aigua. Dita consideració
permet preveure quines seran les zones d ’emergència de les fonts alimenta
des per les aigües de circulació subterrània.
El resultat de l ’anàlisi de la projecció estereogràfica de les direccions
de diaclassat (Fig. 3), no permet destacar cap orientació de les diàclasis
i per tant, no deixa preveure cap direcció preferencial d ’infiltració. Això
fa que aquests materials granítics es puguin considerar com un aqüífer
continu, constituït per un m itjà cristal.lí fissurat.
8
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Fig. 2 G eologia de la zona estudiada. Situació de les fonts i pous picants (Pallí, 1985).
I. Roques filonianes; II. Granodiorites m olt fenoblàstiques; III. Granodiorites i granits biotítics amb enclavaments màfies; IV. M ilonites, cataclasites i granits cataclàstics; V. Esquists cornubianítics i/o quarsítics amb andalucita i/o cordierita; VI. D ipòsits col.luvials-eluvials: argi
les sorrenques vermelloses; VII. Dipòsits de dejecció: blocs, palets, sorres, llims i argiles amb
còdols: VIII. Barra fluvial: graves, sorres i llims; IX. D ipòsits al·luvials: graves, sorres, llims
i argiles; X. Dipòsits col.luvials de vessant: sorres, llims marrons i argiles; nòduls calcaris; XI.
D ipòsits al.luvials-col.luvials: graves, sorres, llims i argiles amb còdols; XII. D ipòsits del llit
actual del Ridaura: sorres; XIII. Font picant; XIV. Pou picant. Sorgències: 1. Estació de Belllloc; 2. Mas Reixac; 4. Mas Bou; 6. Planta em botelladora de Salenys; 7. Font del Plat; 9. Fonts
de Bell-lloc; 10. Font de Panedes.
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Fig. 3 Projecció equiangular de les diàclasis mesurades en la zona dels voltants de Salenys
i Romanyà de la Selva.

Tots els treballs publicats en relació a les fonts picants de les Gava
rres (Faura i Sans, 1909; Darder Pericas, 1941; Solé Sabarís i Llopis Lla
dó, 1939; Solé Sabarís, 1946; Font i Pages, 1983) consideren que les aigües
picants, s’han carregat d ’anhídrid carbònic en circular en profunditat,
relacionant l’origen del gas amb manifestacions volcàniques remanents.
Alguns autors, a més, el lliguen a una font de calor, i per això classifi
quen aquestes aigües com a termals (Paris, C. et al., 1976). En qualsevol
dels casos, si bé es parla de la procedència de l’anhídrid carbònic, no
s’explicita l’origen de les aigües que el contenen.
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Pou de l ’antiga Estació de Bell-lloc, en la línia de ferrocarril de Girona a Sant Feliu de G uí
xols. Aquest pou s ’ha considerat popularment com a picant. Al llarg d ’aquest treball l’aigua
ha mostrat temporalm ent i alternativa característiques d ’aigua dolça o de picant (Fotografia:
A ntoni Bendicho).

4.— HIDROM ETEOROLOGIA
El càlcul del balanç hídric permet avaluar la possibilitat que l ’aigua
de recàrrega de l’aqüífer, procedent de precipitació, sigui suficient per
a abastar les fonts que brollen a la Vall d ’Aro. Aquests resultats constituèixen una aproximació teòrica al com portam ent real de la conca i per
meten centrar l’ordre de magnitud del problema plantejat.
Per a l’estudi de les precipitacions, s’han utilitzat les dades mensuals
de l’observatori de Castell-Platja d ’Aro des de l’any 1973 fins al 1988,
constituint una m ostra representativa del règim pluviomètric. En base
a les dades referides, la pluviometria m itjana anual per a la conca s ’esti
ma en un valor aproximat de 600 l/m 2.
Els càlculs d ’evapotranspiració potencial, pel mètode de Thornhwaite i Penman (Trilla et al., 1980) i d ’evapotranspiració real, pels mètodes
de Turc i de Coutagne, ofereixen resultats dispars (taula I): s’ha près com
a representatiu de l’evapotranspiració a la conca estudiada, la quantitat
d ’uns 400 mm/any; quantitat que matindrem àdhuc en l’any sec per a
11
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Taula I. Valors d ’evapotranspiració, en m m /any, obtinguts pels diferents m ètodes.

obtenir una acotació de l’existència o no de recàrrega amb una aproxi
mació cap a la quantitat màxima.
Així, dins a la zona estudiada s’han diferenciat dues conques hidro
gràfiques: la de la riera de Bell-lloc, amb una superfície de 5,15 Km2 i
la de la riera de Salenys, que té una extensió de 5,30 Km2. Per altra ban
da a l’hora d ’acotar el balanç hídric en les dues subconques, prim era
ment s’ha pres el valor de pluviometria corresponent a un any sec (1988)
amb una precipitació de 461 mm i en segon lloc, s ’han considerat les da
des de la m itjana actual de la sèrie 1973-1988, es a dir, 600 mm/any. Els
resultats del volum de recàrrega obtinguts en cada un dels casos propo
sats, es mostren a la taula II.
Veiem així que a cada un dels suposats considerats el balanç és posi
tiu; és a dir, es pot afirm ar que hi ha recàrrega tant en l’any mig com
en l’any sec, i per tant, es fa palesa la possibilitat que part d ’aquestes
aigües infiltrades incorporin anhídrid carbònic i alimentin les sorgències picants.

Taula II. Balanç hídric anual de les conques estudiades per a una pluviom etria anual igual
a la de 1988 (P = 461 mm) i per a una pluviom etria anual propera a la m itjana observada a
l ’estació de Castell-Platja d ’Aro durant el període 1973-88 (P = 600 mm).
Sup. = superfície de la conca,
Precip. = pluviometria anual,
Aports = total d ’aports pluviomètrics a la conca,
ETP = evapotranspiració anual,
Perd. = total de pèrdues anuals de evapotranspiració,
Ad = aigua disponible anualment.
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5.— LES MANIFESTACIONS HÍDRIQUES
Per tal de caracteritzar individualment les fonts i pous estudiats i en
l’intent de trobar uns trets definitoris de les surgències picants, s’han es
tudiat les seves característiques físiques (cabal i temperatura) i químiques
(anàlisi iònica i de contingut en triti) i la seva variació al llarg del perío
de d ’estudi.
5.1 CABAL

Els cabals mitjans mensuals mesurats donen uns valors de 2,34 l/m in
a la font de Bell-lloc (dolça), 1,53 l/m in a la font de Bell-lloc (picant)
i 1,78 l/m in a la font de Panedes (taula III). Es a dir, la font dolça de
Bell-lloc subministra un cabal superior en un 40% al cabal de les fonts
picants.

Taula III. Cabals observats en les fonts de Bell-lloc i Panedes. (d): font dolça; (p): font picant.

Els cabals mesurats a l’uníson al llarg de diferents mesos presenten
unes certes similituds, però també marcades diferències relacionades amb
la seva evolució. La fase d ’esgotament d ’estiu a tardor d ’un any notable
ment sec (1988), amb balanç hídric negatiu pràcticament en tots aquests
mesos, ens mostra un pendent d ’aquest esgotament molt planer a les fonts
picants que sorgeixen del medi granític, i un esgotament molt més ràpid
a la font d ’aigua dolça (Bell-lloc) relacionada amb una formació quater
nària. Els mesos de desembre de 1987 a abril de 1988, de cabals variables
a cada font i d ’aquestes entre si, semblen relacionar-se amb els episodis
plujosos de la tardor de 1987 i principis de l’hivern de 1988.
D ’altres fonts i pous no sotmesos a aforament periòdic, hom té notí
cia del seu cabal pels usuaris i explotadors dels mateixos, amb la qual
cosa s’ha pogut acotar els totals d ’aigua de surgència de l ’àrea estudiada
(taula IV).
13
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TAULA IV

Taula IV. Volum d ’aigua de surgència.
5.2 TEM PERATUR A

Paral·lelament a la mesura dels cabals, s’ha portat un control de la
temperatura de surgència de les fonts. Això ha permès observar una sem
blança entre la temperatura de l’aigua picant i la dolça, les quals oscil·laven
entre valors propers als 14°C (Taula V). També s’ha pogut constatar que
la tem peratura de surgència de les aigües picants no és superior a les de
l’aigua dolça.
Així doncs, considerant la possibilitat d ’un origen profund o semiprofund de les aigües estudiades, caldria esperar temperatures lleugera
ment elevades de l’aigua picant, tant si són provocades per un possible
focus calorífic relacionat amb el vulcanisme de la zona, com si ho són
pel gradient geotèrmic que escalfaria l’aigua en profunditat i eixiria per
zones localitzades, de m ajor permeabilitat, com pot ser una fractura.

Taula V. Temperatures mesurades en les fonts i de l’aire en el m oment del mostreig (en °C).
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Font picant de Bell-lloc, sorgeix dels materials granítics m olt a prop del punt on brolla la
font d ’aigua dolça, provinent de Paqüífer quaternari (Fotografia: A ntoni Bendicho).

Les mesures i observacions realitzades porten a desestimar el terme
hidrotermal en fer referència a les aigües picants de la Vall d ’Aro, atès
que, pel que fa a la tem peratura de surgència, no es pot constatar cap
manifestació de fenomen termal, ja que les variacions de temperatura
de les fonts controlades es poden explicar en funció de les variacions de
la tem peratura de l ’aire (taula IV), i per de prompte, les temperatures
absolutes d ’aquestes fonts són més representatives d ’una m itjana termomètrica anual que d ’un focus hidrotermal.
5.3 QUIM ISM E

El fet que el quimisme de l’aigua sigui conseqüència directa del seu
origen i evolució, permet que el coneixement dels components dissolts
en l’aigua aporti dades significatives al problema plantejat.
Al llarg d ’aquest estudi, s’ha portat un control mensual dels valors
de pH i total de sòlids disolts (TSD) de les fonts, així com s’ha realitzat
una anàlisi química de l ’aigua de les fonts, per tal de caracteritzar els
ions m ajoritaris que contenen en disolució (annex).
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5.3.1 C O N T R O L D E P H I M IN E R A L IT Z A C IÓ

L’estudi del pH i la concentració en bicarbonats de les aigües estu
diades és altament significatiu per als objectius d ’aquest treball, donada
la seva íntima relació amb el seu contingut en anhídrid carbònic dissolt.
En el cas que ens ocupa, els valors de pH no difereixen d ’una m ane
ra im portant entre aigües dolces i picants (valors propers a 6,5, vegeu
annex), encara que es pot notar un caràcter lleugerament més àcid en
les aigües picants.
L’anàlisi dels valors de mineralització o total de sòlids dissolts (TSD)
permet establir en el sistema estudiat, una clara diferència entre el qui
misme de les aigües dolces i el de les aigües picants. Les aigües dolces
tenen un contingut en TSD unes deu vegades inferior al de les aigües
picants. (Fig. 4). Aquest elevat grau de mineralització a les aigües picants
és atribuïble principalment al seu elevat contingut en bicarbonats que
és conseqüència directa de l ’anhídrid carbònic dissolt a l’aigua.
Els valors de TSD enregistrats durant el periode de mostreig m ani
festen una m arcada uniform itat per a cada font. Tanmateix, cal assenya
lar una distribució dels valors de TSD en correspondència amb l’altitud
de la surgència: del punt més alt —la font picant de Panedes— que pre
senta menor taxa de mineralització (entre 1.100 i 1.700 m g/l), a la font
TSD

1987

1988

Fig. 4 Variació del TSD als punts d ’aigua durant el període desembre 1987-desembre 1988.
d = dolça; p = picant.
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més baixa topogràficament —la font de Bell-lloc— corresponen valors
propers als 3.000 m g/l (vegeu annex 1), amb una tendència a valors intermitjos corresponents a les fonts situades entre aquestes cotes.
L’estudi del TSD també ha permès observar la participació temporal
d ’aigües dolces en les manifestacions d ’aigua picant. Aquest fenòmen
s ’evidencia en el com portam ent anòmal dels valors de TSD en els pous
de l’Estació de Bell-lloc i de Mas Reixac. En ambdós casos, per tractarse de punts situats a les cotes topogràficament més baixes de la zona es
tudiada, s’esperava que les seves aigües haurien de presentar valors de
TSD molt elevats; en canvi, els valors de TSD són molt inferiors als es
perats i es comporten de forma variable al llarg del temps. Aquest fet
es fa especialment rellevant en el pou de l’Estació de Bell-lloc durant les
èpoques de recàrrega, fins el punt de donar uns valors de TSD clarament
similars als de les aigües dolces.
5.3.2 A N À L I S I IÒ N IC A

S’ha realitzat l’anàlisi de les aigües de les fonts i pous amb la inten
ció de caracteritzar i diferenciar químicament les aigües dolces de les
picants.
Per tal de facilitar l’estudi i la interpretació de les dades obtingudes,
s’ha confeccionat el diagrama de Schoeller dels resultats analítics. S’ha
representat a l’esquerra els ions majoritaris (calci, magnesi, sodi, clorurs,
sulfats i bicarbonats) i a la dreta dos ions minoritaris que, per les carac
terístiques del medi, s’han considerat importants (ferro i potasi) (Fig. 5).
Respecte la distribució dels cations, es tracta d ’aigües carregades es
pecialment en sodi, calci i ferro; en el cas del potassi, és ben sabut que
és retingut per absorció en els minerals resultants de la descomposició
dels granits. Pel que fa al ferro, com s’ha pogut comprovar als voltants
de les surgències, queda retingut en gran part en la zona d ’alteració, o
bé precipita en form a d ’hidròxid quan les aigües emergèixen al medi
atmosfèric.
Els continguts catiónics d ’aquestes aigües segons Schoeller (1962) co
rrespondrien a aigües de circulació en un medi granític com és el cas es
tudiat. En aquest sentit, l’elevat contingut en calci i al mateix temps el
baix contingut en clorurs d ’aquestes aigües, posa en dubte la seva proce
dència termal segons Fournier i Truesdell (1973).
Pel que fa als anions, els clorurs representen l’anió m ajoritari a les
aigües dolces, mentre que a les aigües picants ho és el bicarbonat que
es troba en concentracions molt elevades (900 ppm). Aquest elevat con
tingut en bicarbonats com a conseqüència de l’elevada pressió parcial
17
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Font dolça de Bell-lloc. El contrast en el nivell de sorgència de la font, i per descomptat
en les característiques de les aigües que subministra, respecte de la font picant de Bell-lloc, ve
donada pel diferent origen de les fonts (Fotografia: A ntoni Bendicho).

d ’anhídrid carbònic pròpia de les aigües de les fonts picants, proporcio
na una considerable agressivitat a l ’aigua, permetent una m ajor dissolu
ció de cations procedents fonamentalment de la dissolució dels feldspats.
Es im portant destacar el baix contingut de sulfats en les aigües pi
cants, excepte en el cas concret dels pous, on possiblement a causa d ’un
fenòmen de contaminació a partir de les aigües provinents del regadiu
dels horts, és subministrat un excedent de sulfats.
En conseqüència, les característiques químiques de les aigües analit
zades han permès definir les condicions químiques que han de complir
les aigües per ser considerades de la família de les aigües picants estu
diades: elevades concentracions en Ca, Fe i C 03H i baix contingut en S04.
5.4 A N À L ISI ISOTÒPICA

Com s’ha dit en el present estudi, s ’han sotmès també les aigües de
les fonts estudiades a l’anàlisi del seu contingut en triti, isòtop radiactiu
de l’hidrògen, de massa 3, el qual s’incorpora a la circulació hídrica con19
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Font del Plat, pertanyent al conjunt de les fonts de Salenys (fonts picant i dolça de Salenys
i font del Plat). La sorgència s ’efectua d ’una manera difusa per les esquerdes de la roca i es
recull en una petita excavació que s ’observa a primer terme de la fotografia (Fotografia: Antoni
Bendicho).
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tinental a partir dels seus aports atmosfèrics (vegeu annex). Si com pa
rem els resultats de les anàlisis realitzades, s’obtenen uns fets diferencials
rellevants:
a.— Elevats continguts en triti, m antingut al llarg del temps i molt
semblants entre sí, pel que fa a les aigües dolces.
b.— Valors diversos, baixos i variables pel que fa a les aigües picants.
c.— Concentracions determinades de valors nuls o gairebé indetectables de triti radiactiu també en les aigües picants.
Particularitzant, i en el cas de les aigües dolces, les surgències de Mas
Bou i Bell-lloc presenten un màxim de 24 UT (1 UT correspon a un àtom
d ’3H per cada 1018 àtoms d ’JH) nivell isotòpic assolit probablement en
relació amb els episodis plujosos de la tardor de 1987. Aquest efecte o
és menys palès en el cas de Mas Reixac o bé és que hi arriba amb notable
retard; cas semblant pot ser el del pou de l’Estació.
En el cas del grup de les manifestacions d ’aigua picant, a la font de
Bell-lloc a final de 1987 no hi ha gairebé triti; és a dir, les aigües que
alimentaven aquesta surgència eren aigües que romanien molt temps en
el medi granític que les subministra. A partir de final de gener de 1988
s’evidencia una arribada d ’aigua meteòrica, havent-se pogut controlar
com es manté almenys durant un any.
La font del Plat, amb un nivell indetectable de triti a l’inici de l’any
1988, sembla que a finals del mes de gener del mateix any és sensible
a un inici d ’aports d ’aigües meteòriques del darrer episodi plujós; la manca
de continuïtat d ’anàlisis no permet veure l’evolució, probablement as
cendent en aquest isòtop, que aquest punt hauria presentat en els mesos
següents. Es a dir, l ’arribada d ’aquesta aigua meteòrica es realitza amb
un cert retard respecte al punt Bell-lloc. Cas semblant es dedueix de la
Font de Panedes en la que les poques anàlisis disponibles no permeten
detectar l’arribada d ’isòtop. Molt altrament succeeix en el cas de les mos
tres subministrades pel pou picant de Mas Reixac, les quals presenten
una forta'—gairebé exclusiva— participació d ’aigües meteòriques des de
principis de l ’any 1988 fins el mes de setembre del mateix any; curiosa
ment les aigües obtingudes d ’aquest punt a principi de gener de l ’any
següent (1989) evidencien una participació d ’aigües meteòriques recents,
nul.la.
6.— LA DINÀM ICA DEL SISTEMA H ÍD R IC DE LES FONTS P I
CANTS DE LA VALL D ’ARO
A manera de conclusions, presentem en síntesi a on creiem que ens
porten les sèries d ’observacions fetes des de la contemplació i anàlisi de
21
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Vista general de les instal·lacions de la font picant de Panedes per allà els anys quaranta.
La font es troba a l ’interior del cobert situat a mà esquerra de l ’edifici.

diferents paràmetres del fenòmen de les fonts picants de la Vall d ’Aro.
Tenim un massís granític el qual reb els aports hídrics directament
de l’atmosfera mitjançant la pluviometria allí incident. Per les acotacions
fetes del balanç entre aquests aports atmosfèrics i la quantitat d ’aigua
que l’atmosfera retorna per medi de l’evaporació directa i la transpiració
florística —evapotranspiració— opinem que aquest balanç resulta posi
tiu fins i tot en anys secs; és a dir, que molt probablement hi ha recàrrega
interanual, malgrat que la quantia de la mateixa sigui molt diferent, és
clar, d ’anys humits a anys secs.
Part de l ’excedent d ’aigua d ’aquest balanç s ’infiltra en un medi gra
nític, a través de la seva aurèola de meteorització, circulant desprès pre
ferentment en forma d ’aigua subterrània a través de les discontinuïtats
22
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Estat actual del brollador de la font de Panedes (Fotografia: Antoni Bendicho).

mecàniques —fisures— que aquest conjunt granític presenta, abundants
i no preferentment orientades; en conjunt, aquest medi de circulació cal
qualificar-lo com de baixa permeabilitat.
Saturat el medi granític, i en funció de trets morfològics generals —
pendents de vessants— i de trets tectònics particulars —falles i fractures—
com franges de permeabilitat relativa preferent, l’aigua de circulació subterrànea es manifesta a la superfície.
Aquesta manifestació té lloc, per una banda amb un retard conside
rable respecte el moment en que l’aigua s’infiltrà en el medi (algunes de
senes d ’anys per a les mostres amb un contingut en triti inferior a la uni
tat); tenim doncs, una circulació hídrica subterrània lenta.
Per altra banda i com a resposta a episodis plujosos singulars —com
els d ’octubre a desembre de 1987— el medi rep una injecció (infiltració)
d ’aigües molt més noves, actuals, que es superposen a les més o menys
homogeneïtzades aigües antigues, amb les quals es barregen en part.
Aquestes aigües de recent infiltració enlairen el nivell piezomètric i desguassen finalment per les surgències, que es tradueix en augments consi
derables dels continguts de l ’isòtop analitzat que presenten les fonts.
23
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Cal advertir també que els aports subterranis d ’aquests episodis plu
josos afecten i es noten a les fonts picants, augmentant-ne el contingut
en isòtop de les aigües que pot tornar desprès a nivells molt baixos o
nuls —cas del sondeig de Mas Reixac— passada la influència de l ’episo
di plujós i tornant a aflorar per la font o manifestació hídrica picant
aigua antiga o que no té res a veure amb els episodis de pocs mesos abans.
En aquesta dinàmica hídrica, que en esquema és vertical —
pluja/infiltració— i cap avall, s’hi superposa una altre gasosa, la dinà
mica esquemàtica de la qual és també vertical i cap amunt; es tracta d ’un
flux de gas, C 0 2, que en contacte amb l’aigua que satura el medi graní
tic, s’hi dissol en forma de bicarbonat. Quan aflora la resultant d ’aques
ta barreja de fluxes, tenim les fonts picants (Fig. 6).
Que la font sigui o no picant no depèn, en primer terme, de que l’aigua
sigui actual o antiga, sinò que l’anhídrid carbònic es barregi amb l ’aigua
i circuli subterràneament pel massís. Amb tot, les manifestacions d ’aigua
picant presenten, com s’ha dit, aigües antigament diferenciades respecte
les més superficials, mentre que les aigües dolces nomès provenen d ’aques-

Fig. 6 Esquema proposat per al funcionam ent del sistema hídric de les fonts picants de
la Vall d ’Aro.
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tes més superficials o més modernes, malgrat ésser ambdues aigües sem
pre subterrànies.
Es en profunditat on s’origina m ajoritàriam ent la integració del flux
en fase gasosa al flux en fase líquida o de circulació hídrica.
Tenim, doncs, en el cas que ens ocupa, un model d ’integració d ’anhí
drid carbònic a les aigües subterrànees que no té un origen termal, sinò
que té lloc en fred o a la tem peratura ambient del massís granític. La
procedència de l’anhídrid carbònic, potser sí que està en relació amb una
manifestació vulcànica, però en tot cas llunyana i hídricament marginal.
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ANNEX
RESULTATS DE LES ANÀLISIS QUÍM IQUES (mg/l)
PUNTS D ’A IGU A DOLÇA
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VALORS DE pH
P U N T S D ’A IG U A D O LÇA

P U N T S D ’A IG U A P IC A N T
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TOTAL DE SÒLIDS DISOLTS (mg/l)
P U N T S D ’A IG U A DO LÇA

P U N T S D ’A IG U A PIC A N T
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CONTINGUT EN TRITI (UT)
P U N T S D ’A IG U A DO LÇ A
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UN MENHIR INÈDIT EN EL TERME
DE SANTA CRISTINA D ’ARO:
LA PEDRA RAMERA
PER

LLUÍS PALLÍ i LLUÍS ESTEVA

Al llarg del temps, els investigadors han explorat les nostres com ar
ques i han descobert els menhirs que coneixem per les publicacions que
han deixat escrites. Així, pel que fa referència a les rodalies de la comar
ca guixolenca podem citar els que encara serveixen de fita: el de Belliu
(a, fig 1), entre Castell-Platja d ’Aro (Fenals) i Calonge; el d ’en Llac (b),
entre Tossa i Llagostera; el del mas de la Font (c), entre Fenals i Santa
Cristina d ’Aro; el del Puig ses Forques (d), entre Palamós i Calonge, i
el de Pedra Fita (e), avui desaparegut, entre Solius i Santa Cristina d ’Aro.
Altres que en serviren al seu temps: el del mas Ros (f), entre Calonge
i Fenals; el de les Goges (g), entre Castell d ’Aro i Santa Cristina d ’Aro;
el del mas Llaurador (h), entre Solius i Santa Cristina d ’Aro, i el Terme
Gros (i), entre Solius, Santa Cristina d ’Aro i Sant Feliu de Guíxols. Fi
nalment, un tercer grup inclou els situats en indrets on avui desconei
xem que haguessin-servit de divisòria: el de la M urtra (j) de Romanyà de
la Selva i, potser, el de Cala Pedrosa (k) traslladat des del seu antic em
plaçament de la Punta de Sa Conca.
Des d ’ara, a la riquesa megalítica de la nostra comarca cal afegir-hi
un nou menhir: la Pedra Ramera (1) que, com veurem, també serví de fita.
31
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Fig 1. Menhirs de les rodalies de la comarca guixolenca: a) Belliu. b) d ’en Llac. c) del mas
de la Font. d) del Puig ses Forques, e) Pedrafita. f) del mas Ros. g) de les Goges. h) del mas
Llaurador, i) Terme Gros. j) de la Murtra, k) de cala Pedrosa. 1) Pedra Ramera.
Termes municipals actuals: C.S) Cassà de la Selva. C) Calonge. P) Palamós. S.C) Santa Cristina
d ’Aro. C.P) C astell-Platja d ’Aro. S.F) Sant Feliu de Guíxols. LL) Llagostera. T) Tossa.

HISTÒRIA
Fa temps que estem treballant en un estudi que persegueix posar en
clar els diferents termenals dels llocs de la Vall d ’Aro i de Sant Feliu. La
primera vegada que hem vist esmentat el menhir, com a fita de Solius,
32
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és en un document de principis del segle XIVO): «Pedra Rubia alias
Ramera»(2).
Més tard, en un capbreu començat el 27 de setembre del 1394 i aca
bat el 10 d ’agost del 1396 (en poder de Narcís Simon, notari de Girona),
Pere Tapioles, del mas Tapioles de Solius, confessa tenir «una pocessió
de terra anomenada Illas, situada en la Parrochia de Bell-lloch, en lo lloch
anomenat Pera Ramera»(3).
En un altre document del 1533, consta: «Pedra Ranera dret al camí
real qui va de San Feliu de Guíxols...»(4); en un altre del 1552, «y de aquí
passa per lo camp dels sirerés den Tapiolas de Solius y m onta a Pedra
Ramera qui es més allà del Hostal de la Mosca y de Pedra Ramera m on
ta. . . » ( 5 ) , i en un del 1574, «y va a Pera Ramera que és dam unt lo camí
de Gerona y a ponent dels avellans den Aymarich de Belloch, sobre un
Pujalet...»(6).
Amb aquestes dades, ens faltava localitzar la fita en el límit entre So
lius i Bell-lloc, prop de l’antic camí ral de Girona i sobre un petit pujol.
Això vàrem fer. Sense gaires dificultats, tapat per matolls, vàrem localit
zar el menhir que fins ara havia restat inèdit: la Pedra Ramera.
LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ
Menhir actualment caigut, plaçat en el terme municipal de Santa Cris
tina d ’Aro, a 61 m sobre el nivell del mar. Per coordenades: 41° 49’ 40”
latitud nord i 6° 39’ 32” longitud est. Fins els anys vuitanta pertangué
al mas Aymeric de Bell-lloc.
Dista 13 m al sud-oest del pal metàl·lic núm 162-L 2 que sosté fils

(1) L ib e r feu d o ru m m aior, ACG, fol 39/25, traslladat de Navarra (23-1-1655) d ’un llibre
del 1570-1575. Creiem que l ’original és del 1302, perquè així consta en una transcripció de l ’ACA,
M onacals, H isenda, núm 1714, fol 31.
(2) «Lo terme de Solius afronta [...] a cers en lo lloch anom enat Pedra Rubia alias RaTna».
RaTxia és, sens dubte, Ramera, això és Pedra Ramera. N ota anterior.
(3) ACG, Resum en d e to ts los in strum ents [...] f e t p e r lo Sacristú m a jo r d. A n to n de Bastero y L ledó, pàg 328.
(4) Visura fe ta als 28 de n ovem bre de 1533 d e to t lo Terme de Rexach din tre lo territori
d e Belloch. Traslladat d ’Ildefons Navarra fet el 1655. ACA, núm 1589, pàg 112v.
(5) «Explicació autèntica del terme territorial de la parròquia de Belloch feta el dia 10 de
març de 1682, segons una descripció del 1552. En poder de Jaume Axandri, notaria de L lagos
tera». Consueta, pàg 109. Llibres Parroquials de Bell-lloc.
(6) Fins fa poc, la propietat Aymeric encara arribava fins el menhir. Terme de Reixac, 1574,
traslladat dels Capbreus de l ’any 1574, fet per Navarra el 1655. ACA, núm 1589, fol lllv ; tras
llat a L libre M a jo r dels P rivilegis, fol X X X III.
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Fig 2. Mapa de la situació del menhir: 1) Em plaçam ent de la Pedra Ramera. 2) Antiga esta
ció del tren a Bell-lloc. 3) Ca la M usiqueta, avui restaurant Les Panolles. 4) Casa nova d ’en
Pijoan a Tapioles. 5) Font Picant de Bell-lloc. 6) Cal Ferrer, abans Aymerich i hostal de la M os
ca; avui restaurant La Posada del Ferrer.

de conducció elèctrica d ’alta tensió; 80 m de la riera de Salenys; 170 de
la carretera local de Santa Coloma de Farners a Palamós, i 650 de l’anti
ga casa Musiqueta, ara restaurant «Les Panolles»(fig. 2).
S’hi pot anar per l’antiga via del tren de Sant Feliu. Si hom surt de
l’estació de Bell-lloc, a 200 m abans d ’arribar al pont de la riera de Sa34
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lenys, a mà esquerra hi ha un corriol; se’l segueix uns 150 m fins arribar
al punt topogràfic més alt. És on hi ha el menhir caigut en un terreny
de sauló profund —de granit biotític— on no aflora ni es veu cap altre
tipus de roca. Pel que fa a la seva constitució litològica, es tracta d ’una
granodiorita fenoblàstica de color gris, semblant a les que es troben a
les muntanyes de Romanyà, d ’on probablement procedeix.
Amida 3,02 per 1,35 per 0,95 m totals. Per tant, es tracta d ’un dels
menhirs més grans de la comarca, bé que no sabem l’alçària total dels
que encara resten plantats(fig. 3).

Fig 3. La Pedra Ramera, que am ida 3,02 m de llargària, serví de fita entre Solius i Bell-lloc.
Fotografia obtinguda el dia que el menhir va ser localitzat.
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EL FORN DE TERRISSA DE S’AGARÓ
I L’ESTABLIMENT ROMÀ DE LA
FINCA ALZINA
PER

JOSEP M.a NOLLA
FRANCESC AICART
LLUÍS ESTEVA

SITUACIÓ D A M B D Ó S JACIMENTS

La badia i la petita plana de Sant Pol es troben situades a mig camí
entre Sant Feliu i Platja dA ro. Tenen, a llevant, la vall del Ridaura, de
la qual les separen petits turons, essent el més conegut el puig de Pinell
(82 m sobre el nivell del mar). A ponent tenen el port i la ciutat de Sant
Feliu, separats també per petits turons, d ’entre els que citarem la m un
tanya de les Forques (78 m) i el pic Gustinoi (125 m). A tram untana, en
tre els turons, queda un corredor que les uneix amb la Vall d ’Aro. La
badia és oberta a migjorn.
La plana és travessada per dues rieres: la de Sant Pol que desguassa
al mig de la platja, i la de S’Agaró al seu extrem de llevant, zona que
és objecte del nostre treball.
Els jaciments (forn i possible hàbitat), plaçats a una distància d ’un
centenar de metres l’un de l’altre, són situats a la part oriental de la plat
ja de Sant Pol i gaudeixen d ’una posició excel·lent: assentats als contra
forts d ’un turó, arrecerats dels vents del nord, a tocar el mar, controlen
el petit pla, composat bàsicament de sòls d ’al.luvió, aptes per al conreu.
També hi són presents restes de maresmes i una franja de dunes a prim e
ra ratlla de la costa. Sens dubte, el racó de S’Agaró constitueix un bon
37
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Fig 1. Croquis de la zona de Sant P ol-S’Agaró. Situació dels dos jacim ents que se citen en
el text: 1) Forn de SA garó. 2) Antiga finca Alzina.

port, a recés de la tram untana, prop de camps de conreu i de vies de
comunicació.
NOTÍCIES A RQ UEO LÒ G IQ UES A N T ER IO R S A LA DESCOBERTA DEL FORN

El 1883, Pella i ForgasO) ja assenyalava l’existència de vestigis romans
a Sant Pol, però sense entrar en més detalls.
Les primeres dades sòlides les proporcionà Hurtebise, a principis de
segle: informà de la troballa a la finca Alzina (avui S’Agaró Hotel) d ’un
paviment^) considerat per altres un mosaic geomètric. Aquestes restes

(1) J. PELL A Y FORGAS, H istoria d el A m pu rdàn . E stu d io de la civilización en las com arcas d el N o reste de Cataluna, Barcelona, 1883, 2 a edició facsím il, O lot 1980, pàg 213.
(2) E. G O N ZÀ L EZ HURTEBISE, B osqu ejo h istórico d e la villa de Sant Feliu de Guíxols,
1905. Edició del setmanari «À ncora», 1970, pàg 20-2. Possiblem ent va sortir-ne algun més, car
en una altra publicació diu: n oticia de p a v im e n to s rom an os aparecidos en la in m ediata p la ya
de San Pol, y a p o r desgracia deshech os íd., D escu brim ien to d e una antigua n ecròpolis en San
Feliu d e Guíxols, «Revista de Archivos, Bibliotecas y M useos», XIII, Madrid, 1905, pàg 218.
Certament, Hurtebise no va veure les restes (vegeu pàg 228 del mateix article).
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van aparèixer en construir-se un mur, cosa que demostra el remenament
que ha sofert l’indret almenys des d ’inicis de la nostra centúria, si no
abans. Així mateix esmentava la recuperació de monedes baix-imperials
a la zona, sense dir-ne la localització exacta. Concretament feia referèn
cia a un bronze de Julià (361-363) i a un altre de Teodosi (383-395)(3>.
Devers 1920 començà a alçar-se la luxosa urbanització de S’Agaró.
No hem trobat més notícies arqueològiques fins a la descoberta del forn
(1969).
EL FORN
DESCOBERTA, EXCAVACIÓ I CO NSOLIDACIÓ

El dia 12 d ’abril del 1969, a tocar la carretera d ’entrada a la urbanit
zació de S’Agaró, a prop de la riera del mateix nom, en el sector nordoriental de la platja de Sant Pol, en un punt que comença a enlairar-se
en direcció a la zona residencial, en efectuar —amb una m àquina
excavadora— una rasa per a construir la fonamentació d ’un mur, fou
descoberta i parcialment destruïda una interessant estructura antiga iden
tificada, ben aviat, com a pertanyent a un forn romà.
Sortosament el senyor Eduard Vilà, que treballava —i treballa— a
S’Agaró, s ’adonà de l’interès de la descoberta i avisà tot seguit Lluís Es
teva que visità l’indret l ’endemà mateix. Convençut de la importància
de la troballa, de la necesitat d ’excavar-la correctament i, si fos possible,
de consolidar-la i conservar-la, aconseguí parlar amb el senyor Josep Ensesa i Gubert, propietari de la urbanització, a qui inform à del fet i de
la necessitat d ’una intervenció adequada.
Atesa deferentment la petició pel senyor Ensesa, poc després es reu
niren els següents senyors: Suner i Josep Ensesa, propietaris dels terrenys
afectats; Francesc Mitjans, arquitecte, Jordi Cantó, aparellador, i Felip
Masó, contractista (els tres de la mateixa urbanització)-, Miquel Oliva,
delegat provincial d ’excavacions, i Lluís Esteva, delegat local del mateix
servei. Els reunits acordaren excavar el forn i, si era possible, deixar-lo
convenientment conservat.
La tasca de dirigir els treballs fou encomanada a Lluís Esteva, que
començà l ’excavació el 2 de maig i la donà per acabada el dia 16.

(3)

H URTEBISE, B osqu ejo, pàg 20-2. També m enciona la recuperació d ’un as d ’Empú-

ries (pàg 26). Respecte al bronze de Teodosi, segurament el confongué amb un d ’aparegut a
Sant A m anç (vegeu F. AICART, N o tícies en torn d ’una vil.la rom ana a S ’A garó, «Inform atiu
de l ’Arxiu i Museu de Sant Feliu de G uíxols», I, setembre 1989, pàg 6, nota 2).
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Fig. 2. Situació del forn. Fotografia de la piscina del senyor Josep Sunyer a l’entrada de
S ’Agaró. El forn és enterrat a l ’indret assenyalat per la fletxa. Queda entre les dues colum nes
que no l ’afecten per a res. Fotografia de Joaquim Bigas.

Calia cercar una solució per tal de conservar el forn. L’arquitecte, sen
yor Mitjans, fou l’encarregat de proposar-la. Passaren uns mesos durant
els quals les pluges i els vents, preferentment, erosionaren el forn de m a
nera important. Els tovots conservaren la part cuita, però la que no n ’era
s’anà desfent. L’aspecte no presagiava res de bo. Per altra part, la fondà
ria a què es trobava el forn i les filtracions d ’aigua que s’anaven pro
duint, dificultaven en gran m anera els desigs dels interessats en la con
servació del forn. A finals d ’any es va conèixer el projecte i el seu quantiós pressupost. Davant de la realitat, tots els interessats coincidiren: el
projecte era inviable si no era a costa d ’un ingent pressupost; llavors es
va convenir tornar a cobrir de sorra el jaciment, tal com havia estat du
rant segles. El senyor Ensesa, vista la bona disposició dels reunits, va
oferir costejar una construcció que cobrís el forn. L’obra la van fer uns
treballadors del contractista senyor Felip Masó, els quals, pel seu comp
te, gravaren a la coberta: «Protegit i deixat per a la posteritat/S ’Agaró
1970/Forn romà del segle III descobert el segle XX». Des de llavors ro
man colgat i protegit, però invisible.
Ben aviat hom publicà les primeres notícies sobre aquesta descober
ta, suficients per a donar a conèixer el fet i permetre tenir-lo en compte
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a l’hora de publicar estudis més generals sobre l’Antiguitat al nostre
país(4).
DESCRIPCIÓ, CARAC TERÍSTIQU ES I TIPOLOGIA

La rasa oberta per la màquina, que féu desaparèixer —en diagonal—
una part de l ’estructura, no dificultà el seu estudi global. Com veurem,
no queda quasi res dubtós i quan hi ha aspectes no del tot segurs, es refe
reixen a qüestions complementàries o de detall.
El forn, que fou localitzat sota una capa de terra argilosa de més d ’un
metre de potència, s’orienta de nord-est a sud-oest, amb la boca o praefurn iu m cap al sud-oest. Consta d ’una boca de foc, rectangular i allar
gassada de 3,34 m de llargària i una am plada uniforme d ’l,40, amb una
alçada d ’l,24 m. La boca del praefurnium és en arc i tot el passadís és
cobert d ’una volta de canó. Les parets de l ’estructura, en aquest punt
i arreu, han estat construïdes de tovot, cuit per l ’acció de les altes tempe
ratures i, en alguns indrets, fins i tot vitrificat. Aquest conducte desem
boca directament a l’anom enada cambra de combustió que queda compartim entada per una paret central que la recorre sencera i que la divi
deix en dos fogars, intercomunicats. Aquest espai és, també, de planta
bàsicament rectangular amb una mena de nínxols o fornícules, igualment
rectangulars i de mides diferents, que s’obren simètricament en els cos
tats llargs de l ’estructura (nord-sud). Les mides (recordem que el forn
és irregular) són les següents: llargària total 3,14 m; am plada presa des
de dins de les fornícules, 3,10 m i des de fora, 2,50. L’alçada —de la sole
ra a la base de l’engraellat —és 1,64 m. Les esmentades són les mides
generals però, de fet, la cambra de combustió queda dividida en dues
parts iguals —també rectangulars— per un mur de 0,44 m d ’entrada, pa
ral·lel a les parets llargues de l ’estructura i situat al bell mig. De poca
alçada, de fet constitueix el sòcol de sis pilastres cada una de les quals
amida 0,42 per 0,32 m. Constitueixen el brancal d ’un doble arc de mig
punt que mor en una mena de pilastres adossades contra les parets late
rals llargues de la cambra de foc, que són els elements que emmarquen
aquella mena de petits nínxols ja esmentats. Aquests arcs, sòlids, cons-

(4)

Ll. ESTEVA, H allazgo d e un h orn o h ispan o-rom an o d e ceràm ica en S ’A garó, «Revista

de S ’A garó», estiu de 1969; íd, D escu brim ien to de un h orn o h ispan o-rom an o d e ceràm ica en
S ’A garó, «La Vanguardia», 23-V-1969. També notícies a: A. M ARTIN, D o s fo rn s an tics de ce
ràmica: els d ’O rriols i Sant M iqu el d e Fluvià, «Annals de l’Institut d ’Estudis Gironins». XXV-I,
1979-1980, pàgs 104-105; J. M. N O L L A i J. CASAS, C arta arqu eològica de les com arques de
Girona. E l p o b la m e n t d ’època rom ana al n ord-est de C atalunya, Girona, 1984, pàg 123.
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Fig 3. Planta del forn de S A garó i alçat de la boca del praefurnium . Dibuix d A gu stí Bussot sobre croquis de Lluís Esteva.
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truïts amb tovots col·locats un al costat de l ’altre en disposició adovellada, serveixen per a sostenir adequadam ent l ’engraellat del forn i la cam 
bra de cuita. Entre pilastra i pilastra i entre arc i arc, per dam unt del
sòcol corregut, hi ha uns espais buits que intercomuniquen els dos fo
gars i és precisament en aquests espais, a la solera de l’engraellat, que
hom obrí, perforant-los, uns orificis més o menys circulars d ’un diàme
tre variable entre 7 i 9 cm que comuniquen la cambra de combustió i
la cambra de cuita, que fan possible la fabricació de terrissa.
L’engraellat, solera de la cambra de cuita o laboratorium de 0,20 m
de gruix, conform a una dependència quasi quadrada de 3,14 per 3,10 m
emmarcada per uns murs de pedra seca coberts d ’espessa i compacta ca
pa d ’argila endurida, amb una mena d ’arrebossat que la protegeix. El
sòl presenta set línies, poc rectes, d ’orificis que el perforen, situades
—com hem dit— en els espais intercomunicats entre arc i arc; sis, d ’una
sola filada i, en un sol cas, de filada doble (la núm 6 comptant-les des
de l ’entrada del praefurnium). A causa de la trinxera diagonal oberta
per la m àquina, no hi ha cap d ’aquestes filades completa; per tant, és
impossible saber, amb seguretat, el nombre de forats. En total n ’hi ha
66 de conservats (6 ho són parcialment) i és molt probable que el total
fos d ’uns 140. La solera de Pengraellat és feta d ’argila, fragments de tègules, rajols i fragments de ceràmica, cobert tot d ’una mena de m orter
de calç i sorra que constitueix també l’arrebossat del que queda dels murs
interiors de la cambra de cuita.
Com a resum podem indicar que aquest forn, de mides mitjanes, bastit
ben a la vora de la riera S’Agaró —límit actual dels termes municipals
de Sant Feliu de Guíxols i C astell/Platja d ’Aro— en un terreny de sub
sòl lògicament argilós i on, a l ’època de la seva utilització devia abundar
la llenya (els tres elements indispensables per al bon funcionament d ’un
forn), és fet de tovots d ’uns 45 cm de llargària, uns 30 d ’am plada i uns
10 de gruix, units els uns als altres amb una fina capa d ’argila que co
breix també —endurida per les altes temperatures— les parets interiors
del praefurnium i dels fogars. Aquests tovots havien esdevingut terra cuita
a causa de les coccions continuades; en algun lloc, àdhuc s’havien vitrificat. L’engraellat i el laboratorium, també fets de tovots, presentaven un
recobriment exterior de m orter de calç i sorra fina, molt suau, també
endurit i, en alguns indrets, bastant ben conservat.
L’excavació no va posar al descobert cap altra dependència, àrea o
sector relacionat amb el forn, amb la qual cosa les dificultats per a fer
una interpretació correcta del forn (producció, importància, etc) són ben
evidents. Algunes qüestions que aquí plantejarem, només podrien ser re43
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Fig 4. Planta i secció A-B de la cambra de com bustió i de l ’engraellat. Dibuix d A gu stí Bussot sobre croquis de Lluís Esteva.
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soltes amb una exploració intensiva de l ’entorn, amb les dificultats que
això comporta.
Quant a la classificació de l’estructura que per les peculiaritats prò
pies de la conservació dels forns es fa sempre a partir de la forma de
la cambra de foc, cal dir que correspon, grosso modo, al tipus 4 A de
Fletcher. En efecte, aquest arqueòleg valencià, que durant un cert temps
va interessar-se per aquestes qüestions, proposà quatres grans grups que,
en alguns casos, es divideixen en altres subgrups. El tipus 1 correspon
als forns de planta circular; el 2, als de planta ovalada; el 3 A, als de
planta rectangular d ’un sol fogar; el 3 B, als d ’una sola cambra de foc
amb laboratori circular; el 4 A, als de planta rectangular amb dos fogars
separats per pilastres centrals, i el 4 B, amb dues cambres de combustió
independents, separades per un mur(5). Tipologia excessivament prolixa
i complicada que pot ser reduïda a dos grans grups i les seves subdivi
sions: els de planta circular i elíptica, i els de planta rectangular i quadrada.
Segons Cuomo di Carpio(6), el nostre forn correspon al tipus IIc:
planta rectangular/quadrada amb una sola boca, dos fogars i engraellat
sostingut per una doble filada d ’arcs.
Segons P. Duhamel, que ha estudiat en profunditat els forns cerà
mics de les Gàl.lies i ha presentat classificacions tipològiques més apro
fundides, el nostre forn és de dues cambres separades per l’engraellat i
d ’un sol tiratge vertical (II vl) i, quant a la planta, rectangular, de chambre munie d ’un ou plusieurs éléments non rattachés. Duhamel constata
que, malgrat ser abundants, els forns de form a rectangular i quadrada
només representen una cinquena part del total de forns registrats a les
Gàl.lies i sovint eren usats per coure material per a la construcció (rajols, tègules, ímbrex, etc.), però tampoc no és rara la seva utilització com
a forns de terrissa(7).
Tenim paral.lels pròxims: el forn de Sant Martí Sarrocaí8), els de l ’Almadrava (Dénia), en procés d ’excavació, dedicats bàsicament a la pro
ducció amfòrica(9), i el de la vil.la de Torre Llauder (Mataró), de dimen-

(5) D. FLETCHER, T ipologia d e los h orn os ceràm icos rom an os en Espana, «A rchivo Espanol de A rqueologia», X X X V III, 1965, pàgs 170-174.
(6) N. CUO M O Di CARPIO, La ceram ica en archeologia, Rom a, 1985, figs 18 i 19.
(7) P. D U H A M E L , Les f o u r s de p o tiers, «Les Dossiers de l ’A rchéologie», 6, 1974, pàgs
54-66, especialm ent 59-62 i figs 4 a 6.
(8) J. PU IG i CADAFALCH, E l fo rn de Sant M a r tí Sarroca, «Anuari de l ’Institut d ’Estu
dis Catalans», M CM XV -M CM XX, pàg 721. També a FLETCHER, Tipologia.., pàgs. 172-173,
fig 3.
(9) J. A. GISBERT, La p ro d u cc ió de vi al territori de D ianium du ran t l ’A lt Im peri. E l ta-
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Fig 5. Detall de la cambra de com bustió vista des del praefurnium ; els dos com partim ents
de la cambra són ben visibles.

sions i form a quasi idèntiques al nostre, que produí, entre altres coses,
àmfores Pascual 1, Dressel 2-4 i ceràmica comuna(10). Una mica més
grans i més allunyats, amb dues boques que comuniquen el praefurnium
i la cambra de foc, hi ha els de l’Ermita de la Salut (Sabadell) bé que
de dimensions considerablement més grans que el nostreí11). És també
possible que alguns dels forns de can Jofresa (Terrassa) siguin semblants
al nostreO2). Tot i això, no es tracta d ’un dels tipus més corrents; més
aviat al contrari.
ller d ’àm fores de la vil.la de l ’A lm a d ra va (Setla-M irarrosa-M iraflor), «El vi a l’Antiguitat, eco
nom ia, producció i comerç al Mediterrani occidental. Actes del I Col·loqui d ’A rqueologia Ro
m ana», Badalona, 1987, pàgs 104-118.
(10) M. PREVOST1 i J. F. C LA R IA N A , E l taller d e ànforas de Torre Llauder: nuevas aportaciones, «El vi a l ’Antiguitat, econom ia, producció i com erç al Mediterrani occidental», Ba
dalona, 1987, pàgs 199-200 i 206, fig 1.
(11) P. BOSCH G IM PER A, E xcavacion s rom anes a Sabadell, «Anuari de l ’Institut d ’E s
tudis Catalans», M CM XIII-M CM XIV, pàg 861, fig 120-122; V. REN O M , La excavación del
p o b la d o d e A rragon a, «Revista de la Ciudad», 1-2, Sabadell, 1950; també a FLETCHER, Ti
pologia.., pàgs. 172-173, fig 3.
(12) T. CASA, J. COLL i A. MORO, E l co m p lex in du strial rom à de Can Jofresa, «Tribuna
d ’A rqueologia 1985-1986», Barcelona, 1986, pàgs. 69-74.
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PR O D U C C IÓ I F U N C IO N A M EN T. CRONO LOG IA

Durant l’excavació de salvament, limitada, com pot suposar-se, a l’àrea
del forn i ai seu entorn immediat, no fou localitzat l’abocador que cal
suposar que es troba ben a la vora. Això i el fet que l’abandonam ent
de l ’estructura no havia esta causada per l ’enfonsament de l’engraellat
durant un dels processos de cuita, tal com passa sovint(13), sinó per al
tres circumstàncies de moment inexplicades i la descoberta durant l’ex
ploració de només uns quants fragments de ceràmica, dificulta i limita
les nostres possibilitats. En efecte, no podem arribar a comprendre l’ac
tivitat del forn; per tant, és difícil copsar-ne la funció concreta, la im
portància i el significat. Igualment és difícil comprovar la relació del forn
de S’Agaró amb les altres terrisseries del territori(14).
Tanmateix hi ha alguns indicis que val la pena assenyalar. En total
es recuperaren un centenar de fragments de ceràmica, un terç dels quals
corresponen a fragments informes d ’una terrissa excessivament cuita, de
vegades enganxats uns fragments amb altres a causa d ’altes tem peratu
res, rebregats i afectats per una mala fornada. És interessant assenyalar
que tots els bocins tenen unes mateixes característiques de gruix de pa
ret, de qualitat de pasta, d ’acabats exteriors i fins i tot, quan és possible,
de form a (fig 8, 4 i 5).
Pel que sembla, es tracta d ’uns vasets de forma indeterm inada, pro
bablement globulars; una part d ’ells potser eren closos i tenien parets
d ’un gruix Standard d ’entre 2 i 3 mm. L’argila és dura, compacta, uni
forme i molt ben depurada, de color ataronjat suau o beix amb puntets
blancs i brillants, minúsculs. Moltes vegades, la paret interna dels frag
ments mostra una mena d ’engalba o vernís de color negre, opac, molt
prim i irregularment repartit, de manera que forma una fina pel·lícula
perduda en alguns llocs. En altres ocasions, els fragments no tenen aquest
vernís interior. Finalment cal assenyalar que, sempre que és possible

(13) Com el del camí de la Creu d ’A lbons, a Viladamat (NO LLA-CASAS, Carta arqu eolò
gica.., pàgs 114-115) o el de «C los M iquel» a Sant M iquel de Fluvià (M ARTÍN, D o s forns..,
pàg 103).
(14) 1 veure si es tracta d ’un forn petit en funció d ’un únic establiment o si tenia una activi
tat i una projecció més àmplia. En són exemples, respectivament, el del Camí de la Creu d ’A l
bons, (Viladam at, Alt Em pordà)(NO LLA-CASAS, C arta arqueològica.., pàgs 114-115; J. CA
SAS, L ’O livet d ’en P u jo l i E ls Tolegassos. D o s establim en ts agrícoles d ’època rom ana a Vila
dam at, Girona, 1989, «M onografies Arqueològiques núm 10», pàgs 98-99 i 101, fig 64) o Llafranc (J. M. N O LL A , J. M. C A N E S i X. ROCAS, Un fo rn rom à de terrissa a Llafranc (Pala
frugell, Baix Em pordà). Excavacions de 1980-1981, «Ampurias», 44, 1982, pàgs 147-183; NOLLACASAS, C arta arqueològica... pàg 133-137).
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Fig 6. Detall de l ’arc doble de la cambra de com bustió.

observar-ho, la ceràmica mostra, per dins i per fora, les fines línies pa
ral·leles del tornejat. Un sol fragment, assimilable a aquest conjunt, ha
conservat una forma —en aquest cas un peu— senzill i ben diferenciat,
no excessivament alt i trapezoïdal, d ’un bol o d ’una gerra de panxa glo
bular (fig 8, 5).
És segur, doncs, que entre altres coses el forn de S’Agaró, com passa
en molts altres (15>, produí gerrets i bols de ceràmica comuna oxidada,
de parets molt primes, alguns dels quals, possiblement els de formes tan
cades, presenten una mena de vernís interior. Es tracta d ’una producció
de terrissa de taula —gots i gerres— de mides reduïdes: alçades màxi
mes de 10/15 cm i amplades no més enllà de 10 cm.
Si aquesta producció és segura, n ’hi ha d ’altres que només són pro
bables. En efecte, entre els fragments recuperats fem referència a dues
vores d ’un plat o d ’una tapadora de llavi engruixit, amb puntets brillants
i blancs (quars mòlt), de color originari indeterminat perquè el color grisós

(15)

NO LLA -C A N ES-R O C A S, Un fo rn romà.., pàgs 160-166 i probablement també a Puig

Rodon (J. CASAS, E xcavacion s a la vil.la de P uig R odon (Corçà, B aix E m pordà), «Estudis
sobre temes del Baix Em pordà», 5, 1986, pàgs 28, 31 i 63 a 65).
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que presenta pot ser a causa d ’una cuita defectuosa. Un d ’ells amida 24,4
cm de diàmetre (fig 8, 3) i l’altre —de form a semblant— 17 (fig. 8, 2).
Ultra aquestes dues vores, s’han conservat dos fragments més —molt
semblants— però informes. Imiten alguns atuells d ’èxit de la ceràmica
africana, com sabem que succeïa a LlafrancO6).
Finalment es van recollir uns quants fragments d ’àmfora, ennegrits
o grisosos per culpa d ’una tem peratura excessiva; semblen assenyalar la
fabricació, també, d ’aquests grans contenidors. En aquests fragments, l’ar
gila presenta, ben visible, desengreixant de quars a base de grans de sor
ra, mai no excessivament grossos.
Si hi havia una producció més àmplia de ceràmiques comunes, m ate
rial per a la contrucció i diferents formes amfòriques, ho podem supo
sar, però no en tenim cap evidència segura, cap fragment que ho certifiqui.
La cronologia inicial del forn és imprecisa, car no hi ha indicis clars.
Pel que fa al moment final o d ’abandonam ent, el material ceràmic recu
perat en l ’excavació, i llançat a l ’interior del praefurnium i dels fogars
quan aquests ja no funcionaven, ens permet ser una mica més precisos.
Ja en el moment de donar a conèixer les primeres notícies sobre aquest
conjunt, Lluís Esteva avançava una datació de finals del segle IV, a par
tir de la recuperació del que semblava un fragment de terra sigillata afri
cana (des d ’ara TSA) D i convenia raonablement en la seva utilització
en un temps que situà entre els segles III i IV(17). Un reestudi acurat del
material no ha permès identificar cap fragment de ceràmica africana
de tipus D, la qual cosa, com veurem, ens obliga a m odificar quelcom
la data de l’abandonam ent de l’estructura.
Tot seguit passem a analitzar el material recuperat que ofereix algun
interès:
TSA C: Disposem d ’uns quants fragments —força grans— que per
tanyen a un mateix plat, form a Hayes 50 A, ben característic (fig 7, 1).
Té un diàmetre de 38 cm, presenta un solc senzill —no gaire fondo—
a la paret externa. La cronologia d ’aquest gran plat (la form a més abun
dosa de la TSA C) s’ha de situar a partir del segon terç del segle III.
Constitueix un fòssil-director extraordinari, de jaciments de m itjans/fi
nals de l ’esmentada centúria(18).

