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MODELAT DEL MASSÍS DE BEGUR
PER
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(Universitat Autònom a de Barcelona)

R E SU M
E n aquest treball es descriuen les diverses m orfologies observables en el M assís de
Begur, i s ’hi analitzen les relacions entre elles i els factors que con tro len llur desenvolupa
m ent. Tam bé se sistem atitzen les m acro i m icroform es dels diferents tipus de roca que
hi són presents.
RESU M EN
E n este tra b a jo se describen las diversas m o rfo lo g ías que se observan en el M acizo
de Begur, analizàn d o se las relaciones entre ellas y los factores que co n tro lan su desarrollo. Tam bién se sistem atizan las m acro y m icroform as de los diferentes tipos de roca pre
sentes en él.
A B STR A C T
In the present paper, the diverse m orphologies observed in the Begur M o u n tain Range are described an d the controlling developm ent factors an d their relationships are analized. Finally, a system atics o f the different rock types m acro and m icroform s is presented.

1.— SITUACIÓ GEOGRÀFICA
El Massís de Begur és a la part oriental de la comarca del Baix Em 
pordà (Girona). Juntam ent amb les Gavarres forma l ’extrem septentrio
nal de la Serralada Costanera Catalana.
Limita al Nord amb la plana de PEm pordà. A l’Oest ho fa amb el
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Corredor de Palafrugell, estreta depressió alineada Nord-Sud que el se
para del Massís de les Gavarres. Els seus límits Sud i Est coincideixen
amb la línia de costa compresa entre la Platja de Palamós i la de Pals.
Aquesta costa, retallada i de forts espadats, forma part del sector cen
tral de la Costa Brava.
Ocupa una superfície d ’uns 85 Km2, i abraça total o parcialment, els
municipis de Begur —que li dóna nom —, Pals, Regencós, Palafrugell,
Mont-ras i Palamós.
Queda inclòs parcialment a les fulles de Palafrugell (335) i de Girona
(334) del «M apa Topogràfico Nacional» a escala 1:50.000.
2.— CONTEXT GEOLÒGIC
El Massís de Begur és un fragment d ’un antic bloc afectat per l’orogènia herciniana i individualitzat més tard per l’orogènia alpina.
Hi aflora tot un regitzell de roques d ’edat paleozoica afectades, la
m ajor part, per un metamorfisme regional feble, així com també, molt
sovint, per un metamorfisme de contacte, degut a l’emplaçament de ro
ques plutòniques i filonianes (Pallí i Roqué, 1991b).
El conjunt de sediments paleozoics és agrupable en dues grans uni
tats, fent atenció als materials que les composen i a llur edat. La unitat
inferior està formada per una sèrie dominantment pelítica, en la que s’in
tercalen nivells de carbonats i de sorrenques. La unitat superior la com
posa un seguit d ’esquists quarsfeldspàtics, calcoesquists i pissarres, visi
bles només a la meitat Sud del Massís (Roqué i Pallí, 1991a).
Altrament les roques ígnies —plutòniques i filonianes— arriben a aflo
rar en grans extensions, a la part central i meridional del massís. En quant
a les roques plutòniques hem diferenciat varis tipus en funció de llur com
posició mineralògica i textura. A grans trets es poden agrupar en tres
conjunts: roques de gra gros i composició dom inantm ent granodiorítica; roques de composició pobre en quars (diorites, monzonites i sienites)
i finalment, granits leucocràtics de gra fi. Les roques filonianes, molt abun
dants a la zona estudiada, hi són representades tant per les de composi
ció àcida com per les de bàsica (Pallí i Roqué, 1990b i 1991a).
A les parts més externes del Massís de Begur, colindants amb la pla
na de l’Em pordà i el Corredor de Palafrugell, apareixen sediments paleogènics de natura diversa, els quals es recolzen, discordantment o en
contacte mecànic, sobre les roques paleozoiques. M anquen doncs ací els
sediments mesozoics. Les diferenciacions de la successió estratigràfica
terciària de llurs marges occidental i septentrional va ésser ja estudiada
per nosaltres (Roqué i Pallí, 1991b).
6
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Finalment, hi ha les formacions superficials quaternàries, represen
tades per diversos tipus de material (Pallí i Roqué, 1990a; 1991a i 1991c).
Uns, resultat de la dinàmica al·luvial o de la interacció entre aquesta i
la dinàmica litoral, donen lloc als dipòsits propis del Corredor de Pala
frugell o als de la zona costanera baixa. Altres, conseqüència d ’una denudació dels relleus, donen dipòsits de vessant que circumden els turons.
Finalment uns tercers, sorres ben seleccionades i transportades pel vent,
s’enfilen pendís amunt, de Nord a Sud, fins i tot tapant diversos pujols.
El Massís de Begur està afectat per un conjunt de falles orientades
m ajoritàriam ent NE-SO i NO-SE d ’edat alpina. Aquests accidents són
els responsables de la disposició i dels principals trets morfològics del
massís, i estableixen, de fet, els seus límits naturals.
Així, el Massís de Begur és un bloc enlairat que, per m itjà d ’un con
junt de falles esglaonades, s’enfonsa progressivament cap al Nord sota
la Plana de l’Em pordà, posant mecànicament en contacte el Paleozoic
del Massís amb el Terciari de la depressió. A l’Oest, la fossa tectònica
del Corredor de Palafrugell fa de límit entre el Massís de Begur i el de
les Gavarres. S’estén en una longitud d ’uns 15 km, i s’obre a la plana
empordanesa al Nord, mentre que el seu extrem Sud arriba fins al mar.
Aquesta fossa es va originar per m itjà de dos grups de falles orientades
aproximadament N-S. Des de Regencós fins a Palafrugell el fons de la
depressió està travessat per altres falles, disposades transversalment a les
anteriors, que fan alternar Terciari i Paleozoic en un seguit de blocs en
lairats i esfondrats a m anera de tecles de piano. El Paleozoic que es tro
ba