(16) N O LL A -C A N ES-R O C A S, Un fo r n romà.., pàgs. 166-167.
(17) Vegeu la nota 4.
(18) J. M. N O L L A i M. C. PUERTAS, C eràm iqu es africanes i m aterial d ’im p o rta ció baixim p eria l d e l ja c im e n t d el C am p d e la G ruta (Torroella d e M on tgrí, B aix E m pordà), «Estudis
del Baix Em pordà», 7, 1988, pàgs 45-46.
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Fig 7. Material d ’im portació trobat a les excavacions del forn: 1) Terra sigillata africana
(TSA) C, forma Hayes 50. 2) TSA A, forma Hayes 27. 3) i 4) Africana de cuina, forma Lamboglia 10 b. 5) Africana de cuina, forma Lam boglia 9. 6) i 7) Plat de vora fum ada. 8) Africana
de cuina de pàtina cendrosa, forma Hayes 197.

TSA A: Tenim uns quants fragments —alguns de mides notables—
d ’un plat de la forma Lamboglia 9 a2/Hayes 27, núm 7 d ’argila i vernís
A l/2 (fig 7,2). Peça que hom data entre la segona meitat del segle II i
la primera m eitat/m itjans del IIK19).
Ceràmica africana de cuina: És ben representada, almenys amb 9 o
10 vasos, d ’alguns dels quals se’n conserva una bona part, mentre que
d ’altres només n ’hi ha un bocí.

(19)
A. C A R A N D IN I et Alii, A tla n te delle fo rm e ceramiche. I. C eram ica fin e rom ana nel
bacino m editerraneo (M edio e Tardo Im pero), Roma, 1981, pàgs. 31-32.
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Hem identificat també la form a «Òstia 1, fig 15»/Hayes 181,2, una
de les variants de la forma 9 de Lamboglia(2°). Es tracta d ’un plat/cas
sola de 30 cm de diàmetre, vernís vermell, espès i bombollós, només visi
ble a la paret interna que es mostra, també, fortament facetada. En el
fons intern hi ha dos cercles impresos, ornamentals. La paret i el fons
exterior, recoberts d ’una mena d ’aiguada, es presenten molt fumats per
l’ús (fig. 7, 5). Se’n conserven 15 fragments que permeten, quasi, recons
truir tot el plat. Es data entre la primera meitat del segle II i els inicis
del V(21) si bé, per les peculiaritats de l ’arribada de ceràmica africana de
cuina en aquests territoris, pensem que li escau més una datació indeter
m inada entre el segles II i IIK22).
De la forma Lamboglia 10 B/Hayes 23 A, en tenim dos fragments
que no semblen del mateix atuell: una vora (fig. 7, 3) i un peu (fig. 7,
4). És una de les formes més corrents de la ceràmica africana de cuina
que cal datar entre els inicis del segle II i els del segle V(23); a casa nos
tra és característica dels estrats dels segles II i IIK24).
Tenim també uns quants fragments d ’una olla de parets altes, vora
ametllada i recobriment exterior d ’una pàtina molt ben adherida, color
grisós-cendra, assimilable a la forma «Òstia III, fig 267»/Hayes 197 (fig.
7, 8), d ’amplíssima difusió i cronologia que varia entre el 100 i el 400,
si bé a partir del segle IV decau(25).
En els nostres jaciments dels segles II i III és d ’una presència
constant(26>.
Assenyalem també una altra olla sense coll, llavi exvasat, patinat de
gris exteriorment (fig 8,1) amb paral·lels en estrats de finals del segle II
i d ’inicis del III en el fòrum d ’Empúries(27).
Per acabar, fem esment d ’un plat/tapadora de vora fumada, forma
«Òstia 1, fig 261» (fig 7,6) amb datacions compreses entre el segle II i

(20) És molt possible que aquest atuell fos considerat com TSA D en una primera classificació.
(21) C A R A N D IN 1 et A lii, A tlante.., pàg 215.
(22) NOLLA-PUERTAS, Ceràm ica africana.., pàgs 56-64; J.M. N O L L A i J. CASAS, M a 
terial ceràm ic d ’im p o rta ció a P u ig R o d o n (Corçà, B aix E m pordà), d ’època severiana a la B ai
xa A n tig u ita t, «C ypsela», VIII, (en premsa).
(23) C A R A N D IN I et A lii, A tlan te..., pàg 217.
(24) NOLLA-PUERTAS, C eràm iqu es africanes..., pàgs 56-59.
(25) C A R A N D IN I et A lii, A tlan te..., pàg 218-219.
(26) NOLLA-PUERTAS, C eràm iques africanes..., pàgs 62-64.
(27) X. AQUILUÉ, R. M A R , J. M. N O L L A , J. RUIZ DE ARBULO i E. SANM ARTÍ,
E l fò ru m rom à d ’Em púries (Excavacions de l ’any 1982). Una aproxim ació arqueològica al procés
h istòric d e la ro m a n itza ció a l n ord-est de la Península Ibèrica, Barcelona, 1984, pàg 217.
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Fig 8. 1) Olla de ceràmica africana de cuina. 2) i 3) Producció del forn; im itació de ceràmica
de cuina africana. 4) i 5) Producció del forn; ceràmica com una. 6) Vaset de vidre. 7) a 11) Cerà
mica com una oxidada. 12) Ceràmica com una oxidada amb grafit. 13) Cassola de ceràmica co 
m una reduïda.

el V(28)} ben representat en aquestes contrades, especialment al llarg de
la segona i tercera centúria(29). També tenim una variant de l’anterior (fig
7,7).
La resta del material trobat el constitueix la ceràmica comuna oxida(28) C A R A N D IN I et Alii A tlan te..., pàgs 212-213.
(29) NOLLA-PUERTAS, C eràm iqu es africanes..., pàgs 60-62.
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Fig 9. Detall de l ’engraellat vist des de la cambra de com bustió.

da: olles sense coll i llavi obert vers l ’exterior (fig 8,10 i 11), gerres de
mides diverses —grans i petites— amb peus peculiars (fig 8,7-9) i algun
fragment informe amb un grafit il·legible (fig 8,12) de paral.lels clars en
tots els jaciments alt-imperials d ’aquest territori. Assenyalem també una
olla amb nances contraposades de ceràmica de cuina reduïda, grollera,
(fig 8,13) i el fragment d ’un vaset de vidre de tonalitats blanquinoses (fig
8,6). Per acabar, cal fer esment d ’un fragment informe d ’argila beix clar,
ratllable i farinosa que m ostra a la paret exterior i interior restes més
o menys conservades d ’una mena de vernís de color marronós-m orat,
molt prim i, sovint, perdut; característiques típiques de les produccions
del sud de les Gàl.lies i de la vall del Roine, TS Clara B o lucente (brillant).
Pel material trobat creiem que el forn de S’Agaró acabà de ser usat
per raons desconegudes en el decurs del segle III i, potser millor, a m it
jans/final del segle esmentat(3°), cronologia que proposem per l’ús final
del forn; des de llavors, fou convertit en abocador.
Sobre el període d ’utilització, només podem fer suposicions, puix que

(30)

N. LA M BO G LIA , N u o ve osservazion i sulla «Terra S igi/lata Chiara». II. (T ip i C. L u

cente e D), «Rivista di Studi Liguri», X X IX , 1963, pàgs 164-167.
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Fig 10. El forn després de l ’encavació, vist des del nord-est, amb la rasa oberta per la m à
quina. S ’observa bé la distribució de l ’engraellat i la cambra de com bustió.

Fig 11. Vista del conjunt del forn des del sud-est; es veu la irregularitat dels forats. Fotogra
fia d ’Àngel M artínez de Laguardia.
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Fig 12. Ceràmica trobada a la finca Alzina i als seus voltants. 1) Africana de cuina, vora
fum ada, form a «Ò stia 1, fig 261». 2) Àm fora nord-africana, form a Keay LXII o similar. 3)
TSA A, form a indeterminada. 4) i 5) Ceràmica com una oxidada.

ens és desconeguda la cronologia inicial, com ja hem dit. Tanmateix, pe
rò, els forns (no les terrisseries) tenien a l’Antiguitat un període de fun
cionament curt, ja que calia, al cap d ’unes quantes fornades i abans que
es malmetés, abandonar-lo i construir-ne un altre, cosa que explica que
en les grans terrisseries sempre es documenta més d ’un forn. A partir
d ’aquesta realitat i com a hipòtesi de treball, proposem que el forn de
S’Agaró estigué en activitat en el decurs del segle III.
EL NO STRE FORN D INS DEL CO N TE X T DE FORNS I TERRISSERIES DEL NO RD-EST
DE CATALUNYA

El conjunt de bòbiles, terrisseries i forns aïllats, més o menys ben co
neguts en el conjunt de les comarques gironines, comença a ser signifi
catiu, adequant-se molt millor a una realitat que fins fa poc només co
neixíem en profunditat al Maresme, Vallès i Baix Llobregat, però que
ara cal fer extensiva a tota la Catalunya costanera, la costa de llevant
del País Valencià, és a dir, a tot el vessant oriental de la Provincià Hispania CiteriorW. Es tracta, en aquest cas, de forns i bòbiles que coïen, so

p i ) Per Catalunya, una visió de conjunt exhaustiva a J. MIRÓ, La p rodu cción d e ànforas
rom anas en Catalunya. Un estu dio sobre el com ercio d el vino de la Tarraconense (siglos I a.C.-I
d. C.), «BAR Internacional», Series 473, O xford, 1988, pàgs 12-59. Pel País Valencià, C. ARANEG U I, La p ro d u cció n d e ànforas rom an as en el P aís Valenciano. E sta d o de la cuestión, «Archivo de Prehistòria Levantina», X V I, 1981, pàg 529-538.
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bretot, recipients amfòrics(32) per a servir de contenidors a un excedent
de vi dedicat a l ’exportació, al mateix temps que produïen, correntment,
terrissa comuna i material per a la construcció. L’organització i funcio
nament d ’aquests petits tallers artesanals no ens és massa ben conegut
pel fet que no s’han practicat excavacions metòdiques en aquest tipus
de jaciments. Moltes vegades la documentació es limita a la planta del
forn o —si es té sort— a l’estudi de l’abocador. Allà on ha estat possible
un estudi més aprofundit d ’una bòbila, fa l ’efecte d ’un complex inde
pendent, sempre hàbilment situat, on no hi m anca ni l’argila, ni l ’aigua,
ni la llenya; es troba ben a prop del mar, d ’un riu o de bons camins i
perfectament comunicats amb el rerapaís immediat; fa servir diverses estampilles i treballa per una m ultitud de petits i mitjans propietaris(33).
L’activa producció de vi —de qualitat diversa, però sovint baixa i pro
bablement de preu barat— de la zona costanera de la Citerior des de m it
jans del segle I aC com a mínim, capaç primer de competir amb el vi
itàlic (millor però més car per als mercats locals i ben aviat, un cop con
querits aquests, d ’iniciar l’exportació cap a les Gàl.lies, cap el limes i cap
a Itàlia i, sobretot, vers Roma)(34) explica la concentració de tallers en
aquest territori. La seva cronologia, molt precisa, explica també les ca
racterístiques dels forns i de llur producció. Si durant uns quants anys
aquesta activitat semblava pròpia i exclusiva de les comarques properes
a Barcelona, ara la impressió no és la mateixa, car s ’extén al llarg de tota
la costa llevantina de la Península Ibèrica, amb petites variacions cronològiques(35) i amb una densitat més remarcable en el nucli central de la
costa catalana (Vallès, Maresme, Baix Llobregat i Barcelonès).
Passem ara revista als forns i terrisseries coneguts a les proximitats

(32) Les formes documentades són les següents: Dressel 28, Pascual 1, Tarraconense 1, Dressel
2-4, Dressel 7-11, àmfores de base plana similars a les G-IV, Dressel 26... etc.
(33) Com sembla que passa a les terrisseries de Llafranc, Fenals o al forn de la vil.la del
Roser a Calella de la Costa, recentment publicat (A. LÓPEZ i J. FIERRO, E xcavacion es en
la villa rom ana d el R oser d e Calella (El M aresme. Barcelona). Cam panas de 1981 y 1982, «Em 
púries», 47, 1985, pàgs 162-208, especialm ent les 177-185. En relació a aquest forn, a través
de la il·lustració que se’ns proporciona, dubtem de la producció d ’àmfores de la forma Tarra
conense 1, puix que la que s ’indica és una Pascual 1 de llavi una mica curt. Si no existeixen
més exemplars que no s ’hagin publicat, caldrà qüestionar-se la fabricació d ’aquells recipients.
(34) A. TC H E R N IA , L e vin d ’Italie rom aine. E ssai d ’h istoire écon om iqu e d ’après les amphores, Roma, 1986, particularment pàgs 142-145, 174-176 i 179-184; MIRÓ. La produ cción
de ànforas.., pàgs 119-208 i 282-284.
(35) En efecte, sembla — segons l’actual registre arqueològic— que l ’explotació i, per tant,
la producció d ’àmfores, s ’inicià més tard al País Valencià. Vegeu, A R A N E G U I, La produ cción
de ànforas... pags 529-538.
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de S’Agaró, per veure’n les peculiaritats i, a partir de les comparances,
intentar copsar la possible funció del nostre forn.
De sud a nord assenyalem la terrisseria de Fenals (Lloret de Mar),
de la qual se n ’ha excavat una part im portant i on sabem que fabricaven
àmfores de diverses formes, material per a la construcció i ceràmica co
muna. No coneixem la planta de cap dels forns, però la seva situació és
quasi idèntica a la de S’Agaró: al costat del mar, en una caleta excel.lent,
a tocar d ’una riera i en un punt de confluència d ’un seguit de camins
naturals que posen en contacte Fenals amb el rerapaís immediat. N ’es
perem, encara, la publicació científica(36).
Tossa de Mar. En terrenys de l ’antiga Vinya Badosa, en el Km 2,100
de la carretera de Tossa a Llagostera i, per tant, no gaire lluny del mar,
en el camí que s’obre cap a la vall immediata, es coneix un forn de mides
semblants al de S’Agaró, de planta rectangular i engraellat sostingut per
cinc filades d ’arcs. Sembla que s’hi produïa força material de construc
ció, àmfora i ceràmica comunaf37).
Platja d ’Aro. S’hi coneix l’abocador d ’un forn on produïen, entre al
tres coses, material per a la construcció, àmfores 2/4 i, potser, Dressel
28 o 7/11(38).
Calonge. Notícies, no massa precises, de l’existència d ’un o d ’uns forns
de terrissa, àmfora i material per a la construcció(39). Interessa assenya
lar que la situació és molt similar a la de Fenals, S’Agaró, Platja d ’Aro
i Vinya Badosa.
Palamós. Abocador amb rebutjos d ’àmfora Dressel 2/4, ceràmica co
m una, dòlium i material per a la construcció(4°). A l ’entorn de Sant Es
teve de la Fosca ha estat indicada l ’existència d ’un forn antic(41).
(36) NOLLA-CASAS, Carta arqueològica..., pàg 207, on s ’identifica el forn; J. DESCAM PS
i R. BUXÓ, E l ja c im e n t rom à d e P la tja d e Fenals (L loret de Mar, La Selva), «Tribuna d ’Ar
queologia 1985-1986», Barcelona, 1986, pàgs 63-68.
(37) M. ZUCCHITELLO, N o tes d ’A rqu eologia de Catalunya. Tossa, «Inform ació Arqueo
lògica», 26, 1978, pàg 36; M ARTIN, D o s forn s... pàgs 104-105 i làm 3; N O LLA-C ASAS, Carta
arqueològica... pàg 209.
(38) Ll. ESTEVA, Un h orn o alfarero de época rom ana en P laya de A ro (I-II dC), « A n c o 
ra», 1966, Nadal; NO LLA-C ASAS, Carta arqueològica..., pàg 123.
(39) P. C A N E R , C alonge arqueològico, «A nales del Instituto de Estudiós G erundenses»,
IV, 1949, pàg 317; íd., N u evo s h allazgos arqu eològicos calongenses, «A nales del Instituto de
Estudiós G erundenses», XI, 1956-1957, pàgs 265-268; NOLLA-C ASAS, C arta arqueològica...
pàg 121.
(40) J. TREM O LEDA, La p ro d u cc ió del fo rn de P alam ós (Baix E m pordà), «El vi a l ’A nti
guitat, econom ia, producció, comerç. Actes del I Col·loqui d ’A rqueologia Rom ana», Badalo
na, 1987, pàgs 210-216.
(41) NO LLA-C ASA S, Carta arqueològica..., pàg 138, amb bibliografia.
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Fig 13. Forn de SA garó. Fotografia en la qual s ’observa la potència estratigràfica que co l
gava l ’estructura. També es veu el mur que després fou cobert, de manera que el jacim ent va
quedar protegit, però lam entablem ent sense que es pugui veure.

Llafranc (Palafrugell). Hi sabem una gran terrisseria, de llarga acti
vitat. S’hi produïen àmfores (Pascual 1, Tarraconense 1, Dressel 2-4, Dres
sel 7-11 i 6-IV), ceràmica comuna i material per a la construcció(42).
Empúries. Hi coneixem dos forns de terrissa de planta rectangular,
d ’una i dues cambres de foc respectivament, força semblants al de S’Agaró;
són situats a tocar la muralla de llevant de la Neàpolis. No se’n coneix
la producció(43).
La Bomba (Vilacolum, Torroella de Fluvià). Gran forn de planta rec
tangular, possiblement amb la cambra de foc compartimentada. Produí
àmfores de formes atípiques, ceràmica comuna i material per a la
construcció(44).

(42) NO LLA -C A N ES-R O C A S, Un fo rn romà..., pàgs 147-183; NO LLA-C ASAS, Carta ar
queològica..., pàgs 133-137.
(43) J. PUIG i CADAFALCH, Forns rom an s d ’E m púries, «Anuari de l ’Institut d ’Estudis
Catalans», M CM XV -M CM XX, pàg 705, figs 542 i 543.
(44) NO LLA-C A SAS, Carta arqueològica..., pàgs 104-105.
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Més allunyats de la costa coneixem els forns següents (alguns inèdits,
altres només parcialment coneguts i altres ben publicats):
Mas Castellà (Pontós) de planta rectangular i cronologia i producció
indeterminades(45).
Camp del Grec (Orriols) de planta circular; potser és antic(46).
Clos Miquel (Sant Miquel de Fluvià), de planta rectangular, engraellat sostingut per una sola columna central, enfonsat durant una cuita;
dedicat a la producció de material per a la construcció i, potser, a cerà
mica comunaf47).
Al Camí de la Creu (Albons) ha estat excavat un forn de planta qua
drada i engraellat sostingut per dos arcs, que també s’enfonsà durant una
cuita. S’hi produïa material per a la construcció i, probablement, cerà
mica comuna. Cal relacionar-lo, sense cap mena de dubte, amb la vil.la
dels Tolegassos, situada uns 300 m més a Poest(48).
Ben interessant, però no del tot clar, és el possible forn del Viaró (Ru
pià) d ’on coneixem un excel·lent material amfòric, tot igual, de la forma
Dressel 2-4, amb indicis de cuites avariades que cal relacionar amb la
vil.la de la Quintana(49).
El gran forn de planta rectangular amb interessants dependències a
l ’entorn de can M enut (Cornellà de Terri), on sabem que fabricaven, en
tre altres coses, morters i ceràmica comuna<5°).
El forn de Llagostera, mai no excavat com pletam ent^1) i els de Cor
çà dedicats a ceràmica comuna, material per a la construcció, llànties
i àmfores de base plana similars a les G-4(52).
També se n ’han assenyalat a Celrà (riera Pelagret)(53), comanda
d ’Aiguaviva(54) i a Valveralla (Ventalló)(55).
(45) M ARTIN, D o s forn s..,, pàg 104; N O LLA-C ASAS, C arta arqueològica..., pàg 87.
(46) M ARTIN, D o s forns..., pàgs 97-98, làm 1.
(47) M ARTIN, D o s forns..., pàgs 100-103, làm 2.
(48) N O LLA-C A SA S, C arta arqueològica..., pàgs 114-115; CASAS, L ’O livet d ’en Pujol...,
pàgs 98-101.
(49) N O LLA -C ASAS, Carta arqueològica..., pàgs 141-142.
(50) J. TARRÚS i A. ROURE, Un fo rn rom à de ceràm ica a E rm edàs (Cors), «El Bagant»,
22, (Banyoles) 1983, pàgs 26-27.
(51) M ARTIN, D o s forns..., pàg 104.
(52) CASAS, E xcavacion s a la vil.la..., pàgs 28, 31 i 63 a 65.
(53) I. RODÀ, R eseha de los h allazgos arqu eològicos en los térm icos m u n icipales colind a n tes d e Sant Julià d e Ram is, «Revista de Gerona», 66, 1974, pàg 74.
(54) M. OLIVA, A c tiv id a d e s de la C om isaría P rovin cial d e E xcavacion es A rqu eològicas
d e Gerona, «A nales del Instituto de Estudiós Gerundenses», VIII, 1953, pàg 318.
(55) M. OLIVA. A c tiv id a d e s de la D elegació de E xcavacion es y d e l S ervicio P rovincial de
E x cavacion es A rqu eològicas. C o n se rv a c ió n y C atalogación de M o n u m en to s de la Excma. D ip u ta ció n d e Gerona, «A nales del Instituto de Estudiós G erundenses», XIII, pàg 387.
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D ’aquest conjunt, que comença a ser notable, ens interessen, espe
cialment, els forns propers al m ar i aquells que se situen a Phinterland
més pròxim.
Com s’ha vist, hi ha dos tipus de forns: uns lligats a una vil.la (Tolegassos, Corçà, el Viaró, cal Menut, ...) on es degué produir tot allò que
calia pel bon funcionament del fu n d u s (recipients amfòrics, ceràmica co
m una, material per a la construcció, ...) i uns altres que semblen desvin
culats directament d ’un propietari i que treballen a partir de comandes
concretes per a molts fu n d i, i també per a un mercat més ampli, on es
venien ceràmiques comunes i material per a la construcció per als dife
rents mercats del rerapaís immediat (com palesa la producció del forn
de Llafranc— l ’únic que ha pogut ser estudiat— o la distribució de tegulae amb la marca C. OBVLNI que localitzem a Empúries, Girona, Vilauba, Puigpalter i mas del Castell (Porqueres), els tres últims a les roda
lies de Banyolesí56), és a dir, abastant un mercat regional. Per les pecu
liaritats, situació i característiques, així com pels indicis de llur produc
ció, pensem que molt probablement el forn de S’Agaró s’ha de relacio
nar més amb aquest tipus de terrisseries que no pas amb un senzill forn
d ’una vil.la i, per tant, amb una producció que depenia de les necessitats
de cada ocasió o de cada temporada. Això no vol dir que el nostre forn
no pogués form ar part d ’un hàbitat determinat i potser d ’una vil.la, car
hi ha indicis —com veurem— en aquesta direcció, però en aquest cas
l’activitat terrissaire de l’hàbitat era especialment im portant durant una
part de l ’any, treballant no només per a ells mateixos sinó també per a
uns quants fu n d i del territori immediat (Pla de Palol, Sant Feliu, Belllloc, Santa Cristina,...) i per vendre part de la producció a Empúries o
a qualsevol altre mercat.
JACIMENT DE LA FINCA ALZINA
DARRERES TROBALLES

Hem escrit el que Hurtebise publicà d ’aquest jaciment i no cal
repetir-nos.
(56)

Vegeu per Empúries, M. ALM AGRO, Las in scripcion es am pu ritan as griegas, ibéricas

y latinas, Barcelona, 1952, pàgs 192-193; per Girona, J. M. N O LL A , La ciu dad rom ana de
Gerunda, Tesi doctoral, Universitat Autònom a de Barcelona, 1977, pàg 355; per Vilauba i Por
queres, J. M. N O LL A , J. TARRÚS i J. C H IN C H IL L A , La vil.la rom ana d e Vilauba, «Q ua
derns del Centre d ’Estudis Comarcals de Banyoles», 1980-1984, pàg 68 i fig 2, 8; per Puigpal
ter, J. M. C O RO M INAS i J. M ARQUÉS, C atalogo m on u m en tal de la P rovincià de Gerona.
La com arca d e Banolas, Girona, 1967, pàg 74.
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Durant el darrer any, amb motiu d ’unes obres d ’urbanització que han
afectat la que fou finca Alzina i camps adjacents, Francesc Aicart ha
recollit, d ’entre la terra remoguda per les excavadores, les peces següents:
Fig 12,1. Vora d ’un plat de ceràmica africana de cuina, de vora fu
m ada, assimilable a la forma «Òstia I, fig 261». És una peça de llarga
cronologia; apareix a casa nostra en contextos que van des del segon quart
del segle II dC fins a les darreries del III dC.
Fig 12,2. Nansa d ’àmfora nord-africana d ’època imperial, forma Keay
LXIK57) o similar, de cronologia que va des de mitjans del segle V dC
fins a les acaballes del VI.
Fig 12,3. Fragment d ’una nansa d ’africana A, que pertany a una for
ma closa, indeterm inada. Cronologia: des de la segona meitat del segle
II dC fins a principis del segle III.
Fig 12, 4 i 5. Nansa i peu de ceràmica comuna, oxidada, d ’aparença
alt-imperial, abundantíssim a a tots els jaciments de l ’època.
En el mateix jacim ent també hem documentat fragments informes
d ’àmfora nord-africana i hispànica d ’època baix-imperial (materials re
siduals també presents al forn) de les quals poca cosa podem dir, car m an
quen nanses, vores i pivots.
Per últim, hem d ’esmentar la recuperació de material constructiu ro
mà (tegulaim brex, rajol).
RESUM
Els dos jaciments estudiats —forn i finca Alzina— formaven unitat.
El primer era un lloc de treball; el segon, per ara, no podem pas definirlo; es pot tractar d ’una vil.la o d ’un petit lloc d ’habitació subsidiari del
forn.
Les ceràmiques recollides en el forn considerem que pertanyen a un
període de temps que va des de la primera meitat del segle II dC fins
als inicis del V. El forn, en canvi, creiem que estigué en activitat durant
un temps concret, més curt, que col·loquem a la segona meitat del segle
III dC.
L’establiment plaçat a l ’antiga finca Alzina comprengué —segons la
ceràmica recollida— un període que començà al segon quart del segle
II dC i acabà als últims temps del VI.
Basem les cronologies en els materials ceràmics trobats fins avui. És
evident que si es descobrissin noves peces arqueològiques les nostres apre
ciacions potser haurien d ’ésser modificades.
(57)

J. A. R EM O LÀ - A. ABELLÓ, Les àm fores. Un a b o ca d o r d el s. V d C en el fò ru m p r o 

vincial d e Tarraco, «M em òries d ’excavació», 2, Taller Escola d ’A rqueologia, Tarragona, 1989,
pàgs 266-267.
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Fig. 14. El forn ja tapat. Pel seu compte, els treballadors van gravar a la coberta una ins
cripció que és descrita a la pàg. 40. A primer terme, la paret que delimita la finca que es veu
a la fig. 2.
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BELL-LLOC D ’ARO
RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA (1959-1962)
1

EXCAVACIONS EFECTUADES (1982-1986)*
PER

LLUÍS ESTEVA i CRUANAS**

El títol resumeix l ’objectiu d ’aquest treball. No descriuré l’actual es
glésia de Santa M aria perquè ja ho va fer el meu amic Joan BadiaO) amb
l ’autoritat que justam ent hom li reconeix. Només exposaré detalls inè
dits observats durant la restauració i les excavacions, i també aquells que,
al meu entendre, convindria contrastar o, en últim cas, retocar.
Al final del treball, tampoc no publico conclusions segures sobre les
restes del conjunt excavat, puix la part que ha quedat al descobert fa sos
pitar que encara en queda tapada una altra part im portant.
Em limito a donar compte dels treballs que vam realitzar tant durant
la restauració de l’església de Santa Maria, com durant les excavacions.
Crec que les dades i les fotografies que publico poden ser útils als conti
nuadors de les excavacions o als futurs historiadors del jaciment.

* Als que foren grans am ics meus, M iquel Oliva i Joan Sanz, prematurament desapare
guts, el meu record més sentit.
Als doctors i amics, senyors Joan Ainaud, Joan Badia, Josep Calzada, Pere de Palol, Joan
de Ribot, Francesc Riuró i Narcís Soler; als que foren rectors de Bell-lloc durant els treballs
ací descrits, Pere Vila, Josep Safont, Josep M? Cervera, Agustí Vila i Pere Hugas, i als meus
habituals col·laboradors Josep Escortell, germans Nèstor i Joan Sanchiz, Joan Reyner i Pere
Echevarria, el meu sincer agraïment per la seva valuosa col·laboració.
** Les fotografies i els dibuixos d ’aquest treball — quan no es diu el contrari— són fets
per Lluís Esteva.
(1)

JOAN B A D IA i HOMS, L ’arquitectura m edieval d e l ’E m pordà, 1977, vol. l,p. 375; 2 a

edició, 1985, p. 520. Des d ’ara, BAD IA, 1977 i 1985, respectivament.
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RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA
Feia temps que, amb els meus amics del Museu Municipal de Sant
Feliu de Guíxols, havíem trobat ceràmica rom ana a l ’hort de la rectoria
de Bell-lloc, als voltants de l’església i a la drecera d ’anar a Romanyà.
També havíem observat els amuntegaments de les terres exteriors del costat
nord de l ’església, de la que n’eren separats per una paret de contenció
que deixava un petit pas per on s’escorria l ’aigua de pluja i servia per
a evitar hum itats a l’església; amuntegaments que ens proposàvem exca
var així que es presentés l’ocasió favorable.
La presència de ceràmica rom ana no era res extraordinari. En aque
lla rodalia tenim localitzats almenys tants jaciments d ’aquesta classe com
masies hi havia fins fa pocs anys. Per això, amb els que foren grans amics
meus —Miquel Oliva i Joan Sanz, delegat provincial d ’excavacions ar
queològiques i aparellador del patrim oni artístic, respectivament— ha
víem planejat realitzar alguna activitat a la zona que m ’estava encomenada com a delegat local del mateix servei d ’excavacions a Sant Feliu.
PRIM ERA CAM PANYA DE RESTAURACIÓ (1959-1960)

El 5 de gener del 1959, amb Miquel Oliva visitem les esglésies de Santa
Cristina d ’Aro i de Bell-lloc a fi d ’estudiar la possibilitat d ’efectuar-hi

Fig. 1. El fotògraf Martí, de Girona, obtingué aquesta imatge (reproducció parcial) que
reflexa la pobra impressió que el conjunt de l ’església donava al visitant. A la dreta, el con fes
sionari i a l ’esquerra un dels dos altars laterals que llavors hi havia. Fotografia adquirida el 1947.
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Fig. 2. 1960. La neteja de l ’absis en un m om ent avançat; al fons, encara l ’altar i l ’envà ta
pen l ’arcosoli i la finestra centrals. L’arc triom fal és ja visible en la seva totalitat: no té impostes
i és de m ig punt amb dovelles i muntants bastant ben treballats. També es veu la inquietant
esquerda de l ’absis. Fotografia de Francesc Riuró.

treballs d ’excavació i de restauració. Sospesades les condicions que ofe
rien una i altra, escollim Bell-lloc («Àncora» 8-1-1959).
Agost del 1959. A proposta de Miquel Oliva, la comissió de cultura
de la Diputació de Girona concedeix un crèdit per a fer les prospeccions
planejades. El senyor bisbe, doctor Josep Cartanà, i el rector de Belllloc, mossèn Pere Vila, donen el seu consentiment («Àncora»
20-VIII-1959).
Maig del 1960. Comencem les prospeccions i l’estudi de l’església (figs.
1 i 16). Són repicades les parets de l ’absis fins a l’altar i el parament que
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da al descobert^). Pel costat de l’evangeli, sota del morter, trobem frag
ments de pintures policromades, no geomètriques. Parem els treballs en
aquell indret, i seguim en els altres. Oliva i jo mateix vigilem les obres;
poc després se’ns hi ajunten Joan Sanz i Francesc Riuró («Àncora»
26-V-1960).
Juny del 1960. Visita dels doctors Lluís Pericot i Joan Ainaud. Hi
som Oliva, Sanz, Riuró i jo. Examinades les restes de les pintures, es con
sidera que no tenen valor artístic i, com que els fragments conservats
són petits, acordem seguir la neteja de l’absis.
3-IX-1960. Hem eliminat l ’envà i l ’altar modern —quasi tot de guix—
que tapaven la part posterior del presbiteri. Han quedat al descobert una
fornícula central a la part baixa i, dam unt d ’ella, una finestra d ’un sol
vessant, ambdues de punt rodó. Però així com les dues fornícules o ca
pelles laterals ja conegudes són d ’estil romànic, la central i la finestra
suara descobertes són d ’estil pre-romànic, com bona part de l’església
(fig. 3).
Eliminem el cor que havia estat construït el 1822(3). Deixem a l’ex
terior les dues finestres de la paret de ponent, però a l’interior tapem
la que hi ha a m ajor altura, probablement oberta quan fou construït el
cor de fusta. També a l ’interior del temple eliminem les dues arcades o
petits altars que hi havia a la paret de tram untana; ho hem fet perquè
eren arcades postisses, alçades en temps probablement contemporanis (figs.
4 a 6). Així l’església —neta i amb el param ent rejuntat de nou amb
discreció— queda en tota la seva rústica bellesa (fig. 17).
En alguns trams de la volta es veu l’empremta de l’encanyissat (de
canyes posades longitudinalment) que, amb les cintres, serví per a aguantar
la volta fins que assolí la seva consolidació.
És la primera església de les terres gironines que queda amb el para
ment vist, tot i que no és de filades de pedra escairada («Àncora»
8-IX-1960).
Octubre del 1960. Final d ’aquesta petita campanya. El senyor bisbe
visita l’esglèsia i en queda m olt content («Àncora» 20-X-1960); OLIVA,
«Revista de Gerona», quart trimestre 1960).

(2) «En dit any 1780 se ha renovat lo retaule m ajor y també donat cobradura al retaule
del St. Christo, y dos marcs que se han fet per dits altars, y se ha pintat la volta del presbiteri
que tot junt ha costat 20 lliures bars.» (C on su elta de Bell-lloc, p. 136).
(3) «En lo any 1822 se ha fet el cor ab volta que era de fusta y m olt dolent y se ha fet un
confessionari nou que és sota el cor» (C on su eta de Bell-lloc, p. 137).
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Fig. 3. 1960. A specte parcial del presbiteri ja restaurat. A l’esquerra, un dels arcosolis de
mig punt oberts en època rom ànica dins la fàbrica pre-rom ànica. A la dreta, l’arc i la finestra
centrals que fins aleshores no es veien, car eren darrera l ’altar. La diferència entre l ’aparellat
de l’arc romànic (carreus ben tallats de tamany mitjà) i la resta pre-romànica (pedres petites
sense treballar, però escollides i arrenglerades) és evident. A primer terme, el peu d ’altar i l’ara;
am bdós tenen el rebaix característic per a contenir relíquies: el primer és de cara al fons de
l ’absis i el segon a la part superior. El peu fou trobat en rebaixar el sòl de l ’església; Oliva el
creia més antic que l ’ara.

Fig. 4. Paret nord de l ’església de Santa Maria; planta parcial amb les dues arcades — o
petits altars— que foren suprimedes el 1960, i la porta (L) que es veu des de l ’exterior. Les arca
des eren desiguals (la propera a l ’absis amidava 234 cm. d ’amplària; l ’altra 255) i cap d ’elles
no coincidia amb la porta suara esmentada. Per aixó, i per reforçar l’estructura del conjunt,
foren aparedades. Dibuix tret d ’un borrador fet per F.P. Verrié i L. Esteva.
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Fig. 5. Les dues arcades postisses que s ’esmenten a la figura anterior. Al fons, l ’arc triomfal
de ponent, segons Joan Badia, i la finestra encara no restaurada.

Fig. 6. A l ’arcada de ponent s ’hi veu la pica baptism al i una pintura que representa el bap
tisme de Jesús: servia de baptisteri; la de llevant era el marc d ’un petit altar. Quan aquestes
arcades foren construïdes, el parament de la paret quedà trencat.

68

L’ESGLÉSIA DE BELL·LLOC D ’ARO

7

SEG O NA CAM PANYA DE RESTAURACIÓ (1962)

Febrer del 1962. Es reprenen les obres que corren a càrrec del Servei
de Conservació de Monuments de la Diputació de Girona; també con
tem amb una modesta col·laboració de l’ajuntam ent de Santa Cristina
d ’Aro.
Fem arrencar el mosaic hidràulic del presbiteri i els rajols de la nau
(fig. 16). Sota el paviment de la darrera trobem l’antiga ara de l’altarW
i uns fragments d ’opus testaceum que Oliva considera romans. Es rebai
xa el nivell interior del sòl fins a deixar-lo igual al que tenia originària
ment^); per això un dels fragments d'opus testaceum que hi ha in situ
queda ara visible, a nivell de Penrajolat(6). L’ompliment s’havia efectuat,
en data incerta, per reforçar la fàbrica del temple, que presenta esquer
des importants. Es fan unes petites cales d ’exploració, car disposem no
més d ’una subvenció minsa, i aproximadament sota l’arc triomfal es troba
un mur sens dubte d ’època rom ana a ju tjar pel seu aparellat^7); també
petits fragments de ceràmica romana.
Com que la paret de ponent és la més feble, fem reforçar la seva es
tructura exterior, construint fonaments de pòrtland a la seva base (figs.
8 i 43).
En aquest lloc es recollí bona part de la ceràmica que Joaquim Tremoleda i Pere Castanyer, a instàncies meves, van publicar l’any passat®.

(4) A p a reció la antigua ara d el altar y el p e d e sta l con la típica c a v id a d p a ra la lipsanoteca,
(M IQ U EL OLIVA, L os tem p lo s antigu os en los aledan os guixolenses, «À ncora», F.M. 1968.
Oliva digué que el peu d ’altar probablement era una peça romana aprofitada. Potser recordava
aquest text de JOSEP G UDIO L i CUNILL: «Per la construcció d ’altars m oltes vegades s ’apro
fità algun marbre antic, pedestal o cipus funerari, sobre el que es feia reposar la pedra horit
zontal que feia les vegades d ’ara», N o cio n s d ’arqu eologia sagrada catalana, 2 a edició, p. 156).
(5) En el passadís del centre hi ha una làpida sepulcral que am ida 1,90 per 0,73 m. Diu:
«D .O .M ./ SEPULTUR A DEL R / PERA ESTEBA B E L L / SO LA DE A Y G UABIBA/ RECTÓ
DE B IT L L O C H / MORI 1 AGOST DE 1822».
(6) Situació del fragment d ’o pu s testaceum-. De la paret de ponent a 1’o pu s testaceum =
3,75 m; de la de tramuntana = 2 m. És un fragment de 80 per 42 cm, mides m àximes. Si algun
dia es fa una reforma a l’enrajolat, caldria respectar l ’esmentat fragment.
(7) M IQ U EL OLIVA PRAT, N o ticia s so b re iglesiasprerrom àn icas gerundenses, «Revista
de G erona», núm. 20, 1962, ps. 77 i 78; des d ’ara, OLIVA, 1962.
(8) JOAQUIM TREM O LEDA i PERE CASTANYER, E stu d i de la ceràm ica recollida a
B ell-lloc d ’A ro, «Estudis del Baix Em pordà», 1988, núm. 7, ps. 19-27. Segons aquest estudi,
«el m oment més ben docum entat 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 al nostres tem ps.»
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Fig. 7. Abans de les excavacions, aquest era l ’aspecte que oferia l ’església del costat de tra
muntana. Terres de cultiu aguantades per una paret tapaven la part baixa de l ’església.

Fig. 8. A specte de la paret exterior encarada a ponent, amb l ’aparellat vist. Dues perilloses
esquerdes justifiquen la presència dels dos contraforts oposats; a la part inferior esquerra, el
desguàs per a evitar humitats a l’interior del temple. De les dues finestres, la superior ha estat
inutilitzada; des de dintre, nom és es veu la inferior. Segons Joan Badia, la cantonada sud-oest
(la de la dreta mirant la fotografia) «és l’únic vestigi antic que podem veure avui en aquest frontis».
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La resta procedeix de l’interior de l’església i de l’hort de la rectoria; en
aquest darrer lloc, anys enrera, vaig recollir una moneda que també ha
estat publicada. Descripció:
«Petit bronze commemoratiu del període post-constantinià. Pertany
a les encunyacions datables entre els anys 330 i 346 d.C. (fig. 9).
«Anv.: CONSTANTI-NOPOLIS-. Bust femení al·legòric de Constantinoble, cascat, a l ’esquerra.
«Rev.: R-P (?) a l’exerg. Victòria dempeus recolzada en un escut. La
lectura de les lletres esmentades és dubtosa, per culpa de la baixa con
servació. Cohen, 21, variant...» Es guarda al Museu Municipal de Sant
Feliu(9).
S’enllosa el presbiteri amb pedres que Miquel Oliva fa portar de
Girona.
29-111-1962. El senyor bisbe, que ve acompanyat de mossèn Benjamí
Bonet, inspeciona les obres. Hi som presents Oliva, Vila i jo. El senyor
bisbe indica els detalls que falten per donar per acabada la restauració
de l’església: canviar la porta d ’accés(*°) (figs. 11 a 13), la pica baptismal i el porxo d ’entradaO*) per altres que estiguessin més en consonàn
cia amb l’estil de l ’església («Àncora» data esmentada).
Entre el 3 d ’abril i el 5 de juny esdevé un fet lamentable. A mà dreta
de la porta d ’entrada, a l’interior de l ’església, i a un nivell sensiblement

Fig. 9. Petit bronze post-constantinià (330-346 d.C.). Diàmetre màxim 15 mm.

(9) LLUÍS ESTEVA i JOAN VILARET, M o n ed es an teriors al segle V d.C. tro b a d es a Sant
Feliu d e G uíxols i a les seves rodalies, «Estudis del Baix Em pordà», 1987, p. 113.
(10) 1949. Puerta cancela con cristales... 1000 Ptas., Obra de cuentas. Bell-ltoch de A ro (1941).
Des d ’ara, Obra d e cuentas.
(11) Id. 1951. R econ stru ir el cu bierto o pórtico... 1.795,70 Ptas.
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Fig. 10. Durant la restauració de l ’església fou recollida aquesta im posta. Miquel Oliva en
publicà una de semblant procedent de Santa Maria de Roses i la considerà d ’estil pre-romànic
(«Revista de G irona», 1973, núm. 63). Anys després — ignoro quan— fou clavada a la paret
del fons de l ’arcosoli que mira a migdia.

Fig. 11. Abril del 1962. Aspecte parcial de la pared sud amb la porta i la pica beneitera
modernes.
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Fig. 12. La mateixa obertura des de l ’exterior. El porxo, amb bigues de pòrtland, havia es
tat fet el 1951; a la dreta de la fotografia, recolzada a la paret, hi ha la porta ja treta. L’obertura
original probablement era en aquest mateix lloc, més petita i de punt rodó; per tant, la paret
propera no pot ser l ’autèntica.

Fig. 13. A la fotografia anterior el marc de la porta es veu tal com era abans de la seva
restauració. En aquesta, les parets ja són restaurades i col·locats els m untants de la porta. N o 
més falta posar la llinda i canviar el porxo.
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Fig. 14. Conjunt de l ’església i la rectoria. En el llibre O bra d e cu en tas consta: 1946. Factu
ra letra d e la cam pan a con su s accesorios, 2.815. Per tant, sembla que aquesta fotografia de
Pere Rigau fou obtinguda entre 1946 i 1959. Les parets — amb l ’espadanya i el porxo compresos—
eren arrebossades i em blanquinades; el porxo, amb bigues de pòrtland.

inferior, es van trobar les restes d ’un mur que no seguia exactament la
mateixa direcció de la paret. Oliva opinava «que podia ser romà». Al
final d ’aquest mur, a l’angle sud-oest, hi havia un cercle de pedres que
va ser trobat quan rebaixaven el paviment modern, cercle que potser cons
tituïa les restes d ’unes fonts baptismals d ’època anterior. Pensàvem es
tudiar una cosa i l’altra, però quan la setm ana vinent vam tornar a l’es
glésia els paletes havien posat al seu dam unt un carregament de sacs de
material. Una setmana després, quan hi tornàvem disposats a fer-ho, ja
tot havia estat malmès. Malgrat això, Oliva va deixar constància d ’am b
dues restes dubtoses i les indicà a la planta corresponent^2).
Després d ’acomplir les indicacions del senyor bisbe, donem per aca
bades les obres. Queda per a una altra oportunitat fer l’excavació de

(12)

OLIVA, 1962, a la nota 25 diu: A l term in ar la ú ltim a cam pana de restauración que

se ha realizado en Bell-lloc, aparecían res to s de un m uro que no seguia la direcció de! edificio
actual y se hallaba d eb a jo del m ism o a la derecha d e la p u erta de entrada. R estos de m uro
que p o d ia ser rom ano com o lo es un trozo de p a v im e n to de « o p u s testaceu m » aparecido in
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Fig. 15. Plantes de l ’església de Santa Maria de Bell-lloc.
1. Planta-croquis feta abans del 1959 per F.-P. Verrié i Ll. Esteva. L’original conté la majoria
de les mides, però m ’he limitat a resseguir el perfil interior. H an quedat suprimides les dues
arcades de la pared nord i els graons de l ’escala que puja al cor. Les primeres són, evidentment,
les més interessants; per això en altre lloc les presento a major tamany.
2. Planta publicada el 1962 per Miquel Oliva, sense escala ni orientació; en ella deixa con s
tància de la paret romana del subsòl i de les restes d ’unes fonts baptismals, dades que no p o 
guérem confirmar. La planta té dues curiositats: a) Assenyala l ’obertura que com unica la nau
amb les restes ara descobertes, però indica oberta la part immediata a l ’esglèsia, i aparedada
la part nord, essent així que, en realitat, és al revés, b) La pica beneitera és a llevant de la porta
d ’entrada i en una fotografia d ’aquest treball es veu a ponent.
3. Planta publicada per Joan Badia el 1977. Féu servir la d ’Oliva; el seu principal interès
rau a diferenciar, en traç negre, «les parts constructives que es conserven de l ’obra original del
període romànic I» (s. X del seu esquem a). Inclou l ’escala, però no l ’orientació. Crec correcte
el dibuix de Badia; no obstant, recordo que entre A i B i fins a l ’arrencament de la volta, el
parament fou trencat quan hom obrí les dues arcades ara suprimides; també ho fou entre C
i D i entre E i F en eixamplar i ara canviar la porta.

situ hacia el centro d e la iglesia. A l fin a l de la m ism a, en el àngulo in ferior S.O. había un circu
lo d e p ied ra s qu e se hallaron al rebajar el p a vim en to m odern o que se referían seguram ente
a unas fu e n te s bau tism ales m u y antigu as p o r su aspecto, las cuales no se p u d iero n estu diar
bien ni f ija r en el p la n o de p la n ta p o r con ten er encima, cuando las obras, el d ep ó sito d e sacos
d e cem ento. A d v e rtid o y d e c o n fo rm id a d el Sr. E cón om o de! interès i salvaguarda d e aquellos
restos p a ra p ro c ed er a su exploración y estu dio de los m ism os, p ro c e d ió adrede en nuestra
ausencia a la su presión de aqu ellos causando el lam en table resultado de no h aber p o d id o ser
aclarados. Q uiza una exploración m as p ro fu n d a p u ed a su m in istrar algún d a to aprovech able
so b re el/os.
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Fig. 16. Presbiteri de Santa Maria de Bell-lloc abans de la restauració. L’altar i un envà ta
paven el final del presbiteri. El primer era de guix, i el sòl, cobert de m osaic hidràulic. Tot el
conjunt era arrebossat.
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Fig. 17 El m ateix presbiteri un cop restaurat (1961). L’aparell pre-romànic (s. X) es veu en
tota la seva bellesa i sim plicitat. En el centre, l ’arc i la finestra que abans no es veien; els arcs
laterals foren oberts en data posterior (probablement en el s. XII).
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l’amuntegament de restes, cobertes de terra, que hi ha fora l’església, ca
ra a tram untana.
Setembre del 1968. En aquesta data el que llavors era rector —mossèn
Josep Safont— fa posar una peana a l’arcuació nord de l’absis. En rom
pre la paret es troba un fragment de ceràmica de reflexes metàl·lics; això
vol dir que la paret havia estat alterada després del segle XVI.
EXCAVACIONS
Amb m aquinària m oderna, el senyor rector de Bell-lloc, mossèn Jo
sep M.a Cervera, fa treure terra del camp que hi ha a tram untana de la
casa parroquial amb la intenció de deixar una placeta perquè hom pugui
aparcar-hi vehicles. Inesperadament —pels profans— les màquines to
pen amb unes restes que ofereixen resistència. Amb encert, les obres són
parades.
Quan amb els companys del Museu de Sant Feliu coneixem el fet,
no tenim cap dubte: és arribat el moment de fer l ’excavació que teníem
projectada amb els amics Oliva i Sanz (morts ambdós lamentablement
en sengles accidents de carretera) des de feia temps, però que no pogué
rem realitzar perquè aleshores les subvencions eren migrades i
escasses(13).
26-V-1979. Amb Josep Escortell i els germans Sanchiz (Nèstor i Joan)
visitem les restes.
PRIM ERA CAM PANYA D ’EXCAVACIÓ (1982)

El 20 de juliol del 1981 dirigeixo una instància al Director General
del Servei d ’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya; en ella faig constar
que sol·licito «permís per a excavar la zona ratllada en el croquis ací ad
junt, zona que és immediata a l ’església pre-romànica de Bell-lloc, ajun(13)

Com que, amb m otiu de les obres esm entades, es parlà d ’haver estat descobert un jaci

ment desconegut, crec convenient recollir les opinions que hom havia escrit anteriorment a la
descoberta: Al temple de Bell-lloc falta la exploración exterior d el m ism o y de una zon a inm ediata al norte, m as elevada que es d o n d ep u ed en h aber restos de época antigua (OLIVA, 1962);
En una zon a sum ergida p o r tierras al n orte de la iglesia es d o n d e apareceran, sin duda, edificaciones m as antiguas cu yos restos afloran en el talu d escarpado que los oculta (OLIVA, «À n 
cora», Festa Major, 1968); «una excavació com pleta a la paret nord, a l ’exterior de l ’església,
possiblem ent donaria resultats m olt positius» (ESTEVA, «Los Sitios» 23-VII-1972); «Els tre
balls d ’excavació de Bell-lloc s ’haurien d ’estendre també a la banda septentrional de l ’església,
lloc on les terres que han baixat de la muntanya han colgat restes constructives que encara s ’en
devinen» (BA DIA , 1985, p. 377).
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Fig. 18. 1. Dibuix-croquis que acom panyava la instància del 20-VII-1981. Consta de la plan
ta de Joan Badia i d ’un croquis de la zona a excavar.
2. Planta de la part excavada el 1982. Lletra A, nau de l ’esglesiola rom ànica descoberta;
B, peu d ’altar; C, parets de l’esglesiola romànica; D, parets del temple antic; E, basament de
colum na, probablement de l ’edificació més antiga; F, espai entre les parets d ’am bdues edifica
cions; H ’ i H ”, zones per excavar durant la propera campanya; L, paret nord de l ’actual església
de Santa Maria de Bell-lloc.

Fig. 19. Començament de l ’excavació (1982) per l ’extrem de tramuntana. Fotografia de Nèstor
Sanchiz.
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tament de Santa Cristina d ’Aro» (fig. 18). Continuo: «El jaciment pot
ser dels segles III-V d.C., però igualment podria correspondre a l’Alta
Edad M itja, cosa que espero escatir amb l ’excavació corresponent. Avui
això no es pot pas precisar, puix tan sols queda perfilada una paret que
tendeix a tancar-se, al costat de la qual hi hem recollit ceràmica dels se
gles esmentats.— Els treballs a realitzar consisteixen en treure la runa
de la part alta i excavar metòdicament la part inferior, ratllada, que s’in
dica en el croquis.»
Més endavant, comento: «També espero que els materials que puguin
trobar-se podran quedar al Museu Municipal d ’aquesta ciutat, com ha
via concedit el Ministeri de Cultura de M adrid, segons còpia que també
adjunto»(14).
Acompanyo a la instància l’autorització corresponent que signa el sen
yor rector, mossèn Josep M.a Cervera, a qui quedo molt agraït.
El 17-VIII-1981 és extès el permís d ’excavació a nom meu i del meu
amic Narcís Soler i M asferrer^5). En el permís, però, consta: «Els m ate
rials obtinguts en l’excavació s’hauran de lliurar al Servei de Museus de
la Direcció General del Patrimoni Cultural», sense referir-se per res a
la sol·licitud de deixar els materials al Museu Municipal de Sant Feliu.
En aquest punt, tots els meus esforços són debades. En canvi, alguns
museus semblants, de les mateixes terres gironines, tenen aquest permís(I6>, ignoro per quina raó. Confio que algun dia tots els materials tro
bats a Sant Feliu i als seus voltants ingressaran al Museu Municipal guixolenc. Seria una disposició lògica i justa, m ajorm ent en els temps que
la Generalitat esmenta contínuam ent les comarques catalanes.

(14) Com a director del Museu M unicipal de Sant Feliu, el subdirector general d ’arqueolo
gia del Ministeri de Cultura, de Madrid, amb data 27-111-1980, em contestà: «V istos lo s escrito s d el Sr. A lc a ld e P residen te d el A yu n tam ien to de San Feliu de G u íxols y d el Sr. D irector
d el M u seo M u n icip al de la Ciudad, en relación con el d ep ó sito d e lo s m ateriales p ro c ed en tes
d e lo s ya cim ien to s de la C om arca.— E sta D irección General, ten ien do en cuenta las razones
expu estas ha resuelto a u torizar el d ep ó sito en el m en cion ado M u seo d e las p ie z a s qu e sean
h alladas en las excavacion es realizadas en la zona».
(15) Plau-m e deixar constància del meu agraïment al dilecte amic Narcís Soler i Masferrer
per les atencions que en tot m om ent m ’ha tingut, en especial quan, en el curs de les seves visites
al jacim ent, intercanviàvem opinions. D eixo constància, però, que fins aleshores els perm isos
de Madrid venien exclusivament a nom meu cosa que no ha considerat correcte la Generalitat
de Catalunya.
(16) En una confusió haguda entre el Servei d ’A rqueologia (1984) i la Direcció General del
Patrimoni Artístic de la Generalitat de Catalunya (1987) se’m dem ana que entregui al Museu
Comarcal de Banyoles el material trobat en una excavació que no he fet.
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Fig. 20. L’excavació en una fase més avançada.

Fig. 21. Per poder treure millor la runa, passats els primers dies vam seguir l ’excavació al
costat de l ’església de Santa Maria. A l ’esquerra, la porta de la qual ja he parlat anteriorment
segueix sense veure’s en la seva totalitat, puix és tapada per la paret del desguàs; al seu costat,
un contrafort.
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Fig. 22. El reom pliment era nom és de runa, sense teules. A primer terme, els dos muntans
que són els peus de l ’esglesiola romànica excavada.

Com que la Diputació de Girona no concedeix la subvenció corres
ponent fins a primers de desembre, sol·licitem —amb el senyor Narcís
Soler— una pròrroga del permís per a l ’any següent, pròrroga que se’ns
concedeix el 22 de març del 1982,
9-VI-1982. Comencem la neteja del jaciment per la part central
(A)(17). No passa res digne de ser ressenyat per ordre cronològic^18). Re
sultats assolits:
Han quedat al descobert les restes d ’una església romànica d ’una nau
i absis semicircular (fig. 18-2); amida 6 m de llargada per 3,9 d ’amplària

(17) El 9 de juny com encem els treballs, però no els reprenem fins el 16. Des de llavors se
guim ininterrum pidament fins el primer de juliol. Els treballadors fan festa els dissabtes; lla
vors amb el grup del Museu M unicipal de Sant Feliu fem les coses més delicades: netejar les
vores de les parets, de la colum na, del peu d ’altar, i com encem a fer els dibuixos corresponents.
A finals d ’agost el m ateix grup recobreix amb una capa de morter de pòrtland les parets
exhumades.
(18) El senyor rector interí — que ho és efectiu de Castell d ’Aro, m ossèn A gustí Vila— vol
contribuir als treballs i, amb energia car la tasca és dura, arrenca els dos ametllers — es veuen
a la fig. 7 — que enfonsaven llurs arrels en el jacim ent.
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Fig. 23. El conjunt poc abans de finalitzar la primera campanya (1982).

i, al centre del presbiteri, hi ha un peu d ’altar robust (B), amb la típica
cavitat per a les relíquiesO9); el peu no reposa en el paviment, sinó que
és clavat dintre de la roca natural (figs. 34 i 35). Les parets, d ’uns 80-90
cm de gruix, són fetes amb pedres irregulars sense escairar (C) i, pel que
seria interior de l’església, tenen el rejuntat típic d ’incisions fetes amb
paleta sobre l’argamassa; rejuntat que sembla acabat de fer, car les seves
arestes són vives (figs. 24 i 25). Com Joan Badia, crec que aquesta cape
lla o esglesiola romànica és una construcció del segle XK2°).
L’església romànica descoberta té l’absis encarat a tram untana i és
perpendicular a la coneguda església pre-romànica de Santa M aria, que
mira a llevant.
El conjunt era ple de runa, sense gens de terra si exceptuem la capa
superficial exterior (fig. 22); per això quan les pedres i el morter eren
separades de les restes, semblava com si les parets romàniques acabessin
de ser fetes, com he dit.
Les parets circulars exteriors —espais D—, que havien estat el motiu
de l’excavació, també són de pedres irregulars lligades amb morter de calç,
i tenen un gruix d ’uns 40-50 cm. No hi ha dubte: pertanyen a una edifi
cació més antiga.

(19) «El dipòsit de les relíquies estava obert en la part anterior del soport de l ’ara o en la
m ateixa ara, anant tapada aquesta cavitat amb una làpida molt ben ajustada». JOSEP GUDIOL i C U N ILL , N o cio n s d ’arqu eologia sagrada catalana, 2 a edició, p. 156.
(20) BA D IA , 1985, p. 521.
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Fig. 24. Interior de la capella o esglesiola romànica excavada, paret de ponent. L’argamas
sa té — ben vives— les incisions fetes amb la paleta per donar una certa regularitat a les pedres
irregulars usades.

Fig. 25. Conjunt de la m ateixa paret on es veu el paviment i es distingeix un xic la banqueta
interior de la qual es parla en el text.
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Fig. 26. El presbiteri ja net. A primer terme es veu el paviment — d ’uns 2 cm de gruix—
que cobria tota la part romànica. U n petit eixam plam ent (part d ’un m inso arc triom fal?) mar
ca la separació entre l’absis i la nau. A ras del paviment s ’observa una filada de pedres i a uns
60 cm més am unt, la paret presenta un lleu sortint, potser la resta d ’una segona banqueta que
és a nivell de la part quadrangular del peu d ’altar.

Fig. 27. El peu d ’altar era de planta quadrada. Crec que originàriament tenia forma més
o menys prism àtica i que ara nom és se’n conserva una part. Tot ell era cobert d ’arrebossat,
del qual encara en resten importants fragments. Vegeu-ne més detalls a les figs. 34, 35 i 36.

85

24

LLUÍS ESTEVA i CRUANAS

Fig. 28. Aspecte del conjunt a les acaballes de la primera campanya (1982). A la dreta, el
mur circular o restes més antigues; a primer terme, les de l’església romànica excavada. La ban
queta d ’ambdues parets és ben visible i quasi són a igual nivell. A la part superior, dos contra
forts. A l’esquerra superior, la porta que unia l’església actual amb les restes ara excavades;
a la seva part superior esquerra, el forat que permet observar detalls de l ’obertura. A l’interior,
les restes de la paret d ’aguant que ha quedat suprimida perquè no tenia ja cap utilitat; per això
la porta aparedada ara es veu en la seva totalitat.

La construcció circular fou trencada quan hom construí l’església ro
mànica suara descoberta (figs. 18, 28 i 29). El poc gruix de les parets
circulars indica que l’edifici no era cobert amb cúpula, sinó mitjançant
un embigat.
Entre l’església antiga (D) i la romànica (C) queda l’espai lliure (F),
amb terra i pedres.
Altrament, als peus de la romànica —que són al costat dels de la
circular— hi ha el basament d’una robusta columna, també circular (E),
igualment feta amb pedres irregulars i morter de calç, que pertany al con
junt antic; potser on reposaven les bigues de la coberta. Les restes romà
niques i les circulars són deslligades, com es veu en una de les fotogra
fies (fig. 45).
Tenim, per tant, les restes d ’una edificació antiga de la qual hem tro
bat unes parets circulars, altres rectes i el basament d ’una robusta co86
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Fig. 29. Un altre aspecte del mateix conjunt.

lumna. Penso, però, que hi ha altres dependències encara per descobrir.
En conjunt, calculo que hem tret uns 95 m3 de runa i terra<21).
SEGONA CAMPANYA D ’EXCAVACIÓ (1984)

Desembre del 1982. Sol·licitem permís per a dur a terme la segona
campanya, permís que ens és concedit el 4-III-1983. Però com que no
hem aconseguit cap subvenció, a finals del 1983 demanem la renovació
del permís, que ens és concedit el 6-III-1984; ara la Generalitat de Cata
lunya subvenciona l’excavació.
20-VI-1984. Comencem els treballs. Aquesta és la tasca feta:
Ha estat netejada de runa la part del jaciment que mira a llevant i
ha quedat al descobert una dependència fins ara ignorada (H de la fig.
30; també 31, 44 i 45), a l’interior de la qual s’hi conserva un pilar robust

(21)
Aquests dies, en un acte organitzat pel senyor ecònom, Josep M a Cervera, i presidit
pel senyor bisbe, doctor Jaume Camprodon, i per l’abat de Solius, Dom Edmon M. Garreta,
foren descobertes dues plaques de ceràmica —una al porxo de l ’església i l’altra a l’extrem de
la rectoria, davant de la placeta immediata al jaciment arqueològic— amb el nom del que fou
eminent pedagog Baldiri Reixac i Carbó (Bell-lloc d ’Aro 1703— Ollers, Gironès 1781), «Ànco
ra» 19-VIII-1982.
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Fig. 30. Planta de l ’excavació després del 1984. H a quedat al descobert una dependència
fins llavors ignorada (H ), a l ’interior de la qual hi ha un segon peu d ’altar (I); les pilastres J
i K (aquesta encastada a la paret de l’església actual) aguantaven un arc — probablement de
ferradura— que tancava la dependència. Quan era oberta, la porta (L) unia el tram excavat
i l ’església actual. Els núms. 1 indiquen els tres contraforts de la paret nord, i els núms. 2, la
paret alçada el 1931 per a aguantar el terraplè, paret que ha estat elim inada. En els espais H ’
i H ” hi ha quatre arrencaments d ’arcs (a,b,c i d) amb senyals d ’encanyissat. El més ben conser
vat (a) com ença a 1,30 m del nivell del sòl i en té 92 d ’amplària màxima; són centrats en refe
rència a la colum na (E) i a l’entrada de l ’esglesiola rom ànica (A). L’arrencament (a) era unit
a (c), i (b) a (d) m itjançant arcs de mig punt perpendiculars a la coberta — també de punt rodó—
de l ’església rom ànica (A).

quadrangular (I), sens dubte un altre peu d ’altar (fig. 36). També queden
nets els espais H ’ i H ”, en els quals es conserven quatre arrancaments
d ’arcs, (a, b, c i d), dels quals dono més notícies a l’epígraf de l’esmenta
da fig. 30.
A la paret nord de la nova dependència, dintre de l ’espai H, hi ha,
adossada, una pilastre de secció quadrada de 50 cm de costat (J), davant
d ’una altra (K), que és encastada a la paret de l’església actual i que també
amida 50 cm. Però així com la primera es conserva fins a una alçària
que no arriba a la imposta, la segona conserva, ben visibles, tant la im-
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Fig. 31. Segona campanya d ’excavació (1984). Espai H . Queda al descobert una estança de
3,3 per 2,70 m, delimitada per una obertura de la qual se’n conserven els dos brancals. El del
nord (J) és escapçat; en queda un bon fragment però no arriba a la im posta (fotografia 1).
El del sud (K) és encastat a l ’actual fàbrica de l ’església (fot. 2); se’n conserva el m untant i
la im posta — de 20 cm de gruix— i part de l ’arc, que probablement era de ferradura. Entre
els dos brancals hi ha les restes del marxapeu corresponent (fot. 1). Les parets — i l ’arc de ferra
dura tam bé— eren cobertes d ’arrebossat, del qual a les fotografies se’n veuen diversos frag
ments. La primera fotografia reprodueix parets ara exhumades; les de la segona eren visibles
des d ’antic. En aquesta darrera no es veu el marxapeu perquè hom l’havia romput en fer el desguàs.

posta com l ’arrancam ent de l’arc, que probablement abans era arrebos
sat. Per tant, el cancell anava de pilastra a pilastra (J i K), tenia a cada
una d ’elles una imposta de 20 cm de gruix, d ’una sola peça, entre cada
brancal i l’arc que versemblantment tenia form a de ferradura. A l’exte
rior i a nivell baix de la paret orientada a llevant, l’estança o absis té un
arc de rajols que hom havia rom put parcialment en fer el desguàs ja es
mentat (fig. 42).
A la paret de tram untana, per l ’exterior de l’actual església de Santa
M aria, hi ha una arcada, o portal de mig punt, que sempre he vist aparedat (figs. 21, 28, 29, 32, 33 i 40): amida 2,37 m d ’altura i 2,43 d ’amplada.
Aquesta obertura (L per l’exterior i M per l’interior) ve quasi davant de
la columna (E), però descentrada; és entre l’església pre-romànica a migdia
i les restes suara excavades a tram untana.
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Fig. 32. Fotografia antiga del portal que uneix l ’església pre-romànica amb les actuals res
tes excavades. A leshores no era possible retratar-lo tot, perquè la paret que aguantava les terres
— es veu a primer terme— ho impedia. La remarcable amplària de l ’arc fa que les dovelles no
siguin massa pronunciades. L’obertura només era —i és— tapada del costat de l’església de Santa
Maria.

Des d ’antic, l ’església tenia bona part de la paret nord tapada per les
terres del camp limítrof. Això, evidentment, donava hum itat a l’edifici.
Per tal d ’eliminar-la, el 1931 hom obrí una rasa entre l’església i les terres
immediates, alçà una paret de sosteniment i construí un desguàs d ’obra
(figs. 8, 28, 30 i 32). En el curs d ’aquesta campanya la paret esmentada
(núms. 2 de la fig. 30) ha estat suprimida per innecessària; en canvi, queden
el desguàs i els contraforts que continuen essent d ’utilitat.
En el curs de les dues campanyes —1982 i 1984— hem posat al des
cobert les restes de les construccions esmentades. Ben poca cosa, car ens
hem limitat a treure runa.
Feta l’excavació projectada i no com ptant amb mitjans per a deixar
el jaciment ben endreçat, la Diputació de Girona s’ha fet càrrec de les
obres següents, algunes de les quals no eren programades: traslladar les
runes i deixar la placeta endegada; completar l’arc de rajols (fig. 42); co
brir amb morter de pòrtland la part superior de les parets descobertes
durant aquesta campanya; posar una vorera per evitar que els vehicles
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Fig. 33. Detall parcial del m ateix portal. El 1961 férem lliscar l ’obra que tapa l’obertura.
Les dovelles són parcialment treballades i rejuntades — com l’aparell veí— mitjançant argamassa
a la qual marcaren, amb la paleta, les incisions que tendeixen a convertir les pedres irregulars
en carreuada de tipus pre-romànic i romànic. És evident que l ’arc i la paret són d ’igual època.
Fig. 34. Planta i alçats dels dos peus d ’altar (B, I). Probablement am bdós tenien forma pris
m àtica, que és indicada amb ratlles discontínues. El primer (B) té la peça bàsica clavada en
el sòl (22 cm dins de terra i 15 dins del granit) tècnica igual a la usada per a clavar les lloses
verticals en els sepulcres m egalítics de la comarca; el segon (I) no va ser excavat. A l ’alçat núm.
2 es veu la cavitat, rom puda, per a posar relíquies.
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Fig. 35— 1. En el curs de la tercera campanya d ’excavació (1985) fou oberta la cala núm.
1 fins a deixar vist el peu d ’altar, que és trencat en els seus 60 cm superiors. L’arrebossat al
qual ja m ’he referit, encara es conserva i aguanta, en p osició horitzontal, un bipedal romà.
2. El mateix peu d ’altar. Detall de la cavitat per a posar relíquies.

arribin al jaciment i, per últim (fig. 39), consolidar l’espadanya de Pesglésia(22). Per contra, no s’acceptà la restauració de la coberta de l’esglé
sia, cosa que demanà el senyor rector actual, mossèn Pere Hugas, a cau
sa dels diversos degoters que l’església pateix (i segueix patint quan re
dacto aquestes ratlles, en perjudici de la seva bona conservació).
El 7 de desembre visiten el jaciment mossèn Prats( + ), en nom del
bisbat, i Narcís Soler que van acompanyats de l’aparellador de la Dipu
tació, senyor Simon. Poc després —el dia 19— van comprovar el resultat
de l’excavació-restauració els senyors següents que havien propiciat amb
interès les obres empreses per la Diputació: Joan Saqués, Albert Juano
la, Joan de Ribot i l’esmentat senyor Simon; hi foren presents el senyor
rector i l’autor d ’aquestes ratlles.

(22) «1946. Factura letra d e la cam pan a y su s accesorios ... 2.815 P tas». Obra de cuentas.
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Fig. 36. D os aspectes del segon peu d ’altar descobert (I) en els quals es veu la base qua
drangular de pedres irregulars unides amb morter, del qual sobresurt una pedra més volum ino
sa. Probablem ent el peu, amb el temps, perdé una part del seu volum que era de form a prism à
tica; damunt seu, reposava l ’ara.
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Fig. 37. Planta de les cales — 1 a 8— fetes el 1985. A la darrera hem trobat uns fonam ents
que potser són part dels de l ’absis de ponent, segons la hipòtesi de Joan Badia. Per primera
vegada presento unides les dues plantes: la de l ’església pre-romànica de Santa Maria i la de
les restes suara excavades. En el dibuix ja hem prescindit dels tres contraforts, de la paret que
aguantava les terres i del desguàs per on s ’escorrien les aigües de pluja; així la planta queda
més senzilla i més entenedora.

TERCERA CAM PANYA D ’EXCAVACIÓ (1985)

El 30-XII-1984 demanem el permís; ens és concedit el 10-VI-85. Sub
venció de la Generalitat de Catalunya.
Les excavacions comencen el dia 11 de setembre i acaben el 20. Re
sum de la tasca feta:
Durant la campanya hem fet 8 cales que indico a la planta ací adjun
ta amb puntejat i numeració correlativa del núm. 1 al 8 (fig. 37).
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Fig. 38. Planta del conjunt d ’edificacions de Bell-lloc d ’Aro — amb nom és els elem ents
bàsics— després de la segona campanya d ’excavacions (1984). Els peus d ’altar (B, I), l ’arc de
ponent (hipòtesi Badia), els fonam ents (fig. 43) i els graons (fig. 52 i 53) no són definits degut
als dubtes que s ’exposen en el text. La part discontínua de les parets 1 i 2 (fig. 52) hauria de
continuar per la fornícula; per no alterar la seva estructura he preferit deixar-ho així.
E dificació d ’època visigòtica de tradició paleocristiana.
Parts conservades del temple pre-romànic (meitat s. X).
Esglesiola rom ànica (s. XI).
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Fig. 39. 1985. Conjunt de rectoria i església. La unió dels dos edificis no permet un estudi
total de l ’absis. Fotografia tirada quan s ’estaven fent les cales, de les quals se’n veuen dues —
núms. 2 i 3— ; també es distingeix l’arc de rajols a la paret oriental de l ’estança H i la vorera
que delimita el conjunt.

Cala núm. 1. Amida 70 per 180 cm. Vam aprofundir fins a sota la
columna circular, que té una profunditat d ’un metre. Fonament tant ro
bust devia haver de sostenir pressions molt fortes: bigues, cobertes, voltes...
Vam rompre el paviment que hi havia a la superfície i que tenia 2
cm de gruix. A 22 cm trobem sauló, això és, roca de granit descomposta.
Arribem a l’extrem inferior del peu de l ’altar que reposa dins la roca na
tural (fig. 34 i 35). Hom havia fet un forat a la roca i a dintre hi havia
col.locat el peu d ’altar; així quedava ben segur. Al costat de la cara sud
del peu esmentat hi ha una pedra de forma cúbica irregular de 20 cm
de costat; segurament tenia funció ritual puix, com la cara de ponent
de tot el peu de l’altar, és coberta per un mateix arrebossat. Per tant,
la col·locació de la pedra en el lloc que ocupa, era intencionada(23).

(23)

La peça principal del peu d ’altar és enterrada 34 cm des del paviment (22 dins de terra

i 12 dins de granit) i sobresurt 114 cm. Per tant, té una alçària total de 148 cm. Aquest peu
d ’altar presenta un arrebossat que acaba a nivell del paviment (figs. 34 i 35).
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Fig. 40. En aquesta fotografia es veuen el muntant encastat entre l’absis i la nau; el conjunt
del parament —alterat a la part alta i autèntic a la baixa— i els dos contraforts. També la porta
per la qual es passava d ’una església a l’altra.

Cala núm. 2. Arribem sota els fonaments de la paret. D ’ací a la
banqueta = 70 cm; d’aquesta a la part superior de la paret conservada = 115
cm. Total = 185 cm.
Cala núm. 3. Els fonaments són a 65 cm sota la banqueta; d ’aquesta
a la part superior de la paret = 66 cm. Total = 131 cm.
Cala núm. 4. Agafa part de l’edificació antiga i de la romànica. Mi
des: 75 més 35 = 110 cm a la primera i 75 més 70 = 145 a la segona.
La banqueta de la primera és 25 cm més alta que la de la segona (figs.
28 i 29).
Cala núm. 5. Com l’anterior, agafa paret de les dues edificacions es
mentades. Dades de la primera: 70 més 60 = 130 cm; reposa sobre sauló. Id de l’edificació romànica : 60 més 70 = 130 cm. La banqueta de
la primera és 15 cm més alta que la romànica.
Cala núm. 6. De la banqueta exterior a l’acabament dels fonaments
70 cm sobre el sauló, més 60 a la part alta de la paret = 130 cm en total.
Cala núm. 7. Per si la paret de l’edificació antiga es ficava dins del
camp proper, vam fer aquesta cala que donà resultat negatiu, puix no
més hem trobat terra.
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Fig. 41. El conjunt, ja net, es veu amb tot detall. A primer terme — començant per l’esquerra—
la paret de l ’estança H, la circular i la romànica. Al centre, la rectoria, l ’absis, el muntant que,
interiorment, es correspon amb l ’arc triom fal i que separa l ’absis esmentat (a l ’esquerra) i la
nau (a la dreta); també dos contraforts i, entre ells, la porta de la qual he parlat repetidament.

Fig. 42. Paret oriental de l’estança H. Arc de rajols, restaurat; havia estat romput en fer
el desguàs que es veu a la part alta, entre l ’església i la paret ara elim inada.

98

L’ESGLÉSIA DE BELL·LLOC D ’ARO

37

Fig. 43. Fonam ents que poden ser del segon absis, segons la hipòtesi de Joan Badia. Quan
el 1962 es va reforçar la base de la paret — el fonam ent nou es veu a dreta i esquerra de la
fotografia— aquestes restes ja foren descobertes (i conservades), però ningú no els va donar
im portància. A la part alta superior, dreta, després de les dues pedreS de la paret, segueix un
espai buit; és on acaba la paret original, segons Badia. Pel que es veu a la fotografia, l ’hipotètic
absis de ponent cauria amb exactitud sobre e/s fonam ents descoberts.

Fig. 44. Paret nord exterior de l ’estança H. De la banqueta a la part inferior dels fonam ents
hi ha 70 cm i a l ’extrem superior 115. L’aparellat és de filades de pedres sense escairar. A darrer
terme, la paret de l ’església.
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Fig. 45. A l ’esquerra, la m ateixa paret es veu trabada a la circular (part baixa del centre
de la fotografia) perquè són d ’una mateixa edificació; en canvi és desenganxada de les restes
romàniques (part alta del centre dreta).

Cala núm. 8. El meu company Badia, el 1977 formulà la hipòtesi que
l’església pre-romànica de Bell-lloch havia tingut dos absis contraposats.
El moment era propici per a intentar la seva comprovació. Aquest és el
resultat de la cala: A l’exterior de la paret de ponent vam trobar —darrera
el que Badia anomena arc triomfal de ponent— uns fonaments molt forts
que amiden 70 cm de gruix (nord-sud), 40 d ’amplària (est-oest) i 40 d ’al
çària (fig. 43). Fonaments importants si tenim en compte que les edifi
cacions pre-romàniques quasi no en tenien. Descoberta que sembla con
firm ar el criteri de Joan Badia. Però ni enfront de l’altre m untant ni en
lloc més de la cala no vam trobar altres restes de fonament. Val a dir,
però, que no vam fer-ne cap en el camp proper perquè no havíem sol·li
citat el permís corresponent del propietari. En tornaré a parlar més
endavant.
FIN A L DE LES EXCAVACIONS (1986)

En data 30-XII-85 sol·licitem permís per a «una quarta i potser últi
ma campanya d ’excavacions arqueològiques a l’interior de l ’actual es-
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Fig. 46. Paret nord interior de l ’espai H ”.A la dreta, el parament presenta incissions a l ’ar
gamassa; pertany a l ’esglesiola rom ànica. A l centre i a l ’esquerra l ’aparell és m es bast, fet a
base de filades de pedres sense escairar que havien estat arrebossades (encara se’n veu un bon
fragment); pertany a l ’edificació circular. La unió d ’am bdós tipus de paret és ben manifesta.
A 1,30 m d ’alçària de la part romànica hi ha un arrencament d ’arc que s ’avé amb un altre de
la paret oposada (església de Santa Maria).

glésia, immediata al lloc on hem fet les excavacions anteriors. Aquesta
excavació la demanem després d ’haver visitat el jacim ent amb el doctor
Pere de Palol que és qui més ha insistit a dur-la a cap». I seguim: «L’es
pai fins ara excavat ha deixat vistes tres esglésies: l ’antiga (que ara no
ens atrevim a datar); la que està en ús (probablement del s. X), i una
altra (del s. XI) plaçada dam unt de la primera».
En data 4-VI-86 el Director General del Patrimoni Artístic ens
comunica:
«Vist l’informe desfavorable del servei d ’Arqueologia, de data 4 de
juny de 1986 en el qual fa constar que No es considera convenient co
mençar una actuació arqueològica a l’interior de l’església. Caldria
replantejar-se el pla de treball i elaborar un programa global i detallat»
«He resolt NO AUTORITZAR la realització d ’excavacions arqueològi
ques... a Bell-lloc d ’Aro».
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Fig. 47. 1985. Conjunt de les dues edificacions posades al descobert al nord de l’església
de Santa Maria. Final de les excavacions.

Davant de la im portància rellevant que tenen ara les excavacions de
Bell-lloc, considero lògic el plantejam ent del Director General del Patri
moni Artístic, i confio i demano que altres persones acabin les excava
cions el més aviat possible.
Crec que aquestes haurien d ’estendre’s a l’interior de l’església, al seu
davant pel costat de migdia i al camp de ponent on, quan s’hi llaura,
l’arada arrenca fragments de paret, segons va contar-me darreram ent el
pagès que aleshores el treballava. Però també completar les excavacions
a l’interior de l ’esglesiola romànica —una cala al costat de cada paret
lateral— i als espais H, H ’ i H ” llocs als quals el 1985 no vaig donar
importància influït sens dubte pel nul resultat de les vuit cales practicades.
DARRERES OBSERVACIONS
El treball fonamental —donar compte de la restauració de l’esglèsia
de Santa M aria de Bell-lloc i de les excavacions efectuades a les seves
cares nord i occidental— és acabat. Aquests són els detalls observats
darrerament:
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PORTAL L

Pel nord, la fàbrica de Santa M aria amida 115 cm de gruix i el marc
del portal, de pedra, 50. Per tant, queden 65 cm que, pel que es veu per
un forat de la part superior esquerra, costat de llevant, són de reompliment desordenat de pedres irregulars i morter. Això fa creure que el por
tal, mirat des de fora (nord), era en gradació creixent fins a ocupar els
115 cm del gruix de la paret.
En el forat del qual acabo de parlar, una sola pedra separava les parts
interior i exterior de l’església. Servint-nos d ’una escarpra vam fer-la saltar
i poguérem am idar el gruix ja esmentat de la paret; també vam com pro
var que l’enrajolat interior del temple és 35 cm més baix que l’actual m ar
xapeu de la porta; el desnivell és quasi segur que es guanyà m itjançant
un o dos graons. Per si més endavant fos convenient fer alguna compro
vació vam fer, amb escarpra, un senyal horitzontal al m untant exterior
del portal, i vam passar el mateix nivell a l’interior del temple on vam
fer un altre senyal, també amb escarpra.
La gradació creixent és l’únic argument que sembla acceptable per
a explicar que una paret de 115 cm tingui uns m untants de només 50 cm
de gruixària. Al meu entendre, el portal, passats els 50 cm, s’eixampla
en angle recte; per aquest motiu des del forat no es veuen més que els
50 cm primers, de pedres rejuntades. Per tant, si el portal té 243 cm d ’amplària a l’exterior, en tenia més a l’interior del temple, i també més alçària.
L’intradós de l ’arc és encofrat; en canvi, els m untants tenen el rejun
tat fet amb paleta, com la resta de la paret exterior immediata: arc i pa
ret són contemporanis. El portal és considerable car amida 237 cm d ’al
çària i 243 d ’amplària, mides gens freqüents en esglésies com la de Bell-lloc.
EN T ER R A M EN T S

Quan el 1985 vam fer 8 cales, estava convençut que trobaríem enter
raments, especialment a la núm. 1 (fig. 37). L’absència total de sepultu
res em va desanimar i, en conseqüència, les recerques foren abandona
des. Ara, —passats 3 anys—, recordo la necròpolis plaçada entorn del
temple paleocristià de Sant Feliu de Guíxols i la de l ’esglesiola paleocristiana de Santa Cristina d ’Aro, i em sembla que els enterraments no han
de faltar a Bell-lloc. Per això crec que caldria excavar a ambdós costats
de la cala núm. K24), a l’aula H i als espais H ’ i H ” preferentment.
(24)

A am bdós costats d ’un absis de Santiago de P eh alba (León) hi foren enterrats San

G en adio i San U rbano, i a la basílica de C abeza de G riego (Saelices, C uenca) hi ha així mateix
dos enterraments d ’igual disposició. Podria ésser que, com allà, a Bell-lloc hi hagués també
algun enterrament im portant en els dos indrets que, precisament, vam deixar sense excavar.
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PEUS D ’ALTAR

En els altars pre-romànics sembla que el celebrant es col.locava de
cara als feligresos; per tant, entre l’altar i el fons de l’absis (25l En can
vi, en els romànics, es posava d ’esquena als fidels, de cara al fons de l’absis
(26).

Si els antecedents esmentats a les notes anteriors són vàlids —coneixem
un sol cas per a cada època—, ^de quan hem de considerar els dos peus
d ’altar de Bell-lloc?
Si ens fixem en la posició dels dos peus d ’altar exhumats, com pro
vem que el peu (I) no pot ser pre-romànic perquè al celebrant no li que
dava lloc per a exercir el seu ministeri de cara als feligressos. A l’altre
peu d ’altar (B) li passa el mateix si pertany a l’esglesiola romànica. Lla
vors tindríem que els dos peus d ’altar són romànics, això és, que els celebrants es col·locaven d ’esquena als creients. Però si el peu (B) era de l’edi
ficació circular, el sacerdot podia col.locar-se d ’esquena a l’absis, car hi
havia lloc suficient (més d ’un metre).
Tenim, doncs, que si la regla és certa —cosa probable, però no sé si
absolutament certa, perquè em baso només en dos testimonis, bé que
excepcionals— l’altar (I) era romànic i el (B) podia ser pre-romànic si
corresponia a les restes circulars i romànic, si a Pesglesiola d ’aquesta època.
Ambdós peus d ’altar probablement tenien forma prismàtica quadran
gular dam unt dels quals hi havia l’ara corresponent. El que els resta no
és més que una part del peu original.
TROBALLES

És curiós. Durant la restauració de l’església (1959-62) vam trobar la
ceràmica que l’any passat estudiaren Castanyer i Tremoleda (veg. la nota
8). Recordo encara dues caixes més, plenes dels fragments més delicats
—especialment sigillata—, caixes que no sé on van anar a parar, car no
són al Museu Municipal de Sant Feliu i no les han trobades al de Giro
na. En canvi, durant les tres campanyes d ’excavació (1982-86) només vam
trobar el poc material que detallo a continuació:
1
peça de collar, de vidre, de 4,5 mm de diàmetre, 1,5 de forat i 3 d ’al
çària, amb belles irisacions. Probablement d ’època romana.
(25) Quan l ’arquitecte Camil Pallàs explorà l ’església de Sant Cugat del Racó (Navars, Ba
ges) trobà un paviment romànic que tapava un peu d ’altar pre-romànic, els voltants del qual
eren gastats per l ’indret intermedi entre l ’altar i l ’absis; per tant, en el pre-romànic el celebrant
es posava de cara als fidels.
(26) En un pergamí de Sant Martí del Canigó, datat el 1195, es veu el cel.lebrant en aquesta
posició. Aquesta notícia i l ’anterior m ’han estat facilitades pel doctor Joan Ainaud.
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Fig. 48. Perfil dels dos fragments de tègules i fotografia de la ceràmica trobada a Bell-lloc.

2
fragments de tegules romanes de les formes reproduïdes a la figura
adjunt. S’adiuen bé amb la ceràmica que correspon a l’esmentada nota
núm. 8.
1 fragment de cassola. Diàmetre de la boca, 23/24 cm. Pasta grisa,
ben cuita, amb desgreixants de quars i mica, i engalba negra a ambdues
cares. Per l ’exterior és espatulada. Coll lleugerament inclinat enfora i amb
la part superior plana; llavi arrodonit.
1 fragment d ’olla o gerra. Diàmetre de la boca, 18 cm. Pasta amarronada amb desgreixants de mica i quars. A l’interior, engalba negra mate.
Coll lleugerament inclinat cap enfora i llavi bisellat.
No m ’atreveixo a donar la cronologia d ’aquests dos fragments; no
m ’estranyaria, però, que fossin —especialment el segon— d ’època molt
reculada, avui difícil de precisar.
HIPÒTESI DE JOAN BA D IA

És prou coneguda aquesta interessant hipòtesi. Segons creu, l ’esglé
sia pre-romànica tenia dos absis. Aquestes són les seves paraules: «tenim
per cert que Santa M aria de Bell-lloc era un temple d ’una nau amb dos
absis de planta de ferradura, un a cada extrem. L’absis de llevant és el
que es conserva. El de l ’extrem de ponent s’ensulcià o fou enderrocat;
en resten l’arc triomfal i un petit tram de la volta». Més endavant, opi
na: «Una excavació estem segurs que descobriria vestigis dels fonaments
de la part desapareguda»(27). I a la segona edició, 1985,p.521, nota 2 bis,
vist el resultat de les meves excavacions del 1985, diu que ha aparegut
una resta «suficient per confirm ar que la nostra hipòtesi sobre l’existèn
cia del dit absis esbossada al vol. 1, és encertada».

(27) Badia, 1977,p.377-l.
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Fig. 49. Una de les diferències entre l ’arc triomfal de llevant i l ’arc de ponent: el primer,
fins la paret de la nau, am ida un metre; l ’arc de ponent, 50 cm. El de llevant, tot seguit inicia
la ferradura de la planta vers orient, de manera que a 95 cm — on ara hi ha les fornícules
rom àniques— l ’amplària del presbiteri guanya 35 cm, 17,5 per cada costat. Per contra, l ’arc
de ponent és de parets paral·leles: amida 450 cm tant a l ’inici com al final. Part positiva: els
fonam ents són exactament a l ’indret per on passaria l ’absis de ferradura si aquest hagués existit.

Badia, per tant, dóna per segura la seva hipòtesi. En canvi, a la tro
bada d ’especialistes que tingué lloc l ’any passat<28) algun d ’ells la refusà
de ple, malgrat que els fonaments d ’edificació (fig. 43) eren a la vista.
Crec que no és encara el moment de donar-la ni com a segura, ni
com a equivocada. Cal tenir-la en compte: observar tots els detalls, tant
els presents com els que es veuran en el futur. D ’entrada, crec que el sol
plantejam ent de la hipòtesi ja representa una valuosa aportació de Joan
Badia, car abans d ’ell ningú no l’havia formulada. No sé de cap investi
gador que hagués donat importància a l’arc de ponent.
Al meu entendre, l’estudi de la hipòtesi descobreix dades positives,
però també en descobreix d ’altres que són de dubtosa interpretació. Això
ha obligat i obligarà els investigadors a filar prim. És el primer mèrit
de Joan Badia.
Abans de redactar els arguments en pro i en contra de la hipòtesi,

(28)

«Arquitectura a Catalunya. Segles IX, X i primera meitat de l ’X I», 17 a 21 de març

de 1988. Centre Cultural de la Mercè. Girona. Simposi internacional.
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amb els meus col·laboradors Joan Sanchiz, Josep Escortell i Francesc
Aicart vam traslladar-nos a Bell-lloc on examinàrem els arguments pu
blicats per Joan Badia i les meves observacions pròpies. Vuit dies des
prés vaig tornar-hi amb el meu amic Badia i vam canviar opinions du
rant bona part de la tarda. Dic això perquè el que escriuré tot seguit re
flecteix el meu criteri particular, bé que lleugerament m atitzat a conse
qüència de les converses tingudes amb els meus esmentats amics.
Arguments a tenir en compte:
1. Argument molt positiu: la presència de restes de fonaments en el
lloc on —si la hipòtesi és certa— hi havia l’absis de ponent (fig. 43 i cala
núm. 8 de la fig. 37). Recordo, però, que no hem trobat cap resta a la
part oposada.
2. L’arc triomfal de llevant amida 350 cm d ’am plària i el de ponent
450, és a dir, un metre més que el primer. Aquesta diferència d ’amplària
fou un dels principals arguments al.legats per alguns assistents al Sim
posi Internacional esmentat, per a refusar la hipòtesi. Al meu entendre,
la diferència d ’am plària no la desqualifica perquè a la basílica de San
Pedro Alcàntara (La Vega del Mar. Màlaga) —també d ’absis
contraposats— els arcs respectius amiden 430 i 350 cm i a la de Casa
Herrera (Mérida, Badajoz) n ’amiden 530 i 430(29). En canvi, a l’esglèsia
mossàrab de Santiago de Penalba (León) els dos absis contraposats són
quasi iguals(3°).
3. L’arc triomfal de llevant —com diuen Oliva i el mateix Badia—
no és trabat amb el mur de la nau(31); el de ponent, al meu entendre, sí.
4. L’arc triomfal de llevant —que a la planta amida 350 cm
d ’am plària— tot seguit incia la ferradura vers orient, de manera que a
95 cm —just on ara hi ha les dues fornícules romàniques— l ’amplària
és de 385; és a dir, ha guanyat 35 cm, 17,5 per cada costat. Per contra,
l’arc de ponent no inicia la form a de ferradura, sinó que té les parets
paral·leles: amida 50 cm tant a l’inici com al final (fig. 49).
Igual passa en els alçats longitudinals: arc de ferradura al de llevant
i sembla recte al de ponent.
5. L’arc de llevant és de mig punt; el de ponent és passat de radi, se

(29) PERE DE PALOL, A rq u eo lo g ia cristiana de la E spaha rom ana, siglos / V-VI, 1967,
ps. 72 i 77.
(30) JAIME-FEDERICO ROLLAN ORTIZ, Iglesias m ozàrabes leonesas, Ed. Everest, 1983,
León, p.32.
(31) la nave es in depen dien te de la cabecera, no tiene trabazón con ella (OLIVA, « À n co 
ra», F.M. 1968); «el mur de la nau no està trabat amb el de l ’absis» (BA D IA , 1977,p. 376-1).
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gons el mateix Badia(32). Diferència que tampoc no és cap argument
decisiu.
6. Les esglésies amb dos absis oposats perseguien una finalitat utili
tària: disposar d ’un espai supletori per a les necessitats del temple; so
vint tenien finalitat «funerària martirial», segons Badia (p. 377). No sem
bla pas aquest el cas de l ’església de Santa M aria, puix ja disposava de
dues aules més: les del temple més antic. Una església com la de Bell-lloc
sembla que no necessitava un quart absis.
7. Els m untants de l ’arc triomfal de llevant són de carreus de mides
i de rejuntat correctes en aquest tipus d ’obres. A l’arc de ponent són de
pedres mal treballades (alguna, potser procedent d ’una construcció d ’èpo
ca anterior, és ben escairada) i el rejuntat és deficient, amb claps de morter
que accentuen l ’aspecte bast del conjunt.
Els arcs també són diferents. El de llevant és de dovelles ben propor
cionades i rejuntat correscte. El de ponent dóna una impressió quelcom
feixuga, en especial perquè les dovelles són quasi tan altes com estretes
(àdhuc n ’hi ha alguna —fig. 5, dovella 5 per sobre del tirant— que sem
bla col.locada malament, car té més amplària que alçària). Més que passat
de radi, sembla un arc lleugerament aixafat. Al meu entendre, l’arc triomfal
de llevant és obra d ’un artesà que coneixia bé l’ofici; el ponent, el d ’un
operari matusser (veg. les figs. 2, 5 i 17).
Aquesta diferència, però, tampoc no decideix res perquè —com em
deia Badia— l’arc triomfal, més im portant sempre, era obrat pel millor
artesà; per això era el més ben fet. Altrament cal tenir en compte que,
tal vegada, els arcs no tenien l’aparellat vist; potser eren arrebossats, com
ho eren les parets; en aquest cas no calia posar massa atenció en fer-los.
Criteri que respecto, però que no em sembla massa convincent.
Pel que deixo dit, la hipòtesi de Joan Badia té força possibilitats d ‘ésser
encertada; però també en té de no ésser-ne. Per això crec convenient se
guir l’excavació fins exhumar tot el jaciment. Potser llavors es veurà clar
aquest i altres aspectes de les esglésies de Bell-lloc d ’Aro.
ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’ESG LÉSIA

És lamentable. Durant la restauració del 1959-62 vàrem comprovar
l’existència d ’importants esquerdes, tant a la volta de l’absis com a la de
tota la nau, però com que —ho he dit abans— disposàvem de subven
cions minses no vam poder fer més que apadeçar la coberta. El 1984,
mossèn Pere Hugas demanà insistentement i inútilment la seva
consolidació.
(32) BAD IA, 1977,p. 376-2, fragment transcrit fa poc.
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Han passat 27 anys de la primera restauració parcial i ara l’estat de
l’església, segons crec, és perillós. L’arc de ponent és trencat pels dos costats
amb esquerdes inquietants; la volta de la nau en té una de quasi tota la
seva llargada i els degoters es veuen arreu de la volta. Considero urgent
que un professional vegi l ’església i dongui el seu dictamen. Però això
hauria de ser sense perdre temps. Una altra ensulciada seria
imperdonable(32a).
CONCLUSIONS PROVISIONALS
Com que dono per acabada la meva intervenció a Bell-lloc i les exca
vacions són incompletes, les meves estimacions no poden ser més que
parcials, subjectes a modificacions posteriors.
Actualment em semblen correctes aquestes conclusions, alguna de les
quals no és més que una hipòtesi de treball:
1. En el subsòl hi ha un jacim ent romà ben documentat. La m ajoria
de les ceràmiques que s ’hi han trobat són del segles II-III d.C., però amb
pervivències posteriors(33).
2. En el jacim ent esmentat o al seu dam unt, hom alçà una edificació
de culte cristià —potser m artirial— de la qual en coneixem unes parets
de planta circular i un basament de columna. La feblesa de les parets
(40-50 cm d ’am plària, preferentment 45, i 60 des de la banqueta a l’aca
bament dels fonaments) contrasta amb la gran robustesa de la columna
circular (un metre de diàmetre per un de fonament). Dades que descar
ten l’existència d ’una cúpula i fan pensar en una coberta de fusta, pro
bablement a dues vessants; de manera que la columna suportava el pes
de la m ajor part de la coberta, mentre que les parets circulars només li
servien de recolzament. En el seu interior hi ha un peu d ’altar, del qual
he parlat ho fa gaire.
A migdia de l ’esmentat absis circular, queda un espai llarg, transver
sal, d ’uns 270 cm d ’amplària. A la seva part de llevant hi ha una depen
dència —absis o santuari— amb cancell d ’entrada form at per dos m un
tants amb imposta —una de les quals es conserva— i un arc de ferradu
ra. En el seu interior hi ha un segon peu d ’altar.
Per ara, res més no s’ha descobert d ’aquest interessant construcció

(32a) Aquest treball va ser retirat del volum anterior per excés d ’original. Per això el que
dic sobre l’estat perillós de l’església de Bell-lloc ja no té sentit, car en el decurs del 1989 va
ésser convenientment restaurada; de la qual cosa em plau deixar-ne constància.
(33) Veg. la nota 8.
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Fig. 50. Planta de la construcció més antiga del conjunt, probablement d ’època visigòtica
de tradició paleocristiana. Consta d ’un recinte circular amb una robusta colum na d ’igual for
ma per a sostenir l ’em bigatge de la coberta, i d ’una estança quadrangular amb un cancell for
mat per dos muntants, dues im postes i probablement un arc de ferradura. Tota la part m eridio
nal de l ’estança és encastada en un mur menys antic, però se li veu el m untant, la im posta i
bona part de l ’arrencament de l ’arc. Pel que es diu en el text, queda indicat amb ratlla senzilla
el peu d ’altar que podria ésser d ’aquesta època, però no és pas segur.

que s ’assembla —bé que és més petita— a la basílica de Cabeza de Griego (Segóbriga, Cuenca), que M onteagudo considerà de la primera mei
tat del segle V d.C.(34>. Badia, quan va fer-ne un petit comentari, esmen
tava el martyrium de Sant Eudald de Sorba (Bergadà)(35) que és un m o
nument funerari de finals del segle VI o del VII d.C. Per tant, d ’època
visigòtica de tradició paleocristiana, època —la darrera— ja documen
tada a Sant Feliu de Guíxols(36>, a Santa Cristina d ’Aro (3?) i que proba
blement en serà a Platja d ’Aro.
(34) LUIS M O N TEAG UDO , E span a visigoda, «D irección General de prom oción del turism o» 1965, Madrid, p.9.
(35) BA D IA, 1977,ps. 37 i 376.
(36) LLUÍS ESTEVA, Ceràm ica rom ana de època tardía hallada en San Feliu de Guíxols,
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3. Segueix en antiguitat l’església pre-romànica de Santa M aria, con
siderada de la meitat del segle X<38\ alçada segurament damunt part del
temple d ’època visigòtica. Quan hom l’alçà, l’uní m itjançant el portal
(L) (figs. 52 i 53), a la construcció descrita anteriorment. El tram núm.
1 —si encara es conserva, cosa que ignoro— quedà engruixit i reforçat
per ambdós costats; si havia estat derruït, hom féu de nou tota la fàbrica
(fig. 52). El tram núm. 2 quedà reforçat per l’absis de la nova església.
Els absis quadrangular (H) i circular (D) encara s ’utilitzaven; altrament
el portal (L) no tindria sentit.
4. Des del 939 sabem datada l’actual església de Santa Maria(39); lla
vors era dedicada al protom àrtir Sant Esteve, dedicació que potser per
durava des del primer temple.
5. En el segle XI hom alçà l’esglesiola romànica dins l ’aula circular,
que quedà inutilitzada. La romànica i l ’aula de llevant (H) continuaren
unides a la pre-romànica de Santa M aria pel portal (L). Una volta de
mig punt cobria l’esglesiola romànica, i dues voltes petites (també de mig
punt) tapaven part dels espais H -H ”, disposició que recorda alguns pe•tits temples bizantins.
6. 1063. Primer document conegut en el qual hom parla de la «pa
rròquia de Santa M aria de Filafanis»(4°), nom referit a l’església que
abans s’anomenava de Sant Esteve.
7. En el segle XII, a les parets laterals de l ’absis de Santa M aria foren
obertes les dues arquacions de mig punt —una en direcció nord i l’altra
en direcció sud—; aparedat el portal (L), i abandonades les edificacions
exteriors. La supressió dels dos absis exteriors quedà compensada —en
certa m anera— per les dues fornícules (o petits altars) interiors. Com
que la del nord tenia la mateixa profunditat que el gruix de la paret de
l’absis, fou precís construir la paret addicional núm. 3 de la fig. 53, que
trenca l’arm onia de l’aula (H); per tant, significa que la darrera ja no
s’usava. Si no s’hagués fet la paret núm. 3, la fornícula hauria quedat
oberta pel fons, cosa que no pot acceptar-se.
«Sem inario de estudiós de arte y arqueologia», Universidad de Valladolid, 1962, reeditat en
català a «Estudis sobre tenies del Baix Em pordà», núm. 2.
(37)LLUÍS ESTEVA, La basílica d e Santa C ristin a d ’A ro, «À ncora» 24-11-1966. M IQ UEL
OLIVA, L o s tem p lo s a n tigu os en lo s aledan osgu ixo/en ses, «À ncora», Festa Major, 1968. BA
D IA, 1977, p.371.
(38)

BAD IA, 1977, ps. 37 I 376.

(39) P abordia d ’A ro, llibre III, fs. 2105-2110; referència facilitada pel Dr. Jaume Marquès.
(40) GABRIEL RO URA, C atàleg-inventari dels pergam in s dels s. IX-XII, A.C.G., núm.64.
Treball inèdit.
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Fig. 51. La capçalera de la basílica de C abeza de G riego (Segóbriga, Cuenca), de tipus se
pulcral, té form a m olt semblant a la part més antiga de Bell-lloc. Si també l ’estructura de la
nau s ’hi assemblés, l’església de Santa Maria hi estaria al damunt i encara no la cobriria tota.
Observem com a am bdós costats de l ’aula circular hi havia sengles enterraments. Hi són a Belllloc? Planta de Córnide reproduïda per Pere de Palol a A rq u eologia cristiana de la E spana
rom ana, 1967,p.94.

8. 1279. En un document s’al.ludeix a Filafanis i en un altre del 1280
a ecclesia de Filasanis (41).
9. En dos documents dels anys 1329 i 1334, respectivament, hom parla
de pulcro loco, de Santa M aria de pulcroloco o de Vilafanis. Igual passa
en un document del 1401-1402(42).
(41) R ation es D ecim aru m H ispan iae (1279-1280), I. Transcripció, edició i índexs de Mons.
José Rius Serra, Barcelona, 1956,ps. 74 i 102.
(42) A.D.G. Visites Pastorals, Bell-lloc.
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Fig. 52. Quan hom construí l ’actual església de Santa Maria l ’enllaçà — probablement de
la forma ací representada— amb l ’edificació descrita abans: una porta en triple -o doble- de
gradació perm etia el pas d ’una a l ’altra; el tram núm. I de la paret — si es conserva— fou en
gruixit per am bdós costats, i el núm. 2, nom és ho fou per un, bé que de força gruixària: la
paret de l ’absis.

ria, hom es veié obligat a alçar la paret de reforç — núm. 3— car la capelleta orientada al nord
havia ocupat part de la paret de l’absis en tota la seva profunditat. Aleshores el portal fou aparedat.

10. En un document del 1362 es parla de la parrochia de Ste. Marie
de pulcro loco (a) cognominata de filafanis (43).
11. En temps indeterminat, el frontis o façana de ponent s’ensulcià
o fou desmuntat i va ésser refet. Segons Badia, el seu «aparell antic no
més es conserva en una estretíssima franja entre l’esquerda de la banda
de migdia i la cantonada d ’aquest costat que és de pedres quelcom ben
treballades» (p. 376).

(43)

L lib re Verd dels Feus, p. 127v. A.D.G., ref. facilitada pel doctor Josep Calzada. El Vi-

cin atu s d e Clarano o C lerano esmentat per CELESTINO PUJOL Y C AM PS i PEDRO ALZIU S Y TORRENT a N o m en clà to r geogrú fico-h istórico de la provin cià d e Gerona, 1883,p.
18, i per altres autors recents, no correspon a Bell-lloc d ’Aro.
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Fig. 54. D os aspectes de l ’aparellat del segle X: 1. Cantonada sud-oest del frontis de ponent
que, segons Joan Badia, és l’única part que conserva l’aparell antic.
2.

Detall de la paret nord, part alta occidental del segon contrafort; a l ’angle dret superior

es veu l ’únic fragment refet, potser a causa d ’alguna ensulciada.
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Com a conseqüència dels meus treballs historiogràfics de recerca so
bre les parròquies de Vila-romà i Vall-llobrega, he trobat, entre altres do
cuments, les escriptures dels contractes per a construir o pintar sis retau
les: el de l ’altar m ajor de la capella de Nostra Senyora de Gràcia de Pa
lamós (1561), els de l ’altar m ajor i de l ’altar lateral de la Mare de Déu
de la parròquia de Sant Mateu de Vall-llobrega (1570), el de l’altar m a
jor de Santa Eugènia de Vila-romà (1573-1578) i finalment els de l’altar
m ajor i de la capella lateral de Nostra Senyora del Roser de la parròquia
de Santa M aria de Palamós (1580-1587), retaules que són prou im por
tants per donar-los a conèixer.
No és la meva intenció —ni me’n veig capaç— de fer l’estudi tècnic
d ’aquests retaules. Tan sols vull posar a l ’abast dels entesos els capítols
concordats entre els promotors de l’obra i els realitzadors, fent esment
de les fonts arxivístiques d ’on provenen. Tot això anirà acompanyat de

(1)

Els m ots Vila-romà i Vall-llobrega estan escrits seguint les normes ortogràfiques de l’Ins

titut d ’Estudis Catalans. A ntigam ent, però, a tots els docum ents referents a aquestes dues par
ròquies i en especial els d ’origen notarial, es troben les paraules «Vilaroma», «Vilarroma» o
«Vilarromano», per una part, i «Vallllobrega» o «Vallobrega» per l ’altre. Pel que fa a aquest
últim, i des de fa uns anys, hi ha una gran polèm ica entre els defensors de l ’expressió tradicio
nal «Vall-llobrega» i els que creuen que s ’hauria de pronunciar «Vall-llòbrega». L’origen d ’aquesta
picabaralla és el significat que, uns i altres, volen donar a les paraules llatines, «Valle Lubrica»
i «Valle-Lubriga».
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l’esquema probable de cadascun d ’ells i d ’un petit comentari i descrip
ció. Lamentablement totes aquestes peces són perdudes d ’ençà del 1936.
Del retaule de l’altar m ajor de Santa M aria de Palamós es conserven no
més les pintures d ’Isaac Hermes i Vermei que no foren contractades en
aquesta ocasió.
La segona meitat del segle XVI, a les parròquies de Vila-romà, Vallllobrega i especialment a la de Palamós, es caracteritzà per una gran ac
tivitat constructiva. Pocs anys després de la sanguinària destrucció de
molta part de Palamós i de Sant Joan de Palamós pels turcs de l’esqua
dra de Barba-rossa (1543), ja estava construïda del tot l’esglèsia parro
quial de Palamós, començada abans d ’aquest daltabaix. Es realitzà l ’enè
sim desviament de la riera «des Palomar», ara dita Aubi, fet a conscièn
cia i amb una am plada de més de 8 metres; també es contruïren els re
taules de Sant Mateu de Vall-llobrega, Santa Eugènia de Vila-romà, Santa
M aria de Palamós i de la capella de Nostra Senyora de Gràcia, a «Sa
Punta» de Palamós. Igualment es començà la construcció del monestir
dels agustins i la ciutadella o fortalesa de «Sa Punta» de Palamós. La
comunitat de preveres i els jurats de la vila compraren una peça d ’artille
ria i també feren fondre la cam pana m ajor de l’església parroquial de
Palamós, perquè l’anterior estava esquerdada. A l’ensems, s’inicià la cons
trucció de les cases dels voltants de l’actual Ajuntam ent de la vila de Pa
lamós, i es formaren alguns dels actuals carrers, com el de les Notaries.
Tot l’anterior és demostratiu d ’un període de gran activitat, tant a
nivell religiós com laic, que va fer necessari un enorme esforç financer.
Si pensem que, tan sols, el retaule de l’església de Santa M aria de Pala
mós va costar mil lliures, i tenim en compte que, a la segona meitat del
segle XVI, un solar al centre de Palamós tenia un valor mig de cinquan
ta lliures, i una casa gran al mateix lloc valia de cent a cent vint lliures,
podem fer-nos una idea del valor que representaria l ’actualitat.
PALAMÓS. RETAULE DE L’ALTAR M AJOR, CAPELLA DE
NOSTRE SENYORA DE GRÀCIA.
El retaule data de mitjans de l ’any 1561 (les capitulacions es redacta
ren el 30 de desembre de l’any anterior) i fou pintat pel mestre Nicolau
Mates(2), que aleshores residia a la ciutat de Girona. Es tracta del retau
le de l’altar m ajor de la capella de Nostra Senyora de Gràcia, construï(2)

Per poder disposar d ’una inform ació més com pleta, tant dels retaules del Baix Em por

dà com dels pintors Mates, pel que fa al segle XVI, vegeu els treballs de JOSEP C L A R A publi
cats en els números 2 i 8 dels «Estudis sobre temes del Baix Em pordà».
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Tabernacle

1 nivell

2 nivell

3 nivell

Bancalet

quatre figures

Fig. 1.— Esquem a del retaule de l ’altar m ajor de la capella de Nostra Senyora de Gràcia
de Palamós.
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da, a partir de l ’any 1509, a l’esmentat paratge de «Sa Punta». L’edifici
fou destruït l’any 1695 pels francesos, que havien pres Palamós l’any an
terior. Els agustins, que l ’utilitzaven pel culte des de 1568, varen edificar
un nou convent a prop de l’antic hospital, al Pedró, on s’hi va passar,
ja entrat el S. XVIII, la titularitat de Gràcia. En un altre lloc he aclarit
el problema de les dues esglésies de la Mare de Déu de Gràciaí3). Els ju 
rats de Palamós i els obrers de l’esmentada capella pactaren amb el mes
tre Mates les condicions pel pintat, i el notari Joan Pagès de Palamós
les redactà i en donà fe.
El retaule, de proporcions mitjanes, adient amb les dimensions de la
capella, constava de tres nivells. A la part esquerra hi foren pintades, de
dalt a baix, la Resurrecció, l’aparició de l’Esperit Sant als apòstols i l’as
censió de Crist. A la part dreta, també de dalt a baix, la Salutació a la
Verge Maria, la Nativitat i l’adoració dels tres Reis. Al centre, la imatge
de la Verge M aria i, sobre d ’ella, la seva Assumpció. A dalt de tot, s’hi
posaren quatre imatges sense especificar, interpretant així l’expressió «ban
calet» que s’usa a l’escriptura. En els tabernacle o sagrari, hi havia les
imatges de la Pietat al centre, les de la Verge M aria a un costat i la de
Sant Joan a l ’altre. Es nota, per una banda, l’elecció de misteris de goig
i de glòria del Rosari, i per altra, la devoció palam osina a Sant Joan.
Es va pactar que tot el retaule fos pintat a l ’oli i que tingués molta
part daurada, argentada i de color blau.
El mestre Mates va disposar d ’uns set mesos per a pintar-ho i, en com
pensació, va rebre trenta tres lliures.
VALL-LLOBREGA. RETAULES DE L’ALTAR M AJOR I DE NOSTRA
SENYORA, PARROQUIAL DE SANT MATEU (ESGLÉSIA VELLA)
Els capítols foren redactats pel notari de Palamós, Joan Pagès, el 21
d ’abril de l’any 1570, i pactats entre els obrers de la parròquia de Sant
Mateu de Vall-llobrega i el pintor gironí, Joan Mates, fill de Nicolau,
esmentat en parlar de l’anterior retaule. De l’església vella en resten els
murs —sense coberta— a mig quilòmetre del Raval de Vall-llobrega, passat
can Pelegrí.
RETAULE DE L’ALTAR M AJOR

Estava presidit, al centre, per la imatge exempta de Sant Mateu, se

(3)
PERE T R IJU EQ U E , C apella de N ostra Senyora de Gràcia, «PROA de Palam ós», III
època, núm. 41.
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gurament de grans proporcions. En el bancal hi foren pintades la Pietat,
al mig, i, als costats, Nostra Senyora, Sant Joan, Sta. Magdalena, Sta.
Llúcia, Sant Tomàs, Sant Andreu, Sant Narcís i Sant Nicolau. Sobre del
bancal i a cada costat de la imatge de Sant Mateu, les pintures de quatre
fets de la vida d ’aquest sant. Encara que el document digui que Sant Se
bastià i Sant Roc siguin pintats als costats dels fets de Sant Mateu, em
sembla, i així ho proposo a l’esquema, que havien d ’anar a sobre d ’ells.
Més amunt, Sant Miquel i Sant Antoni, a cada costat de la imatge cen
tral. Al centre, en el nivell superior, una pintura representava la Crucifi
xió, amb els personatges següents: El Crist i els dos lladres, crucificats;

Fig. 2.— Esquema del retaule de la capella lateral de Nostra Senyora, de l ’església parro
quial de Sant Mateu de Vall-llobrega (l’església vella).
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Fig. 3.— Esquema del retaule de l ’altar major de l ’església de Sant Mateu de Vall-llobrega
(l’església vella).

la Verge M aria, Sant Joan i Santa Magdalena, i —al peu de la creu—
M aria Jacobé i M aria Salomé. L’esquema pren un model gòtic atesa la
petició dels obrers, «conforme estavan en lo retaule vell».
RETAULE DE N O STRA SENYORA

Era presidit per la imatge exempta de Nostra Senyora. En el bancal,
les pintures d ’un Ecce Hom o al centre i —a cada costat— Santa Coloma
i Santa Eugènia (segurament en atenció a Santa Eugènia de Vila-romà
i a Santa Coloma de Fitor). Sobre del bancal, quatre goigs de Nostra
Senyora, la Salutació, la Nativitat, els tres Reis i la Presentació al tem 
ple. I, al nivell superior, sobre la imatge central de Nostra Senyora, la
Coronació de la Mare de Déu.
El mestre Joan Mates va tenir un termini de set mesos per a la cons
trucció del retaule i, pel seu treball, va cobrar cent vint lliures.
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VILA-ROMÀ. RETAULE DE L’ALTAR M AJOR, ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE SANTA EUGÈNIA
Es conserven dues actes de concòrdia que foren redactades pels no
taris de Palamós Joan Pagès i Nicolau Balla, respectivament. La prim e
ra, entre els procuradors de la parròquia de Santa Eugènia de Vila-romà
i el mestre Joan Forner, per a construir el retaule (1573) i, la segona, en
tre els mateixos procuradors i el pintor Joan Mates per a pintar-lo (1578).
Això es dedueix relacionant dos dels pactes continguts a les dues actes.
En el primer pacte es prengué l’acord de construir les portes de la sa
gristia i posar-hi les imatges de Sant Pere i Sant Pau, però el mestre

Fig. 4.— Esquem a del retaule de l ’altar major de l ’església parroquial de Santa Eugènia de
Vila-romà. *Talla; la resta del retaule fou pintat.
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Forner tan sols va haver de construir-les. En el segon, s’esmenta una fal
ta que va fer el fuster a les pasteres més altes del retaule i que la feina
per a arreglar-lo havia d ’anar a càrrec dels procuradors; el mestre Mates
tan sols havia de pintar-ho.
Per altre part, en construir el retaule, es varen deixar unes parts per
al posterior pintat.
C O NSTRUCCIÓ DEL RETAULE

En el primer document es relacionen els pactes per a construir el re
taule, o sia, per a fer els bancals, columnes, imatges, etc, quasi tot de
fusta. L’encarregat de fer-lo fou el mestre «imaginaire» Joan Forner de
la ciutat de Mataró. A part de les portes de la sagristia, va construir un
primer bancal, incloent el sagrari i les imatges de la resurrecció, Sant Joan
evangelista i Sant Jaume, de tres pams d ’altura cadascuna. En el segon
bancal o nivell, posà, al centre, la imatge de Santa Eugènia, de cinc pams
d ’altura i, a cada costat, les imatges de Santa Anna i Santa Magdalena,
deixant entre aquestes i la imatge central uns campers que posteriorment
varen ser pintats pel mestre Mates. En el tercer nivell, sobre la imatge
de Santa Eugènia, la Crucifixió amb la de la Verge i Sant Joan, de qua
tre pams d ’altura. Finalment, en el mateix nivell i a cada banda per la
part de més enfora, les imatges de Sant Esteve i Sant Sebastià, de quatre
pams d ’altura.
Totes les imatges descrites havien de ser fetes amb fusta de xiprer o
d ’arbre blanc, amb uns ferros per poder-les treure del seu lloc. El mestre
va disposar de set mesos per a la realització del retaule, essent la data
de lliurament el 31 de Maig de l’any 1574. El preu es va fixar en vuitanta
lliures.
PINTAT DEL RETAULE

Fou encomenat al mestre Joan Mates, autor del de Sant Mateu de
Vall-llobrega, pels procuradors de la parròquia de Santa Eugènia de Vilaromà, l’any 1578. La seva tasca consistia, apart de pintar les imatges de
Sant Pere i Sant Pau a les portes del sagrari, pintar les figures, bancals,
columnes i els campers situats entre les figures.
En el sota bancal havia de pintar les figures de Crist o de la Pietat
i, a més a més, Nostra Senyora, Sant Mateu, i quatre més a voluntat del
Rector. En el primer bancal, als costats del sagrari, sembla que hi havia
de pintar Sant Roc, Sant Antoni i dues imatges més a gust del Rector.
En el segon bancal o nivell, a cada costat de la imatge de Santa Eugènia,
quatre passatges: l’Oració a l’hort, la presa de Crist, el seu assotament,
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Fig. 5.— Retaule de l ’altar major de l ’església parroquial de Santa Maria de Palam ós. Foto
grafia d ’abans de l ’any 1936, trata de Santa M aria de Palam ós, 1987, de Josep M f Marquès
i Pere M icaló i Camps.
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i el Via Crucis. Les sis pintures restants havien de contenir passatges de
la vida de Santa Eugènia. L’esquema que proposo deixa algun dubte a
propòsit de la distribució de les pintures.
En el contracte es fa especial èmfasi amb els daurats, argentats i els
diferents colors a emprar.
El mestre Joan Mates havia d ’acabar el seu treball en un termini de
nou mesos, cobrant un total de cent setanta lliures.
PALAMÓS. RETAULE DE L’ALTAR M AJOR, ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE SANTA MARIA.
El document tracta dels pactes firmats entre els procuradors de la vi
la de Palamós i el mestre «imaginaire» Joan Ballester, de Girona, que
era casat amb una germana del mestre Joan Mates.
Els procuradors varen encarregar-li la construcció dels bancals, co
lumnes, figures, etc. o sia, tota la part del retaule que havia de ser feta
de pedra i fusta. Respecte a la part pictòrica, que no figura en els pactes,
i que és justam ent l’única que avui encara es conserva, és atribuïda al
pintor renaixentista, Isaac Hermes i Vermei.
Segons consta en els pactes, el mestre es va inspirar en un esborrany
de la tomba del papa Juli II, i el va construir utilitzant pedra de Montjuic, de la ciutat de Girona, i fusta de xiprer i arbre blanc.
Dins la complexitat d ’aquest retaule, destacaré que les columnes eren
del tipus jònic en el primer nivell, corinti en el segon i la resta foren del
tipus compost «composit». La descripció de les imatges no és necessària
perquè, a diferència dels anteriors retaules, disposem d ’una fotografia
d ’abans de l’any 1936, any en què fou destruït. L’única variant que hi
hauria respecte del contracte és que la Trinitat que l’havia de coronar,
fou substituïda per una pintura de la coronació de la Mare de Déu.
El mestre Ballester va cobrar mil lliures pels tres anys que va tardar
en construir-lo.
PALAMÓS. RETAULE DE LA CAPELLA DEL ROSER, ESGLÉSIA
PARROQUIAL DE SANTA M ARIA
Els capítols per a la construcció del retaule foren pactats entre la con
fraria del Roser de la parròquia de Palamós i l’escultor gironí Bernadí
Carbonell, el 28 de Juny de 1587. L’esborrany inicial, dibuixat pel mes
tre, fou parcialment corregit pels contractants, restant de la següent m a
nera: En el bancal es construïren quatre imatges a mig relleu, de dos pams
i mig d ’altura, que representaven Sant Sebastià, Sant Roc, Sant Benet
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Fig. 6.— Esquem a del retaule de la capella lateral de Nostra Senyora del Roser, de l ’església
parroquial de Santa Maria de Palamós.

i el rei David. A la part central del retaule s’hi posà la imatge de Nostra
Senyora del Roser que ja estava construïda. Als costats, quatre històries
o fets sense especificar i, a dalt de tot, estava previst col.locar-hi una Pietat
que tindria, a cada costat, uns profetes amb «minyons». Tot el retaule
tenia una am plada de disset pams i es podia tancar m itjançant una por
ta de dos batents.
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El mestre Bernadí Carbonell va disposar d ’un termini de catorze me
sos per a construir-lo, i va cobrar vuitanta lliures.
La capella del Roser fou, segurament, la segona a mà dreta, davant
de l ’actual capella fonda, ara dedicada a la Verge del Carme.

A PÈNDIX
I
30 de desembre de 1560.
Capítols per a pintar el retaule de l ’altar m ajor de la capella de N os
tra Senyora de Gràcia, de Palamós.
Arxiu Històric de Girona (AHG). Notaris del districte de la Bisbal,
secció de Palamós (NP). núm. 94.
Capítols fets pactats y concordats per y entre los honorables Jaume
Mauri, Pere Ropidera y Joan Massoni l.any present jurats de la univer
sitat de la present vila de Palamós, Bernadi Lampis y Joan Gottes l.any
present obres de la Capella de Nostra Dona de Gràcia situade dins la
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punta de la vila de Palamós de una part, y lo honorable mestre Nicholau
Mates pintor habitant en la ciutat de Girona de part altre, per raho de
pintar un retaula en la dita Capella de Nostra Dona de Gràcia en lo modo següent.
-E primerament es pactat que lo dit Nicholau Mates es obligat axi
com de present se obliga a pintar lo dit retaula bé y degudament de aquesta
manera y ab les següents histories, so es, la Salutació de la Mare de Déu
alt en lo dit rettaule y a mà dreta de aquell; y mes baix la Nativitat de
Nostro Senyor y baix la Adoració dels Reis. Al altra (lv) part de dit re
taula so es, a part esquerra alt la Resurrecció de Nostre Senyor y al mig
de la part esquerra com lo Sant Espirit aparegue a los dotze apostols
y baix de la dita part esquerra la Assencio de Nostre Senyor y en lo mig
de dit retaula sobre la ymage de Nostra Senyora la Asumpcio de Nostra
Senyora y en lo banqualet se fassen quatre figures a voluntat dels dits
honorables jurats y obres y en lo tabernacle en lo mig se fara la Pietat
y a la una part la ymage de Nostra Senyora y en la altre Sant Joan y
tot asso ha de esser pintat al oli.
-ítem es pactat etc. que las ditas colors han de esser finas y de or de
ducat y de bon argent i de bon asul lo qual retaula ha de pintar de assi
a la festa de Nostra Senyora del mes de Agost primer vinent i a de esser
pintat al oli com ja es dit.
-ítem es pactat etc. que los honorables jurats y obrers donan al sobre
dit mestre Mates per pintar lo dit retaula trenta tres liures de moneda
barcelonesa pagadores de aquesta manera, so es, en la mateixa hora ha
vent enguixat dit retaula per la primera paga honse liures y acabat de
pintar lo dit retaula altres honse liures y del dia se acabara de pintar dit
retaula a tres mesos las hores primers vinents les restants honse liures
barceloneses a complament de les dites XXXIII liures per so nes obliga
los béns de dita vila i Capella etc.
-ítem es pactat etc. que si acas lo dit mestre Nicholau Mates no havia
pintat lo dit retaula per tot lo dit temps en tal cars pasada la festa de
Nostra Senyora del mes de Agost los dits honorables jurats y obres que
las hores seran fasen pintar lo dit retaula a despesses del dit mestre Ni
cholau Mates. Si empero no era cars de m alaltia o altres justes impedi
ments per los quals dit mestre Mates no fos pogut venir.
Que quidem capitula fu eru n t laudat et firm ata per dictas partes in
dicta villa Palamosii die X X X mensis Decembris anno 1560.
Testesfuit Joannes Massanet m ajor dierum de Colonico et Anthicus
Salva cultor de Vilaromano.
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II
21 d ’abril de 1570
Capítols per al pintat dels retaules de l ’altar m ajor i de l ’altar lateral
de Nostra Senyora, de l ’església parroquial de Sant Mateu de Vall-llobrega.
AH G . NP. núm. 110.
En nom de nostro senyor Deu etc.
Capitulació y concordia feta pactada instada y concordada per y en
tre los honorables Jaume M ascort, àlias Pagès e Pere Pelegrí, pagesos
y l ’any present obres de la Obre de la Iglesia de Sanet Mateu de Vallobre
ga procuradors sindics y actors de la Universitat y Perrochia de Vallobrega com consta de llur procura y potestat a baste pres en la present
Notaria de Palamós y en poder del notari devall escrit XV de Janer mes
prop passat de una part, y lo honorable mossen Joan Mates pintor de
la ciutat de Gerona habitant de part altre y sobre lo pintar del retaula
del altar m ajor de Sanet Mateu de Vallob rega y del retaula de Nostra
Senyora de dita esglesia de Vallobrega en lo modo forma y manera se
güent y devall escrit.
-Primerament es pactat convingut y concordat entre ditas parts que
los dits retaules sian molt be enguixats y encanyamats alii hont haura
juntas y mes tant devant com darrera y alii ha hont sera menester com
de bon mestre se pertany.
-ítem es pactat etc. que en las portas de la Sacristia sian pintades las
figuras de Sanet Pere y de Sanet Pau y lo revestement qui esta en torn
sia daurat de or fi. E mes tota la talla del banchal sia daurada de or fi
y campida de atzur y carmesi alii hont sera menester y mes que en lo
mig del banchal sia pintada la Pietat y de una part Nostra Senyora y
de la altre part la figura de Sanet Joan y 1.altre camper Santa M agdale
na y de 1.altre part Santa Llucia y del altre part Sanet Thomas y del altre
Sanet Andreu y al cap del banchal Sanet Narcis y al altre cap Sanet
Nicholau.
-ítem es pactat iem. que los quatre campers que estant del banchal
en am ont als costats de Sanet Mateu de una part y altre sian pintades
quatre ystories de la vida de Sanet Mateu mes en los altres quatre camps
que estan als costats de ditas istories y de les polseres de una part y altre
sian pintades les figures següents. So es a saber en lo un camper la image
de Sanet Sabestia desim com esta asagetat en un albre mes en la altre
camper qui esta de la altre part sia pintada la image de Sanet Roch ab
l.angell que li senya la nafre y ab lo gos que li aporta lo pa y mes en
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l’altre qui esta mes (lv) alt la ymage de Sanet Miquell ab la figura del
mal spirit entre los peus y en l.altre camper qui esta de l.altre part mes
alt sia pintada la figura de Sanet Antoni ab lo porch y ab lo seu bordo
ab una esquella y los campes de ditas figuras an de esser daurats y pin
tats i las diademas daurades y pintades conforme estaven en lo retaula
vell mès en lo camper que esta mes alt al cap de mont del retaula volen
que y sia pintat com Nostro Senyor esta crucificat en la creu y lo bon
lladre y lo mal lladre y la M aria y Sanet Joan y Santa M adalena al peu
de la creu y M aria Jacobe y M aria Salome y dita pintura volen que sia
pintada al tremp conforme al retaula vell.
-ítem es pactat etc. que la image de Sanet Mateu que esta de bulto
en lo mig del retaula volen que sia daurada de or fi y pintada de colos
fines alii hont sera menester y la cambra de dita figura sia dada de atzur
y encarxafada de or fi y la petxina daurada de or fi y campida de atzur
y carmesi alii hont sera menester.
-ítem es pactat etc. que les polseres de dit retaula volen que sian argentades y dadas de carmesi y sobre daurades y esgrafiades ab uns can
delers al romano y mes totes les pilas y turbas de dit retaula y tota obra
de taller tant la pessa mes alta com la mes baixa sia daurada de or fi
y campida de atzur y carmesi alii hont sera menester.
-ítem es pactat etc. que en lo retaula de Nostra Senyora volen que
sia pintat en lo mig del banchal un (Ecce Homo) com esta azotat ab una
canya en la ma y una corona de espines en lo cap y en un cap Santa Co
loma y al altre cap Santa Eugènia.
-ítem es pactat etc. que volen en lo dit retaula los goigs de Nostra
Senyora que seran lo següents. Lo primer la Salutació, lo segon la N ati
vitat de Nostra Senyora lo tercer los tres Reis lo quart la Presentació del
temple y en lo camper qui esta mes alt la Coronacio de Nostra Senyora
y ditas estories volen que sian pintades al oli mes la image de Nostra
Senyora que esta de bulto en lo mig del retaula volen que sia daurada
de or fi y pintada de colors fines alii hont sera menester y la cambre de
dita figura sia dada de atzur y encarxafada de or y la petxina daurada
de or fi y campida de colors fins alii hont sera menester y mes tota obre
de talla de dit retaula tant la pesa mes alta com la mes baixa sian daura
des de or fi y campida de colors fins alii hont sera menester (2 ) e mes
les polseres de dit retaula sian fetes conforme seran los del retaula major.
-ítem es pactar etc. que lo preu de dit retaula es cent y vint liures dich
CXX moneda barcelonesa pagadores en tres pagues desta manera. So
es la primera paga enguixats que sian los dits dos retaules a tot punt me
han de donar quoranta liures dich XXXX per a comprar or y colos la
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segona paga acabada la fahena y posada en son lloch me ha de donar
altres quoranta liures dich XXXX y acabada la fahena a cap de sis me
sos les restants quoranta liures a compliment de tot lo preu estan avin
guts de dits dos retaules.
-ítem es pactat etc. que los dits senyors de sindics jurats y obres de
Vallobrega han de donar casa francha al dit mestre Mates per fer dita
fahena y lit franch per a dormir com es de practica y costuma per las
comunitats qui fan semblants fahena y asi per tot lo temps que hauran
menester per acabar dita obre. E mes lo dits sindics jurats y obres nos
han de fer donar lenya per a fer aigue cuite per enguixar y pintar dits
retaules. Mes nos han de portar dues dotzenes de ous cada diumenge
per a pintar dits retaules.
-ítem es pactat item. que lo dit Mates ha de acabar dit retaula de aqui
a Nadal primer vinent. Si tinguera desgracia de malaltia o alguna legiti
ma impedimenta que Déu ne fos servit y jo promet de acabar dits retau
les ab... de nostro Senyor bé y degudament com en los capitols dam unt
dits promet. Si jo vos donava una cosa per altre que no fos com los pro
met que vosaltres eo pugan fer mirar per mestres a costas y despesses
mias. Com jo non volgués adobar o acabar y mes per adonar les segure
tats per acabar dita fahena me obliga tots mos bens presents y esdeveni
dors acabant dia obre conforme vos tinch promes me han de pagar dita
quantitat sens danys y despesses mies. Mes los senyors de jurats y obres
acabada que sia dita obre han de sercar e pagar un fuster per a clavar
per ferraments dits retaules ajudant los jo de persona en lo que pore.
Que quidem capitula etc. fu eru n t facta laudat firm ata et jurata per
honorabilem Jacobum Mascort alias Pages et Petrus Palegri cultores et
operarios ecclesie per etiam procuratores sindici et actores universitatis
et perochia de Valleluprica prount de eorum procura plene contat publi
co procurationis instrumento in ecclesia de Valleluprica et in posse infrascripti Notarii confecto die decimo quinto mensis januari proxime preteriti et honorabilem Joannem M ates pintorem ac filiu m (2v) et heredem universalem honorabilis Nicholai M ates pintoris civitatis Gerunde
obligando qui libet eorum omnia bons etc. et completur die vigessimo
prim o mensis aprilis amo a Nativitatis D om ini millessimo quingentesimo septuagesimo. Presents pro testibus Honorabiles Joanes Roger Pbro.
et Nicholao Balle notario ville Palamosium.
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III
29 d ’octubre de 1573
Capítols per a la construcció del retaule de Faltar major de l ’església
de Santa Eugènia de Vila-romà.
AH G . NP. núm. 114.
Concordia capitulació y avinensa feta pactada y concordada per y
entre los honorables Joan Garau Jaume Bofill y Bartomeu Agusti alias
Mauri de la Fosca, tots pagesos y procuradors de la parròquia de Santa
Eugènia de Vilaroma del Com tat de Palamós com consta de nostra pro
cura e potestat ab acte public pres en la present N otaria de Palamós a
vint dies del mes de Satembre mes prop passat de una part e lo honora
ble mestre Joan Forner ymaginaire de la vila de M ataro bisbat de Barce
lona de part altre, de y sobre la fabrica del retaula del altar M ajor de
dita esglesia de Santa Eugènia de Vilaroma del com tat de Palamós en
lo modo forma y manera següent y devall escrita.
-E primerament es pactat convingut i concordat entre ditas parts que
lo dit mestre Joan Forner es obligat axi com de present se obliga en fer
y fabricar lo dit retaula del dit altar M ajor de la dita esglesia de Vilaro
ma fet al romano segons y conforme a la trassa que de present es m os
trada y de ma del notari devall escrit firm ada amb les histories següents
y devall escrites. So es que a cada part del dit altar M ajor fara unes por
tes fetes al romano per entrar en dita sacristia y sacrari i a la porta de
part dreta estara pintat Sant Pere y a la esquerra Sant Pau las quals pin
tures han de fer los dits sindics a despesses de dita universitat que lo dit
mestre Forner no es obligat a mes de fes dites portes.
-ítem es pactat etc. que lo dit mestre Joan Forner en lo mig del altar
y en el primer banchall ha de fer un sacrari molt ben acabat y en lo mig
del sacrari una resurrecció y a la part dreta Sant Joan evangelista y a
la part squerra Sant Jaume los quals (lv) tres personatges han de esser
de altaria de tres palms restant en dit banchall a cada part dels sacrari
dos campes e o dos instàncies per deurar les histories.
-ítem es pactat etc. que en lo segon banchal de dit retaula fara la image
de Santa Eugènia de bulto de altaria de cinc palms y a la part dreta San
ta Anna y a la part esquerra Santa Magdelena de altaria de quatre pams
e mig los quals estaran en los campes mes enfora.
-ítem es pactat etc. que en lo tercer banchal y sobre lo personatge
de Santa Eugènia fara un crucifici posat en creu de bulto de altaria de
quatre palms ab la M aria a la part squerra de altaria de quatre palms
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los quals M aria y Sanet Joan hi han de estar dins la mateixa instancia
del erucifiei restant les campés a cada part y en los campés mes fora la
part dreta Sanet Esteva y a la part squerra Sanet Sebastia de bulto de
altaria de quatre palms ab les polseres y pilars segons esta en la trassa.
-ítem es pactat etc. que lo dit mestre Joan ha de fer dites images ab
lo millor ab un ferro per que se pugan llevar y m udar com voldran.
-ítem es pactat etc. que lo dit mestre Joan es te acercar tot lo llenyam
fora menester per dit retaula a ses propias despesses, so es lo retaula de
abre blanch y totas les personages de xiprer bo y rebador.
-ítem es pactat etc. que lo dit mestre Joan Forner promet acabar lo
dit retaula del dia present al derrer dia del mes de Maig primer vinent
e si acas no sera acabat, los dits procuradors e actors tinguen plena lli
bertat de fer acabar aquell a despeses pròpies del dit mestre Joan Forner
y no de dita universitat.
-ítem es pactat etc. que fet y acabat lo dit retaula habans que los dits
sindics reben aquell hague de esser reconegut y m irat per dos persones
practiques a despeses de dit mestre Joan y a cas que lo dit retaula tin
gues algun defecta que lo dit (2) mestre Joan Forner lo hague de adobar
a despesses suas pròpies y no de dita universitat asi que los dits sindics
no sian obligats rebre aquell sino essent vist y probat esser rebador.
-ítem es pactat etc. que los dits procuradors y actors donen a dit mestre
Joan Forner per la fabrica del dit retaula vuitanta lliures barceloneses
dich LXXX 11. pagadores de present vint y sinch lliures, les restants cin
quanta cinch lliures acabat dit retaula y vist y reconegut aquell ab una
sola paga.
-ítem es pactat etc. que acabat lo retaula y posat en son lloch lo dit
mestre Joan Forner lo puga fer mirar y judicar sempre que ell volra.
-ítem es pactat etc. que lo dia de la adjudicació de dit retaula los pro
curadors tinguen libertat a despesses llurs de fer venir un mestre per judiciar aquell ensemps ab lo dit mestre Forner.
-ítem es pactat etc. que lo dit mestre Joan Forner per atanir y com 
plir dites coses dalt especificades obliga llurs propis bens mobles e inmobles presents y sdevenidors hont se vulla que sian.
Testes sunt Honorable A ntoni Guàrdies cirurgi de Palamós et Petrus...
cultor de Colonico.
Actum Palamosio die X X VIIII Octobris M D C X X III.
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IV
18 de març de 1578
Capítols per a pintar el retaule de l ’altar major de l ’església de Santa
Eugènia de Vila-romà.
AH G . NP. núm. 122.
Capitulació y concordia feta pactada y concordada entre los honora
bles Jaume Bofill, Joan Garau y Bartomeu Agusti alias Mauri procura
dors sindics y actors de la universitat y parròquia de Vilaroma axi com
de llur procura y potestat plenament consta ab acte pres en la present
N otaria a dos del present y corrent mes de Mars de una part y mossen
Joan Mates pintor de Gerona de part altre de y sobre lo pintar del retau
la del altar M ajor de 1.esglesia de Santa Eugènia de Vilaroma en lo modo següent y baix escrit.
-Primerament es pactat etc. que lo dit retaula sia molt ben enguixats
(lv) y encanyamats en los llocs hont haura juntes y huns axi devant com
darrera y alii hont sera menester axi com un bon mestre deu fer y se
pertany.
-ítem es pactat etc. que en les portes de la secrestia sian pintades les
figures de Sant Pera y de Sant Pau y lo revestiment que esta en torn sia
daurat de or fi y pintat conforme requer la obra.
-ítem es pactat etc. que en lo sota bancal sian fetes set miges figures
en lo mig un Cristo o Pietat y en los costats, en la una banda Nostra
Senyora y en 1.altra banda Sant Mateu y los quatre a voluntat del Rector
les quals hagen de esser enriquides de or fi conforme la obra requer.
-ítem es pactat etc. que en los quatre campes del bancal consecutius
ab Santa Eugènia, so es dos de cada costat sia pintat a la hu la oracio
del hort en l.altre com lo prengueren en lo hort, en 1 .altra lo azotament
y en l.altre lo portam ent de la creu.
-ítem es pactat etc. que les altres sis histories restants en dit retaula
hagen de esser pintades de la vida de Santa Eugènia enriquidas de or
fi y colors fins conforme la obra requer.
-ítem es pactat etc. que en los quatra campes xichs hagen de esser
pintades quatra imatges la una de Sant Roch ab la sua historia en la al
tra Sant Antoni les altres dos que resten seran pintades a coneguda del
rector y tota la plaia primera hage de esser pintada al trem pa i enriquida
de or fi diademas y frasadures hagen de esser enriquides y pintades de
or fi conforme la obra del tremp requer.
-ítem es pactat etc. que la figura de Santa Eugènia hage de esser tota
133

20

PERE TRIJUEQUE

enriquida de or y broeadejada tant ricament com ab alio se puga fer.
-ítem que totes les demes figures y obre de talla cornitges columpnes
pilars y tota la obra de talla de dit retaula (2) tant la pessa mes altra com
la mes baixa sia enriquida de or fi argent fi y atzull y altres colors neces
sàries fines conforme dita obra requer.
-ítem es pactat etc. que per la falta que lo fuster ha feta en dos paste
res mes altas del acabam ent del retaula que dits sindics hagen fer dobar
aquelles a despeses de la obra o universitat del modo los aparrà y del
dit Mates les hague de pintar del modo que aparrà millor a dits sindics.
ítem es pactat etc. que lo preu de pintar lo dit retaula es cent satanta
lliures barceloneses las quals dits sindics han de pagar al dit Mates desta
manera, so es la primera paga enguixat que sia lo retaula a tot punt que
son satanta lliures per les quals ha de dar dites Mates seguretat. La sego
na paga sinquanta lliures pagaran dits sindics acabat que sia de pintar
lo dit retaula y asemat en son degut lloch y les altres restants sinquanta
lliures a compliment de tot lo dit preu, del dia de la segona paga a hun
any les hores primer vinent y no habans.
-ítem es pactat etc. que si ningun moviment fahia lo dit retaula per
lo guixos altra cosa a culpa de la pintura dins un any y un dia apres sera
acabat que a cost y despesses sues sia obligat dit Mates en adobar aquell.
-ítem es pactat etc. que los dits sindics han de dar casa francha y llit
al dit mestre Mates per tot lo temps que haura de acabar de pintar dit
retaula com es de practica y tambe li han de dar llenya per a fer aigue
cuita y enguixar y pintar i mes li han de possar una dotzena de ous quiscun diumenge per pintar dit retaula.
-ítem es pactat etc. que dits sindics acabada sera dita obra han de
sercar y pagar un fuster per a clavar per ferrament dit retaula ajudantlos
dit pintor en lo que porà (2v).
-ítem es pactat etc. que dit mestre Mates ha de haver acabat de pintar
lo dit retaula del dia present al dia y festa de Nadal prop vinent si acas
no era desgracia de malaltia o algun legitim impediment que Déu ne fos
servit y dit Mates promet acabar dit retaula be y degudament com en
los capitols demont es dit e si per cas ell dit Mates donava una cosa per
altra o fagui una cosa per altre que no fos com dalt es dit que dits sin
dics pugan fer mirar dit retaula per mestres a costes y despesses com u
nes los quals mestres dits sindichs hagen de sercar com ell dit Mates no
volgués adobar o acabar y mes per adonar les seguretats per acabar dita
fahena ne obligue tots sos bens largament.
A ctum Palamosii die X V I I I M artii M D L X X V III.
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V
16 de juliol de 1580
Capítols per a la construcció del retaule de l ’altar major de l ’església
de Santa Maria de Palamós.
AH G . NP. núm. 125.
Capitulatio transaetio eoneordia y avinensa feta tractada pactada inhida y concordada per y entre mestre Nicolau Canyet, Antoni Guardias,
Pons Canyet y Antoni Saover procuradors sindichs y actors per las cosas
devall scritas ellegits creats e deputats per los jurats y consell general de
la vila de Palamós axi com de llur sindicat y potestat consta ab acta presen poder del notari baix scrit a set de Febrer prop passat de una part,
y lo honorable mestre Juan Ballester imaginaire y escultor habitant en
la ciutat de Gerona de part altra, de e sobra la fabrica del retaula del
altar major de la present sglesia de Nostra Senyora de Palamós en lo modo
forma y manera següents y devall scrits.
-E primerament es pactat convingut y concordat entre ditas parts que
lo dit Juan Ballester sia obligat axi com ab lo present se obliga fer y fa
bricar un retaula en lo altar m aior de dita sglesia conforme y del modo
se conté en la trassa per ell feta prenent en assó lo estil y modo del rescuny tenim en nostron poder y ab lo dins lo temps devall nominador,
so es que dins un any primer vinent y següent hage fer y fabricar lo peu
del dit retaula de pedra de la montanya de M ontjuich de la ciutat de Ge
rona de la millor y mes blancha se trobara ab los termes y obra confor
me apar en una stampa de la sepultura de Julio segon de la qual la tras
lladada fahent que tota la obra que haura y sera en dit peu sia pulida
y brunida, so es talla y escultura ab las portas y asiento conforme a la
trassa y tambe fara lo sacrari y aquell hage de fer conforme esta en la
trassa ell nos ha dada y lo bancal enriquir del modo ha de estar sensa
los imagens y mes la endana que carrega sobre lo bancal ahont ha de
estar Nostra Senyora que sia feta ab la pastera de dita Nostra Senyora
y las altres dos dels apostols, so es una a cada constat conforme esta
en lo rescuny y sens ningun enriquiment lo qual enriquiment haia de fer
l.any vinent juntam ent ab la demes obra y assò ha de estar fet y posat
dintre de un any. E mes dintre 1.altra any següent ha de acabar tot lo
enfront del retaula ab las columnes y enriquiment y pasteres conforme
lo rescuny eo, lo que toca arquitectura y talla presentada ab la trassa per
ell donada dibuxada y acabada y de ma de mi notari baix scrit fermada.
E mes dintre altre any primer següent acabara y haia de acabar tots los
135

22

PERE TRIJUEQUE

personatges de bulto y de mig relleu seran necesari en dit retaula confor
me es tractara baix en dita capitulació axi que dins tres anys primers vi
nents y següents haia de acabar y de dar acabat dit retaula.
-ítem es pactar etc. que en lo banchal sobre las portaladas dit mestre
Juan Ballester ha de fer dos apostolls asomats de mig pits en amunt de
bulto seguint 1.ordre conforme los que estan al retaula de Sanet Just.
-ítem es pactat que en lo mateix banchal ha de fer dos istorias de
mig relleu, una de cada part del sacrari, y en la una ha de haver un portacreu y en 1 .altra la oracio que feu en l.ort o lo que ben vist sera a dits
sindichs i jurats (lv).
-ítem es pactat etc. que lo dit mestre Ballester ha de fer lo sacrari
conforme la trassa per ell donada posant hi los imatgens de bulto o de
mig relleu de altaria conforme la instancia requerirà, so es en la primera
andana ab dos angells ab uns instruments sonants conforme se apar ab
dita trassa y los imatgens que ha de fer en dit sacrari han de esser sinch.
-ítem es pactat etc. que en l ’altra andana sobre lo banchal ha de fer
dos apostols de bulto de altaria de nou palms que es lo natural.
-ítem es pactat etc. que en l.altre andana hage de fer quatre imatgens
de bulto de altaria de nou palms, so es en lo mix lo batejament en hi.
sia Cristo y Sant Joan y a las altras pasteres los apostols que als sindichs
y jurats aparaxara y la mateixa libertat de nom inar los apostols que vol
dran en tots los altres imatgens seran en dita hobra.
-ítem es pactat etc. que en 1 .altra andana tercera hage de fer tres im at
gens de bulto de altaria de nou palms los quals seran a coneguda dels
sindichs y jurats.
-ítem es pactat etc. que en lo final y derrer quadro lo dit mestre Ba
llester ha de fer la Sanctisima Trinitat, so es ab lo Déu lo Para y un Christo
y lo Sanet Sperit de mig relleu de altaria conforme sera la instancia.
-ítem es pactat etc. que lo dit mestre Ballester ha de fer per los cos
tats quatra evangelistas assomats sobre quatra padrestals, so es dos de
cada banda de dita istoria los quals han de esser de bulto de la grandaria
requerirà lo loch hont esteran.
-ítem es pactat etc. que lo final sia enriquit conforme lo rescuny te
nim conforme lo loch de hont es tret dit rescuny que es en lo principi
del libre Viniolla no entenent se que sia obligat a fer las creus.
-ítem es pactat etc. que las tres pasteres de la endana del mig ha de
fer dit mestre artesonadas conform a la pastera de Nostra Senyora de la
trassa per dit mestre donada y lo demes enrequiment conform a se de
mostra en dita trassa.
-ítem es pactat etc. que las altres sis pasteres lo dit mestre haia de
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fer y sien fetas ab las patxines y enriquiment conforme apar en la dita
trassa per dit mestre donada.
-ítem es pactat etc. que la obra de les columpnes y capitells que haura en dit retaula lo dit mestre fassa y haura de fer conforme la trassa
per ell donada y conforme los lochs de hont lo dit mestre ha treta la hobre y inventio de dites columpnes y capitells, so es lo primer orde jonich
y lo segon corintio y lo tercer composit y lo mes alt tambe composit i
dit retaula ab tot lo compliment ha de prendre de paret a paret tota la
emplaria ha en lo loch hont ha de estar dit retaula no entenent fer uns
peniatits que estan deboxats en dit rescuny y trassa y en la altària ha de
prendre tot lo enfront té lo loch hont ha de estar dit retaula seguint 1 .ordre
de arquitectura de manera que y capian los imatgens de la dita altaria
ab la demes obra per manera que hi reste dit retaula falcificat (2 ).
-ítem es pactat etc. que lo dit mestre sia obligat en acabar lo dit re
taula dins tres anys comptadors del dia de la festa de sinquagesma prop
vinent a tres anys prop vinents y següents sots obligatio y pena de dos
cents ducats y si dins tres anys dit retaula com dit es no sera acabat los
dits jurats y sindichs lo puguan fer acabar a despeses de dit mestre Ba
llester o de las fermansas per ell donades si no es per legítim impedi
ment de m alaltia e si per cas dit mestre m orirà an de esser acabat dit
retaula lo que Déu no vulla, que les fermances per ell donadores sian
obligats a restituir y smenar lo que dit mestre Ballaster desmesiadament
hauria rebut del preu de dit retaula compensant la fahena feta ab la
fahedora.
-ítem es pactat etc. que lo dit mestre Ballester se obliga a fer tota la
fahena de dit retaula aixi de pedra com de fusta en la present vila de
Palamós que sols haia de venir la pedra squerrida, so es ab scalaborns.
-ítem es pactat etc. que acabada dita obra hage de esser vista y regoneguda per dos mestres sculptors o imaginaires los millors se poran tro
bar a despesas comunas dins dos mesos las prop primers vinents.
-ítem es pactat etc. que si dit retaula fahia novament ringa dins hun
any y un dia apres de esser acabat lo dit mestre Ballester y las fermansas
per ell donadas a llurs despeses sian obligats adobarlo.
-ítem es pactat etc. que lo dit mestre Ballester hage de posar tota la
pedra fusta i clavaó y totas las altras cosas necesarias per dit retaula a
sas despeses fahent que tant la fusta com la pedra sia bona y rebedora
a judici de persones abils.
-ítem es pactat etc. que los dits sindichs en dit nom sian obligats de
aportar la pedra y fusta sera menester en dita obra tenint lo dit mestre
Basllester en la platge de Sant Feliu o en la platge de la vall d ’Areu y
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no en altra part en esta vila de Palamós.
-ítem es pactat etc. que los imatgens de bulto sehan de fer en dit re
taula no.ls fasia lo dit mestre Ballester desperiencia sino conforme los
papes estampats o de ma de oficials lli seran donats per los jurats y sin
dichs y fent los dits imatgens en havetne acabat hu o part dells si la vila
tenia oportunitat de algun oficial o oficials a dit art los jurats y sindichs
puguen fer mirar y judicar aquells per dits oficials y si dits oficials diuhen que no son rebedors ni fets conforme la estampa sera dada a dit mestre,
lo dit mestre ne haia de fer altras que estiguen condacent a dits papers
y dits mestres han de posar entre imagens i columpnes y obra de mig
relleu y las altras obres se poran fer del xiprer de tal manera que tot lo
xiprer se es comprat en lo monestir de Predicadors, haia de posar en la
obre de dit retaula, y lo restant de abre blanch si acas no troba xiprer.
-ítem es pactat etc. que dits sindichs en dit nom donen a dit mestre
Ballester casa (2v) franca en lo present vila y franquesa de Capella tot
lo temps de dita obra.
-ítem es pactat etc. que los dits sindichs en dit nom donaran y paga
ran per lo preu y fabrica de dit retaula al dit mestre Joan Ballester mil
lliures moneda barcelonesa pagadores del modo següent. So es en conti
nent sera fet y fermat lo present acta y dat compliment a la seguretat
de aquell, dos centes lliures barceloneses y com haura acabat lo peu de
pedra y lo bancal y la endana demunt lo bancal del modo esta dalt espe
cificat altres dos centes lliures, la qual obra se ha de fer y pagar dins
un any y acabat lo peu de dit retaula ab las pasteras y tallas y ab tot
lo mestre accepta las figures y mig relleu, altre dos centes lliures, la qual
obra se ha de fer dins hun altra any primer següent y acabada la demes
obra que son las imatgens y obra de mig relleu y vista rebuda y regoneguda tota la dita obra la qual ha de fer al cap de hun altre any primer
següent, axi que ha de esser fet dit retaula ab tot son compliment dins
tres anys se li ha de dar y pagar lo compliment del preu que son quatra
centes lliures, passats empero sexanta dies apres de esser rebut dit retau
la y axi u prometen y juren dites parts.
Quequidem capitula et omnia et singu/a......
Testes sunt venerables Joannes Roger et A ntonius Font prebere ecclesie palamosii beneficiati.
Actum intus dom um consilii ville Palamosii die X V I Juli M D L X X X .
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VI
Capítols per a la construcció del retaule de la capella de Nostra Sen
yora del Roser de l ’església de Santa Maria de Palamós.
AH G . NP. núm. 135.
Capitulació y avinensa tractada y concordada entre los honorables
mossèn Pons Maruny prevera, M atheu Balla y Anthoni Jemjoan pabordres de la cofraria de la Sanctissima Verge M aria del Roser de la sglesia
de la present vila de Palamós procehint y fent les coses baix scrites en
presencia y voluntat y consentiment dels venerables mossèn Feliu Solivera rector, Antoni Valenti, Bernat Bosch y Antoni Carreres jurats lo pre
sent any de la dita vila de Palamós de una part, y lo honorable mestre
Bernadí Carbonell scultor habitant en la ciutat de Gerona de part altre,
de e sobre la fabrica del retaula del altar fehedor en la capella de Nostra
Senyora del Roser de dita sglesia en lo modo forma y manera següents
y baix scrits. Primerament es pactat etc. que lo dit mestre Bernadí Car
bonell sia obligat axi com ab lo present se obliga fer y fabricar en lo al
tar de dita capella de Nostra Senyora del Roser un retaula conforme la
trassa n.a frassada (sic) en un pregami lo qual es sota scrit de mà de mi
Notari baix scrit y asso dins lo temps devall com ptador lo qual retaula
ha de esser fet de aquesta manera, so es que axi com en los pedestrals
del bancal estan deboxades en dita trassa en dit loch ha de fer quatre
figures de mig releu de dos palms y mig, y ans més que mancho les quals
han de esser un Sant Sebastia al un pedestral y al altre Sant Roch y al
altre Sant Benet com abat y al altre un rei Davit; y axi com en dita trassa
està trassat y deboxat un Sacrari ha de esser un camp pla; y axi com y
ha tres pasteres en dita trassa non i te de haver sino una hont te de estar
Nostra Senyora del Roser la qual tenen ja feta y axi com en la istoria
mes alta y ha deboixada una Nostra Senyora de Pietat ab un Cristo a
les faldes ha de esser un camp pla y alii hon estan trassades dos pasteres
en los prescrits nos tenen de fer sino uns repartiments a cada banda que
dividesca en dos parts cada loch y a fersi dos istories de pintura; y que
axi com en los costats de la istoria mes alta de Pietat y ha uns profetes
ab dos minyons al costat y ha de haver unes cartelles llanerades del estil
y art de una trassallista aporta dit mestre Carbonell sota scrita de mà
de Notari baix scrit les quals cartelles han de esser enrequides be y degu
dament conforme lo restant ha debuxat en dita trassa principal; y per
la resta la obra ha de esser conforme la trassa principal de pregami.
E mes es pactat etc. entre les dites parts que lo dit mestre Bernadí
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Carbonell hage de haver posat dins la capella de dita Nostra Senyora del
Roser dit retaula be y acabat a sos gastos y a risch del dia de Sant M i
quel del mes de Satembre prop vinent a un any les hores prop vinent y
següent y que dit retaula hage de esser de bona fusta de albre blanch
o xiprer bo.
E mes es pactat etc. entre les dites parts que los dits pebordres de dita
cofraria per les mans y fabrica del dit retaula hagen de donar y pagar
aixi com ab thenor del present capitol convenen y prometen donar y pa
gar al dit mestre Bernadí Carbonell cent vuytanta lliures barceloneses
pagadores desta manera, ço es acabat de posar dit retaula, quinze dies
apres vist regonegut y aceptat, en una paga y per asso los dits pobordres
ne obliguen tots y sengles bens y drets de la dita confraria.
E mes es pactat etc. que dit retaula hase de tenir desaset palms de
am plaria poch mes o mancho sense les polseres y la alsada que hage de
estar en son degut effecte conforme la dita obra requer.
E mes es pactat etc. entre les dites parts que lo dit mestre Carbonell
ha de adobar lo reixat de dita capella de aquesta manera que axi com
fe tanca ab dos portes vuy se hage de anar a soles ab una porta que sia
trancada al mig com millor stara.
E mes es pactat etc. entre les parts que tot temps y quant lo dit retau
la hage de esser vist y judicat per persones spertes les tals persones sien
pagades per iguals parts dels dits pobordres y mestre Carbonell.
Finalment etc.
Et......
Testes sunt M agnificus Joannes Baptista Puig domicellus Gerunde
et venerabile A ntonius Reverterpresbiter et sacrista ecclesie de Cortiano.
A ctum Palamosii die X X V II I ju n ii M D L X X X V II.
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PERE PERDIGÓ
ESCULTOR DE VULPELLAC
( 1559-1639)
PER

DORA SANTAMARÍA i COLOMER

Seguint la proposta d ’aquest «Estudi», interessada només en l’aplec
de temes relacionats amb el Baix Em pordà, ens és grat de contribuir-hi
aportant unes dades documentals que ens han fet conèixer l ’existència
i treball d ’un escultor empordanès, nascut a Vulpellac, el nom del qual
era, fins ara, totalm ent ignorat.
Del seu quefer artístic, fins el moment present, la documentació con
sultada només ens n ’ha facilitat un treball: el retaule m ajor de l ’església
de Sant Esteve de Bordils, contractat l ’any 1608.
Tot i que en els darrers anys s’han donat a conèixer diverses notícies
sobre l’activitat d ’artistes gironins —en particular i més sovint de pintors—,
actius a les nostres comarques a darreries del segle XVI i primers anys
del 1600, el buit existent és encara considerable i més, pel que fa a escultors/im aginaires, la nòm ina dels quals és ben minsa.
Sense afany d ’ésser exhaustius n ’esmentarem uns quants dels més no
tables, bo i tenint en compte que manquen, encara, força dades per tenir-ne
un coneixement profund.
ONOFRE ENRIC, imaginaire, membre d ’una família d ’escultors i
picapedrers de GironaO).

(1)

C LA R A , Josep: O bres d ’artistes i artesans gironins d el segle X V I a la G arrotxa, dins

«A nnals», (1982-83), Patronat d ’Estudis Històrics d ’O lot i Comarca. O lot, 1984, pp. 61-84. A
més del mestre Onofre Enric que esm enta Clara, hem com provat que exití un altre imaginaire
hom ònim que el va sobreviure, el qual en un testament atorgat l ’any 1595 deixa constància d ’al
gunes obres realitzades i que té per cobrar. A.H.G. Joan Faixat. Notaria 2, reg 748.
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Retaule major de la parroquial de Bordils, 1608, desaparegut el 1936. Fotografia cedida pel
senyor Gaspar Jou de Bordils.
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Esquema i descripció iconogràfica del retaule major de la parroquial de Bordils. Dibuix
de Jesús Santamaría.
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ESTEVE BOSCH, mestre olotí, documentat al Rosselló, Girona, Te
rol i Tarragona, fill del fuster Joan Bosch, d ’origen francès i instal.lat
a Olotí2).
ONOFRE FUSTER, escultor de Tortosa, actiu a Girona i rodalies
a començaments de I 6 OCK3).
JOAN MERLA, fuster de Barcelona, que a darreries del Cinc-cents
treballava a GironaW.
De tots ells i d ’alguns més, recentment docum entats/5) tenim cons
tància notarial dels seus treballs; són però, poques per no dir poquíssimes, les obres conservades. Tanmateix, aquesta mancança que dificulta
la possibilitat d ’una anàlisi estètica, no impedeix de reconstruir, amb força
precisió, el panoram a socio-laboral d ’aquells anys, tan poc estudiats i en
certa manera menystinguts, pel que fa a la Història de l’Art a casa nostra.
Les dades que tot seguit presentem procedeixen de diferents fons arxivístics, però foren els protocols notarials conservats a l’Arxiu Històric
de Girona els que varen proporcionar-nos la primera referència de l’es
cultor empordanès Pere Perdigó.
Els llibres de registres parroquials de les poblacions de la Bisbal i de
Vulpellac, han contribuït a ampliar la seva biografia.
Les capitulacions signades per a la realització del retaule m ajor de
Bordils, així com l ’acta notarial feta per la judicació de part del mateix,
conformen l’apèndix documental.
DADES BIOGRÀFIQUES DE L’ESCULTOR
Els documents notarials esmenten Pere Perdigó com a mestre «fuster
y imaginayre de la vila de la Bisbal» (doc. n? 1).

(2) A L A R C IA , M .A. i C LA R A , J.: La reixa de l ’altar m a jo r de la catedral de Tortosa,
dins « D ’A rt», n? 14. Barcelona, Universitat de Barcelona, 1988, pp. 181-192. SALA, Carme:
L ’A r t religiós a la Garrotxa. O lot, 1987, p. 124. confirm a el parentiu entre Joan Bosch i Esteve,
pare i fill respectivament.
(3) C LA RA , Josep: O n ofre Fuster, escu ltor barroc a G irona, a «Punt D iari», Girona,
(19.5.1982), p. 24. M ARTINELL, Cèsar: E scultura i arquitectura barroqu es a C atalunya, vol.
1, Barcelona, A lpha, 1959, p. 117.
(4) Realitzà el retaule del Sants Doctors, conservat «in situ» a la Seu de Girona. SANTA
M A R ÍA , Dora: E! retaule dels D o cto rs de la C atedral de Girona, C om unicació presentada al
Col·loqui sobre L’Expansió del Renaixement a Catalunya, Girona, novembre de 1987. (sense
publicar).
(5) En la meva Tesi de Llicenciatura titulada L ’A r t a G irona 1600-1615. Recerca do cu m en 
tal i estu d i analític, presentada a la Universitat de Barcelona pel febrer de 1989, s ’estudien amb
profunditat aquests i altres autors amb llurs treballs documentats.
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El fet que tots els que intervenen com a fiadors en nom de l’escultor,
en el contracte pel retaule de Bordils, siguin tots pagesos de Vulpellac^6),
va fer-nos sospitar una vinculació de l’artista amb aquest poble; per al
tra banda, no podem obviar l’estreta relació i proximitat geogràfica d ’amb
dues poblacions.
Realitzada la consulta als registres parroquials, comprovem com el
cognom Perdigó apareix sovint a la parròquia de Vulpellac, on existí al
llarg dels segles XVI i XVII una família de fusters-escultors(7).
El dia 4 d ’octubre de 1559 Pere Perdigó era batejat a l’església de Sant
Julià de Vulpellac; fill de M ontserrat, d ’ofici abaixador, i de Caterina,
la seva muller.
Hem comprovat que ni el pare ni l’avi patern del nostre protagonista
varen ser fusters; per tant, cal pensar que ell, juntam ent amb un seu ger
mà de nom Gaspar, foren els iniciadors de la nissaga que perdurà fins
el 1694, any en què, com documentem, s’esdevingué la m ort d ’un altre
Pere Perdigó, escultor(8).
Centrant-nos en el nostre imatger, constatem que, llevat de certes ab
sències —la Bisbal, Bordils— degué m antenir una constant relació amb
la seva parròquia natal, on va batejar-hi quatre fills: M arianna (1591);
Caterina (1594); M aria Àngela (1596), i Onofre (1600).
L’any 1608, i ja en els dos anteriors, el documentem a la Bisbal for
m ant part del Consell General de la Vila, dit de la «Trentasisena» en re
presentació del braç mitjà(9). Així mateix tenim constància que l’any
1614 la família de mestre Perdigó seguia residint al municipi, exactament
al carrer «del Pou de les Donzelles» —actualment carrer de les
«Donzelles»(10).
Estava casat amb Esperança, filla d ’Antoni Pla, pagès de les Pene

(6) Vegi’s el docum ent n? 1 de l ’apèndix. Pere Vinyes del Mas i son fill; Jaume Perdigó
i Pere, son fill y H onofre Puig i Guilló, tots pagesos de la parròquia de Vulpellac.
(7) A.D.G. Llibre de Baptisme I, de la parròquia de Vulpellac. Docum entem el cognom Per
digó entre els anys 1502, any que s ’inicien els registres de baptisme, i 1.694 darrera vegada que
s ’inscriu. 1750 és la darrera data consultada.
(8) A.D.G. Llibre de Baptismes I de la parròquia de Vulpellac. En les diferents generacions
es van repetint els nom s de Pere, amb preferència; Montserrat, Gaspar, Josep. Si al llarg del
segle XVI s ’esmenten com a fusters, entrat els s. XVII els m ateixos mestres ja són anom enats
escultors. N ’és una mostra el nostre protagonista. Un cop més constatem la paulatina impor
tància que l ’escultura i, per descom ptat, els seus artífexs adquiriren en aquest segle.
(9) A.H .C .L.B. L libre de Resolucions. Lligall I, n? 11, foli 267, 268, 285, de la Bisbal.
(10) A.H.G. Joan Alemany. Notari de la Bisbal, reg. 279. (8.4.1614) Testament d ’Esperança,
muller de Pere Perdigó.
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lles, bisbat d ’Urgell. El fet que no hàgim documentat el casament en els
llibres consultats, fa creure en la possibilitat que s’hagués realitzat a la
parròquia de la núvia. Tal vegada aquesta connexió amb terres lleidata
nes podria haver estat motivada o interrelacionada amb algun desplaça
ment per motius de treball. És solament una suposició que caldrà esbrinar.
Com a cloenda d ’aquest recull biogràfic, citem textualment l’anota
ció feta al registre de defuncions de Vulpellac: «15 de gener de 1639, m o
rí mestre Pere Perdigó, escultor. No feu testament».
Tenia, doncs, vuitanta anys i el més sorprenent és que només se n ’ha
gi documentat una obra. Tampoc cap àpoca o altre document que ens
doni alguna pista del seu treball com a escultor.
EL CONTRACTE PER AL RETAULE M AJOR DE BORDILS
En el cas d ’aquesta obra, cal parlar de tres contractes o millor dit,
tres capitulacions, que foren signades en l ’interval d ’un any i mig; totes
a la notaria de Pere Canals de Gironal11).
Aquesta m odalitat poc habitual en obres escultòriques evidencia l’en
vergadura del retaule i el millor seguiment que així en podria fer el
comitent.
A la primera s’estableixen clarament les condicions de sou, feina,
temps, garanties, materials..., però es deixa oberta la possibilitat de po
der modificar, millorar o ampliar el retaule, respectant-ne, això sí, les clàu
sules fonamentals i, incrementant-ne el preu si es considerava necessari
(doc. n? 1 ).
A la segona (doc. n? 2) i tercera (doc. n? 3), s’introdueixen algunes
modificacions i es van donant les pautes a seguir per l’escultor. També
s’augmenta el preu en relació a l ’augment de treball i retocs que es
convenen.
El comitent va ser la universitat o municipi de Bordils. Es nomenà
una comissió constituïda per set persones: set síndics de la parròquia,
amb facultat per a decidir sobre la realització del retaule i elecció del
programa iconogràfic.
El preu previst en un principi fou de 940 lliures. A la segona concòr
dia s’incrementà amb 360 lliures, donat que s’havia modificat i ampliat
part del retaule. De nou, a la tercera capitulació, s’afegeixen altres 90 lliures,
essent el preu total del retaule de 1.390 lliures barceloneses.
El temps acordat per a la seva execució fou de tres anys, advertint

(11) A.H.G. Pere Canals. Notaria 9 de Girona, reg. 389 i 391.
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que, de no aeabar-se en aquest termini, el comitent es reserva el dret de
fer-lo acabar per un altre mestre, a compte de Pere Perdigó.
De la traça que s’havia de seguir per a l’execució del retaule, no s ’in
dica qui va ser-ne l’autor.
Sovint hem comprovat que l’autor de la traça i el del retaule, no són
sempre el mateix individu. Tot i que solia ésser habitual que qui havia
de realitzar l’obra presentés al client una traça o projecte de la mateixa,
no sempre ocorregué així, i en el cas de Bordils, segons es desprèn del
contracte, no fou Pere Perdigó qui executà la traça. No obstant això, aques
ta tampoc no fou seguida al peu de la lletra. Sobre la marxa s’hi anaren
modificant i incorporant alguns elements; n ’és una mostra les polseres
o guardapols.
El que sí recull el contracte és que mestre Perdigó es comprometia
a «... pagar les mans de la trassa que per dit effecte se és feta.... » (doc.
n? 1).
Amb tot i per les dades que posseïm ens atreviríem a proposar que
l’autor de l’esmentada traça fos Baldiri Roca, imaginaire de Girona, qui
a més d ’intervenir com a examinador del basam ent, en un dels docu
ments es cita com si intervingués d ’alguna manera en l ’obra: «... y en
los costats aja de posar unas ninfas ab los rematges, conforme Baldiry
Roca, imaginaire de Gerona, li dirà...» (doc. n? 2) (12>.
Els materials emprats en la realització del retaule foren: pedra de la
pedrera de Celrà per la part inferior o basament, picada i brunyida sem
blantment com el portal de la façana de l ’església de Sant Feliu de Giro
na, que en aquells anys, Felip Regí i Joan Jausí, picapedrers, estaven bastint(13). La resta o cos principal, en fusta d ’arbre blanc, bona i seca, dei
xant la possibilitat que les imatges es poguessin fer d ’una altra fusta que
ja se li indicaria quina (no es confirma enlloc).
Tot i que no hem pogut, de moment, documentar el contracte, cal
pensar que un cop llest el retaule rebé el daurat i policromat de costum.
Altres acords que es recullen a les capitulacions fan referència a les
clàusules de garantia. Institució de fermances. Terminis per al pagament:
sis en total, el darrer dels q u a ls —300 lliures— no es faria efectiu fins
que el retaule fos acabat, assentat i judicat per mestres experts.
També formava part del pacte que, mentre durés l’execució del retau

(12) Tenim constància que realitzà la traça i part del retaule m ajor de Sant Andreu Salou,
contractat l’any 1611.
(13) C LA R A , Josep: Q ui va con stru ir la fa ça n a d e Sant Feliu?, a «Punt Diari», Girona,
(4.4.1982).
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le, mestre Perdigó es traslladaria a Bordils, amb tot la seva família,per
tal de poder millor treballar i encam inar l’obra.
EL RETAULE
El retaule m ajor de la parroquial de Bordils, contractat l ’any 1608
entre els representants del municipi, d ’una part, i Pere Perdigó, fuster
i imaginaire de la Bisbal, de part altra, és, com s’ha dit, l’única obra do
cumentada d ’aquest escultor.
Va presidir la capçalera de l’esmentada església fins que, com a tants
d ’altres, criteris iconoclastes del 1.936 el condemnaren a la foguera.
L’únic testimoni que d ’ell en tenim és una fotografia, el record d ’al
gunes persones i, des d ’ara, la descripció que recullen els contractes.
Historiadors de casa nostra que conegueren el retaule el descriuen
com una obra del Renaixement, de força bon gust(14). Nosaltres, després
d ’analitzar convenientment l ’obra, hi afegim que, a més de bon gust, va
ser un retaule ambiciós —ho demostra el seu preu: 1.390 lliuresí15) —i
im portant en el seu context, comparable a altres retaules catalans que
hom té per obres representatives de l’Art Català del pre-barroc o, com
proposà Martinell, del primer B arrod16): com els retaules majors de Cas
tellbisbal, contractat l’any 1609 per l’escultor Claudi Perret i el fuster Joan
Estrada(17), o el de Martorell, contractat el 1610 pels escultors Agustí Pu
jol, pare i fill, i el fuster d ’origen olotí Gabriel M unt(18).
Els dos esmentats, igualment com el que comentem de Bordils, s’in
clouen en el grup que el mateix C. Martinell clasifica com a «segona
fase» dins del procés evolutiu dels retaules barrocs, caracteritzats fona
mentalment per:
a).— Les seves dimensions considerables —grans retaules—.
b).— Per sustentar-se, sovint, sobre un basament petri.
c).— Per la seva adaptació a l ’absis poligonal del temple, aconsegui
(14) MONSALVATJE I FOSSAS, Francisco: N o ticia s H istóricas. 26 vols. N om en clàtor histórico d e las ig/esias p a rroqu iales y rurales, san tu arios y capi/las de la P rovincià de Gerona,
vol. XVI, O lot, 1909, p. 17.
(15) Nom és a tall d ’exemple oferim els preus d ’alguns retaules contem poranis al de Bordils:
Retaule Major de Martorell es contractà per 1.300 lliures. Retaule major del Convent de Sant
Francesc, foren 860 lliures. Retaule major de l ’església de Sant Esteve d ’O lot, es contractà per
1.050 lliures. Aquests son els preus més similars. La m ajoria per nosaltres docum entats, tots
ells de les rodalies de Girona, oscilen entre les 300 i 500 lliures.
(16) M ARTINELL, Cèsar: ob cit. p. 59.
(17) Ibidem. p. 66.
(18) Ibidem. p. 67.
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da m itjançant l’obliqüitat convenient dels cossos extrems, que li confe
reix una més gran movilitat.
d).— Per conservar l ’esquema reticular de carrers verticals dividits
horitzontament per entaulaments continus, acusant algunes parts que es
volen destacar amb frontons, balustrades o altre elements complemen
taris de caràcter classicista.
Una darrera característica d ’aquest grup de retaules era la seva orga
nització, resolta totalm ent amb escultura; imatges exemptes a les forní
cules i plafons en relleu, substituint les grans taules pictòriques que so
lien ésser habituals en retaules de la segona meitat del Cinc-cents i tam 
bé de començaments del Sis-cents.
Aquest gust per l ’escultura esdevingué una característica o necessitat
de l ’art barroc que, partint de postulats contra-reformistes, emprà prefe
rentment l’escultura en el seu discurs didàctic.
No oblidem la gran difusió i im portància de la imatgeria religiosa
com a exponent de l’ideal barroc.
DESCRIPCIÓ FORMAL
Com veiem a la fotografia cedida pel senyor Gaspar Jou, l ’estructu
ra del retaule respon a l’esquema de cinc carrers verticals separats per
columnes i dividits horitzontalm ent per entaulaments.
El llenguatge arquitectònic que s’hi aplicà fou d ’ascedència clàssica:
ordre jònic al primer cos; corinti al central i compost al superior; corni
ses, frisos i motllures d ’acord amb cadascun dels ordres arquitectònics,
en complementen l ’estructura.
En els carrers extrems i central, els intercolumnis els ocupen les for
nícules amb coberta de canó d ’intradós cassetonat que allotgen les im at
ges corpòries de diferents sants, mentre que els carrers interiors, es resol
gueren amb teulons narratius treballats en relleu.
Tota aquesta estructura es recolza sobre el basament o peu del retau
le elaborat en pedra.
Coronant tot el conjunt, a la part de l ’àtic, hi ha un gran frontó cor
bat i trencat, en el centre i vèrtex del qual s ’hi representà l’escena del
Calvari.
Unes polseres, la traça de les quals fou feta per Pere Perdigó amb
acusat treball de talla, emmarquen el retaule.
Q uant a les columnes, observem que en tots els ordres els fusts són
seguits i reberen ornam entació en relleu, no podem afirm ar si vegetal
o floral de caràcter naturalista o més de tipus grotesc, però, el que ens
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interessa de destacar és la poca difusió que aquesta tipologia tingué en
retaules contemporanis coneguts a casa nostra.
Norm alm ent el fust de les columnes solia ser acanalat, estriat o entorxat ja fos seguit o, amb preferència, amb el seu terç inferior ornam en
tat amb talla de mig relleu de caràcter fitomòrfic o de repertori romà.
La columna de fust seguit amb garlandes de flors i decoració vegetal helicoïdal no la trobem fins més entrat el segle XVII convivint o imitant
la columna salomònica pròpia del barroc.
Per contra, a les escoles castellanes en les quals l ’estil plateresc s’hi
desenvolupà amb fecunditat, sí que hi podem trobar un tipus de colum
na de fust seguit i totalm ent ornam entat de talla d ’extracció romana, en
especial de gènere grotesc.
M alauradam ent la qualitat de la fotografia no ens permet d ’identifi
car convenientment molts elements tant ornam entals com iconogràfics
que no es descriuen en els contractes, entre ells l’esmentada decoració
de les columnes.
ICONOGRAFIA
El tema o programa iconogràfic s’inclou dins el grup definit com ha
giogràfic, tot i que inclou una imatge de la Mare de Déu amb l ’infant.
La inclusió d ’un esquema ens evita una repetició innecessària.
De les representacions en relleu que ocuparen els teulons, res no po
dem dir-ne. La capitulació diu així: «(...) los teulons que tingan de star
a mig relleu ab las istòrias que dits sindichs voldran...» (doc. n? 2 ).
Cal pensar que s ’hi representaren escenes al.lusives a la vida i martiri
del sant patró, Sant Esteve, que ocupa la fornícula principal del retaule.
Sobre aquesta imatge, la motllura o frontó mixtilini que remata la
fornícula on s’allotja, i el sagrari, voldríem fer un breu incís. És notable
la diferència que existeix entre la resta d ’imatges del retaule i la de Sant
Esteve, representat quasi apoteòsicament, comparable a les glorificacions
del ple barroc, amb una gran movilitat ben diferent de l’estatisme i con
tenció que advertim en les altres imatges. Semblantment el frontó és molt
mogut per l’època en què s’executà. Pel que fa al sagrari, és segur que
correspon a una etapa molt posterior.
Per tot això exposat ens reservem l ’opinió de creure en la possibilitat
que, per raons ara per ara ignorades, podrien correspondre a una recons
trucció o afegit posterior. De no ésser així caldrà pensar en un treball
escultòric que caldrà revisar molt detingudament.
Com en tants retaules coetanis, el Misteri de la Redempció es repre
senta a la part superior o coronament. Crist crucificat amb M aria i Sant
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Joan al peu de la creu, a la part central. A ambdós costats les figures
dels dos lladres, representant així de manera fidel el dram a del Calvari.
Pràcticament inapreciable a la fotografia, encalafornat entre els ner
vis de la volta de l ’absis, la figura de Déu Pare en relleu, presideix de
manera simbòlica i iconogràficament tot el conjunt.
CLOENDA
Tenim constància que pel setembre de 1608, la part pètria o basament
ja estava llest i assentat. Antoni Moret i Baldiri Roca foren contractats
per fer-ne la judicació, el resultat de la qual, llevat de menudències insig
nificants, fou correcte (doc. n? 4).
Una àpoca de 1610 confirma que el retaule s’anava duent a terme(|9).
Un cop llesta la part escultòrica es procedí a la policromia i daurat
del retaule. De moment la documentació no ens ha ofert, encara, el nom
del mestre o mestres que realitzaren la part pictòrica. Segons una data
que hi ha al basament, degué acabar-se l’any 1.618(2°).
BIBLIOGRAFIA
Per a un m illor coneixem ent de l ’escultura d ’aquest període són im prescindibles els treballs
de JOAQUIM G ARRIG A, L ’È poca del R enaixem ent s. X V I i de JOAN RAM O N TRIADÓ,
L ’È p o ca d el Barroc, ss. X V II-X V III, volum s IV i V de la «H istòria de l ’Art Català», Edicions
62, Barcelona 1986 i 1984 respectivament.

DOCUM ENT N? 1
1608,
23 de febrer. Concòrdia per a la fabricació del retaule major
de Bordils, signada pels síndics i procuradors de la parròquia i Pere Per
digó, fu ster i imaginaire de la Bisbal.
A.H.P.G. Pere Canals. Notaria 9, vol. 389.
En nom de Nostre Senyor Déu sia. Amén.
De y sobre lo preu fet del emfustament del retaulo se te de fer del
altar m ajor de la parrochial iglésia de Bordils, vegueria de Gerona, per
y entre los Honoràbles: Pere Miquel Agustí, Jaume Fraser àlias Aymaric, Pere Garau àlias Mascarós, Barthomeu Sponellà, Pere Steve de Ulmet, pagesos. Guillem Moret y Joan de Bausà, traginers de dit lloch de

(19) A.H.G. Pere Canals. Notaria 9 de Girona, reg. 395, (13.3.1610).
(20) MONSALVATGE I FOSSAS, F. ob cit. p. 17.
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Bordils, sindichs, procuradors y actors de la Universitat de dit lloch, constituits per les coses devall scrites y altres en poder del notari devall scrit,
al primer de abril del any prop passat, de una part y Pere Pardigó, fuster
y imaginayre de la vila de la Bisbal, de part altre, és stada feta, pactada,
lloada y jurada la capitulatió y concòrdia ab los pactes següents.
E primerament, és pactat que dit mestre Pere Pardigó haje de fer y
fabricar, com be per effectuatió de la present concòrdia, convé y promet
a dits sindichs y universitat, que farà y acabarà lo enfustament de dit
retaulo ab son degut effecte, dins tres anys pròxims del dia de la ferma
de la present capitulatió y concòrdia en avant comptadors, conforme la
trassa que li és stada lliurada ab la altària, am plària y grandària que la
dita trassa assenyala y dita obra requereix, salvat que en el final de la
cornisa més alta que travessa de part a part de la obra, tinga y haja de
fer aquella conforme aparexerà a dits sindichs, y altra cornisa demunt
y més prop de la dita, en mig de la qual ha una pastera ab un Sant Joan
Batista, que al final y remate dels cantons de dita cornissa de cada part
la haja de fer acom odada com requer la obra y que del mig de cada fi
nal, puga ab art, exirne una creu per un lladre, la qual creu y lladre, dit
mestre Pardigó haje de fer de bulto, y la final de dit retaulo, haje de star
com requer dita obra per que en dita trassa no stà trassat ni specificat,
y las figuras y pasteras haje de fer y posar en lo lloch y a voluntats de
dits sindichs, ab polseras, conforme la obra requer y haje de seguir lorde
de la architectura: cornisses, jònic y corinto com stà en dita trassa dibuxat y que haja de fer lo peu del retaulo de pedra picada brunyit, confor
me lo portal de la iglésia collegiada y secular de Sant Feliu de Gerona,
ab la entratalla que stà a la part dreta, mirant la trassa y que haja de
fer lo restant del retaulo y lo sacrary conforme dita trassa, de fusta, com
baix se dirà, la qual obra dit Pere Pardigó farà com fer promet, de fusta
de arbre blanch, bona y seca, aconeguda de dits sindichs de dita fàbrica
y axi mateix les figuras que se hauran de fer en dit retaulo, si ja altra
ment no aparexia a dits sindichs haverse de fer de altre fusta.
ítem, és pactat que per effectuatió de dita obra dit Perdigó convé y
promet... [aquí el document és trencat; li falten part de deu lineesl per
negligèntia y culpes suas, en tal cas, dits sindichs per facultat y potestat
expressa que es retenien y ell lus dona, pugan fer acabar aquell a despe
ses y gastos de ell, dit Pardigó y per lo preu o preus que dits sindichs
voldran per fer y acabar dita obra.
ítem, és pactat que lo dit mestre Pardigó haje, com be promet pagar
las mans de la trassa que per dit effecte se és feta y las faltas que per
ventura se hauran de reparar ans de ser fet ni judicat dit retaulo, y tos152
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temps que a dits sindichs que vuy [segueix el texte al marge] són o per
avants seran en cas parexerà m udar y llevar o affagir a dita trassa o re
taulo alguna cosa, ho pugan fer de voluntat de les dites parts, per aquell
preu o preus ques concordaran y ab los pactes que ab dit concert se apun
taran, lo qual pagaran dits sindichs com pagar prometen al dit Perdigó
judicada dita obra com dalt stà dit lo die ques pagaran les trescentes lliures
de la última paga del preu de dit retaulo, com baix se dirà y no abans
ni en altra manera.
ítem, és pactat que los dits sindichs convenen y prometen de aportar
a gastos de dita universitat, tota la pedra de lo qual se farà lo peu de
dit retaulo, dins dit lloch de Bordils, entès emperò, que se haja de tren
car en la padrera de Celrà y a gastos del dit Pardigó y no de dita univer
sitat y no altram ent, les quals coses totes y sengles axi y segons dalt stan
apuntadas, promet dit Perdigó fer servar y complir ab (?) pena y scriptura de ters a la Cort Real de Gerona y altre qualsevol C ort.... [segueix
el form ulari, però, el document torna a ésser trencat].......E per major...
[seguretat], Pere Vinyes del mas y altre Pere Vinyes, son fill, en temps
de noces heretat. Jaume Perdigó y Pere, son fill y Honofre Puig y Gui
llo, tots pagesos de la parròchia de Volpellac, bisbat de Gerona, de grat
y certa scientia se instituexen fermansa y principals pagadors, y volen
ésser tinguts y obligats en tot lo que dit principal és tingut y obligat; ab
ell y sens ell, en vida y en mort. Y per attendre y complir dites coses,
tant dit Pardigó, principal, com dites fermanses ne obligan llurs perso
nes y bens y de quiscu dells a soles, mobles e immobles ab les renuntiations de dividir y cedir les actions, de la Epístola de Divo Adrià, etc.
Consuetut de Barcelona, parlans de dos o molts obligats, etc. y les fer
manses a la lley y dret que primer sie convingut lo preu que la fermansa
y tots a llur for propi, etc. y submissió de qualsevol altre for, que dits
sindichs los ne voldran convenir y ab facultat de variar lo judici, constitutió de procuradors dels scrivans y nuntios, tant de dites Corts, com
de qualsevol altres, per regular la obligatió de llurs persones e bens, etc.
e ab juram ent.
ítem, és pactat que dits sindichs per la manifectura y obra de dit re
taulo, hajen de donar y pagar, com be convenen y prometen a dit Perdi
gó, que li donaran y pagaran noucentes quaranta lliuras moneda barce
lonesa, en esta manera, ço és: en continent que dit Pere Perdigó serà...
[hi manca m itja línia] ab tota sa familia, com dalt està dit, en dita parrochia de Bordils perquè millor puga fer dita obra y encaminaria, doscentes quaranta lliures. Fet lo dit peu de pedra y judicat aquell per duas o
quatra persones expertes en dit art de architectura, una o dues elegidores
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per quiseuna de dites parts, a gastos de quiscuna delies, cent lliures. Y
després feta y posada la primera andana, ab sa cornisa y figura y judicada conforme de dit peu de retaulo stà dit, altres y semblants cent lliures.
Y posada la segona andana ab son cornisal y figuras y judicada confor
me de dit peu stà dit, altres semblants cent lliures. Y quant la tercera
andana de les quatre columnes serà feta y posada, ab son cornisal y fi
gura y judicada y acceptada conforme de les demés stà dit, altres sem
blants cent lliures. U acabat tot lo dit retaulo ab lo modo, proportió, forma
y manera que requer, judicat y acceptat com dalt stà dit y no abans ni
altram ent ni en altra manera, les restants trescentes lliures per compli
ment de les dites noucentes quaranta lliures, les quals prometen pagar
al dit Pardigó, com dalt stà dit y apuntat, a pena de ters sens requesta
de dies, ab salari de procurador, dins de Gerona, sinch sous, fora de Ge
rona, vuit sous per quiscun die, ultra lo qual salari convenen y prometen
que restituiran totes y sengles despeses perquè per la cobransa de dites
quantitats a dit Perdigó lin convindrà patir y suportar, de les quals volen
y consenten que dit Perdigó ne sia cregut de sa simple [?] juram ent altre
gènero de prova no demanat. E per só ne obligan tots y sengles bens y
drets de dita obra, mobles e immobles, presents y sdevenidors, etc. Renuntian a totes lleys guiatges, etc. al for propi y ab submissió de qualse
vol altre for, etc. que dit Perdigó los ne voldrà convenir y ab facultat de
variar lo judici y ab constitutió de procurador dels scrivans y nuntios
de las Corts Real y Ecclesiàstica de Gerona y de qualsevol.... [torna a
m ancar un tros del document]... obligatió dels bens de dita obra y ab
juram ent.
E finalment.
Et ideo nos dicte partes laudantes, etc. [continua en llatí la fórmula
acostum ada en les clàusules de garantia].
Actum in parrochia de Bordillis, die X X IIII february M DCVIII.
Testes: Petri Michaelis Agustí, Jacobi Fraser àlias Aymèric, Bartholomeus Sponellà, Petri Pegarau àlias Mascarós, etc.... [juntament amb
molts altres].
DOCUM ENT N? 2
1609, 30 de juny. Concòrdia feta entre els síndics de Bordils i Pere
Perdigó, imaginaire de la Bisbal, per modificar part del retaule major,
capitulat el dia 23 de febrer del 1608.
A.H.P.G. Pere Canals. Notaria 9, vol. 391.
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En nom de Nostre Senyor Déu sia. Amén.
Com ab acte de concòrdia fet y fermat per y entre Pere Miquel Agus
tí, Jaume Fraser àlias Aymeric, Pere Garau àlias Mascarós, Barthomeu
Sponellà, Pere Steve de Ulmet, pagesos. Guillem Moret y Joan de Bausà, traginers de dit lloch de Bordils, a les hores sindichs de la universitat
de dita parròquia, de una part y Pere Perdigó, imaginayre de la vila de
la Bisbal, de part altre, de y sobre preu del enfustament del retaulo es
tenia de fer del altar de la iglésia de dita parrochia, estiga pactat y con
cordat que tots temps que a dits sindichs, qui a les hores eran o per temps
seran, los aparagués mudar, llevar o affagir a dita trassa o retaulo algu
na cosa, ho puguessen fer de voluntat de les dites parts per aquell preu
o preus ques concordaran y ab los pactes que ab dit nou concert se apun
taran lo qual pagaran en lo modo y forma que allí se conté, com dites
y altres coses stan més llargament contengudes en dit acte de concòrdia,
rebut en poder del notari devall scrit a, vinty-quatre de febrer, 1608. E
com a M ontserrat Quintana àlias Carreres, Jaume Fraser àlias Aymeric,
Francesch Saló àlias Canals y Pere Ros àlias Pujol, vuy sindichs de dita
parrochia de Bordils aje apparegut apuntar y m udar y llevar en dit re
taulo y trassa, les coses que ab los devall scrits capitols se apuntaran,
sens emperò, preiudity, novatío y derrogatió de les coses en dit primer
acte de concòrdia contengudes, en cas que per lo present sels pugués fer
o causar algun preiudity, antes bé, totes y sengles coses y obligations en
dit acte contengudes, restan en sa forsa y valor, sino usant de la facultat
y potestat que en dit acte primer los és stada consedida, entre los dits:
M ontserrat Quintana àlias Carrers, Jaume Fraser àlias Aymeric, Fran
cesch Saló àlias Canals y Pere Ros àlias Pujol, sindichs predits, de una
part y dit Pere Perdigó de part altre, són stades pactades y concordades
les coses ab los capitols y pactes següents.
E primerament, és pactat que lo dit Perdigó aje, com bé promet, que
en lo segon cuerpo que avuy se fa, que és dorde coríntio, farà y fabricarà
dos teulons de mig relleu corresponents anals de baix, ab las històrias
que dits sindichs voldran, y pilastras y pasteras ab las figuras seguint los
de baix y tenint lo mateix capitell que lo capitell coríntio de dit pilastra
y las columpnas corresponent en la obra de las de baix, y la cornisa ab
las mènsulas conforme lorde corito demana y lo dit friso que corresponga ab lo de baix y lo alquitraua conforme també lo de baix.
ítem, és pactat que dit Perdigó haje de fer tres frontispissis sobra la
dita cornisa corinta y los frontispissis que correspongan ab la dita cornissa.
ítem, és pactat que dit Perdigó haje de fer lo tercer orde de fusta,
que sia composit ab quatre columpnas que corresponga ab la obra de
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baix y ab sa alquetraua frisa y cornisa, tot corresponent ab la obra de
baix y los teulons que tingan de star de mig relleu ab las istòrias que
dits sindichs voldran y una pastera en lo mig, conforme la de baix, ab
una figura, la que dits sindichs voldran, y en los costats aja de posar
unas nimfas ab los rematges, conforme Baldiry Roca, imaginaire de Ge
rona li dirà, y que sobre les dites quatre columpnas y sobre la dita cornissa, aja de posar dos mixis frontispicis hu, de cada banda, ço és: les
columpnas foranas hajan de star de sobre delies lo Bon Lladre y lo Mal
Lladre, y en dret de les duas columpnas del mix, sobre lo frontispici, aja
de star M aria y Sant Joan y un Cristo en lo mix del retaulo, que lo dit
Cristo tinga sa final. Y finint la dita trassa y acabada la obra dexant les
duas columpnas que sont en la trassa més altes, y tota la obra que està
més alta, que tot corresponga en la obra de baix, declarant que dit Cris
to haje de tenir sis palms fins en sis y mix, y los Lladres un palm manco,
y la M aria y Sant Joan, sine pal o sis, y també que hage de fer les polse
res al costat. ítem, és pactat que si acàs en lo sacrary se tindran de fer
algunes millores, que los dits sindichs, ultra del preu que baix se dirà,
les tingan de pagar a dit Perdigó, e axi u juran:
ítem és pactat que los dits sindichs per totas las millores que dit Par
digó, fins lo dit present, ha fetes y farà ab dita obra de la manera que
dalt stà apuntat, donaran y pagaran a dit Perdigó, ultra lo preu que li
és stat promés ab lo dit primer y dalt calendat acte de concòrdia, tres
centes sexanta lliures, las quals li prometen pagar a la fi de dita obra,
conforme en dit primer acte stà contengut. Les altres, emperò, totes y
sengles coses y obligations, en dit y dalt calendat acte de concòrdia con
tengudes y specificades, com dalt stà dit, restant en sa forsa y valor. E
així u juran.
E finalment, volen les ditas pars que dels presents capitols sian fetas
e dunades una e moltes cartes, e tantes quantes per les pars e altres de
qui sia interès li seran demanades, substantia del fet en res no m udada.
E axi u juran.
Et ideo nos dites partes laudantes, approbantes, rettificantes et confirmantes pre dicta capitulatione, etc. convenimus et promittimus una
pars nostrum altery et nobis, etc... [continua la clàusula de garantia, amb
el formulari que sol ser habitual].
Actum Gerunde, die XXX juny M DCVIIII.
Testes: Joannes Besart et Michael Fontanella, scriptores Gerunde.
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DOCUM ENT N? 3
1609,
15 de novembre. Tercera acta de concòrdia signada pels síndics
de Bordils i Pere Perdigó, imaginaire, referent al retaule major de la p a 
rroquial de Bordils.
A.H.P.G. Pere Canals. Notaria 9, vol. 391.
En nom de Nostre Senyor Déu sia. Amén.
Com ab acte rebut en poder del notari devall scrit a, XXIII1 del mes
de febre, milsis cents y vuyt, sobre lo preu fet y m anifactura del enfustament del retaulo que vuy se fa en la iglésia parrochial de Bordils, per
y entre los sindichs qui a les hores eran de dita fàbrica, de una part y
Pere Perdigó, imaginayre de la vila de la Bisbal, de part altre, fos stada
feta y fermada concòrdia per ab los pactes y actions, stypulations, obligations y per lo preu o preus y pagas en dit acte de concòrdia contengu
des, y entre altres coses estigués pactat y concordat que stigués en facul
tat de dits sindichs qui a les hores eran y per temps serian, de affegir,
m udar o llevar en dit retaulo, lo que ben vist los seria y concordarian,
com estas y altres coses stan més llaragament, en dit acte de concòrdia
contengudes, al qual se ha relatió. Perçò, M ontserrat Quintana àlias Ca
rreras, Jaume Fraser àlias Aymeric, Francesc Saló àlias Canals, Pere Ros
àlias Pujol de la Scala y Pere Carreras àlias Valldemia, pagesos, Barthomeu Llop, texidor de lana y Joan Texidor, music, vuy sindichs de dita
fàbrica, de una part y dit mestre Pere Perdigó, de part altre, usant de
la facultat y potestat que ab lo dit y dalt calendat acte de concòrdia los
és donada y refentada, són vingut a la concòrdia següent.
E primerament, és pactat que lo dit mestre Perdigó, ultra lo que és
stat pactat en lo dit y dalt calendat acte de concòrdia y altre acte, també
de concòrdia fet y fermat en poder del dit y devall scrit notari a, XXX
de juny.
En la tercera andana de dit retaulo en la qual se han de fer dos pasteras, una de cada costat ab figura grossa, com les demés de dit retaulo,
de manera que responga a les demés endanes de baix, ab sa cornisa y
frontispici, conforme lo lloch donarà y una columna a cada costat que
responga a les foranes qui són posades a les de baix. Y en lo mon del
retaulo, sobre les quatre columnes, que aje de fer una obra ab lo cornisal
y frontispici ab un Dios Padre en lo frontispici, tant alt com se trobarà
lloch en dita volta, y dintra de dita obra tinga posar lo Cristo ab les mans
conforme se trobarà spay en dit retaulo, y per tenir lo cornisal més alt,
aje de fer unes mènsulas conforme lo art requer y lo compliment de les
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polseres conforme ha donat dit Perdigó, ab trassa deboxades y lloades
per dits sindichs y axi u promet dit Perdigó y u jura.
ítem, és pactat que les figures se han de posar en les pasteras de dit
retaulo, hajen de star en lo orde següent, ço és: lo Gloriós Sant Esteve
allí a ont ara, de present stà. a la mà dreta de dit Sant Esteve, Sant Llo
rens, y a la squerra, Sant Vicens, diaca y martir. En la pastera sobre Sant
Esteve, la figura de Nostra Senyora. A la mà dreta delia, Sant Joan Bap
tista y la squerra, Sant Jaume. Sant Barthomeu, a la pastera del mix so
bre Nostre Senyora, y a la mà dreta dell, Sant Sebastià m artir y a la mà
squerra Sant Miquel, y axi o promet dit Perdigó posar y u jura.
ítem, és pactat que per lo sereix de dita obra, dits sindichs ajan, com
bé prometen a dit Perdigó, que li donaran y pagan, noranta lliuras m o
neda barcelonesa, pagadores desta manera, ço és: ara, de present, qua
ranta lliures y les restants sinquanta lliures, li pagaran quan la obra sia
acabada y rebuda, a compliment del que restarà pasats dits comptes. E
axi u juran.
ítem, és pactat que totes les altres coses en dits actes de concòrdia
contengudes, sien y restan en sa forssa y valor y per lo present no sien
vistes eser en ninguna cosa deteriorades. E axi u juran, tant dits sindichs
com dit Perdigó.
E finalment, volen les dites parts que dels presents capitols ne sian
fetes e donades, una e moltes cartes, e tantes quantes per dites parts e
altros de qui sia interès, ne seran demanades, subyta (?) del fet en res
no mudades. E axi u juran.
Et ideo nos dites partes laudantes, etc.... [continua la clàsula de ga
rantia amb la fórmula que sol ser habitualj.
Actum in parrochia de Bordillis, vegarie Gerunde, die XV novembris,
M DCVIIII.
Testes: M ontserratus Camps, agricola et Baldilius Sola, sutor, dicte
parrochie de Bordillis. Petry Carreres àlias Valldeia et Joannis Texidor.
DOCUM ENT N? 4
1608, 11 de setembre. A n to n i M oret i Baldiri Roca, fusters i imagi
na ires de Girona, són contractats per examinar el peu del retaule que Pe
re Perdigó ha fe t per a la parroquial de Bordils.
A.H.P.G. Pere Canals. Notaria 9, vol. 389.
Die XI septembris M DCVIII. Anthonius Moret et Baldilius Rocha,
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lignifabri et imaginary Gerunde [........] ad sub scripta per Petrus Julià
de la Vila, Michaelem Ribas de la Torra, Petrus Salom, vecinatus de Rinosico, Raphaelem Julià, Hyeronimus Bonet, agricolas, Barthomeus Rocha, sartorem et Petrus Llobet, Ferrifabri, omnes parrochie Bordillis,
syndicos hoc presenti et currenti anno, fabrice retrotabuly ecclesie dicte
parrochie, ex una, et Petrus Perdigó, imaginarius, dicte parrochie habitator, partibus ex altera electi deputati constituty....
[...] ço és: nosaltres dits Anthony Moret y Baldiri Rocha per la co
missió que ens és estada feta per dits sindichs y Pere Perdigó respectiue
a effecte y causa de mirar, veure, regonexer y judicar la obra eo peu del
retaulo que dit Perdigó ha emprès a fer en dita iglésia. Dilluns, qui era
lo die o festa de la Nativitat de Nostra Senora, que comptàvem vuyt del
corrent mes de setembre, nos consentrem en dita parrochia de Bordils
y stant constituits dins dita iglésia, per a mirar, veure, regonexer y judi
car, dit peu de retaulo, lo qual és de pedra, segons entre dits syndichs
y Perdigó stave concertat, conforme la trasa a ells m ostrada y axi, m ira
rem y verem aquell, en presentia dels dits sindichs y de altres personas
parrochianas de dit lloch, allí present, lo qual per nosaltres vist y mirat
y també la dita trassa, que com és dit nos amostraren y verem, diém y
assentim que lo dit peu de pedra, és bo y rebedor, conforme la dita tras
sa, entès emperò, que haja de respondrà la dita obra feta, ab la ques té
de fer y té de star demunt, conforme requer lo art de architectura, y aje
dit mestre Pere Perdigó, a netejar les juntures de dita pedra del betum
qui vuy és, en son degut termes y effecte y que haje de rependre y recór
rer les mollures, que correspongan los un membres ab los altres y que
al costat del dit altar, entre lo terme del més prop del altar, que y ha unas
pedras llisas y brunyidas, que ha voluntat de dits sindichs y a llur cone
guda y demanda, les haje de llevar y fer talla en elles, de manera que
stigan bé a la vista, que correspongan ab la dita obra y a voluntat de
dits syndichs, y que lo dit mestre Perdigó, al temps de la diffinitiva de
dita obra, haje de cloure lo dit peu de pedra y passar la cornissa de dalt
de cap a cap, conforme requer la dita obra y de la valor dels screxos con
forme tracta lo acte primitiu, non havem rahó ninguna nin podem haver
fins a la difinitiva de dita obra, y assò és lo que nosaltres junt a Déu
y nostres contienties havem vist i declarat, conforme dalt stà dit. E los
dits Pere Julià, Miquel Ribas, Barthomeu Rocha y Pere Llobet, sindichs
predits, presents, acceptan la dita obra per les causes y ab les salvetats
dalt dites.
De quibus, etc... [el notari i els escribans en donen fe].
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SINOPSIS CRONOLÒGICA DE LOS
SUCESOS PRINCIPALES DE LA
HISTORIA DEL MONASTERIO DE
SAN FELIU DE GUÍXOLS
POR

ISIDORO GIL DALMAU

IN TRO D U C C IÓ
E l P. Isidor Gil Dalmau va néixer a Tossa de M ar el 26 de ju lio l de
1790 i fo u batejat amb el nom de Gil el 29 del mateix mes de juliol. Prengué
la cogulla benedictina al monestir de Sant Feliu de Guíxols el 25 de maig
de 1806 i professà l ’any següent. Fou mestre de novicis i majordom se
gon del monestir des de 1823 a 1828, mestre de novicis i prior m ajor des
de 1828 a 1832 i prior m ajor des d ’aquest últim any fin s al 1835. Val a
dir que era un ferm candidat a l ’abadiat i segurament hauria estat abat
de no haver-se produït l ’exclaustració general decretada pel govern de
Mendizàbal.
A m b els seus companys de comunitat fo u expulsat del m onestir guixolenc el 29 de ju lio l de 1835. Després d ’un breu sojorn a Mallorca i a
Perpinyà, es reuní amb la resta de la comunitat guixolenca a Le Puy amb
l ’intent de refer la vida de comunitat, cosa que ben aviat es mostrà im 
practicable per la disparitat de criteris i sobretot per la manca de m it
jans econòmics. A l gener de 1837, invitat per D om Pròsper Guéranger,
va traslladar-se al monestir de Solesmes, on ben aviat se li ajuntà l ’exabat guixolenc M aur Gras i de Roca. Visqué a Solesmes o pels seus vol
tants fin s el març de 1850, que tornà a Catalunya, i s ’establí a la seva
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vila nadiua on vivia el febrer del 1859. M o rí fora de Tossa, sense que
hàgim pogut saber el lloc i la data de la seva mortO).
El P. Dalmau fo u l ’últim prior del monestir guixolenc i després de
la m ort de l ’abat Josep Paradeda a França al 1837 ostentà també el títol
de president de la dispersa comunitat guixo/enca. Fou home d ’una cul
tura molt ampla, m olt prudent en el govern de la seva comunitat, zelós
dels drets del seu monestir, d ’una gran imaginació i fin s i tot poeta. Aim ant
de la història del seu monestir, revisà acuradament la documentació servada al propi arxiu monàstic, perfectament catalogada des de les darre
ries del segle X V III. Fruit d ’aquests afanys historigràfics seus, foren els
nombrosos papers manuscrits que deixà, en els quals resumeix la docu
mentació que li interessava pel seu ús personal i per a acudir als freqüents
plets en els quals tot sovint es trobava embolicat el monestir generalment
per causa de la defensa dels seus drets i privilegis, discutits o negats pels
jurats o particulars de la vila. La major part d ’aquests manuscrits seus
passaren a mans del Dr. Ignasi M elè (+29 de maig de 1928), la viuda
del qual en fé u donació al monestir de Montserrat l ’any mateix de la mort
del seu espòs. Aquest interessant fo n s documental de manuscrits i àd
huc impresos, quasi tots referents al monestir guixolenc, consta de 42
documents<2>, alguns dels quals l ’any 1960 passaren de l ’arxiu a la bi
blioteca del mateix monestir de Montserrat(3>, on s ’hi guarda també el
manuscrit 1130, original i autògraf del P. Dalmau, intitulat: Memorias
para servir a la historia del monasterio de San Feliu de Guíxols desde
los acontecimientos de la noche del 28 al 29 de julio de 1835, empezadas
en el castillo de Mallorca por el mes de agosto del mismo ano, que jo
mateix vaig publicar íntegrament no fa gaireí4>. Algunes cartes seves es
guarden a l ’arxiu de l ’abadia de Solesmes<5>; d ’altres manuscrits seus se

(1) Cf. la seva biografia a E. ZARAG OZA I PASCUAL, C orrespon den cia ep isto la r de Fr.
Isidoro G il D alm au, P rio r de Sant Feliu de G uíxols (1835-1859), a «Analecta Sacra Tarraconensia», vol 57-58 (1984-85) 111-138.
(2) Vegeu-ne la llista com pleta a C atalònia m onàstica, vol II (Montserrat 1929) 409-411.
(3) Cf. J. MASSOT I M U N TANER, E l f o n s m on àstic de Sant Feliu de G uíxols a la b ib lio 
teca d e M on tserrat, «II Col.loqui d ’història del monarquisme català» vol II (Abadia de Poblet
1974) 344, 351-352; A. OLIVAR, Catàleg dels m anuscrits d e la biblioteca del m on estir de M o n t
serrat, Col «Scripta et docum enta», vol 25 (Montserrat 1977) 360.
(4) Amb el títol: C rònica de l ’expu lsió dels m o n jo s d e S ant Feliu de G uíxols (1835), a «À n 
cora», núms 2014-2055 (5 de març-17 de desembre de 1987). Havien publicat un extracte del
m ateix C. BARRAQUER Y ROVIRALTA, L os religiosos en Cataluna durante la p rim era mita d d el siglo X IX , III (Barcelona 1915) 272-307 i E.G O NZÀLEZ H URTEBISE, a B osqu ejo
h istórico d e la villa d e San Feliu de G uíxols, «À ncora» (1963-67) 164-170.
(5) Aquestes cartes les vaig publicar jo m ateix en el treball citat a la nota núm. 1.
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gurament hauran desaparegut per sempre. Un dels manuscrits fin s ara
desconegut i inèdit, és el que aquí presentem, escrit en llengua castella
na<6>. Aquest manuscrit que em regalà una persona amiga a la qual l ’ha
via donat al seu torn un amic seu ja difunt, consta de 13 fu lls de 21 x
15 cm, escrits els fu lls per ambdues cares, amb la lletra menudíssima in
confusible del P. Dalmau. I encara que no porta la seva signatura, l ’atri
bució està avalada pel fe t que els fu lls del manuscrit són els que havien
restat en blanc de les cartes dirigides a ell quan era prior del monestir
guixolenc, abans del 1835, puix alguns d ’ells conserven encara l ’adreça
amb el seu nom.
El manuscrit en qüestió abasta des de l ’any 584 — que segons diu el
P. Dalmau és la data de fundació del monestir— fin s al 1763, i comprèn
per rigurós ordre cronològic els principals esdeveniments que configu
ren la història del monestir guixolenc, com ara donacions, privilegis, but
lles, plets, compra-vendes, drets senyorials i eclesiàstics, obres, abats, etc.
tot resseguint la documentació servada a l ’arxiu del propi monestir abans
de la seva dispersió definitiva al 1835. Com diu el seu títol, Sinopsi, es
tracta d ’una història abreujada del monestir guixolenc, per cert digna
de tota confiança pel fe t d ’estar recolzada en la documentació original,
avui dia de m olt difícil localització, llevat del que diu a la primera plana
referent als segles VI-VIII que són notícies extretes d ’autors p o c fiables,
però no la resta des del segle X endavant, que és digne de tota confiança
per la raó ja dita.
Creiem doncs que val la pena donar a conèixer aquest manuscrit ori
ginal, autògraf i inèdit per la seva fiabilitat històrica, recolzada en la do
cumentació original del propi arxiu, que l ’autor pogué consultar in situ.
En la transcripció del manuscrit hem respectat sempre el text origi
nal, tot regularitzant-ne la ortografia i suprim int la referència contínua
a les dates de la destrucció i restauració del monestir, deixant només la
dels anys de Crist que és la manera acostumada de datar la cronologia
en l ’actualitat.
Ernest Zaragoza i Pascual

(6)

Pel que fa referència a la cronologia dels abats guixolencs mireu la meva H istoria de

los a b a d es d el m on asterio de Sant Feliu d e G uíxols (St. Feliu de Guíxols 1982).
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SINOPSIS CRONOLÒGICA
•584. El santo abad de Valelara, Juan, después de... funda el monasterio
de S. Feliu de Guíxols. En tiempo del rey godo Leovigildo y reinando
en Cataluna Recadero, su hijo, que por muerte de su padre entró este
ano de 584 en el gobierno, floreció en Cataluna el santo abad de Vallcla
ra, que fundó su monasterio en el.lugar de Vallclara, al pie de la montana de Prades. Fue eminente en todas las ciencias y en virtudes y obras
heroicas que le exaltaron el episcopado. En esta era, como dice Feliu de
la Pena, Lib. 6, Cap. 8, fundó este monasterio, ano de 584, cuarenta y
un anos después de la muerte de N .P San Benito.
•753. Los moros destruyen el monasterio de S. Feliu y dan la muerte en
odio a la fe a su abad Grau y todos los demàs monjes, que consiguen
la aurèola del m artirio (Auberto, Pujades, Argaiz, Feliu de la Pena)0).
•778. El invicto Emperador Cario Magno expugna la fortaleza de Alabrich, expulsando a los moros y reedifica el monasterio instituyendo en
él un colegio de doce monjes y un abad, que militen bajo la regla de N.P.S.

(1)
Para fundar los privilegios y derechos del m onasterio hem os de suponer, com o es cierto, que en Rodrigo, últim o rey god o se acabó el reino de los godos, en lo que se hallan confor
mes todas las historias. N o m enos debe asegurarse, que entrando los m oros en Espana se hicieron duenos de la mayor parte de ella y por consiguiente se hallaron libre los naturales del juramento de fidelidad hecho a Rodrigo, y que según el derecho de gentes pudieron defender y
recuperar lo invadido, quedando senores de lo que justam ente ganaban de los infieles. Por lo
que bien pudo Pelayo fundar en las m ontanas el reino de León, Garci X im énez el de Navarra,
Aznar el de Aragón y G onzalo el de Sobrarbe y los antiguos catalanes defender y mantener
estas tierras y quedar senores de ellas, form ando su gobierno y sus repúblicas, y asim ism o pu
do, ano 778 y siguientes, librarse este m onasterio del yugo infiel. Esta es doctrina constante
entre los doctores tutos, porque lo que se ocupa a los enem igos de la fe (que contra estos es
la guerra justa) se detiene con justificado titulo. También se ha de advertir que Cario M agno
vencido de las súplicas de los naturales de este Principado vino a favorecerles para su entera
recuperación y que se sujetaron gustosa y voluntariam ente a su autoridad, y que Cario Magno,
Ludovico Pío y Carlos Calvo y Lotario fueron príncipes m uy católicos y fieles y que podían
ocupar lo que ganasen de los infieles, según el derecho canónico y de gentes. También es nota
ble que de Cario M agno, Ludovico Pío, Carlos Calvo, Lotario y de los Condes de Barcelona
se hallan diferentes privilegios com etidos a varias personas y térm inos a grande número de m onasterios y abades, del valor de los cuales jam às se ha dudado (Argaiz, Perla de Cataluna; Tristany, Coron. Bened. Cap 10, Corbera, La Illus.) Asegura la certeza de nuestros privilegios el
hallarse recondidos en el archivo, habiéndose dado siempre entera fe en los tribunales y no m e
nos hallarse en los anales e historias. N o m enos favorece la antiquísim a tradición de unos aba
des a otros, teniéndolos por fundam entos de nuestro m onasterio, confirm ados y asegurados
por los senores Condes de Barcelona hasta Carlos 3? y Felipe 3? siendo en todos tiem pos admitidas las gracias y conceciones se han hecho de... nuestros días. Véase Feliu de la Pena, Lib.
9, Cap. 4, fol. 256.
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Benito y dotàndole generosamente con el dominio de la tierra guixolense en franco alodio.
•779. Vuelven los moros a ganar Barcelona y a inquietar estas costas.
•782. Apodéranse los moros de Gerona y sufre este monasterio con las
correrías de los bàrbaros.
•796. Vuelve el emperador Cario Magno a echar los moros de este mo
nasterio (Yepes).
•950. El conde D. Suner y su mujer la Condesa Richelis dotan al m onas
terio de San Feliu de los alodios y posesiones del Valle de Aro, Panedes,
Romanyà, Fanals, Calonge y montanas de Spanedat. Perdióse la escritura con todas las demàs en la invasión que de nuevo hicieron los moros.
Con esta invasión se perdieron todas las memorias y escrituras y de consiguiente no puede darse noticia de los sucesos ocurridos los anos anteriores, pero se colige de las memorias y de algunas escrituras antiguas,
todo lo dicho.
•965. Los moros de Mallorca y de otras partes invaden de nuevo estas
costas. Destruyen el monasterio, robando cuanto en él encuentran, lo abrasan todo, quedando destruidos los papeles y archivo y sólo perdonan las
llamas las tres torres, llamadas del Cuerno, la de las Cam panas y la del
Fum.
•968. D. Borrell, hijo de Sunyer, Conde 4° de Barcelona recupera este
monasterio y fortaleza y la restituye a su legitimo dueno el abad y monjes(2). Es elegido abad D. Sunyer, varón muy religioso y caballero noble
descendiente de los godos. Este mismo ano, luego de haber tom ado posesión, acude al rey de Francia, Lotario Segundo, con recomendaciones
de la reina Gerberga, hermana del católico emperador Otón 1° y por mediación del Ilmo. Oldorico, arzobispo de Reims, canciller del rey de Fran
cia, para la confirmación de la abadia y de todos los bienes y rentas del
monasterio y aquel príncipe en un privilegio dado a 6 de la calendas de
junio de este ano se lo concede generosamente. (Guàrdase auténtico este
privilegio en el archivo y otro en la Notaria).
•1015. D. Ramón Borrell, 5° Conde de Barcelona, hijo de D. Borrell y

(2)

... de Francia, en aquellos tiem pos eran senores... príncipes y cuales las tenían en feudo

por los reyes (de Francia). En tiem po del Smo. Rey D. Jaime de Aragón... este derecho el santo
rey de Francia Luis. Pero... por Carlos Calvo en la gracia hecha al Conde... m ism o (Descendencia de los Condes de Barcelona) Carlos... faltando la línea de éste, entra Brifón, hermano de
W ifredo, senor de Avvià; de este Wifredo 1? de... de éste senor Conde de Urgel, del cual fue
hijo Borrell... y de éste el Conde Raimundo Borrell. [Els punts suspensius indiquen que hi falta
el text, per haver-se trencat el paper original].
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su m ujer de Condesa Hermesendis, siendo abad el litre. Sunyer, confirman y de nuevo hacen donación de este monasterio de todas las rentas
y posesiones que le habían dado sus antecesores y demàs bienhechores
(La escritura de este acto està original en el archivo, dada el día de las
nonas de mayo, ano 19 del reinado de Roberto, rey de Francia, que corresponde al de 1015 de Christo).
•1042. La condesa Hermesendis, viuda de D. Ramón Borrell, y Pedro
Rodegario, su hermano, obispo de Gerona, siendo abad de este m onas
terio el Ille. Llandrich, le hacen donación del castillo de Benedormiens,
sito en Fanals, que era de mucha consideración, con todas las décimas
y primicias que poseía en la Valle de Aro, para que el abad y monjes
de este monasterio lo gobernasen y defendiesen de los moros. (Guàrdase
en el archivo la escritura dada a 6 de las calendas de junio el ano 10 de
Enrique, rey de Francia. Conviene advertir, que D. Ramón Borrell, dejó
en legado en su testamento, a la Condesa Hermesendis, su mujer, durante toda su vida, entre otros, los lugares del obispado de Gerona, en cuya
virtud, como a senor, hizo a este monasterio la donación del Castillo
Benedormiens, siendo Conde de Barcelona, Raimundo Berenguer, su nieto.
Por este tiempo tuvieron principio las ordenes militares en los monjes
de S. Feliu, a quienes estaba encomendada la defensa de dicho castillo
y sus fronteras contra los moros).
•1043. Entra a gobernar esta casa el Ille. Fray Bofill, que vivió solamente unos tres anos en la abadia.
•1052. Los monjes de esta casa, hallàndose sin prelado, después de la
muerte de Bofill, acuden a la Condesa Hermesendis y a su nieto D. Ra
món Berenguer 7° Conde de Barcelona pidiéndoles por abad un sujeto
cual convenia en aquellos timpos tan calamitosos, y estos senores muy
amantes y bienhechores de esta casa proponen y eligen por abad el Ille.
Sr. Fr. Arnau, monje profeso de San Miguel de Coixà, varón de probada
virtud y letras. (Es muy digno de leerse el acto de esta elección por las
personas nobles que intervinieron en él y por las clàusulas que encierra,
el que fue dado el ano 21 del rey Enrique de Francia, el que se guarda
original en el archivo Caj. A. Rom.).
•1053. Un clérigo de Gerona, llamado Almerich, da en pura donación
a este monasterio ciertas propiedades que tenia. Por el mismo tiempo
un caballero llamado Uzalard Gaufred hace también donación de otras
posesiones que por herencia poseía en la parròquia de Fanals. Otra gran
parte de hacienda, tierras y propiedades deja también un caballero lla
mado Gaufred Vidal de Pals. Aún mayor donación hace un caballero
llamado Bernat Ganceferd de una posesión que tenia en franco alogio
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en la Valle de Aro, junto al mar. Todos estos senores eran caballeros muy
nobles, que acom panaban a la Condesa Hermesendis o Melisenda.
•1058. Muere la Condesa Hermesendis, gran bienhechora y madre de esta
casa de S. Feliu.
•1076. Muere el santo abad Arnau y sucédele el Ille. Fr. Esteban, habiendo muerto el mismo ano D. Ramón Berenguer 1°, 7° Conde de Barcelo
na, gran bienhechor de esta casa. El caballero Oliveros Bernat de Pals
y otros, socios en los anos antes, se apoderan de la mayor parte de la
hacienda del monasterio. Acude el senor abad contra Bernat de Pals en
primera instancia al obispo de Gerona, después a Toledo, al rey D. A lon
so de Castilla y a su Arzobispo, obteniendo despacho de su Excia. como
Nuncio Apostólico, con orden para que los obispos declarasen excomulgados a Bernat de Pals y a todos sus còmplices en los estados de Cataluna.
•1114. El Conde D. Ramón Berenguer 3° y 9° Conde de Barcelona, hace
donación a este monasterio de todas las rentas, derechos y propiedades
que había heredado de sus antecesores. La data de esta escritura es de
3 de las calendas de abril del ano 43, del reinado del rey Felipe de Francia.
•1115. El caballero Bernat de Pals, arrepentido, restituye al monasterio
todo lo usurpado con una muy solemne satisfacción, dando ademàs en
su testamente al mismo monasterio la renta que poseía en Barcelona y
se partió después a la Tierra Santa. (Hàllase esta escritura, que es muy
curiosa, en el archivo).
•1118. El abad de La Grassa en el reino de Francia, llamado Berenguer,
con un suficinte acompanamiento entra en Cataluna y se apodera de es
te monasterio sujetàndole por fuerza a su jurisdicción. Se presentan al
obispo de Gerona el abad Esteban y sus súbditos, pónense debajo su protección y dàndole la obediencia y sujetàndose a él, son amparados de
su Illma., viéndose restituidos al monasterio y libres de la sujeción del
abad de La Grassa. Por estos tiempos estuvo este monasterio muy expuesto a ser extinguido.
•1121. Por muerte del abad Esteban sucede en la abadia el Ille. Fr.
Berenguer.
•1145. En virtud de la sujección voluntaria de los monjes de este m onas
terio a la jurisdicción episcopal en 1118, pretende Su Illma. y cabildo tener derecho a sus rentas, imponiendo tributos, se apodera del gobierno
militar del Castillo Benedormiens, adjudícase las tierras y posesiones que
mejor le parece y por fin se hace poco a poco dueno de todo el m onaste
rio en lo espiritual y temporal. Acude el abad Berenguer al remedio. H a 
ce patente a su Illma. los derechos del monasterio y suplícale se ponga
el asunto a juicio de terceros. Sentencíase y declàrase parte a favor del
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obispo y parte a favor del monasterio. Se halla esta escritura de esta sen
tencia fecha a cinco del idus de octubre el ano 8° del reinado de Luis,
el Joven. Poco satisfecho el abad de esta sentencia, parte secretamente
para Roma, preséntase a los pies de la Santidad del Papa Alejandro Tercero, suplícale se digne recibir a este monasterio, su abad y monjes, con
todos sus bienes y patrim onio para siempre jam às debajo de su amparo
apostólico. Recibe el Santo Padre al abad con toda ‘benignidad y pater
nal amor, expidiendo unas letras apostólicas dadas en el monasterio Dolense a 7 de las calendas de julio del ano 1163, el ano 4° de su pontificado, cuyas letras originales se guardan en el archivo.
•1163. Queda este monasterio sujeto para siempre a la silla apostòlica
y debajo su protección. Muere el abad Berenguer y sucédele el Ille. Fr.
Bernardo, 1° de este nombre. Gobernando D. Ramón Berenguer, el 4°
de este nombre y 10 Conde de Barcelona, quedan unidos los estados de
Aragón y Cataluna por el casamiento de Dna. Petronilla, hija de D. Ramiro del Monje, con D. Ramon Berenguer.
El abad Bernardo funda este ano 1163 la villa de S. Feliu de Guíxols,
edificàndose casas en los huertos del monasterio, debajo de la torres, que
es lo que llamamos Arrabal del Monsterio. Edifica horno, carnicería; concede privilegios a los pobladores, quedando corriente y perfeccionada
en 1189, que murió el prelado. Por este tiempo un hombre honrado de
la Valle de Aro, llamado Pere Saguer hace donación al monasterio para
siempre de la granja de Las Arolas.
•1190. Ramón Gaufred y su mujer Hermesendis, caballero muy devoto
de esta casa, le hace donación de un manso y tierras en la parròquia de
Val de Aro, llamado M urdenach y otros bienes. Està hecho el acto a 4
de las nonas de febrero de 1190.
Por este mismo tiempo el Smo. Rey D. Alonso 2° de Aragón, bienhechor de esta casa, le concede en libre donación algunas rentas y dere
chos en el término de Llagostera y Panedas, instituye un aniversario por
su alma, ordenando que se tanan las campanas a vísperas y misa, que
se ponga un túmulo delante del altar de S. Feliu y se le diga un responso
después de la misa con ofrenda de pan, vino y candela y deja en limosna
30 sueldos, cuyo aniversario se celebre cada ano, después de la fiesta de
S. Jorge. (Consta en el libro de encabezamiento de los censos monàsticos, fol. 39, en el archivo).
Falleció D. Alonso en Perpinàn a 25 de agosto de 1196 y nombró por
heredero de la Corona de Aragón y Cataluna a D. Pedro su hijo mayor,
segundo de este nombre.
•1198. Un prebendado de la Seo de Gerona, llamado el paborde Alemany,
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pretende apropiarse algunas tierras del monasterio por la plana de S. Pol.
Pónese en pleito y se declara por sentencia definitiva, que el molino de
la Lixarda, con mucha parte de los diezmos y primicias de la Valle de
Aro pertenecen al abad y que las tierras llanas desde las Arolas hasta
la plana de S. Pol, sean dadas al paborde de la Seo. Abad Fr. Ramón,
el primero deste nombre.
•1203. Habiendo ocurrido nuevas dificultades y quejas acerca de la sen
tencia del pleito entre el sacristàn de Gerona y el monsterio se acude al
tribunal de Tarragona en grado de apelación, donde se asentó una concordia entre las partes, cediéndose a favor del monasterio el molino de
la Lixarda, con todas las décimas y primicias. Hízose el auto a 8 de los
idus de junio de 1203 con el abad Raimundo 2° de este nombre.
Este mismo ano a 4 de los idus de marzo el Smo. Sr. D. Pedro Segundo, Rey de Aragón y Conde de Barcelona, expide un privilegio a esta
casa en que entre otras cosas, confirma todas las gracias donaciones y
privilegios que han concedido al monasterio todos sus antecesores y demàs bienhechores en todas las cosas, del mismo modo que se contiene
en las respectivas escrituras. Dióse este privilegio en Perelada, de motu
proprio, siendo abad Fr. Ramón 2°.
•1229. El abad Fr. Bernardo 2° de este nombre con una bandera de 170
hombres acom pana al rey D. Jaime de Aragón en la conquista de M a
llorca asistiendo en persona a ella, fue día 31 diciembre de este ano. Y
por los servicios que en ella hizo el senor abad posee hoy en Mallorca
las rentas que se le dieron en la distribución que se hizo en aquella me
morable expedición.
•1258. El abad Grau concede licencia a los moradores de esta villa para
edificar de la otra parte de la riera la otra calle que se llama de las Voltas; establece a la Universidad sitio para form ar unas atarazanas.
El Sr. Berenguer de Escala, ciudadano de Mallorca, y su m ujer Guillerma, ofrecen a la Virgen del Altar mayor y a S. Feliu dos alquerías
o mansos en la isla de Mallorca. Un hombre honrado de Cassà de la Sel
va y vecino de esta villa deja una làm para dotada a la Virgen de los Angeles para que arda de continuo delante del altar mayor, dejando para
esto su casa y solar de Cassà de la Selva, llamado el Mas de Sa Torre.
El acto es a 21 de abril de 1276.
•1286. El Rey Filipo 8° de Francia entra con un poderoso ejército invadiendo la Espana; llegan a este puerto de S. Feliu 160 galeras y saltando
los franceses en tierra se apoderan del monasterio, ponen fuego a la vi
lla, que era como de unas cien casa, y quedan todas abrasadas con los
moradores que estaban en ellas. Sàlvense los monjes por providencia del
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cielo, sin embargo de estar presos por los franceses. Padece la hacienda
del monasterio casi una general ruina perdiéndose muchos de los instrumentos en que fundaba el derecho de sus posesiones. El famoso milagro
de las moscas de S. Narciso es de este tiempo, quedando derrotado el
ejército francès, y muere su rey volviéndose la serenidad después de tan
terrible nublado el ano de 1287.
•1287. El abad Gilabert repara los menoscabos del monasterio, construye nuevas obras y lo fortifica. Reedifica la villa y concede ciertos privile
gios y franquicias a los nuevos pobladores que form aron sólo seis casas.
El acto de estas escrituras de fundación y consesión de privilegios es de
las calendas de agosto de 1287.
•1292. Jaime Gili y su mujer Adalais ofrecen en donación pura y perpe
tua al abad Fr. Tomàs Saserra y al monasterio un manso que tenían en
la parròquia de Cassà de la Selva llamado Masyuguells. El mismo abad
compra algunas piezas de tierra para anadir a la granja de las Arolas
y también la mitad del molino de la Bassa.
•1311. El gobierno de D. Jaime de Aragón exige contribuciones de los
monasterios. Júntanse los abades de todos los monasterios de esta pro
vincià, resuelven contribuir con una grande suma de moneda a titulo de
subsidio, que se llamaba en aquel tiempo las cenas del rey, para pagarlo
de una vez y librarse de las molestias que les daban. Es nombrado el abad
Fr. Tomàs Saserra para tratar este asunto con el rey y lo desempena a
satisfacción de las partes. En su tiempo se ordenaron unas constituciones y estatutos particulares para este monasterio, congregados en capi
tulo todos los monjes.
•1335. El abad Fr. Ramón de Labiano embarga algunas provisiones de
la ciudad de Gerona desembarcadas en este puerto, por negarse a pagar
el derecho de ribage. El ayuntamiento de Gerona toma a pechos este asunto
y acude al rey quejàndose contra el monasterio. Para defenderse se pre
senta el abad a Gerona con su Camarero y al entrar en la ciudad son
presos y llevados públicamente a la càrcel por el veguer. Acuden los monjes
a Tarragona y el Sr. Arzobispo declara que han incurrido en las censuras
del canon y son condenados a una penitencia pública, que se ejecutó,
quedando libre el abad y terminàndose este negocio con una concordia
que se hizo a principios de noviembre de 1335.
•1342. A petición de los jurados del pueblo se concede para el abad y
convento la gracia de que los monjes bajen a los entierros y asistan a
las exequias de los difuntos, habiendo sido costumbre hasta este tiempo
ir a los entierros solamente un beneficiado y un escolàn, pues en estos
tiempos administraban la parròquia cuatro beneficiados porcionarios ins170
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tituídos pocos anos antes por el monasterio con los títulos de S. Pedro,
S. Jaime, S. Culgat y S. Feliu teniendo uno de estos el titulo y obligación
de pàrroco con el nombre de capellàn mayor y vicario del Sr. Abad, quien
cobraba para sí las primicias de la parròquia y parte del pie de altar. El
acto de las sepulturas es de 4 de los idus de mayo de 1342.
•1346. El rey D. Pedro Quarto de Aragón, llamado del Punalet o el Ceremonioso celebra cortes generales en Perpinàn y asiste a ellas, por comisión del abad, el monje Fr. Francisco del Pou. Son reconocidos en es
tas cortes el abad y monjes por conquistadores de Mallorca, jurando el
monje de tener y poseer el monasterio los bienes y tierras que posee en
aquella isla en feudo y obediencia de los reyes de Aragón.
•1354. El abad Fr. Francisco del Pou hace una transacción con el rey D.
Pedro vendiéndole la jurisdicción civil y criminal de S. Feliu por precio
de 18 libras barcelonesas de renta anual inluible sobre la misma villa (que
aún paga hoy en día), quedando el abad senor en todo lo demàs, como
puede verse en la escritura, su fecha a 10 de junio de 1354.
Pocos anos después el abad y monasterio favorecen al rey D. Pedro
en su expedición contra el rey D. Pedro de Castilla, llamado el Cruel,
contribuyendo con veinte mil sueldos barceloneses que ofrecieron al dicho Rey quien, agradecido, concede al abad la jurisdicción alta y baja,
civil y criminal, mero y mixto imperio de Vall de Aro, Solius, Romanyà
i Fanals, de la que tomó posesión y la ejerció el abad por mucho tiempo.
•1367. El Rey D. Pedro de Aragón en la guerra contra D. Jaime de M a
llorca, Conde de Rosellón, emprendida en el Rosellón, hace llamamiento del abad de este monasterio, quien despliega su bandera ayudando
con su gente en esta guerra que duró muchos anos.
Por este tiempo se adelantó la obra de la iglésia nueva, que había empezado unos diez anos antes, derribóse el altar mayor viejo, cuyo retablo
era una tabla de pincel, pintadas al temple las dos figuras de N.P.S. Be
nito y del patrón S. Feliu. Contribuyeron los de la villa a esta nueva fàbrica.
Por este mismo tiempo, en 1363 compró el abad el diezmo del pescado de la playa de Aro y S. Pol a unos ciudadanos de Gerona por precio
de 50 sueldos moneda de terno.
•1385. El Rey D. Pedro de Aragón en un privilegio dado el 6 de septiembre de este ano am para este monasterio en la posesión de sus fueros y
privilegios contra los que se negaban a reconocerlos, particularmente lo
estipulado en la concordia de 10 de junio de 1254.
•1386. El infante D. Juan, hijo primogénito de D. Pedro, como lugarteniente y capitàn general de este Principado, sujeta a este abad y monas
terio los de Vall de Aro, Solius, Fanals, Romanyà; confirma todos nues171
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tros privilegios y finalmente la eoneordia de D. Pedro su padre.
•1391. Este ano, a fin de componer algunas disputas y altercados entre
el monasterio y la villa, se hace una eoneordia entre ambas las partes
por medio de D. Berenguer de Cruillas, capitàn del rey, con lo que se
aquietan los ànimos. Este ano el abad Ramón de S. Esteban establece
la Notaria de esta villa a Jaime Aimerich por censo de veinte sueldos.
•1393. Pedro Cantó, jurista de Gerona, da sentencia acerca el derecho
del diezmo del pescado, quedando en virtud de ésta reducido al veinteno, lo que antes había sido diezmo.
•1394. El abad Fr. Guillem de Samasón, a fin de evitar pleitos y disgus
tos, hace una eoneordia con el sacristàn de la Seo de Gerona, Bernardo
Brugarol, quedando estipulado que el abad da al sacristàn todas las tascas, dominios útiles y directos, feudos, donaciones y jurisdicciones que
el abad y monjes tenían en Solius solamente, con la bailía de Tapioles
y sus pertenencias, con ciertas limitaciones y el sacristàn da a esta casa
todas las décimas de pan, vino, carne, hortalizas y pescado así de ríos
y fuentes como del mar que le corresponden. El acto es de 23 de enero.
•1399. Una devota senora, llamada Blanca Ollera, viuda de Bernardo Oller,
hombre principal y ciudadano de Gerona, hace heredero a este m onaste
rio de todas sus rentas y propiedades, que eran muchas, dejando una parte
de sus rentas fundada sobre muchas tierras de este término para distribución de los monjes y clérigos que en los domingos y días de fiesta de
guardar asistieron a la misa m atutinal de N. Senora. Consta por el acto
de esta fundación que està en el archivo. Su fecha a 14 de noviembre de
1399.
•1402. El abad Fr. Guillem de Samasó ofrece a la casa y sacristía un bàculo abacial de plata finísima, peso de diez y ocho marcos, guarnecido
de piedras y hechura de mucho gusto para el uso de los abades de este
monasterio en los actos públicos, en las procesiones y demàs funciones,
según pràctica de aquellos tiempos. Consta que por estos tiempos tenia
de renta el monasterio unos anos con otros veinte mil sueldos. El mismo
senor abad, por este tiempo, consigno quince libras de renta anual sobre
la notaria de S. Feliu para ayuda de la fàbrica y ornamentos de la iglésia.
•1418. El 31 de marzo de 1418 el abad Galceràn del Callar, concedió licencia a los regidores para hacer la pescatería delante el portal de la plaza, de cinco canas de largo y tres de ancho, a prestación de un dinero
de censo. El acto de este establecimiento està en la Notaria: Notario Raimundo Gallart.
Por este mismo tiempo un honrado y devoto mercader de Barcelona,
llamado Guillem Pujadas, casado en segundas nupcias con la senora Blan
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ca Ollera, ofrece y da a este monasterio y sacristía la reliquia del Lignum Crucis con engaste y relicario de plata. Hace labrar a su costa la
capilla y retablo de Santa Cruz fundando en ella el beneficio del titulo
de la capilla. Se le concede la gracia de ponerse en la misma capilla su
sepultura y armas del lado de la sacristía.
•1421. El abad Fr. Galceran del Callar, establece a Pedro Gayart el m oli
no de la Lixarda en el Valle de Aro por precio de once libras de renta
anual y otras tantas de entrada. Este es el molino que hoy se llama de
Barraquer.Hiciéronse por estos tiempos muchos establecimientos en términos que este monasterio quedó casi sin bienes ni rentas. Los reyes elegían abades que no eran criados en el monasterio.
El abad Fr. Ramón de S. Esteban enajenó dos granjas: Vilavella, en
el término de Cassà, la estableció a Guillem Frigola de la misma parrò
quia a 28 de mayo de 1384 con entrada de 262810 [?] que son 226 [?]
y de censo cada ano 50 [?] y un par de gallinas. Y en 20 de junio de
1391 estableció a Pedro Miró la granja de la Jovería en la parròquia de
S. Mateo de Vallobrega y Santa Eugènia de Vilarromà con entrada de
500 florines de oro de Aragón y 20 mitjeras de trigo cada ano. Esta jove
ría es la que se llama hoy la Torre Mirona.
•1431. El día 2 de abril de este ano empezó a ejercer la prelacía de este
monasterio el litre. Fr. Bernardo de Torroella, hijo profeso de esta casa,
descendiente de los nobles caballeros Torroellas de la Bisbal, elegido abad
de este monasterio por el Papa M artino V en virtud de un breve dado
en Roma el 4 de las nonas de enero, el ano 14 de su pontificado. Tomada
la posesión de la abadia propone a los monjes sus designios de la refor
ma del monasterio; parte a Italia para solicitar la aprobación del Sumo
Pontífice Eugenio Cuarto. Expide el Sumo Pontífice una bula a los 14
de las calendas de junio de 1435, concediendo al abad facultades para
reformar este monasterio. Vuelve el abad con la bula; tiene capitulo con
sus monjes el 14 de noviembre de 1439 y en él se establecen y ordenan
con autoridad apostòlica las constituciones que en adelante se han de
guardar, sacadas de las que regían en Montecasino y Congregación de
Santa Justina, cesando desde este día de ser claustrales los monjes de
este monasterio, que fue el primero que de su propio movimiento se re
formo en este Principado y Corona de Aragón.
•1440. M artín Mercader, hombre virtuoso, honrado y rico, hijo de esta
villa, pide con fervor el hàbito de lego, renunciando todos sus bienes y
hacienda y haciendo libre donación de todos al monasterio. Este mismo
ano la reina de Aragón, Dna. M aria, hija del rey D. Enrique de Castilla
favorece este monasterio con su am paro y salvaguardia real, poniéndole
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bajo su protección contra cualquiera que atentase contra esta casa en sus
bienes y personas. Dada en Zaragoza en 9 de enero de 1440. (Con m oti
vo de hallarse en el reino de Nàpoles el rey D. Alonso V el Sabio, ocupado en las guerras y pacificación de aquel reino, que quedó sujeto y unido a las Coronas de Espana, tuvo el gobierno de este principado su m u
jer Dna. M aria, a titulo de lugarteniente y gobernadora general, cuya
administración desempenó con admirable rectitud y prudència por unos
10 [?] anos).
•1452. El abad Fr. Bernardo de Torroella, para cumplir un voto que hizo
viniendo de Roma al tiempo de hallarse en una peligrosa borrasca del
mar, de edificar una capilla en honor de S. Elmo, edifica este ano la ca
pilla estableciendo en la m ontana del Castellar, que ahora se llama S.
Elmo, a Fr. Jaime Corbera, ermitano de Palafrugell el sitio y lugar conveniente para la fàbrica de dicha capilla estableciendo en la m ontana del
Castellar, que ahora se llama S. Elmo, a Fr. Jaime Corbera, ermitano
de Palafrugell el sitio y lugar conveniente para la fàbrica de dicha capi
lla. Por este tiempo se hizo la nave de la iglésia inmediata al coro, debajo
de la cual està el órgano, en la que està la imagen de s. Feliu, todo a
costa del monasterio. el abad Fr. Bernardo de Torroella y desde esta èpo
ca hasta el ano 1468 sufre este monsterio muchas vejaciones y trabajos
entregado a abades comendatarios de los cuales fue D. Juan de Cortadells, electo de atràs oblispo de Girgento y D. Juan de Aragón, arzobispo de Zaragoza, quienes nunca vinieron al monasterio, en unos tiempos
de alborotos y guerras en el Principado, como puede verse en las historias.
•1453. El Sumo Pontífice Nicolao Quinto en una bula dada en S. Pedro
de Roma a 9 de las calendas de marzo de este ano, concede a los abades
de este monasterio el uso de mitra, bàculo y demàs insignias pontificales, con facultad para dar la benedición solemne [a l’original el 1453 és
abans del 1452].
•1455. Con acto recibido en la N otaria de esta villa a los 4 de noviembre
de 1455, Francisco Hospital, procurador del abad, estableció a los jurados y consejeros de la Universidad un suelo de tierra en la plaza de di
cha villa para hacer un porcho o pórtico para poner trigo, vino, etc. conteniendo trece canas de largo y cuatro de ancho con prestación de censo
cada ano por S. Pedro y S. Feliu cuatro dineros. Y en 24 de noviembre
de 1579 se les hizo a los jurados Vicente Garrell, Gaspar Cabanas y Juan
Clarà del pórtico de la casa de la vila que llamaban San Bernadí, concediéndoles licencia para hacer casa por censo de cinco sueldos anuales
por la amortización.
•1496. el abad Fr. Antonio Benito Bernardo de Rocacrespa hace cons
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truir la sillería del coro y en la silla del abad hace poner un roque o rocacrespa, pagàndolo todo de su renta abacial.
•1509. El Papa Julio Segundo con mediación del Rey D. Fernando elige
abad de este monasterio a Fr. Juan Nadal por bula dada a 3 de los idus
de enero, el ano 1° de su pontificado. Por otro breve expedido en este
mismo ano encarga Su Santidad al obispo de Gerona mire con paternal
cuidado a los monjes de este monasterio, que Su Santidad tiene debajo
de su amparo y protección apostòlica. Otro breve que este mismo ano
dirije Su Santidad a los vasallos y feudatarios del monasterio m anda que
éstos le correspondan con todos los servicios, feudos y derechos que deben, conminàndoles en caso de contravención con las sentencias que se
acarreasen.
•1519. El Emperador Carlos Quinto y 1° en Espana confirm a a esta casa
la eoneordia y transacción hecha con el rey D. Pedro en 1354. Confirm a
otras concordias y toma bajo de su amparo y salvaguardia real a este
monasterio, a sus monjes, bienes y hacienda. La data de esta escritura
es a los 23 de diciembre de 1519. Notificóse esta salvaguardia con las
formalidades de estilo al baile de esta villa a los 28 de abril de 1521.
•1521. El Sumo Pontífice León 10 con letras apostólicas dadas a 30 de
abril de este ano confirma la elección de abad hecha por los monjes de
este monasterio por tres anos. Únese este monasterio a la Congregación
de Valladolid en virtud de letras apostólicas concedidas al abad, a su ruego,
a 22 de noviembre de 1521, cuyas bulas fueron puestas en ejecución el
día 24 de junio de 1523, quedando desde este día unido este monasterio
a la Congregación de Valladolid y libre de muchas molestias, pleitos, gastos
y peligros que en los anos anteriores había sufrido esta casa con motivo
de las elecciones de abad y de los visitadores, etc. las que fueron en tanto
grado, que por comprar aceite por menudo se enviaba a la tienda del
pueblo con prendas a falta de dinero y los pedazos de pan que sobraban
de la comida los guardaban para la cena o colación, agregàndose a esto
las necesidades generales del hambre y pestilencia de toda la tierra.
Habiendo muerto el Papa León X fue elegido Sumo Pontífice Adriano, obispo de Tortosa, quien habiéndose embarcado para ir a Roma, se
paró en este puerto el 8 de agosto de 1522 y se aposentó en la Càmara
donde, habiendo cenado, se volvió a embarcar.
•1529. En estos anos de resultas de guerras, hambres, pestes, pleitos, gastos,
contribuciones y otros sacrificios, abrum ada la casa de deudas, hipotecadas todas sus rentas en poder de los acreedores pone al encante publi
co de la candela todos sus bienes para remediar todas sus necesidades.
•1536. Por este tiempo se compró la vina del M anso Pintor [Avui
cementiri].
175
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•1545. En estos anos m anda el abad Fr. Francisco Bohígas hacer el órgano grande por el mismo autor y de la misma manera que el de Gerona,
contribuyendo a esta obra los regidores, la obra pia del beneficio de S.
Juan de esta iglésia y principalmente la casa.
•1548. Los jurados y consejeros de esta villa, en companía de los procu
radores del Hospital, piden al abad Fr. Guillem M ontserrat Doms y al
santo convento licencia para hacer una capilla dentro del hospital de la
villa para que en ella puedan oir misa los pobres enfermos; concédela
el abad y convento con ciertas limitaciones y condiciones.
•1556. Alborótanse el capellàn mayor y los demàs beneficiados de esta
iglésia, que entonces eran cinco presentes, pretendiendo la precedencia
a la grada de los monjes y eligiéndose ellos aparte procurador de la comunidad con otros traspasos semejantes. Parte el abad Fr. M ateo Barbarà a Barcelona a entablar causa y gana tres sentencias contra los bene
ficiados, los cuales son condenados a deshacer la elección de procura
dor que ellos se hicieron y que en lo que toca a las gradas se les impone
perpetuo silencio, declarando no haber lugar a su pretensión y que los
clérigos han de estar inmediatamente después del último novicio.
•1562. El abad Fr. Mateo Barbarà compra para el monasterio la granja
del M anso M ordenach, vendida por ejecución de Corte por 300 libras,
recobrando otras tierras y posesiones del mismo manso que estaban empenadas a particulares.
•1570. Por estos anos, en virtud de letras apostólicas expedidas por el
Papa Pío Quinto, quedan restituidos al monasterio, unidos e incorporados en él los tres beneficiós porcionarios creados por los anos de 1300
y puestos en cabeza de tres monjes como lo estan el día de hoy.
Cómpranse estos anos algunas piezas de tierra del manso Rovira de
Crota y se agregan a las Arolas.
•1571. Hace el monasterio este ano a 6 de enero una eoneordia con los
beneficiados de esta iglésia. Confirm a esta eoneordia Pío V. Prid. Non.
August, an. 1571. conforme había sido en ella estipulado. Léese en público capitulo delante los beneficiados en 1618, habiéndo antes sido leída, confirm ada y ratificada por los mismos en 1580 a 25 de junio.
Otra eoneordia solemne y con todas las formalidades se hace este mis
mo ano a diez y ocho de marzo en las casas consistoriales entre el abad
y convento y los regidores en la que se estipulan muchos puntos que no
se han cumplido por ellos, y entre ellos es el de pagar por siempre jam às
a censo perpetuo cada ano al monasterio el día de Natividad quince li
bras de renta. Este se cumple en el día.
•1577. Por este tiempo, habiendo acudido el abad Fr. Juan Casals al Pa
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pa Pío Quinto, logra unir a la mensa abacial la capellanía mayor de esta
iglésia con el beneficio porcionario a ella anexo. Pónese la làpida de piedra del altar mayor que sirve de mesa.
Por estos anos el abad Fr. Juan Casals compra de Manuel Reig la
correduría de la trom pa por precio de 37 libras, la que hacía tiempo estaba establecida por dos gallinas de censo. Vuelve también al m onaste
rio la correduría de Coll estos mismos días. Por este mismo tiempo mejora la granja del manso M ordenach y hace en ella un pozo de hasta 10
canas. Hace labrar de piedra de cantería la antigua Puerta Ferrada, junto a la Puerta de la Tona, levantando desde los cimientos la esquina del
baluarte del noviciado, que es lo que ahora està encima de la carbonera
en el patio.
•1580. Làbrase por este tiempo por disposición del abad Fr. Rodrigo Gu
tiérrez la escalera de piedra que baja a la sacristía que antes era de madera y tenia muy mala disposición y también la ventana grande del coro,
que antes era muy pequena.
Este mismo ano se consagro la piedra que sirve de ara en el altar m a
yor por el Illmo. D. Fr. Miguel Rubio, obispo de Ampurias en el reino
de Cerdena, que pasó por esta villa y se hospedó en el monasterio. La
consagro con toda solemnidad y en medio de ella hizo un sepulcro, don
de encerró tres reliquias de santos, asistiendo a estos actos los regidores
y la villa.
Por estos anos concede la Santidad de Gregorio 13 que con una misa
de difuntos que se diga en el altar de Santa Cruz de esta iglésia, sea misericordiosamente librada del Purgatorio el alma de cualquier difunto
por quien se ofreciere. Està el privilegio en el archivo.
•1585. Cómpranse algunos huertos contiguos a los del monasterio para
engrandecer la huerta; cércase ésta de pared por la parte de los caminos,
dando camino por la parte de fuera. Cómpranse las rentas de diezmos
y senoría de Santa Pelaya. Concurre el abad Fr. Miguel Sobrarías a las
Cortes celebradas en M onzón.
•1586. Pretenden los de la villa poner predicador en las cuaresmas sin
licencia del abad pàrroco. Defiende el abad Sobrarías su derecho.
•1591. A petición del abad Sobrarías el Papa Gregorio 14, por su breve
expedido este ano, concede al abad de S. Feliu facultad para que pueda
dar licencia a los que quisieren pescar los domingos y fiestas y vigilias
de entre ano, dando a esta casa la tercera parte de la ganancia para repa
ro de la iglésia, sacristía y su fàbrica. Con este dinero por ayuda de cos
tas se empieza por estos tiempos la nueva sacristía. Compra el abad So
brarías las rentas y senorías de Corsà a D. Francisco de Vilarich. Com177
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pró una pieza grande de tierra que agregó a las Arolas.
•1593. Pretenden tener los regidores una llave de el arca donde se depositaba el dinero del tercio del pescado; niégase el abad a esta pretensión,
fundado en que Su Santidad había concedido el breve a pedimiento del
abad y monjes y a sus gastos y expensas, sin consulta ni intervención
de los jurados ni de otro individuo del pueblo.
•1594. Antonio Oliu, beneficiado de esta iglésia y amigo de confianza
del abad, va a Roma con apariencia de hacer algunos pasos a favor del
monasterio y clandestinamente impetra de la Corte de Roma la capellanía mayor para sí. Apela el abad Sobrarías de esta bula como letras subrepticias; preséntase a Roma la causa contra Oliu; sàcase manutención
de la primera unión a la mensa abacial con inhibición al juez del breve
y bulas de Oliu.
Por este mismo ano se mueve y conspira casi todo el pueblo, que era
de unos 300 vecinos, contra el monasterio y introducen los jurados un
predicador de la cuaresma en esta iglésia, alborotando el pueblo. Entran
los frailes agustinos a 6 de abril y les hacen entrega del hospital; niéganse los vecinos a pagar los diezmos y otros derechos y el veinteno del pes
cado, levantàndose ellos con estos derechos y apropiàndoselos. Defiende el abad Sobrarías al monasterio con hartos trabajos y pesadumbres,
pues hallàbanse conjurados contra él, el obispo y curia de Gerona, los
regidores de ésta, los beneficiados y los frailes agustinos.
•1597. M anda el rey Felipe 2° que dejen su nuevo convento los frailes
agustinos; evaden éstos el m andato del rey permaneciendo tenaces en su
convento del hospital.
•1599. El rey Felipe 3° celebra Cortes en Barcelona y en ellas asiste el
abad Fr. Juan de Valenzuela, como a senor de esta villa y castillo, en
virtud de convocación y llamamiento real.
Este ano Su Majestad Catòlica D. Felipe 3° confirma de nuevo y con
cede a este monasterio la eoneordia y transacción hecha con el Sr. Rey
D. Pedro en 1354.
Por este mismo tiempo el abad Fr. Juan de Valenzuela hizo allanar
el cementerio que estaba delante de la puerta de la iglésia y otro cementerio que estaba junto a la riera, cercàndolos de pared alta y delante de
la iglésia hizo dos plazas para cuyo efecto derribó la antigua capilla de
S. Nicolàs, que ya estaba medio caída, trasladando con intervención del
obispo dos beneficiós que estaban fundados en ella a la capilla de S. Pe
dro, donde ahora se han de servir, donde ahora està la sepultura del fun
dador del beneficio de S. Nicolàs.
•1600. Los regidores de esta villa hacen solemne renuncia en manos del
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oficial de Gerona de la llave de la obra de esta iglésia y del oficio, titulo
y nombre que tenían de obreros de esta parròquia, quedando el abad por
sí y sus sucesores en todo y por todo obrero y mayordomo de esta iglésia
parroquial. Consta del auto de renunciación auténtico en el archivo Caj. A.
El ano anterior gana el monasterio un pleito en la Rota Romana contra
la villa acerca del breve del pescado, anulàndose otro que subrepticiamente había impetrado la villa a favor suyo, revalidando el del m onaste
rio de 1591, con declaración que ninguno pueda pescar en el término de
S. Feliu los domingos y fiestas sin licencia del abad, dando la tercera parte
de la ganancia para la fàbrica del monasterio, iglésia y sacristía.
En el propio ano gana el monasterio en la Audiència de Barcelona
contra la villa y pescadores la sentencia del veinteno, cuyo pleito hacía
50 anos estaba entablado. Por esta sentencia quedan condenados para
siempre a pagar al monasterio de veinte pescados uno, de veinte mesuras
una, de 20 sueldos uno y a màs las costas procesales.
A cuatro de octubre del ano 1600 son expulsados de esta villa los PP.
Agustinos en virtud de comisión apostòlica del Papa Clemente Octavo
al obispo de Gerona D. Francisco Arévalo de Zuazo.
Por este ano de 1600 gana este monasterio la causa de la capellanía
mayor habiendo renunciado Mn. Oliu a favor del monasterio todo dere
cho que tenia y podia tener y quedando sólo el litigio entre la villa y m o
nasterio, y en 20 de noviembre de este ano se declara por decisión de
la Rota Romana: Quod monasterium habet intentionem fundatam in ti
tulo unionis et in illis observantia diuturna et propterea adversariis incumbesse onusprobandi de nullitate unionis... El trabajo de verificar nuestra unión es negocio casi imposible. Celebróse en el monasterio un ofi
cio solemne en acción de gracias de tan senalada victorià que prometia
larga paz al monasterio.
•1601. A 31 de enero de este ano gana el m onasterio contra esta villa
la sentencia del pleito del derecho sonu cornu en la Audiència de Barce
lona, por la que se declara, que no puedan los jurados ni villa edificar
torre ni edificio, aunque sea en bien común, sin expresa licencia pedida
y obtenida del abad, imponiendo éste un censo conveniente en reconocimiento de la jurisdicción y senorío de este monasterio.
Por estos anos se acabó de demoler la capilla antigua de S. Nicolàs,
por disposición del abad Valenzuela.
En seis de marzo de 1601 vuelven los agustinos a introducirse en esta
villa y a ocupar el hospital, donde los regidores y villa los reciben con
grandes demostraciones de alegria y el día 8 el obispo de Gerona, junto
con el alcalde y gente arm ada, vienen a esta villa y se llevan presos a
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los agustinos por sus atentados. Insisten los agustinos y la villa en volver
a su fundaeión, ocasionando enormes gastos al monasterio.
•1601. El día 28 de abril el P. Fr. Miguel Solsona, hijo profeso de Montserrate y seis anos conventual de este monasterio, ofrece y da para la sa
cristía y para poner en el altar mayor, un nino Jesús de palmo y medio,
vestido de terciopelo carmesí labrado, con una diadema de plata en la
cabeza y el vestido guarnecido de perlas, con una medalla de oro en el
pecho, que todo valia poco menos de 20 escudos, y lo da por las afición
y amor que tiene a este monasterio, cuyo Nino le regaló una parienta suya.
•1602. Este ano era virrey y capitàn general de este Principado de C ata
luna el arzobispo de Tarragona, D. Juan Torres. Pone la mano para oponerse a la pretensión de los agustinos.
•1603. El Sumo Pontífice Clemente VIII, motuproprio, despide una constitución en 23 de julio de este ano por la que se prohibe a los Ordinarios
fundar conventos, particularmente de mendicantes, sin oir primero los
que existan fundados en las villas y lugares, etc. Con estas letras queda
extinguido el pleito de los agustinos y cerrada para siempre la puerta a
cualquiera religión que tratase de fundar en esta vila.
Por este tiempo es erigida la parròquia de la Val de Aro y unida a
ella la antigua rectoria de nuestra iglésia de Fanals por el Illmo. de Gero
na y con voluntad y acuerdo del abad, cuyo es el patronazgo y derecho
de presentación y colación como así lo ha ejercido desde este tiempo.
Por este mismo tiempo es labrado el retablo de N.P.S. Benito y dedi
cada la capilla a su invocación; ofrece un devoto la làm para de plata pa
ra que arda delante de la capilla del santo y dótala otra persona muy
devota de una renta anual perpetua para que todos los domingos y fiestas de entre ano arda delante de la santa imagen, cuyo servicio y cobranza del dinero se encarga para siempre al obtentor del beneficio de nuestro P.S. Benito, que estos mismos días funda en dicha capilla y altar un
clérigo de Calonge, llamado Jaime Bassa, haciendo patrón alternativamente al abad de S. Feliu que actualmente lo fuere y al heredero propietario del manso Bassa de Calonge.
•1607. Pronúnciase a favor del monasterio la sentencia del pleito del cas
tillo terminado, declarando S.E. el Real Acuerdo ser el monasterio casti
llo terminado.
•1610. El abad de S. Feliu asiste, vestido de pontifical, al obispo de Ge
rona en la bendición del abad de Besalú en la iglésia del Carmen.
•1613. El abad Fr. Antonio Vidal hace la escalera que baja a la sacristía,
la que antes bajaba a la capilla de Santa Cruz, desde donde se iba a la
sacristía.
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•1618. El abad Fr. Alonso Cano celebra de pontifical en Gerona con mo
tivo de unas fiestas de la Concepción, que se solemnizó en dicha ciudad
con mucha ostentación por espacio de tres días.
•1621. Este ano un caballero muy noble, llamado D. Antonio de Fluvià
hace donación a esta iglésia de una reliquia de la cabeza de N. Patrón
S. Feliu con los actos auténticos. Fue recibida procesionalmente por la
comunidad y pueblo, haciéndose con este motivo grande fiesta de illuminaciones y regocijos públicos por toda la villa. Esta reliquia fue quemada ano de 1808.
•1626. Los clérigos beneficiados residentes en esta iglésia se resisten a
obedecer al abad, pretextando que ellos no habían jurado la eoneordia
con que se les reconviene. Entàblase pleito entre el abad y clérigos ante
el Vicario General de Gerona, quien declara a favor de éstos. Apela el
abad al Nunci Apostólico en M adrid y declara la sentencia en favor del
abad, manteniéndolo en su posesión.
Celebra el rey Felipe 4° Cortes en Barcelona, a las que asiste el abad
Fr. Juan Gorgoll.
•1633. Dase sentencia a favor del monasterio en un pleito de la capilla
de San Juan; sàcanse letras ejecutoriales y tómase posesión. Esta es la
sentencia dada por D. Matías Amell, canónigo de Barcelona, comisario
apostólico por el Sr. Nuncio. Los cabos principales de ella son que el
abad como pàrroco tenga una llave de dicha capilla; que las ofrendas
que en ella se hagan sean de la parròquia y que en las pascuas y fiestas
principales no se celebre misa en dicha capilla.
En 1634 sàcase decreto de ejecución de la sentencia declarada en fa
vor del monasterio del pleito de la carnicería sobre el que declara la Real
Audiència que el abad es senor de las carnicerías, en cuya posesión inmemorial se le mantenga junto con el derecho de pasturage y cabrerage.
•1636. Muere en este ano primero de agosto D. Narciso de Alzinas, ca
ballero de esta villa, muy rico, sin hijos. Deja en su testamento diferentes mandas y legados por màs de 10.000 libras. Fue enterrado en el presbiterio, entre S. Pedro y las puertas de la sacristía. Fundó el beneficio
de S. Narciso y Sta. M agdalena, con obligación de pagar las misas en
las fiestas del patrón S. Feliu. Dotó una làm para de plata para que ardiese siempre delante del altar mayor a cuenta del beneficiado, a quien
se le dio entrada de coro al principio del ano 1637. Deja también 25 li
bras de renta para la limosna del predicador de la cuaresma y manda
en el mismo testamento que sea preferido un monje de esta casa si lo
hay y, no habiéndole, se busque uno de las cuatro ordenes mendicantes.
El 27 de noviembre de este ano, por medio de un pedazo de cerilla
181

22

ISIDORO GIL DALMAU

encendida, dejada inadvertidamente en el atril del coro, se enciende este
por la noche y queda reducido a cenizas, con toda la librería de coro,
que era muy buena, pero es librada milagrosamente del incendio la sillería, zelosía y otras cosas.
•1638. Piden los pescadores al presidente del monasterio que se haga la
cam pana segunda llamada Benita, que estaba quebrada de algunos anos
atras, condesciende el presidente y hace la contrata con un artista. Al
empezar la obra se presentan los regidores con la pretensión de que se
pongan en ella las armas de la villa, otorga el presidente y se opone a
ello la comunidad, en razón de que si bien en tiempos pasados la habían
ellos pagado y puesto sus armas, ofrecida ya a la iglésia y hallàndose
ahora quebrada y volviéndose a hacer del dinero del breve del pescado
como se había concertado, parecía que no debía concedérseles las armas.
Para acallarlos el presidente determino poner las armas del monasterio,
junto con las de la villa, lo que sabido por éstos, destruyeron y quebraron de nuevo el molde que estaba ya hecho, con lo que se paró la fàbri
ca. Lo que contendido por los regidores, se encargaron de m andarla ha
cer, como así lo hicieron, a costa de la villa.
•1639. En los disturbios que en este ano se mueven en Cataluna con m o
tivo de los excesos que cometia la tropa alojada de castellanos, valones,
napolitanos y tudescos, cuyo mal comportam iento exaspero tanto a la
gente, que levantàndose contra ellos los perseguían y m ataban en todas
partes; púsose este Principado bajo la protección del rey de Francia, Luis
13, con lo que se llegó en un estado de anarquia, levàntandose y apareciéndose unas partidas de gente arm ada que se llamaban Segadores, per
seguían y atropellaban a todo hombre de bien, hacendado y rico, con
el pretexto de que eran traidores. Vióse esta casa amenazada de estas par
tidas, lo que obligó a los monjes a fortificarse y defenderse sin poder
salir del monasterio ni aún a la villa para proveerse de lo necesario para
la comida; padecieron por este tiempo los monjes muchos trabajos y molestias y calumnias de los de la villa.
•1640. Cortaron todos los pinos del monasterio, que eran muchos.
•1641. A 26 de enero entraron tum ultuariam ente los de la villa arm ados
en el monasterio, dando gritos con furia y se llevaron a tres monjes por
ser castellanos y a otros tres a quienes tenían odio, y todos fueron llevados a la càrcel pública de la casa de la vila. A pesar de tantos gastos,
molestias, malas cosechas, dificultad en las cobranzas, distribuciones y
tener en el monasterio gente arm ada, a la que había de darse aceite y
lumbre, se hizo en este tiempo casi de nuevo la casa de la granja de las
Arolas y se mejoró la del manso Mordenach.
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•1642. El monasterio de M ontserrate intenta hacer una nueva Congre
gación independiente de la de Valladolid, contando con unir a ella este
monasterio, para cuyo fin impetraron una bula de Roma. Niégase este
monasterio. Insiste el de M ontserrate en querer sujetar a este monaste
rio a su jurisdicción en virtud de una clàusula de dicha bula, la que fue
intim ada al abad y monjes para su ejecución. Apélase, el abad y conven
to a mejor información a Su Santidad, a donde acudió el monasterio
y proveyó Su Santidad una inhibición de nihil innovando. Continuóse
la causa con buen suceso, exponiéndose entre otras cosas su fundación,
antigüedad y sus méritos y al fin logró sentencia favorable en 1643.
•1653. En estos tiempos de tantas molestias y de guerras reinó un conta
gio grande en los anos anteriores y en este mismo ano se padeció en el
monasterio, de la que estuvo malo un junior. Después de tantos trabajos
respiraron por fin los de casa este ano, viéndose libres de guardias y
enemigos.
•1654. Resístense los pescadores a pagar la tercera parte del pescado que
pescan en los domingos y días de fiesta asignada en el breve del Papa
Clemente VIII concedido a este monasterio, reducido ya a la cuarta par
te de algunos anos atràs. Púsose el asunto en manos de letrados nombrados dos por parte del abad y monasterio y dos por parte de los pesca
dores, los cuales juzgaron y declararon en 25 de julio de 1654 que quedase reducida la contribución a la sexta parte del pescado, la que antes
era a la cuarta. Allanàronse las partes y los pescadores pagando la sexta
parte en todos los sàbados y otras vigilias de fiesta, desde la medianoche
hasta la m anana, y en los domingos y demàs días de fiesta después de
celebrados los oficios divinos y pasada medianoche. Hízose este ano arrendamiento de dicho pescado por 400 libras. Continuaba por este tiempo
la. guerra entre Francia y Espana con ardor.
•1655. En 10 de septiembre llegó Msr. de Conti con su ejército a poner
sitio en Palamós por m ar y por tierra; siete mil hombres de pie y de caballo por tierra, y por mar 26 navíos, de cuyas resultas padeció mucha
molèstia esta villa y monasterio por las correrías de los franceses. A 21
de septiembre se levantó el sitio y quedó aliviada esta tierra.
•1655. El día 23 de julio el abad y convento establece a los regidores perpetuamente las carnicerías, derecho a pacer el ganado y cortar carne y
los hornos que tenia el monasterio por el censo anual de quarenta y cinco libras el día 1 de febrero, con las condiciones y reservas: l.a que el
abad y convento puedan dar licencia a cualquier habitante en S. Feliu
para construir y edificar hornos en sus casas con los censos al monaste
rio bien vistos, y debiendo pagar los horneros a la Universidad el dere183
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cho a cocer pan. 2.a el monasterio y sus sueesores se reserva la facultad
de poder hacer apacentar el rebano que había menester para uso y servicio del monasterio en los pastos del término de esta villa y que puedan
hacer m atar y cortar toda la carne que necesitan y tendràn menester pa
ra su uso y no mas. 3? que los horneros puedan ir a cortar lena para
el uso de los hornos en los bosques del monasterio y otros de dicha villa
sin pagar derecho ninguno, con tal que no den dano ni corten àrboles
fructíferos. 4.a que el monasterio pueda cocer el pan en todos los hornos
que le acomode y hacerse horno en el monasterio para su uso.
Produjo el derecho del pescado en los cuatro anos de la abadia mil
libras.
•1657. El día 26 de noviembre el abad y monjes hacen una eoneordia
con los regidores, que entonces eran Luis Piferrer, Juan Durbàn y Fran
cisco Bota para hacer el nuevo retablo del altar mayor, ofreciendo para
su coste el monasterio, el dinero del cuarto y los regidores se obligaron
a poner un plato en la iglésia para pedir limosna para dicha obra y al
tiempo de las cosechas pedir para el mismo efecto en los campos y lugares, y en los días no festivos en la playa por el pescado. Hecha esta concordia se hicieron los pactos en el escultor Domingo Rovira, ciudadano
de Barcelona y natural de esta villa obligàndose a hacer dicho retablo
en 8 anos por siete mil libras.
•1660. El día 14 de agosto se colocó la primera piedra del pie del altar
mayor habiéndose antes cantado una misa solemne a Ntra. Senora con
grandísimo contento y unión de todo el pueblo.
•1665. El día 21 de julio se colocó la santa imagen de N.Sra. en medio
del nuevo retablo y al siguiente se colocó la piedra altar en presencia de
todo el pueblo con mucho regocijo.
•1747. En 10 de octubre de 1747 se hizo un ajuste en casa la vila entre
el Sr. Abad, Fr. José Tost y regidores y el Sr. Ambrosio Colubràn, dorador, para dorar el altar mayor y convinieron en 2200 libras para cuya
obra dio Su Paternidad Fr. Bernardo Ponach cien doblones; empezóse
el ano de 1749 y concluyóse en 1750. El mismo S.P. Ponach hizo hacer
el S. Bernardo y la virgen que està en el altar de N. Sra. del Rosario.
Hizólo el M. Barnoya, escultor de Gerona, y la doró Agustín Busquets
por 180 libras, con los àngeles. (En 31 de mayo de 1580 se hizo arrendamiento a M. Pons Gotarra de la capellanía mayor por cuatro anos por
precio de 10 libras cada ano. El 22 de julio de 1583 arrendamiento de
la capellanía mayor a M. Jaime Basó por precio de 10 libras cada ano).
•1763. Algunos devotos de San Liborio han hecho construir un retablo
dedicado al santo, con las imàgenes de San Juan Bautista y Evangelista,
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S. Ramón Nonato y S. Antonio de Padua. Hízose por invitación del P.
Fr. Jerónimo Serva, monje de este monasterio; costó 80 libras y lo hizo
el M. José Barnoya, escultor de Gerona. Se bendijo el día 22 de julio
de 1763. El día 23 se celebró en él la primera misa y en la vigilia se cantaron los gozos.
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UNA APORTACIÓ A LA
PREHISTÒRIA DELS HISENDATS
GIRONINS: LA FAMÍLIA I EL
PATRIMONI PUIG
(SEGLES XVII i XVIII)
PER

PERE GIFRE i RIBAS

Durant el segle XIX, a la regió de Girona, amb una exigua indústria
i molt concentrada, la propietat de la terra seguia essent l’element defi
nidor de les relacions d ’explotació i en aquesta societat tan «ben trava
da», com ha explicat Rosa Congost a la seva tesi doctoral Els propietaris
i els altres. Anàlisi d ’unes relacions d ’explotació. (La regió de Girona
1768-1862), els hisendats n ’eren la classe dominantO). Aquí, a partir de
l’anàlisi dels mecanismes que intervenen en la formació/disgregació del
patrimoni empordanès de la família Puig durant els segles XVII i XVIII,

(1)

Tesi doctoral presentada a la U AB-Lletres, 1988, especialment la 3 a part. De la m atei

xa autora: «N otes sobre la propietat de la terra a les com arques gironines durant la segona
meitat del segle dinou» a E stu d i General. R e vista d el C o l.leg i U niversitari de G irona 1, vol.
I (1981), pp. 211-221 i «R eflexions sobre la renda de la terra a la regió de G irona en l ’etapa
final de l ’Antic Règim 1770-1840» a Terra, treball i p ro p ie ta t. Classes agràries i règim se n y o 
ria! als P aïsos Catalans, Barcelona, Centre de Treball i Documentació-Crítica, 1986, pp. 247-277.
Sobre els hisendats em pordanesos i les innovacions agrícoles, D. ARM ENG O L: L a agricultu
ra en el A lto A m p u rd à n a m ed ia d o s del siglo X I X , «A nnals de l ’Institut d ’Estudis Em porda
nesos» (1979-80), pp. 11-104, i «Les transform acions de l ’agricultura: alguns aspectes de la re
volució agronòm ica a l ’A lt Em pordà» a R. A LB ER C H , D. AR M E N G O L, J. C LA RA, J. N A 
D A L , J. PO R TELLA: G irona a l segle X I X , G irona, G óthia, 1978, pp. 65-94; R. G ARRABOU: «La burgesia agrària gironina durant el segle X IX » R evista de Girona 112 (1985), pp. 9-14.
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volem aportar dades per a una prehistòria d ’aquests hisendats. La tra
jectòria seguida per la família Puig pot ser clarificadora dels inicis i com
portam ents d ’aquesta classe social en els seus orígens; i les relacions que
estableixen amb d ’altres hisendats, com els Puig i Padrola de Vilaür o
els Carles de Torroella de M ontgrí, així com les actituds i actuacions al
llarg d ’aquest període confereixen a aquest exemple una certa representativitat, a l ’espera de futurs treballs que puguin introduir matisos i rec
tificacions, en els orígens dels hisendats gironins.
1.— FAMÍLIA I PATRIMONI
El patrim oni objecte del present estudi té els seus orígens en la famí
lia Puig i Padrola de Vilaür quan un fadristern, a principis del sis-cents,
en posa les bases. No disposem de dades relatives a la casa pairal a l’època
medieval; tan sols hem pogut identificar-la entre els focs de remença(2),
fet, d ’altra banda, ben general i corrent a la zona. Podem suposar que
degueren aprofitar la seva capacitat inicial, la possessió d ’un mas, per
superar la problemàtica demogràfica, ampliar l ’explotació i arribar al
segle XVI des d ’una posició privilegiada(3) que li hauria permès, amb
una reeixida estratègia m atrim onial endogàmica, contractar casaments
amb els Padrola d ’Albons i amb els Vicens dels Recs.
A partir d ’aquests dos casaments es posen les bases d ’un nou patri
(2) A rx iu d e la C orona d A ragó. Reial Patrimoni, 2609, llig. 3, fol. 20v. Igualm ent, figuren
entre els focs de remença altres patrim onis que integraren el patrim oni Puig: el Bofill de Bell
caire, el Padrola d ’A lbons i el Begur de Torroella de M ontgrí (Llig. 2, fol. 73v i 75r.). N o hem
pogut esbrinar la data de la redempció dels mals usos; únicament coneixem el cas de Bartomeu
Padrola que figura en una relació de pagesos d ’Albons als que Rafel de Vallgornera i de Foixà
defineix dels mals usos el 10 de febrer de 1572 (Arxiu patrimonial Abadal de Rupià, fons de
pergamins).
(3) Aquest procés de diferenciació pagesa ha estat detectat, pel bisbat de Girona, amb ante
rioritat a la Pesta Negra per A.L1. SANZ: «La pabordia d ’Aro de la catedral de Girona, 1180-1343»
a La fo rm a c ió i expan sió del feu d a lism e català, Girona, Estudi General 5-6, pp. 419-436, feno
men que té continuïtat després de 1348 quan un nucli de pagesos aprofita per ampliar el d om i
ni útil amb l ’aquiescència dels senyors (Vegeu M. GOLOBARDES: Els rem ences din s el quadre
de la p a gesia catalana fin s el segle XV , Eds. de la Biblioteca del Palau de Perelada, 1973, vol.
I, pp. 193-194). Aquests pagesos «grassos», deslliurats o no dels mals usos, seguiren el procés
en el segle XVI i XVII; vegeu J. PORTELLA, A. Ll. SANZ, T. BRUGADA: «El cas de la Vall
d ’Aro (1486); un pacte de senyors enmig de pagesos miserables?» a R evista de G irona 118(1986),
pp. 44-49; S. PUIG: «Els capbreus de Vilajoan (1482-1566). A proxim ació a l ’estudi d ’un petit
senyoriu em pordanès» a A n n a ls de l ’In stitu t d ’E stu dis E m pordan esos 21 (1988), pp. 35-36.
L’endeutam ent i el procés d ’extensió de les tinences pageses ha estat analitzat per J. F E R N A N DEZ TRABAL: «D e mercaders a terratinents. Formació del patrimoni rural de la família Belllloc de Girona, 1302-1398» a L ’A ven ç 94 (1986), pp. 45-46. La docum entació d ’aquest treball
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moni. El patrim oni Padrola, davant la m anca de fills, passa a Pere Puig,
fadristern de can Puig de Vilaür, amb la condició que se «hage de cognom inar i prendre lo nom de Pedrola y estar y habitar en dit lloch de
Albons y no altrement»(4). Disposició testamentària amb la que es vo
lia impedir l ’acumulació de patrimonis i assegurar la continuïtat del lli
natge en el lloc.
Pere Puig, àlies Padrola, a la m ort del seu oncle, contracta m atrim o
ni amb la seva tia Anna Vicens, vídua d ’Antoni Padrola, pubilla del mas
Vicens; mentre, Miquel Puig, hereu, ho feia amb Isabel Vicens, germana
de l ’anterior: es tractava d ’un casament doble amb una intencionalitat
prou clara com era l’estalvi de dots<5). Pere Puig, no tenint descendèn
cia, disposa els seus béns a favor d ’Esteve Puig, nebot; però, aquí s ’ini
cia un llarg plet entre la casa pairal i la branca col·lateral.
Els Puig de Vilaür reivindiquen el patrimoni Padrola acollint-se a una
clàusula testamentària de l’hereu Padrola per la qual aquest instituïa he
reu a Pere Puig; però si m oria sense fills, l’herència passava a Antoni
Puig de Vilaür. La controvèrsia acaba en acte de concòrdia per la que
Esteve Puig renuncia a tots els drets que li poguessin pertocar en els béns
de Pere Puig i Antoni Puig prometia fer-li donació de 1.200 lliures paga
dores en dos anys, el mas Tomassí a la parròquia d ’Albons, «proprietats,
censals y altres qualsevols cosas que lo dit quòndam Pere Puig y Padrola
hagués compradas» i «totas y qualsevols quantitats de diners se deguescan de dit quòndam Pere Puig y Padrola»(6). Amb tot, però, no satises pot consultar a Josep Fernàndez Trabal i Joan Fernàndez Trabal: In ventari dels pergam in s
del f o n s m ercader Bell-lloc de l ’arxiu històric M unicipal de Cornellà de L lobregat (S.XI-XVIII),
2 vols., Barcelona, Fundació Noguera, 1989. Per un plantejament general de la qüestió, E. SER
RA: «El règim feudal català abans i després de la sentència arbitral de Guadalupe» a Recer
qu es 10 (1980), pp. 120-153 i P agesos i sen yors a la C atalunya d el segle X V II. Baronia d e Sent
m en a t 1590-1729, Barcelona, Crítica, 1988, pp. 25-49.
(4) A rxiu D io cesà d e Girona. A rxiu d e Casa C arles (A D G . A C C ). Llig. 5 Testaments, J.
Fexat, N ot. Girona, 4-02-1605. Sobre com el nom del mas preval sobre el nom de les persones,
E. SERRA: P agesos i senyors..., p. 316.
(5) Sobre els casam ents dobles, F.BRETON, L. BARRUTI: La fa m ília i el paren tiu , Barce
lona, D opesa, 1978, pp. 49-51; Ll. FERRER: «Pagesia i sistema de transm issió de béns al Bages
en el segle X V III» a P rim er C ongrés d ’H istoria M odern a d e Catalunya, I (1984), p. 365 i Pa
gesos, rabassaires i industrials a la Catalunya central (segles X V III-X IX ), Publicacions de l’Aba
dia de Montserrat, 1987, pp. 606-611.
(6) A D G . A C C . Llibre 79: L libre en lo q u al estan n o ta ts to ts los actes p e r p lech s i núm eros
qu e fa n p e r la h eretat T hom asina dels Bons, d el m as Vicens dels Rechs, de! m as y h eretat P u 
ja d e s d e Bellcayre y las scriptu ras d el D o c to r Francesch P uig y P u ja d es en la Vila de Torroella
d e M o n tg r í d o m icilia t (y d e so s A n tecesors) d e l q u al són las d ita s heretats. Fet a vu y al p rim e r
de ja n e r A n y 1694; Llig. 7: C on venis i violaris, s. X V II-X IX .
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fent el promès, es reinicia el plet fins que, de manera definitiva, el 1644
s’arriba a una concòrdia per la que Esteve Puig defineix l’hereu de can
Puig de Vilaür dels interessos censals. S’acaben els plets. Comença un
nou patrim oni form at pels masos Tomassí d ’Albons i Vicens dels Recs,
aquest darrer rebut per donació d ’Anna Vicens el 1631, i les terres adqui
rides en vida de Pere Puig de les que en podia disposar lliurement. Patri
moni que augmenta Esteve Puig arran del seu segon matrimoni amb Eulà
lia Bofill i Pujades, pubilla del mas Pujades, que rep un dot patern de
vuit-centes lliures (una casa contigua a can Pujades de Bellcaire i una
vinya a Verges valorades en 600 lliures i la resta en diner al comptat).
A partir de 1666, any de la m ort d ’Antoni Puig, s’inicia una etapa
de dificultats en el patrim oni, agreujades quan la vídua es casa en sego
nes núpcies i l’herència queda encomanada als tutors de Francesc Puig
i Pujades fins 1690. M inoritat amb tutoria. L’inventari pres el 1666 ja
permet apreciar alguns canvis respecte l ’any 1644, donat que hi figuren
els següents béns: el mas Pujades de Bellcaire, el Tomassí d ’Albons i el
Vicens dels Recs; una botiga al port de l’Escala i tres cases al castell d ’Al
bons; d ’altra banda, les existències del graner eren considerables: 72 quarteres de forment, 25 de sègol i 23 de civada i, al corral, s ’esmenten 158
caps de bestiar oví, un bou, un rossí i una vaca. Tot plegat ajuda a expli
car que l’hereu cursi una llicenciatura en drets(7). El patrim oni ho per
met i així es mostra, externament, un signe de distinció en el si de la co
m unitat. Però, quan el 1690 l’hereu entra en possessió del patrim oni es
troba les terres malmenades, amb la venda a carta de gràcia del mas P u
jades i, el més perjudicial, un fort endeutament. Francesc Puig i P u ja
des, l’hereu, interposa plet contra els seus tutors i curadors.
Per afrontar la situació, l’hereu Puig contracta matrim oni amb Cate

(7)

La llicenciatura en drets és un signe d ’ascens social, confereix al seu titular la condició

de quasi-noble, J. M f TORRAS: E volu ció so c ia l i econ òm ica d ’una fa m ília catalana de l ’A n tic
Règim. E ls P adró d ’Igualada (1642-1862), Barcelona, F.S. Vives i Casajuana, 1976, pp. 51-53;
P. MOLAS: «L’orgull social de la petita burgesia a l ’A ntic Règim: la «cascada del menyspreu»
a L ’A ven ç 38 (1981), p. 52; R. PLANES: «Sobre la petita noblesa de la Catalunya interior al
segle X VIII. Marià de Cabanes i Com a (1736-1789)» a Pedralbes. R evista d ’H istòria M odern a
7 (1987), p. 168. Sobre la importància de la carrera jurídica entre els Ciutadans Honrats, J.
S. AM E LA N G : La fo rm a ció n de una clase dirigente: Barcelona 1490-1714, Barcelona, Ariel,
1986, pp. 76-80. La carrera burocràtica a l ’Adm inistració i l ’enriquiment patrimonial, E. SER
RA: «Els G assol. De cavallers de Tremp a protonotaris del Consell d ’Aragó» a Pedralbes.
R evista d ’H istoria M odern a 7 (1987), pp. 43-77, bones referències també es poden trobar a J.
SACONOM INA: M em orias autógrafas de H ierònim Saconom ina, ciutadà honrat de G erona
y O yd o r Real d e Catalunya, 1572-1601, Ms. B-29 de l ’Arxiu H istòric de la Ciutat de Barcelona.
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rina Portas i Torbagur, que aporta de dot 2600 lliures, augmentades amb
300, amb la finalitat, tal com s’especifica en els capítols m atrimonials,
de «recobrar tota aquella heretat anom enada lo mas Pujades», bé que
res no impedia que pogués ser venut posteriorment. Aquest m atrim oni
acaba tenint una gran im portància en el patrimoni Puig, donat que l’hereva de la família Portas i Torbagur, no tenint descendència, traspassa
els seus béns a la família Puig. Però, també els censals, les pensions, les
vendes a carta de gràcia que caldrà reivindicar, les millores efectuades
que s’hauran de pagar, etc. i tot això entre 1690-1720, període bèl.lic amb
especial incidència en zones de frontera com l’Em pordà. Amb tot, però,
a l ’inventari efectuat per Francesc Puig i Portas el 1726 hi trobem noves
incorporacions: la torre Begura, el mas Figueres, les terres dels Graells
i la casa Seguer a Torroella de M ontgrí i el mas Sunyer de Serra que te
nia establert el batlliu de sac del terme de Serra i Conyà. En aquesta si
tuació es cerca casament per a l ’hereu, per primera i única vegada, fora
de l’àmbit pagès. Francesc Puig i Portas contracta m atrim oni amb M a
ria Diern, filla d ’un botiguer de teles de Barcelona, que aporta 2380 lliu
res de dot segons s ’estipula en els capítols m atrim onials de 1727: infe
rior a l ’aportació dotal de 1690, fet que reflecteix directament les difi
cultats del patrim oni i la situació crítica de les economies pageses du
rant la postguerra de Successió. És de remarcar, però, en aquesta genera
ció, aprofitant l’alça del XVIII, i en concret durant l ’usdefruit de M aria
Diern (1744-1758), la construcció del mas Nou a la desembocadura del Ter.
L’obtenció del títolg de cavaller® aconseguida el 1759 i la compra de
la casa Xammar a la plaça del Vi de Girona el 1760 marquen, d ’una m a
nera evident, l’ascens social de la família Puig. És en aquests moments
quan l’absentisme és un fet. Les regnes de l ’administració del patrim oni
són confiades a un procurador i l ’hereu Salvador de Puig se’n desentén
de m anera directa. No tenint descendència, el darrer representant m as
culí atorga testament a favor de la seva germana M arianna que, casada

(8)

Que es justifica perquè «vuestra familia es de las distinguidas en aquel Principado, y

que està entroncada con la de diferentes cavalleros y nobles, que p o sseeis un crecido p a trim o nio con qu e p o d e is haceros visible entre la p rin cip a l N obleza; que vuestra Casa y Predecesores
se distinguieron en el Rl. Servicio en la turbaciones pasadas del dicho Principado» (A rxiu H is
tòric M u n icip a l d e Girona, 11.2.22. Registres de Títols de N oblesa, any 1781-1837. Llig. 1). Ro
sa C ongost interpreta els títols dels hisendats gironins com a «elem ent de classe» donat que
«disposar d ’un títol com aquest (de Ciutadà Honrat de Barcelona, referint-se a la concessió
atorgada a Ros de les Olives el 1776) no els eximia de pagar — o de fer pagar— Cadastre; allò
que buscaven els aspirants era sobretot, i per tant creiem que aquest era el m otiu principal,
el prestigi de disposar d ’un títol», E ls p ro p ie ta ris i els altres..., p. 353.
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amb M artí de Carles —ric propietari, amb masos a Torroella de M ont
grí, Pals, Palafrugell i Navata—, regenta el patrim oni fins a la seva m ort
quan aquest passa a integrar el patrim oni Carles. Patrimoni aquest da
rrer que, amb la incorporació dels béns dels Ferrer de Banyoles, figura
el 1875 en el segon lloc de les llistes de contribució territorial de la pro
víncia de Girona®.
2.— LA FORMACIÓ DEL PATRIMONI.
Acabem de fer un balanç de la trajectòria familiar i hem vist que
s’aconseguí acumular un considerable patrimoni; com?, quan?, per què?,
són interrogants que intentarem desvetllar.
Les vies utilitzades pels diferents components de la família Puig per
ampliar el patrim oni fan referència a dos àmbits: el primer té lloc entre
les relacions inter/intrafamiliars, bàsicament estratègies d ’ampliació a par
tir de la contractació d ’un bon casament, ben sovint amb pràctiques endogàmiques entre els mateixos pagesos del seu status, els pagesos de mas,
per als hereus, estratègia que s’acompanya amb pràctiques d ’estalvi de
dots per als fadristerns; el segon es dóna en el marc més ampli de la co
m unitat pagesa, quan els processos de desintegració es fan evidents, ja
siguin causats per problemàtiques familiars —dificultats derivades del
pagament d ’un dot, d ’una m inoritat—, o per causes climatològiques ad
verses que qüestionen la pròpia reprodució de l ’explotació pagesa, o per
fets aliens a la comunitat pagesa com l ’haver d ’afrontar el pes dels exèr
cits sobre el territori o un augment de la renda, redelmes, vintens, cadas
tres, etc. Tot plegat, per a les famílies pageses més pobres representa l’abo
cament al crèdit i l’endeutament, roda de la que difícilment podien sor
tir a no ser de desprendre’s d ’alguns béns. Situació que és aprofitada per
la franja superior de la pagesia per a engrandir el patrim oni. D ’una al
tra manera, els processos de proletarització es troben a la base de la for
mació dels patrimonis dels hisendats. Els uns no són sense els altres.
2.1. RELACIONS IN TER /IN TR A FA M ILIA R S: LA CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI

La família Puig cerca el dot com a solució als problemes derivats de
l’endeutament. Hem citat la destinació del dot de Caterina Portas, però
els exemples es poden ampliar; sense abandonar el patrim oni Portas-

(9)
Vegeu les llistes repetidament publicades al Butllelí Oficial de la Província de Girona
durant el darrer trimestre de 1875, i l’estudi que en fa R. CONGOST: Notes sobre la propietat
de la terra.
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Torbegur, el 1647 en els capítols entre Miquel Torbegur i M arianna Por
tas, en una de les clàusules, s’especifica «per quant en los béns [...] y
aja moltes proprietats venudas a carta de gràtia axis dono llicència a dit
Senor Miquel Tor Bagur que lo dot aportarà a dita sa sposada sdevenidora puga quitar las proprietats a ell li aparexca y lo preu ne pagarà li
sia pres en compte del dit adot»(10). A vegades, però, els efectes podien ser
els contraris, com és el cas del patrim oni Portas-Torbegur de Torroella
de M ontgrí que casa la pubilla amb Benet Barnoia de Com prodon,
pactant-se un dot de 2000 dobles que s ’havien d ’esmerçar en «lluhir y
quitar los censals que se li ordenaran»^1). A la m ort del dit Barnoia, no
deixant descendència, la seva família reclama el retorn del dot: negativa
a la devolució, plet, despeses, retorn dels diners passant per un acte de
concòrdia i fort endeutament del patrimoni Portas-Torbagur. Vet ací l’altra
cara.

A les mateixes capitulacions matrimonials també s’hi preveuen els me
canismes per a la conservació del patrimoni, en el marc de la família naixedora, de manera íntegra; en d ’altres ocasions es pacta la divisió patri
monial, es dóna en casos de casaments hereu-pubilla quan la situació
patrim onial és semblant; amb tot, però, és en els testaments quan, de
manera definitiva, es regula la transmissió patrimonial. Hi ha molta li
teratura al respecte, influïda pel pairalisme, i poca investigació empírica(12). Cenyint-nos al cas Puig, per poc habitual, ens sembla interessant

(10) A D G . A C C . Llig. 4. C a pítols i inventaris, Francesc Metge, N ot. Torroella de M ontgrí,
30-06-1647.
(11) IDEM, Joan Ferrer, N ot. Verges, 18-03-1692.
(12) Una contextualització del pairalisme a Ll. PRATS: E l m ite de la tradició popu lar, Bar
celona, Eds. 62, 1988, especialm ent pp. 169-199, i el pairalisme com a creació ideològica de
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aquesta clàusula testamentària de Francesc Puig i Portas, que demostra
una vegada més la necessitat d ’aprofundir documentalment en la pràcti
ca del dret familiar, quan després d ’escollir el seu marmessor li encarre
ga que nomeni hereu
«liberament de aquells entredits mos fills i fillas ara sian mascles ara
fembras, sens alguna prelació de aquells dispose eo elegesca en hereu meu
de dits mos fills y fillas, aquell o aquella, aquells o aquellas y del modo
forma y manera que ell apareixerà; ni menos es de ma intenció que dit
Dr. Fernando Diern hage de aposar al hereu meu per ell anom enador
los pactes, vincles y condicions que jo després sobre tinc apposats, ans
bé puga alterar, seguir, m oderar y del tot aniquilar, y deixar-los del m o
do a ell ben vistos, dexant-ho tot com ho deixo a sa libera disposició y
voluntat»(13).
A més d ’institucionalitzar l’hereu, «per prevenir la successió ab intestat» diu una de les clàusules del testament anterior, en els testaments
es reafirmen en el manteniment íntegre(14) del patrimoni. La prohibició

classe i la seva incidència sobre la historiografia del camp català a R. CONGOST: E ls p ro p ie ta 
ris i els altres..., pp. 415 i ss. Els recents estats de la qüestió de la família a Catalunya citen
els teòrics del dret, sense analitzar com es concreta, i es fixen sobretot en els seus com porta
ments demogràfics, R. GARCÍA CÀRCEL: H istoria de Cataluna siglos X V I-X V II. L os caracteres originales d e la historia de Cataluna, Barcelona, Ariel, 1985, pp. 191-216 i A. SIMÓN:
«La familia catalana en el A ntiguo Régimen» a La fa m ilia en la E span a M editerrànea (siglos
X V -X IX ), Barcelona, Centre d ’Estudis d ’Història Moderna Pierre Vilar/Crítica, 1987, pp. 65-93.
Entre els recents estudis historiogràfics són remarcables: E. SERRA: «L’evolució d ’un patri
m oni nobiliari català durant els segles XVII i XVIII. El patrimoni nobiliari dels Sentm enat»
a Recerques 5 (1975), pp. 33-71 i Pagesos i sen yors a la C atalunya d el segle X V II..., pp. 322
i ss. J. M? TORRAS: Op. Cit. Ll. FERRER i ALÒS: «Casam ent i reproducció social al Bages
en el segle XVIII i X IX » a D ovella 6 (1982), pp. 4-10; «G enealogia de la família Soler i March.
Aspectes sòcio-econòm ics» a M iscel.lània d ’E stu dis B agencs 2 (1982), pp. 33-52; «Pagesia i
sistema de retransmissió de béns al Bages en el segle X V III» a P rim er congrés d ’H istòria M o 
derna de Catalunya, vol. I (1984), pp. 361-369; «Casament i reproducció social. L’exemple de
la burgesia de Manresa en el segle X V III» a III Jorn ades d ’E stu dis H istò rics i locals, Palma
de M allorca, Institut d ’Estudis Baleàrics, 1985, pp. 63-71; Pagesos, rabassaires i industrials...,
pp. 567-646. I. TERRADES: E l m ón h istòric de les masies, Barcelona, Curial, 1984 i E l C ava
ller d e Vidrà. D e t ’ordre i el desordre con servadors a la m untanya catalana, Publicacions de
l ’Abadia de Montserrat, 1987.
(13) A D G . A C C. Llig. 5. Testaments, A. Ferrer, N ot. Girona, 28-10-1728. Una clàusula molt
semblant és citada d ’un testament de 1679 per E. GIRALT: Família, afers i p a trim o n i d e Jau 
m e C ortada, m ercader d e Barcelona, baró de M aldà, «Estudis d ’H istòria Agrària» 6 (1987),
p. 275.
(14) Són freqüents clàusules d ’aquest estil «que no sia lícit y permès a dits m os hereus res
pectius instituhits y substituhits, ni algun de ells, de poder vendrer, ni alienar proprietat alguna
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de vendre és una constant; en alguns casos es suavitza com en el testa
ment de M arianna Sunyer de 1685 quan, després d ’haver posat vincle
real i perpetu, admet, amb el «consentiment del Sr. sagristà qui alesho
res serà, y del residint beneficiat més vell de la Iglésia de Sant Genis y
del P. Prior de Sant Agustí de la present»(15), que l ’hereu, en cas de ne
cessitat, pugui efectuar algunes vendes per evitar mals majors; a vega
des, era preferible desprendre’s d ’alguns béns, com escriu un pagès em
pordanès del XVII, justificant les alienacions hagudes en el seu patri
moni, «que cinó agués llevat un bras, lo cos se fóra mort»(16). La vincu
lació, pels casos que hem documentat, no segueix unes pautes estrictes;
mentre Francesc Puig i Portas justifica la creació del vincle perquè «se
conserven entre dits mos fills y fillas y demés cridats»(>7), Anna Vicens
institueix hereu universal de tots els seus béns «a sas voluntats de ella
y dels seus, liberament y perpètuam ent fahedores»(18). Un darrer impe
diment és la prohibició als fills fadristerns de «traurer quarta alguna,
tant legítima, com trabelliànica, y que altrament los pogués competir per
qualsevol dret, així comú, com particular del present Principat»(19).

de ma heretat», ni empenyar béns, ni fer fermances, ni treure la quarta etc. Això que és habi
tual, però, no sempre es compleix; I. Terrades cita una clàusula de separació de patrimonis arran
d ’un casam ent hereu-pubilla. Aquesta clàusula, que apareix en uns capítols matrimonials, és
interpretada per I. Terrades com una mesura per a evitar l ’absentism e i de tendència marcada
ment empresarial; més endavant però, la clàusula és revocada, 1. TERRADES: E l C avaller de
Vidrà..., pp. 69-71, 81, 85-86.
(15) A D G . A C C : Llig. 5. Testam ents, J. Ferrer, N ot. Torroella de Montgrí, 15-10-1685.
(16) B iblioteca d el Palau de Perelada. Arxiu. Ms. Reg. 17.757: Recull d e docu m en ts i n otes
d e la Fam ília D om ènech, pp. 206-207. Sobre aquesta font docum ental A. SIMÓN: «M em orias
y diarios personales de la Cataluna M oderna» a H istoria S ocial 2 (1988), pp.l 19-134; A .PLADEVALL, A.SIM ÓN: Guerra i vida p a gesa a la C atalunya d el segle X V II, Barcelona, Curial,
1986; la recensió de N. SALES a IA ven ç 98 (1986), pp. 73-75 i J.-L1.MARFANY: «El diari de
Joan Guàrdia, pagès del segle XVII. Notes de lectura» a E ls marges 37 (1987), pp. 3-17.
(17) Mateixa referència que la nota 13. Consideracions sobre la creació del vincle, Ll. FER
RER: Pagesos, rabassaires i industrials... pp. 594-595.
(18) A D G . A C C . Llig. 5. Testam ents, R. Bordas,?, 16-10-1633.
(19) Aquesta clàusula apareix, idèntica, en els testaments de Martí de Carles i Quintana
i de Marianna de Puig i Diern {ADG. ACC. Llig. 5. Testaments. B. Bou, Not. Girona, 16-04-1797).
Reflecteix allò que havia quedat institucionalitzat per Felip II a la primera Cort de Barcelona
de 1599, cap. X X V II, «per conservar los Patrimonis dels Poblats en lo present Principat de
Cathalunya i com tats de Rosselló y Cerdanya» (C on stitu cion s y altres drets de Cathalunya,
co m p ila ts en virtu t d el C a p íto l de C ort L X X X I I d e las C orts p e r la S.C.Y.R. M a je sta t d el Rey
D on P hilip I V N o s tr e Senyor, celebradas en la ciu tat de Barcelona. A n y M D C C II, Barcelona,
Joan Pau Martí i Josep Llopis estampers, 1704, vol. I, p. 359.
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2.2. COMUNITAT PAGESA I DIFERENCIACIÓ SOCIAL: L’AUG M ENT DEL PATRIMONI.

Passant de l ’àmbit familiar al de la comunitat pagesa acabarem de
veure els mecanismes que actuen en la formació d ’aquest patrimoni. La
conjuntura econòmica de l ’època m oderna, per al Baix Em pordà, la po
dem seguir per les corbes dels arrendaments del Reial Patrimoni publi
cades per M ontserrat Duran(2°). Es tracta d ’una imatge que ens indica
la tendència econòmica general, però que ens inform a ben poc de la si
tuació pagesa i dels processos de diferenciació que s’operen en el seu in
terior. A partir de la família Puig, des d ’una posició esbiaixada, podem
copsar alguns d ’aquests processos: qui compra?, qui ven?, per què?, quan?,
interrogants que de ser contestats ens podrien explicar alguna cosa so
bre el trencament de solidaritats en el sí de les comunitats pageses em
pordaneses a l’època moderna.
En l’accés a la propietat de la terra hem vist que, en un inici, hi tenia
un paper clau l’herència; ara bé, aquest patrim oni primerenc s’ha anat
engrandint per la via de les adquisicions (compres perpètues o tem po
rals a carta de gràcia), de les apropiacions (guanyant terres al riu o a la
salanca) i de nous establiments.
2.2.1.
Les compres efectuades en aquest patrim oni tenen, en general,
la funció d ’arrodonir l’explotació. S’adquireixen parcel.les limítrofes. Això,
que és general, no obsta perquè també hi hagi dues grans adquisicions:
el mas Tomassí d ’Albons comprat el 1626 i el mas Puig de Fellines el 1751.
Com és possible comprar?, per què es ven? Podem seguir la resposta pre
nent l’actuació de Pere Puig i Padrola(21). Entre 1618 i 1626 adquireix 55
vessanes i m itja de terra a Albons, un hort, una casa, la meitat d ’una
altra casa, mig pati, un terç d ’era i una botiga al port de l ’Escala. Procés
que culmina el 1626 amb la compra del mas Tomassí d ’Albons per 951
lliures i 10 sous. N ’hi ha prou de veure la causa que ha portat els vene
dors a desfer-se de les seves pertinences per a entendre aquest procés que
acabà configurant un gran patrimoni. El 1618 Per Puig compra, a l’en
cant públic, una casa amb un pati i pallissa a Albons i una vessana i m it
ja de terra a un bracer, també a l’encant públic al que han acudit els mar-

(20) M. D U R A N : «L’evolució de l ’ingrés senyorial a Catalunya (1500-1799)» a Recerques
17 (1985), pp. 7-42. Am b anterioritat, P. VILAR: C atalunya din s l ’E spanya M oderna, III, Bar
celona, Eds. 62, 19863, havia publicat, per al segle XVIII, els arrendaments de Bellcaire i Pals,
pp. 520-522, 523 i ss. i M. C A M IN A L , E. CA N A L ES, A. SO LÀ, J. TORRAS: «M ovim ent
de l’ingrés senyorial a Catalunya (1770-1835)» a Recerques 8 (1978), pp. 51-72, donen els arren
daments del com tat d ’Empúries, pp. 69-70.
(21) Totes les referències a l ’actuació de Pere Puig i Padrola a A D G . A C C. Llibre 79: Op. Cit.
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messors testamentaris per lluir diferents censals. El 1619 compra una botiga
al port de l’Escala aprofitant que Esteve March, pescador, l’ha de posar
en venda per pagar el foriscapi que estava devent, per raó de successió,
al comte d ’Empúries; el mateix any aprofita una m inoritat per a adqui
rir terres que afrontaven amb parcel·les de la seva propietat; per pagarho s’encarrega un censal que estaven devent els tutors del menor. El 1620
efectua dues noves adquisicions de terres que afrontaven amb propietats
seves; en la compra de 8 vessanes s’aprecia com Pere Puig havia avançat
una partida de forment al venedor que, no podent retornar-lo, haurà de
vendre. Situació que es repeteix en una compra efectuada l ’any següent.
El 1621 compra una peça de 9 vessanes, la meitat d ’una casa, la meitat
d ’un pati i el terç d ’una era a Albons. El 1622 efectua una darrera com 
pra d ’importància: 6 vessanes que afronten amb terres del patrimoni, pa
gades al comptat. La situació culmina el 1626 amb la compra del mas
Tomassí per un import de 951 lliures i 10 sous: 390 pagadores en num e
rari, en dues pagues, i la resta s ’encarrega censals que pesen sobre el ve
nedor. Amb aquest exemple hem volgut m ostrar la diversitat de com por
taments entre la pagesia: hem vist com pagesos de mas i bracers figuren
entre els venedors; per contra, Pere Puig els deixa gra i, fins i tot, potser,
diner(22). El fet diferencial entre Pere Puig i aquests pagesos endeutats
és la situació de partida; l’im portant patrim oni acumulat per Pere Puig
li permet afrontar les dificultats d ’aquest període. Paradoxalment, hom
podria pensar, pel gran nombre de censals que Pere Puig haurà hagut
d ’encarregar-se, en un fort endeutament del patrimoni, però, pel que aca
bem de veure l ’endeutament, en aquest cas, representa inversió i am plia
ció del patrimoni.
El quadre 2 permet repassar la cronologia de les compres efectua
des. La dinàmica inicial començada per Pere Puig s’estronca a m itjan
segle XVII: entre 1635 i 1695 no hem documentat cap operació de com
pra; la depressió posterior a la guerra dels Segadors i les dificultats fa
miliars en degueren ser la causa. A partir d ’aquestes dates, amb l ’ex
cepció de la compra del mas Puig de Fellines, s’efectuen poques com
pres i es limiten al manteniment del patrimoni: lluir censals i reivindicar
les terres venudes a carta de gràcia.

(22)

Una estratègia idèntica és emprada pels Padró d ’Igualada, els destinataris dels seus

préstecs són persones abocades a la insolvència, sovint vídues, possibilitant l ’apropiació dels
béns hipotecats, J. M? TORRAS: Op. Cit., pp. 106-109. Igual com portam ent a I. TERRADES:
EI m ón històric d e les masies..., pp. 113, 118-125, i, també, E. GIRALT: A rt. Cit., pp. 310-311 i 316.
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2.2.2.
La via de la compra a carta de gràcia tam bé es troba entre
els mecanismes de formació del patrim oni. La família Puig compra a
carta de gràcia i, més endavant, adquireix el dret de lluir i quitar esde
venint una compra perpètua. Però, no sempre es dóna aquest cas; per
exemple l ’any 1752 s ’adquireix a carta de gràcia el mas Pastell de T or
roella de M ontgrí, i retorna al seu venedor el 1763. La família Puig rep
el diner esmerçat en la compra i un plus de 1093 lliures a compte de les
millores efectuades en l’explotació.
Del total de patrimonis que acaben configurant en el XVIII el patri
moni Puig, documentem 32 compres a carta de gràcia i, d ’aquestes, 11
esdevenen perpètues. En general, es tracta de petites parcel·les o terres
poc productives (68 vessanes de closa a Gualta). La cronologia de les
compres del dret de lluir i quitar coincideix amb la de les compres per
pètues, amb els moments de liquidesa del patrim oni. El temps transcor
regut entre l’any de la compra a carta de gràcia i la seva adquisició ple
na varia: un mínim d ’un any i un màxim de 44 anys; cosa que ens fa
pensar que, possiblement, no hi devia haver un període fixat per a la
quitació o bé se’n feia cas omís(23).
(23)
Vegeu més endavant l’apartat 3.2. Aquesta constatació contrasta amb els cinc anys de
mitja que Ll. Ferrer docum enta per al Bages («Censals, vendes a carta de gràcia i endeutament
pagès al Bages (s. X V III)» a E stu d is d ’H istòria A grària 4 (1983), p. 115; «Ventas a carta de
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2.2.3. L’establiment és una pràctica poc habitual per ampliar el patri
moni. Únicament hem pogut documentar 15 actes d ’establiment, amb
una cronologia del XV-XVI. Les dades són massa fràgils per a treure’n
conclusions. La família Puig entre el 1693 i el 1752 figura com a benefi
ciària només d ’un establiment. Haurien preferit la via de la compra per
pètua o a carta de gràcia? El que sí hem pogut constatar és el canvi efec
tuat per la família Puig; si el 1752 eren establerts, el 1774 i el 1777 passen
a ser estabilients a rabassa m orta. I és sota l ’administració Carles quan
l’establiment de petites parcel·les, no necessàriament a rabassa morta,
esdevé form a habitual en l’explotació del patrimoni; la pressió demogrà
fica, la «fam de terra» en paraules de Rosa C ongost/24), ho fa rendible.
2.2.4. Una última via és l ’apropiació de terres(25). Durant el segle
XVIII trobem la família Puig en constant disputa amb la Universitat de
Torroella de M ontgrí per l’apropiació de terres salancoses a les ribes de
la desembocadura del Ter. Terres d ’aiguamolls tot just assecades, a la zo
na dels Salats, són objecte del conflicte. Els veïns, la Universitat torroe-

gracia y endeudam iento en la comarca de Bages en el siglo X V III» a La D ocu m en tación N o ta 
rial y la H istoria II, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Santiago, 1984, p. 411;
Pagesos, rabassaires i industrials..., pp. 528-529), i també amb els trenta anys de què parla J.
M.a REQUESENS: «El rendiment d ’una propietat feudal al Camp de Tarragona a la segona
meitat del segle XVII (1652-1688)» a «Estudis A ltafullencs» 1 (1977), pp. 49-60, i estaria més
d ’acord amb G. M? BROCÀ, J. AMELL: Instituciones del Derecho C ivil Catalàn vigente, Bar
celona, Imp. Barclonesa, 1886, II, p. 184, que considera que no hi ha termini per a la reivindi
cació i per això rep el nom a «carta de gràcia». També se n ’ha fet ressó E. SERRA: Pagesos
i sen yo rs a la C atalunya d el s. XVII..., 362-366.
(24) R. C ongost, que ha analitzat la totalitat dels establim ents escripturats en el Registre
d ’H ipoteques de la regió de Girona entre 1768-1862, relaciona la cronologia «no referent als
anys de majors establim ents, sinó a la dinàm ica interna de cada família estabilient que sembla
que recorre cíclicament als establiments com a estratègia familiar « (E lsp ro p ieta ris i els altres...,
p. 166). Més endavant es pregunta per què establien els propietaris? i dóna dues respostes: per
la pressió dem ogràfica, la fam de terra, i perquè «un propietari «treballava» més que un simple
arrendatari. Els propietaris de la regió de Girona no establien terres perquè sí. La manera com
establien terres responia a una estratègia de classe clara...» (Els p ro p ieta ris i els altres..., p. 189).
Vegeu també, d ’aquesta m ateixa autora, «Presión dem ogràfica, relaciones de clase y produc
ción agrícola en la región de Gerona (1768-1862)» a Agricultura y Sociedad 50 (1989), pp. 155-185.
(25) Vegeu aquesta pràctica a A. M. BERNAL: E c o n o m ia y historia de los latifundios, M a
drid, Instituto de Espana/E spasa Calpe, 1988, pp. 50-51. P. VILAR: Catalunya din s l ’E spanya
M oderna, III, pp. 213-215, assenyala les concessions del Patrimoni Reial i M. DURAN : R enda
i p ro d u cc ió agrària (s. X V I-X V III) a Catalunya: L ’A lt Urgell, el Tarragonès, la C onca de Bar
berà, el Baix E m pordà, Tesi doctoral, UAB, 1984, pp. 284 i ss. analitza els establiments del Pa
trimoni Reial de 1500-1714, període anterior al de P. Vilar. Sobre aquestes pràctiques i la conflictivitat generada, F. SANCH EZ: E xtensión d e cu ltivos en Espana en el siglo X V III, M a
drid, S. X X I, 1988, pp. 89-94.
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llenca, el comte de Solterra i els Puig, pretenen tenir-hi dret al.legant es
tabliments anteriors. El plet, a la cúria ordinària de Torroella i després
a la Reial Audiència, acaba amb un acte de concòrdia el 1731 entre la
Universitat i els Puig pel que es termena la zona i es reparteixen les ter
res. No acaben aquí els conflictes segons llegim en les Conclusions de
la Universitat(26); els Puig, amb plantades d ’arbres, traspassen els límits
que se’ls havia assignat, fet denunciat pels seus rivals que en demanen
el cessament pues la expressada plantada seria causa de que el río Ter
se comería las tierras del común [...] en tancto que de las tierras de la
Universidad se hallarían agregadas a las de Puig mas de cien vessanas.
El procurador de Francés Puig i Portas negava l’acusació: m i Principal
no ha plantado ni hecho plantar àrbol alguno dentro del alveo del río
Ter, ni aun en su Ripa, pues los arboles que ha plantado son mas de cien
passos distantes del río, y aun en la parte donde el Río Ter tiene el alveo
mas dilatado antes bien los Regidores de la villa de Torruella son los que
han plantado y hecho plantar arboles, no sólo en la ripa, sino, y aun
en el alveo del río TerV·'1). Tot plegat reflecteix una pràctica habitual:
guanyar terres al riu i aprofitar les terres al.luvionades que arrossegava
al final del seu trajecte.
No sabem quina superfície<28) s’incorporà al patrim oni seguint
aquesta pràctica. Amb tot, és simptomàtic que a m itjan segle XVIII es
talés el bosc i en aquesta zona objecte de disputa amb la Universitat s’hi

(26) A rxiu H istòric M u n icipal d e Torroella de M o n tg r í(A H M T M ): L libre Tercer de C on 
clusions d e la Vila de Torroella de M o n tg r í a p rim e r de ja n e r de 1706 (1706-1741) i L libre de
C on clu sions d e la U niversitat de la Vila de Torroella d e M o n tg r í qu e com ensa als d esa vu yt
A b ri! m il setcen ts quaranta hu (1741-1773). Els requeriments als Puig perquè no traspassessin
els seus límits: 21-02-1732 i 17-08-1752.
(27) A DG . ACC. Llig. 3.2. Plets. Segles X V II-X V III.
(28) La que ens dóna la Universitat de Torroella de M ontgrí ens sembla exagerada, però
és expressiva de com la família Puig s ’apropia de terres arrossegades pel riu. «Dn. Salvador
Puig, de una época no muy remota, contaba poco mas de veinte y cinco fanegas de tierra en
un agualexo (o puesto que se hazia dexar al río por m edio de plantíos qe le desviavan e impedían a buscarse otro alveo) que aora se llama Mas N ou. Azia el ano 1734, con los m ism os medios de impeler el Río, ocuparia ya un total de cien fanegas o màs de tierra, y estos ràpidos
progresos alarm ando al Ayuntamiento de aquel tiempo, qe mirava la ruina del Patrim onio de
la Universidad, y los aum entos del de Puig, a costas de aquella, le suscitaron una viva disputa
qe no obstante, o por prepotencia, o por otro m otivo, paró en concordar y fixar limites a la
ansia de adquirir de la casa de este caballero. Que, sin embargo, en los 56 anos qe han m ediado
entre el referido ajuste, puede contar en el día màs de ducientas fanegas de tierra de dicho Manso
Nou, qe adelantando siempre con plantíos, no por otro derecho que de conquista, ha tom ado
del Patrim onio de la Universidad...» (B iblioteca de Catalunya. A rxiu de la Junta de Com erç:
X X V I, 6, 90-91).
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construís, de bell nou, el mas Puig o mas Nou, quan amb anterioritat
només hi havia una cabana per a l ’eguasser.
La lluita per la terra s’ha fet evident. Aquí els bàndols en disputa són
dos rics terratinents: la Universitat de Torroella de M ontgrí que compta
amb importants propis, i els Puig. D ’altra banda, ens sembla que, a la
vista d ’aquesta pràctica, podem explicar els pocs establiments efectuats
per la família Puig en el segle XVIIi: no tenen necessitat de protocolitzarlo; prenen directament les terres. I no eren els únics.
3.— ENDEUTAMENT. ELS EFECTES DISGREGADORS
El sitema creditici i l ’endeutament són elements definitoris de les es
tructures agràries catalanes a l’època m oderna. Factors generals —crisis
agrícoles, epidèmies i pestes, fets bèl.lics, etc.— i factors particulars de
les famílies pageses —viduïtats, m inoritats i tutories, pagaments de dots
i llegítimes, etc.— aboquen al crèdit i a l’endeutament. Durant el segle
XVII, PEm pordà, per la seva condició de passadís, i frontera a partir
de 1659, pateix la presència dels exèrcits espanyols i francesos en la lluita
per a l ’hegemonia europea; després de la Guerra dels Segadors, la pre
sència dels francesos és una constant: 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678,
1684, 1690, i 1693-97(29). Bagatges, talles, pillatges i endeutament dels

(29)

La incidència de les guerres a l ’Empordà durant el segle XVII a J. PELL A Y FOR-

GAS: H isto ria d el A m pu rdàn , Barcelona, Luis Tasso y Serra impresor, 1883, pp. 723-736 i la
interessant crònica, inèdita, de J. de REAL: Varias n o tic ia s y su ccessos R eco p ila ts y d isp o sa ts
en N ou A ssu m p to s ho tractats per..., exemplar de l ’Arxiu Històric M unicipal de Girona que
és estudiat per J. BUSQUETS: «La crònica de Jeroni de Real sobre la Catalunya del segle XVII»
a A n n a ls d e l ’In stitu t d ’E stu d is G ironins XXV-1I (1981), pp. 63-106 i «Població i societat a
la Girona del segle XVII. El testim oni de Jeroni de Real» a G irona a l ’època m oderna. D e m o 
grafia i E conom ia, Estudi General, pp. 84-106. Sobre la Guerra dels Segadors i les referències
a PEm pordà, J. SANABRE: L a acción d e Francia en C ataluna en p u g n a p o r la hegem onia
de E uropa (1640-1659), Barcelona, Real Acadèm ia de Buenas Letras, 1956 i La Guerra dels Se
g a d o rs a l ’E m p o rd à i la Casa C o m ta l d e Perelada, Eds. Biblioteca del Palau de Perelada, 1955.
A partir de 1659 sabem poc de l ’Empordà: A. COMPTE: «Un nucli empordanès sota el Vell
Règim. Castelló d'E m pú ries en els segles X V I, X V II i X V III» a A n n a ls d e l ’In stitu t d ’E stu dis
E m pordan esos (1963), pp. 9-79; A. ALCOBERRO: «Entre segadors y vigatans: l ’ocupació fran
cesa de 1694-1698» a L ’A ven ç 109 (1987), pp. 40-46, publicat també amb el títol «Les terres giro
nines durant l ’ocupació francesa de 1694-98. Una aproxim ació» a A n n als de l ’In stitu t d ’E stu 
dis G ironins X X IX (1987), pp. 231-243. Interessants referències sobre l’Empordà posterior al
1659 a R ecull d e d o cu m en ts i n otes de la fa m ília D om ènech..., especialment pp. 231-303 on
exposa «diferents treballs y desditxas que an succeit en lo pnt. Principal de Chatalunya y en
particular a nostre Bisbat de Gerona»; del mateix estil són també algunes m emòries i notes
transcrites per J. M.a PON S i GURI: Circular d el A rch ivo H istórico y M u seo F idel Fita 2, pp.
5-7 ó el 10 pp. 112-123.

201

PERE GIFRE

16

comuns era el resultat. I és precisament en aquest marc que, entre 1666
i 1690, s’inicia la problemàtica per al patrim oni Puig: postguerra, guer
res i minoritat amb tutoria. Les estratègies d ’ampliació patrimonial s’atu
ren i deixen pas a una fase de contenció a l’alienació per la via, sobretot,
de les vendes a carta de gràcia; no sempre, però, és la mesura suficient
i cal desprendre’s de terres i béns, de primer terres marginals, casalots,
patis, etc., més tard, un mas sencer. Aquesta situació perdura en els pri
mers anys del XVIII; a la incorporació d ’un patrimoni endeutat s’hi afe
geix el cadastre, redelmes, quinzens i vintens.
3.1. ELS CENSALS

Els censals ajuden a concretar la cronologia del procés de formació/dis
gregació del patrimoni. Per això quantificarem el m untant total del ca
pital censal creat, amb la finalitat d ’apreciar la incidència sobre el patri
moni: les pensions que anualm ent queien. Es tracta, simplement, d ’ava
luar l’actuació del patrim oni Puig en la base de la «teranyina
censalista»(3°).

Font: ADG-ACC. Llibre 54. Llibre mestre de Casa Carles. La diferència
entre el total de censals creats i censals lluïts prové que en 6 lluïcions no
consta la data de creació, mentre hi ha una creació de la que no hem
pogut datar la lluïció.

(30)

E. TELLO: «La utilització del censal a la Segarra del set-cents: crèdit rural i explota

ció usurària» a Recerques 18 (1986), pp. 47-71.
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El quadre 3 presenta l’inici de l’endeutament a la segona meitat del
segle XVI (censals creats per patrimonis incorporats per la família Puig
i que hauran de lluir), intensificant-se durant la primera meitat del segle
XVII i arribant al punt màxim entre 1650-1750. El m untant total del ca
pital creat(31) puja de 1650-1699 a 11.492 lliures i 12 sous i de 1700-1750
a 11.944 lliures i 10 sous. Les lluïcions, d ’altra banda, presenten una cro
nologia més tardana; iniciades durant la segona meitat del XVII, arri
ben al seu punt àlgid amb l’accés de Francesc Puig i Portas a la direcció
del patrim oni entrat el segle XVIII.
El patrim oni Puig es troba plenament immergit en la «roda censalista» i, com tants d ’altres, també segueix els mateixos passos(32). Creen
censals per a lluir-ne d ’altres, venen a carta de gràcia per efectuar paga
ments immediats i acaben, també, venent a perpetuïtat. Allò més corrent
ment efectuat per la família Puig és el traspàs de censals als arrendataris
«a preu acotat» dels masos o als arrendataris dels terços. La pràctica d ’en
carregar censals amb l ’arrendam ent dels masos la detectem en actes de
finals del segle XVII: Francesc Puig i Pujades arrenda el mas Tomassí
el 1697 per 5 anys, repeteix el 1701 i cinc anys després, sempre a m aso
vers diferents i amb una fórm ula de pagament mixta: part en diner al
com ptat i part encarregant-se censals des del dia mateix de l’entrada al
mas amb la condició de lluir-los. El 1699 arrenda els terços del mas Vi
cens a Domènec Maranges, pagès benestant i mercader del port de l’Es
cala, també amb encarregament de censals. Aquesta pràctica havia do
nat prou bons resultats perquè es repetís el 1758 quan Salvador Puig arren
dà «a preu acotat» els masos Figueres, Pastell i Puig, la torre Begura
i les terres de la vila de Torroella de M ontgrí encarregant als arrendata
ris, una companyia integrada per artesans gironins, censals per un m un
tant de 6.215 lliures(33). Aquesta estratègia seguida per la família Puig
(31) Que pot ser comparat amb la situació que presenta un patrim oni nobiliari com el Sent
menat, E. SERRA: «Evolució d ’un patrimoni nobiliari català...», quadre p. 57, i, desglossat
per períodes decenals a «Per una cronologia i interpretació de la crisi del segle X V II» a Terra,
treball i pro p ieta t,..., p. 230.
(32) Vegeu E. TELLO: A rt. Cit.; Ll. FERRER: «Censals, vendes a carta de gràcia...» Page
sos, rabassaires i industrials..., pp. 483-566 i «L a diferenciació social p agesa» a O rígens del
m ón català contem porani, Barcelona, Fundació Caixa de Pensions, 1986, pp. 86-90: E. SER
RA: P agesos i sen yo rs a la C atalunya d el segle X V II..., pp. 359-366; R. PLANES: «La com uni
tat pagesa: aglevament i diferenciació social (s. X V I-X V III)» a L A ven ç 115 (1988), pp. 24-30.
(33) Pràctica que docum enta al Bages LL FERRER: «Censals, vendes a carta de gràcia...»,
pp. 112-113 i I. TER RA DES: E l C avaller d e Vidrà..., pp. 78-79, 81-82. A títol d ’hipòtesi ens
sembla possible plantejar aquesta pràctica com a pròpia de pagesos benestants, hisendats, que
disposen de diversos m asos i que tenen segures, per bé que dism inuïdes, les seves rendes.
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només és pròpia de la pagesia benestant, la que disposa d ’ingressos di
versificats, en aquest cas set masos. Amb aquestes pràctiques, juntam ent
amb les vendes i vendes a carta de gràcia, s’aconseguí contenir el deute
durant la primera meitat del XVIII fins que, a partir de 1750, s’inicia
el període definitiu de lluïcions, precisament quan les pensions passaven
del 5 al 3 per cent<34).
El quadre 4, resultat de diferents memorials efectuats per vídues en
entrar en l ’usdefruit dels béns del marit o l’hereu en fer-se càrrec del pa
trimoni, permet apreciar la incidència concreta, el pes de les pensions
censals. 1666 és el moment clau en l ’inici de l’endeutament, que es dobla
gairebé al llarg de la tutoria. Entre 1690 i 1717 la situació es manté, es
tracta però d ’un fals miratge: s’han fet importants alienacions i creat nous
censals per a quitar-ne d ’altres (entre 1692-1715 els censals encarregats
pugen a 4950 lliures i 10 sous). El darrer període, 1717-1752, representa
el punt màxim en l ’endeutament; la incorporació del patrim oni Portas
n’és el causant, però, com s’aprecia en el quadre 3, és també durant aquests
anys quan es produeix el canvi: els actes de lluïció superen totalm ent les
noves creacions fins eixugar definitivament els deutes acumulats.

(34)

I. TERRADES: E l m ón històric..., pp. 137-138 docum enta les redem pcions de censals

els anys 1780-90. El canvi operat en un censatari com els Padró d ’Igualada després de 1750
a J.M.a TORRAS: Op. Cit.
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3.2. LES VEN D ES A CARTA DE G RÀCIA

La cronologia de les vendes a carta de gràcia s’incia el 1666 i acaba
els anys vint del set-cents, amb un període màxim de vendes entre
1690-1725. La tutoria representa el punt de partida que s’accelera quan
l’hereu Francesc Puig i Pujades assumeix la direcció del patrim oni fami
liar i vol posar-lo al dia. Com? Desprenent-se de noves terres per lluir
censals. La cronologia de les reivindicacions s’inicia a finals dels anys
vint del segle XVIII quan ja s’ha produït la incorporació del patrim oni
Portas i han augmentat i s ’han diversificat les rendes, i no s’acaba fins
trenta anys més tard. En el quadre 5, període màxim de vendes a carta
de gràcia, són remarcables dos aspectes: les parcel·les empenyorades ho
són de totes mides, en funció del numerari necessitat a cada moment.

205

20

PERE GIFRE

El període transcorregut entre la venda a carta de gràcia i la data de re
cuperació és molt variable, d ’un màxim de 70 anys a un mínim de 5 anys.
En general, i pel que ens ha estat possible de seguir la pista, les parcel.les
venudes a carta de gràcia pogueren ser recuperades(35), però, no tingué
la mateixa sort el mas Pujades, venut a carta de gràcia, primer, reinvindicat, després, i, finalment, venut perpètuam ent.
3.3. EL R ESULTAT DE L ’EN D E U T A M E N T : LES VEN D ES P E R PÈTU E S.

El moment crític coincideix amb l’entrada de Francesc Puig i P u ja
des a l’administració. El període de tutoria(36) dobla gairebé els censals
(vegeu el quadre 4), les terres es malmenen, es deixen perdre dues vinyes
d ’unes 17 vessanes i, a més, inicien les vendes a carta de gràcia i, en dar
rer lloc, es produeix la venda de la botiga del port de l ’Escala. Hem
vist en el quadre 5 que l’hereu Puig, en fer-se càrrec de l’herència, ven
a carta de gràcia i traspassa els censals als arrendataris; tot això, però,
no és suficient per a contenir l ’endeutament. Cal vendre. El 1689 es po
sa en venda una casa a Albons; el 1690 es venen dues cases, un pati i
una era a Torroella de Montgrí; el 1693, part d ’un hort a Albons; el
1700, una terra de closa de 13 vessanes a Albons. Fins aquí només s’han
venut béns perifèrics al patrim oni; però, el 1708 es ven el mas Pujades
per 2500 lliures quan, poc abans, s’havia reivindicat per 2230 lliures.
Certam ent, la situació a l’Em pordà durant aquesta època és sumament crítica, però això no ho explica tot. La m inoritat amb la tutoria
agreuja la situació general fins a portar aquest patrimoni a la disgrega
ció. L ’actuació conjunta de les vendes a carta de gràcia, els censals, l’encarregament de censals als arrendataris i les vendes perpètues haurien
permès aturar l ’endeutament; però, la incorporació del patrim oni P o r
tas, de m oment, ho impedeix. Amb tot, però, la conjuntura econòmica

(35) Tot i que caldrà efectuar noves investigacions, el quadre 5 aporta una base docum en
tal, de la que es dol E. SE R R A : P agesos i senyors..., pp. 362-363, que permet afirmar que en
el patrimoni Puig la venda a carta de gràcia actua com un m ecanism e de contenció a l ’aliena
ció, és un préstec m omentani del que n ’han de retornar el diner percebut en l ’acte de venda
i les millores efectuades.
(36) Les dades referents a la minoritat i tutoria ens són conegudes a partir dels fragments
de plet que Francesc Puig i Pujades posa als seus tutors: A D G . AC C.: Llig. 4. C a pítols i inven
taris i Llig. 13.2, Plets, segles X V I I i X V III. La referència a les vendes a Llibre 79: Op. Cit.
i Llibre 9: L lib re d e n otas qu e fa n p e r la casa y H eretat den P uig y P u jades d el C astell de
Bellcayre y la H eretat Thom asina d el lloch dels B ons y la H eretat dels Rechs, totas d el d it
Puig. Fet y n o ta t p e r lo D o c to r Francesch P uig i P ujades, f ill de A n to n i Puig, pagès de! C as
tell d e Bellcayre, en lo any m il sis cents noranta, dich 1690.
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de 1720-1750, i bèl.liea, és molt diferent com perquè els censals puguin
ser lluïts, recuperades les vendes a carta de gràcia i desaparèixer les ven
des perpètues.
4 .— CRONOLOGIA DE LA FO RM A C IÓ /D ISG REG A C IÓ DEL
PA TRIM ON I.
Havent vist l’evolució familiar i els mecanismes que permeten am 
pliar el patrim oni o l’aboquen a desprendre’s d ’una part per conservar
la resta, estem en condicions de poder perioditzar les fases del patrim o
ni Puig des del moment de la separació de la casa pairal fins a la seva
integració en el patrim oni Carles:
— Fins la dècada de 1640. Fase de concentració patrim onial a partir
d ’una situació diferencial de partida: un fadristern rep en herència el
mas Tomassí d ’Albons i el mas Vicens dels Recs. Les estratègies m atri
monials expansives hi afegeixen el mas Pujades de Bellcaire i, entorn
de 1620, s’aprofiten les dificultats, sobretot dels estrats inferiors, de la
pagesia d ’Albons per arrodonir el patrim oni amb adquisicions de noves
terres.
— La Guerra dels Segadors i la postguerra suposen una aturada en
el procés de formació del patrim oni, sense, però, que disminueixin del
tot les petites aportacions.
— A partir de 1666 i fins 1717-20. Fase de dificultats familiars, en
deutam ent i, el seu corolari, la disgregació. A la m ort de l’hereu i el ca
sament posterior de la vídua, davant la m inoritat del jove hereu, l’ad
ministració queda encarregada a uns tutors; situació ja de per sí difícil
que coincideix, a PEm pordà, amb diferents períodes bèl.lics. Tot ple
gat, creació de censals, vendes a carta de gràcia i alienació de terres,
collites i altres béns per fer-hi front.
— A partir de 1720 comencen a albirar-se sortides a la crítica situa
ció, però, per contra, la incorporació del patrimoni Portas fortament
endeutat retrassa el moment definitiu. No és fins els anys centrals del
segle XVIII quan el procés de disgregació es dóna per acabat: es cons
trueix el mas Nou, es com pra en pública subhasta el mas Puig de Fellines i a carta de gràcia el mas Pastell de Torroella de M ontgrí. Aquestes
darreres transaccions reflecteixen clarament els canvis operats a la hi
senda familiar: a principis del set-cents venen a perpetuïtat el mas P u ja 
des i cinquanta anys més tard compren el mas Puig de Fellines. Canvi
en la conjuntura econòmica i bèl.liea, però, sobretot, augment de la ca
pacitat del patrim oni.
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—
De 1760 fins a 1816 el patrim oni m ostra una tendència al mante
niment de la situació assolida: s’acaben les incorporacions i tam bé les
disgregacions. Les rendes generades permeten una situació social de pres
tigi i la residència habitual es trasllada a Girona. L ’administració patri
monial queda reservada a un home de confiança, en contacte directe amb
els propietaris, que arrenda els masos a parts de fruits, reservant el mas
Nou de Torroella de M ontgrí per explotar-lo directament amb treball
assalariat passant a ser la principal aportació a la hisenda
patrimoniaK37).
Tot aquest procés pot ser resumit com el pas de pagesos a rendistes.
En un inici viuen de treballar la terra; després, de fer-la treballar. La tra
jectòria l ’inicia un fadristern, Pere Puig àlies Padrola, que fins i tot perd
el cognom, senyor útil del mas Padrola d ’Albons; més tard aquesta línia
col·lateral perd el mas en benefici de la casa pairal, i l ’acaba Salvador
de (sic!) Puig, cavaller, habitant a la plaça del Vi de Girona. Ascens so
cial, resultat de l’acumulació d ’un im portant patrimoni.

(37)

Hem estudiat l’explotació del patrimoni en la segona part de la nostra tesi de llicencia

tura: P ro p ieta t i explotació agrària. E l p a trim o n i P uig a l ’E m pordà dels s. X V I I i X V III: un
cas d e diferen ciació en el si de la com u n itat pagesa, Col.legi Universitari de Girona-UAB, oc
tubre 1987, pp. 194-312.
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5.— EL PATRIMONI A MITJAN SEGLE XVIII.
Per poder apreciar el punt d ’arribada del procés de formació ens atu
rarem a m itjan segle XVIII i analitzarem la composició del patrimoni,
form at per la titularitat del domini útil {senyor útil de ens diu la docu
mentació) de diferents masos i algunes poques parcel.les soltes. Les su
perfícies del quadre 6, per bé que resultat de fonts privades i, per tant,
difícilment sospitoses d ’ocultació, han de ser preses amb precaució do
nada la pràctica agrimensora de l’època; d ’aquí les diferències entre les
dues columnes, per bé que el total del patrim oni resulti quasi idèntic.
Les dimensions dels masos, en el context del litoral empordanès es
corresponen als de la pagesia benestant que, segons la tipologia d ’Yvette
Barbaza'38), són entre 30 i 40 Ha. (137-182 vessanes). Cadascun d ’aquests
masos és suficient, pel nombre de vessanes; més endavant parlarem de
la qualitat del sòl, per a mantenir amb certa com oditat una família(39).
L’acumulació dels diferents masos és el que atorga a la família Puig, i
en general als hisendats gironins, el caràcter diferencial en el sí de la co
m unitat pagesa: diversitat de masos i diversitat geogràfica que represen
ten una diversificació de rendes i disminució dels riscos per la distinta
procedència. H a estat aquesta discontinuïtat geogràfica que ha permès,
per part del pairalisme, negar l’existència de la gran propietat; a hores
d ’ara, però, s’ha desm itificat40). Tornant a Yvette Barbaza, aquest total
de 1217-1218 vessanes es situa entre les grans propietats(41) del litoral em

(38) Y. BARBAZA: Le p a ysa g e hum ain de la C osta Brava, París, A. Colin, 1966, p. 270.
Les dim ensions dels m asos del Pla de Girona, sempre a partir de cadastres, a J. BOADAS: G i
rona després de la Guerra de Successió, Girona, Institut d ’Estudis Gironins, 1986, pp. 102-103
i del mateix autor: «Agricultura i estructura sòcio-professional a Riudellots de la Selva segons
els cadastres de 1730 i 1819» a A n n a ls de l ’In stitu t d ’E stu dis G ironins XXV III (1985-86), pp.
341-342.
(39) La superfície agrícola necessària per a una família varia segons la qualitat del sòl; amb
tot, la Junta d ’Agricultura de la Província de Girona considera 30 vessanes i N. Fages de Romà
20 ha (aproximadam ent unes 80 vessanes), vegeu R. CONGOST: Els p ro p ie ta ris i els altres...,
p. 103 i Y. BARBAZA: Op. C it., p. 270 i «Paisaje rural y estructura agraria del litoral septen
trional de Cataluna a principios del siglo X V III» a E stu d ió s G eograficos 93 (1963), p. 586.
(40) Y. BARBAZA: L e p a ysa g e humain..., p. 271, ho deixava clar: «D és lors com m e
aujourd’hui, donc, notre litoral — et sans doute aussi toute le plaine ampurdanaise— n ’est p a s
un p a y s d e p e tite pro p riété, la terre n ’y est pas m o lt repartida com m e le croient et le disent
si volontiers les Catalans eux-mèmes. Ce qui est m o lt repartit c’est l ’exploitation...» i «Paisaje
rural y estructura agraria...», pp. 587-588. Vegeu també H.ESTALELLA: «La gran propietat...»,
p. 73, i L a p ro p ie ta t de la terra.., R. CONGOST: E ls propietaris i els altres pp. 72-73.
(41) Y. BARBAZA: Le p aysage humain..., p. 266 i 268 i Paisaje rural y estructura agraria...»
pp. 577 i 582-84.
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pordanès. Amb tot, però, les dimensions, essent significatives, no il·lus
tren prou la composició agrícola del patrimoni; per acabar de m ostrar
ia acudim a dos indicadors: la superfície de les parcel·les i la composició
del sòl agrícola.
Yvette Barbaza, per a començaments del XVIII i a partir de les da
des del cadastre, troba una m itjana per parcel·la de 6,31 vessanes(42) (1,38
Ha.). En el patrim oni Puig la m itjana és d ’11,37 vessanes, amb diferèn
cies entre els masos: els masos de Torroella de M ontgrí presenten unes
parcel·les grans, superiors a les 20 vessanes; mentre els altres masos, amb
alguna excepció puntual com les 62 vessanes de bosc del mas Puig de
Fellines o les 45 vessanes de la Jassa d ’en Bofill del mas Vicens, presen
ten unes mitjanes més baixes. Hi ha, doncs, en aquest patrimoni una geo
grafia parcel.lària desigual que obeeix a diferents condicionaments his
tòrics, com l’arrelament de la gran propietat a la zona de Torroella de
M ontgrí que fa inviable la persistència de petites parcel.les, i també a la
mateixa composició del sòl: la terra dels estanys, tot just assecada, o la
guanyada al riu ha estat el resultat d ’empreses individuals dels grans
propietaris(43>.
El patrim oni Puig, com es desprèn del quadre 7, està form at, m ajo
ritàriam ent, de terra campa, amb l’excepció del mas Puig de Fellines, el
situat més a l ’interior. A més, el percentatge de la terra de sembradura
és susceptible de ser augmentat a costa de la closa o de pastures per
destinar-lo al conreu de l’arròs que, en terres humides, pot haver estat,
en el XVII i en el XVIII, «un mal necessari». El cas dels masos de Tor
roella de M ontgrí amb un 84,2°7o de terra de sembradura és el resultat
de l ’assecament i de guanyar terres al bosc durant la primera meitat del
XVIII. En el cadastre(44) de Torroella de M ontgrí la terra de sembradu
ra del patrimoni Puig representa el 73,8%, i augmenta el 9,4% el 1757
a costa sobretot, de la disminució en un 5,3% del bosc. L’erm, la closa,
i la pastura, terres de qualitat diferent, però no sempre destriables amb
les fonts utilitzades, representen el segon component en importància que
es destina al manteniment del bestiar. Així en el contracte d ’arrendament
del mas Vicens el 1802 s’obliga a tenir sempre en dita heretat cent caps
de bestiar de llanas(45\ i en els masos de Torroella de M ontgrí hi té im(42) Y. BARBAZA: Le p a ysa g e humain..., p. 262. Les parcel.les del patrimoni Puig a P.
GIFRE: P ro p ieta t i ex plotació agrària..., pp. 332-336.
(43) Vegeu P. VILAR: Op. Cit., pp. 214-218, que més tard establirien en forma de petites
parcel.les.
(44) AHM TM : Cadastres de 1716 i de 1757.
(45) ADG . ACC. Llig. 6. ín dexs. A rren dam en ts. Poders. C apbrevacion s s. X V II-X V III.
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portàncía el bestiar boví i equí destinat a la venda. Podria sobtar, per
la imatge donada per Zamora, la poca im portància de la vinya i l ’olivar;
en aquest patrim oni es limita a cobrir les necessitats i, per la insistència
en les clàusules dels arrendaments, es té prou cura per a preservar-ne la
seva continuïtat i, en el cas del mas Puig de Fellines(46), el que disposa
de menys terra de sembradura, a partir de 1816 s’inicia la plantada anual,
és una de les obligacions del parcer en fer-se càrrec de l ’arrendament,
de 800 mallols.

CONSIDERACIONS FINALS.
Més que conclusions ens haurem de lim itar a unes quantes constata
cions. Ens sembla evident que cal proseguir amb l ’anàlisi de casos con
crets, patrim onials, per anar configurant una imatge real dels processos
seguits pels hisendats fins esdevenir, en el segle XIX, el grup dom inant
a la societat gironina. La cronologia de la diferenciació pagesa queda
per fer. El cas del patrim oni Puig pot ser il·lustratiu, però no suficient.

(46) IBIDEM .
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D ’altra banda, hauríem de defugir les generalitzacions i les mitificacions;
hem apuntat, pel que fa a la pràctica successòria, algunes clàusules molt
allunyades dels tòpics existents. Caldria que consideréssim, amb docu
mentació notarial i privada, patrim onial en definitiva, en quins casos
les regles successòries s’han establert i sota quines circumstàncies s ’han
deixat de complir: cada patrim oni configura unes pautes de conducta;
només coneixent-lo les podrem entendre.
El cas concret que hem analitzat segueix una trajectòria clara d ’uns
passats remences a Pennoblim ent. No deu diferir massa de bona part
dels hisendats gironins. S’haurà de comprovar. El que sí que hi deu ha
ver són ritmes diferents i problemàtiques distintes. Una m inoritat amb
tutoria ha qüestionat tot un procés de formació; uns fets puntuals deuen
haver intervingut en altres processos. Quins són?, s’han superat?, com?
Qüestions que queden plantejades. Igualment, els mecanismes seguits
en la formació del patrim oni Puig, situat en una zona molt concreta del
litoral empordanès, no tenen per què ser els mateixos que els seguits en
altres indrets. És per aquestes raons que hem decidit parlar d ’aporta
ció, perquè no es pot considerar com un cas paradigmàtic del com por
tam ent dels hisendats en els seus orígens; simplement hem volgut expo
sar un exemple amb la finalitat de plantejar algunes qüestions per avan
çar en l’estudi dels processos de diferenciació pagesos al llarg de l’època
m oderna.
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UNA NOVA FONT PER A L’ESTUDI DE
LA REPRESSIÓ FRANQUISTA: EL
PADRÓ D ’HABITANTS DEL 1940.
APLICACIÓ AL BAIX EMPORDÀ
PER

JOSEP CLARA

L’estudi de la repressió franquista a casa nostra ha de contemplar un
camp ampli d ’actuacions i dedicar atenció a tots i cada un dels capítols
que conform aren el règim de terror i de venjança que, després de la guer
ra civil, fou imposat als vençuts. Per això cal parlar d ’afusellats, però
també de depurats, empresonats, sancionats, proscrits; de la repressió in
dividual i col·lectiva que va haver de patir el nostre poble a nivell físic,
social i cultural.
Fins ara el tema de les presons ha suscitat poca atencióü). I es com
prèn perquè la documentació ha estat inaccessible als investigadors. Tan
mateix des del 1940 una font que permet acostar-se al món penitenciari
ha passat per alt als estudiosos del primer franquisme. Ens referim al
padró d ’habitants del 1940.
El padró municipal d ’habitants de les ciutats capitals de província
anota totes les persones que hi eren presents el 31 de desembre d ’aquell

(1)

Com a bibliografia específica recordarem Àngel SUÀREZ (Colectivo 36), L ibro blanco

so b re las carceles fran qu istas, 1939-1976, París, Ruedo Ibérico, 1976; Martín TORRENT, iQ u é
m e dice u sted d e los presos? A lcalà de Henares, Talleres Penitenciarios, 1942; José M. AROCA, L o s republican os qu e no se exiliaron, Barcelona, Ediciones Acervo, 1976 (3a ed.); Cipriano M E R A , Guerra, exilio y càrcel d e un anarcosindicalista, París, Ruedo Ibérico, 1975; Tomasa CUEVAS, M u jeres d e las carceles fran qu istas, Madrid, Casa de Cam po, 1979.
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any. Així, doncs, a més a més dels soldats que complien el servei militar,
els malalts dels hospitals o les persones que habitaven habitualm ent als
diversos carrers i places, hi trobem els qui eren als centres penitenciaris.
La font serveix per a conèixer el nom i els cognoms, l’edat, la profes
sió, el lloc d ’origen i el de residència i la instrucció dels reclusos, la qual
cosa és important a nivell sociològic, ja que aquest conjunt de dades ajuda
a precisar la identitat dels qui hagueren de sofrir la dura postguerra com
a presoners polítics.
Després de treballar la informació del padró de Girona relativa a la
Presó ProvinciaK2), llavors instal·lada a l’edifici del Seminari, podem
avançar ací la part corresponent al Baix Empordà, la qual afecta un con
junt de 362 presos d ’un total de 2.145 homes que formaven la població
reclusa de Girona.
L’agrupam ent d ’aquests empresonats per poblacions i comarques no
sempre ha estat fàcil, ja que el padró en moltes ocasions no recull cor
rectament la població de residència del pres. De força individus consta
que residien a Girona, però quan es comprova el temps de residència que
hi duien hom s’adona que aquesta dada correspon al temps d ’empreso
nament. Això demostra que abans eren veïns d ’altres pobles i no de Gi
rona ciutat.
Per tal de superar aquest contratemps hem optat per situar-los a la
població d ’on eren naturals si no sabíem per altres informacions el lloc
real de residència. Som conscients que aquest criteri pot provocar peti
tes distorsions en el cas que només ens fixéssim en una determinada po
blació. El marge d ’error, però, serà força més petit si observem els resul
tats a nivell comarcal i desapareix a escala general, que de fet és la que
interessa més.
Malgrat això, i les incorreccions que poden derivar-se de la transcripció
que efectuà el funcionari de torn, algunes de les quals nosaltres matei
xos hem esmenat, cal valorar positivament la informació obtinguda per
què el llistat és realment expressiu d ’aquest altre aspecte més oblidat de
la repressió franquista.

(2)

Arxiu Municipal de Girona, Padrón m unicipal de habitantes de 31 de diciem bre de 1940.

D istrito cuarto, folis 570-624. Segons la publicació oficial C enso de la p o b la ció n de Espana
de 1940. Tomo X I, Madrid, M inisterio de Trabajo, Dirección General de Estadística, p. 35, la
xifra d ’empresonats és rebaixada a 2.080.
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VEÏNATGE DELS RECLUSOS
La distribució dels reclusos per poblacions i el tant per mil que hi
representaven d ’acord amb el cens de 1936, es desglossa tot seguit:

215

JOSEP C LA R A

4

En nombres absoluts, els nuclis més representatius de la comarca pel
nombre d ’habitants van ser lògicament els més castigats: la Bisbal, Pala
frugell, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de M ontgrí, Palamós i Calonge
aporten al nostre llistat xifres superiors a 20 empresonats. Si tenim en
compte la relació entre població i empresonats, en canvi, les poblacions
petites —com Vulpellac, Foixà, Monells i la Pera— reflecteixen la im
portància i el pes de la repressió als pobles rurals, on les passions van
assolir un grau força més elevat.
En el marc de les comarques gironines, el Baix Em pordà se situa des
prés del Gironès i la Selva com a tercera demarcació castigada en nom 
bres absoluts(3).
CARACTERÍSTIQUES DELS RECLUSOS
El lloc d ’origen dels empresonats pot resumir-se així: 284 eren natu
rals de la mateixa comarca, 56 procedien de la resta de Catalunya i no
més 22 havien nascut fora del Principat. Podem parlar, doncs, d ’un 94
per cent de població del país.
El nivell d ’instrucció que facilita la nostra font es limita a constatar
els individus que sabien llegir i escriure i els que no n ’eren capaços. El
91,5 per cent dels baix-empordanesos empresonats, o sigui, 331 tenien
la formació mínima pel cap baix. El nivell d ’analfabetisme era, per tant,
baix en relació al total espanyoK4).
(3) Al Gironès (on s ’inclou també la com arca recent del Pla de l ’Estany) li atribuïm 539
presos, i a la Selva, 369. En nombres relatius, el Baix Empordà se situa després de la Selva,
el Gironès i la Garrotxa.
(4) El 1930 l ’analfabetism e a l ’Estat espanyol era de l ’ordre del 25,9 per cent (19,5 dels h o
mes i 32 de les dones). Cfr. Salustiano del CAM PO, A n àlisis d e la p o b la ció n de E spana, Bar
celona, 1975, p. 121.

216

U N A NOVA FO N T PER A L’ESTUDI DE LA REPRESSIÓ FRANQ UISTA

5

L’edat del reclús més jove i la del més gran era 19 i 68 anys respectiva
ment. La m itjana se situava a 37,6 anys. Per bé que els individus fins
a 40 anys hi tenien un pes superior, cal també assenyalar la presència de
gent més gran, superior a 60 anys i tot. La relació que segueix ho detalla
clarament:

L’estat civil presenta una m ajoria de casats —239— enfront dels sol
ters —113— i els vidus —10—. D ’ací es deriva la repercussió familiar de
la repressió.
LA PROFESSIÓ COM A INDICADOR
Una de les característiques que no hem comentat a l’apartat anterior
—la professió— és la que més pot ajudar-nos a conèixer la condició so
cial dels qui sofriren la repressió. Al quadre 1 les comptabilitzem tenint
en compte la mateixa fórm ula que apareix al padró.
A la vista d ’aquestes dades es confirm a que la pagesia fou la gran
castigada per la repressió. Més del 60 per cent dels empresonats del Baix
Em pordà era gent del camp, on les denúncies van ser directes i més alt
l’esperit de revenja. És un fenomen que es repeteix a totes les comarques
gironines, tret de la Cerdanya, i que posa en un pla força més inferior
els obrers industrials.
La gran presència de professions típicament manuals no ens ha de
fer menystenir la presència de comerciants i de representants de l ’adm i
nistració, l’empresa privada i la cultura, els quals estaven més vinculats
a Esquerra Republicana que als partits obrers o de classe.
M ILITÀNCIA I RESPONSABILITAT POLÍTICA
L’aspecte de la militància i la responsabilitat política dels empreso
nats s ’ha d ’obtenir per altres fonts. En els casos que ens ha estat possi
ble de constatar que l’empresonat havia exercit d ’alcalde o de regidor
d ’ajuntam ent ho assenyalem amb una (A) i una (R), respectivament, al
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llistat final. També hi afegim, en el mateix llistat, la militància política
o sindical dels individus que ens en consta. Com que aquestes dades són
massa fragmentàries no és correcte d ’extreure’n conclusions vàlides, pe
rò sí que ens sembla d ’intuir el predomini de la CNT sobre la UGT.
Quadre I
Professions dels reclusos del Baix Em pordà
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CONSIDERACIONS FINALS
El padró d ’habitants de 1940 de Girona ofereix les dades personals
mínimes de 362 presos del Baix Em pordà que complien condemna a la
presó de Girona el 31 de desembre d ’aquell any. No hi són, doncs, tots
els represaliats de la comarca que passaren per l’establiment penitenciari
de la capital, perquè molts ja n ’eren fora i d ’altres hi ingressaren poste
riorment. També cal assenyalar que 73 baix-empordanesos més havien
estat executats(5), després d ’haver romàs un cert temps a la presó giro
nina, però abans de la confecció del padró que comentem en aquest
trebalK6).

RELACIÓ N O M IN A L DELS RECLUSOS DEL BAIX EM PO RDÀ
edat/estat/profes.

origen/afiliació

(5) Cfr. Josep M. SOLÉ i SABATÉ, La repressió fra n q u ista a Catalunya, 1938-1953, Bar
celona, Edicions 62, 1985, ps. 348-353. Palam ós, Torroella de M ontgrí i Sant Feliu de Guíxols
van ser les poblacions més afectades en nombres absoluts.
(6) Entre els qui hi ingressaren després del 31 de desembre de 1940 cal recordar dos joves,
veïns de Sant Feliu de Guíxols, que foren afusellats el 10 de març de 1941. La premsa en donà
notícia: «C onsejo de guerra. En el día de hoy y para responder de la com isión de sendos delitós
de rebelión militar, comparecieron ante el Consejo de Guerra Ordinario de Plaza, los paisanos
José Torroella Ferrer, José Piqueras Canet y Pedro Llampallas Camarasa, autores los dos primeros de un atraco a m ano armada, hecho ocurrido el pasado 15 de Febrero en las inmediaciones del vecino pueblo de Santa Cristina de Aro, y Director que fue, el último, de la Càrcel Vieja
de la ciudad en los primeros m eses de la dom inación marxista. La petición del fiscal para ellos,
fue la de la última pena. El Consejo quedó reunido para deliberar y dictar sentencia» (El Pirineo, 5 de març de 1941). La notícia de la sentència acomplerta diu així: «En las primeras horas
del día de hoy, y en cum plim iento de la sentencia dictada por el Consejo de Guerra Ordinario
de Plaza reunido el pasado día cinco de los corrientes, fueron pasados por las armas los reos
José Piqueras Canet, José Torroella Ferrer y Pedro Llampallas Camarasa, autores los dos pri
meros de un atraco a m ano armada en el pueblo de Santa Cristina de Aro, y Director que fue,
el segundo, de la Càrcel Vieja de esta ciudad durante los primeros meses de la dom inación ro
ja» (E l Pirineo, 10 de març de 1941).
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Begur
Francesc Agudo Galan
Francesc Anaya Soler
Josep Frigola Caner (A)
Josep García Navarro Milà
Antoni Lólpez Alegre
Francesc Mascaró Dalmau
Pere Mauri Ferriol
Ramon Roca Guillén
Lluís Tomàs Romo
E sclanyà
*Miquel Català Parals
Enric Serdó Marquès
Bellcaire
A lfons Gatius Pagès
Pere Gifre Albert (R)
A gustí Llorens Frigola
Josep Llorens Frigola
M iquel Pellicer Ferrer
La B isbal d ’E m p o rdà
Joan A lbó Batlle
Lluís Anglada Teixidor
Enric Argelich Sais
Joan Arqueros Arqueros
Jaume Avellí Casas
Joaquim Barceló Cantó
Francesc Barris Batlle
Jaume Barris Batlle (1)
Josep Barris M ont
*Joan Brugués Marquès
Josep Camps Parals
Pere Canals Serrat
Pere Cantó Puig
Josep Carles Mir
Enric Fuster Raurich
Martí Gironès Subí
Aureli Hernàndez G onzàlez
Josep Lladó Sabater
*Joaquim Llenas Costal
M anuel Llenas Garriga
*Joan Llongueras Figueras
Josep Martí Barnés
Ricard Mercader Barnés
Josep M olla Poch
Narcís M uní Nadal
*Lluís Nadal Ribas
Josep Nierga Puignau
*Lluís Palé Gispert
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*Josep Pous Bohigas

32

*Albert Rovira Boada

33

*Josep Sais Bataller

45

*Antoni Salleras Serra
Ponç Serra Marulls

63
42

Pere Subirana Picó
Octavi Torroella Plaja

61

Alexandre Vidal Vila
Pere Vinals Quintana

28
39

32

C alonge
Jeroni Abella Laberti
Joan A lbertí Margarit

56
54

Joaquim Balmana D eulofeu

39

Emili Bas Clara (R)

55

*Sixte Bujon Durbau
Joan Burch Bosch

37

Josep Cam ós Bosacom a

26
41

Martí Caner Bou (R)

45

Pere Caner Rotllan

58

*Joan Coll Salvador

49

Martí Culubret Sala
Joaquim Davall Carles (2)

43
52

Joaquim Dalm au Savalls

38

Salvador Dalm au Planas

41

Josep Deulofeu Marquès

33

Francesc Dispés Tomàs
*Frederic Esteban Casas

45
30

Martí G afas Carbonell

38

Joan Gispert Estanol
Narcís Marcort Ribas

24

Ramon Negre Pi

35

Joan Planesas Lladó
Joan Riaza H ernàndez

66

Martí Tosas Salvador(3)

63

C asavells
*Joan Com as Ferran
Eusebi Font Alsina
Miquel Ginesta C olom er

53
39

38

22
39

C astell d ’A ro
Josep Albertí Bussot

36

Eduard Carreras Rabell

33

Albert C asadem ont Parés
Concordi Clara Batlle

37
41

Salvador Costa Carreras

35

Venanci Juanals Forts

35

Joan Oliver Ragolta
Joan Oller Sami

40
34

*Lliberat M asó Teixidor

61
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(Fenals d ’Aro)
Albert Pla Vergelí
(La Platja d ’Aro)

59

Robert Albertí Bona

23

Àngel M odia Castro

23

Antoni Palom o Carreras

27

Felicià Pons Albertí

39
27

Ramir Pons Albertí
C o lo m ers
Josep A lsina Rost

27

Narcís Bellapart Roura

22

* Narcís Cle Costa

60

Corçà
Esteve Com as Teixidor

26

Joan Iglesias Nierga
Joan M oliner Juanmiquel

26

33

Pere Pons Ciurana

51

Lluís Roig Comas

43

Josep Santamaría Valls

31
62

Joan Teixidor Bohigas
C ruïlles
Josep Bona Fabrellas

40

*Joan Bosch Sadurní
Julià Bosch Sadurní

38
27

*Pere Casabò Serra

27

Rafael H om s Torrent

32

Martí Noguer Martí

22

Horaci Riaza Albertí
Joan Sais Pellicer

36
38

Isidre Subirana H om s

24

Cebrià Vila Vilà

26

Foixà
Joan Fàbregas Terrats
Josep Figueras Ponsach

60
44

Josep Font Vilert

50

Josep Moruny Soler

26
41

Lluís Nadal Com as
Emili Oliver Tixer

41

Joan Pagès Torres
Joan Pi Casas

47

20

Josep Pons Jofre

37

Lluís Sala Quintana

26
58

Josep Vila Piferrer
Fontanilles
(Llevià)
Guillem Font Perich

57
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(Sant Feliu de Boada)
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Ezequiel Corneli Vila
P als
Pius Diom er Sebastià
Salvador Martí Frigola
*Eusebi Vilella Corom inas
P arlavà
Joan Figueras Ribot
Lluís Figueras Ribot
Josep Ros Heras
(Fonolleres)
Pere Pareta Pascual
La Pera
Esteve Artigas Pica
Josep Bagué Llenas
Josep Bou Gispert
Pere C olls Vila
Francesc Gui Viella
Basili Gutiérrez Carretero
Josep Julià Pou
Miquel Piferrer Mias
Jaume Sabrí M assó
Joan Vidal Llenas
P eratallada
Pere Puignou Cervià
R egencós
Joan Devan Camps
Ramon Miranda Pujol
Jaume Miró Barris
R upià
Leandre Ayter Pagès
Joan Ferrés Salés
Sant A n to n i d e C alonge
Antoni Am at Geli
Joaquim A m at Cercera
Anselm Clara Maymí (5)
*Josep Gevaní Torner
Josep G onzàlez Campeny
Francesc Mateu Margarit
August Palet Calvet
Miquel Santamaría García
Josep Segura Vidal
Sant Feliu d e G uíxols
Josep Albertí Carreras
Gaietà Àlvarez Simon
Lluís Basart Ayats
Enric Camps Juher
Dionís Carreras Urruchua
Ernest Fàbregas Torrent
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La Tallada
Benet Baneras Sabrià
Josep Martí Feliu
Roc M itjanes Bayó
Josep Vert Solés
Torrent
Joan Illa Jenoher
Torroella d e M o n tg r í
M iquel Artigas Corredor
Rogeli Bou Rubau
Juli Carbonell Estévez
Benet Carreras M ariscot
Pere Carreras Guillam et
Pompeu Carreras Ballester
Joan Colom er Soler
M anuel Falgàs Prim
Joan G ussó Torres
Ramon G umà Batlle
Salvi Jaime Vilalta
Joan Lofra Borrat
Joan Masferrer Ferrer
Francesc M olas Sabrià
*Lluís Pagès Parona
Joan Passarius Carbó
M iquel Perich Parals (7)
Joan Pujades Figueras
Francesc Salis Coll (A)
Joan Sadurní Espígol
Baldiri Serra Matas
M anuel Serra Ferrer (R)
Isidre Sullastres Calvet
Baltasar Tubert Torrent
Josep Valls Carreras
Rafael Valls Colorm er (R)
Joan Viladesau Fabrés
(L’Estartit)
*Joan Colls Feliu
À ngel Fernàndez Aznar
Ullà
Josep Dalm au Albert
Josep Fontà Ferrer
Pere Payet Aiguaviva
Rafael Payet Sagrera
Josep Puig Figueras
Josep Vicens Gafarrot
U llastret
Heribert Saló Borrell
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U ltram ort

* Els individus precedits d ’aquest senyal són els que no sabien llegir ni escriure.
1. Afusellat

a Girona el 17 de desembre de 1941.

2. A fusellat

a Salt el 31 de gener de 1942.

3. «D etenciones... Martín Tosa Salvador, vecino de Calonge, por estar acusado de tener ideas
extremistas, haber actuado durante el período rojo com o elem ento de enlace del Com itè revolucionario, tom ando parte en detenciones, registros, quema y destrucción de im àgenes» (E l Pirineo, 29-XI-1939).
4. Ya ser alcalde de les Planes d ’H ostoles (Garrotxa).
5. «H a sido detenido en Calonge el llam ado A nselm o Clara M aim í (a) «Fata», que fue uno
de los elem entos màs activos del com itè revolucionario de Sant A ntonio de Calonge, tom ó par
te en la destrucción de la Iglésia, im puso multas a personas de derechas y practico registros
dom iciliarios» (El P irineo, 17-IX-1940).
6. Afusellat a Girona el 18 d ’agost de 1942.
7. A fusellat

a Girona el 4 de juny de 1943.
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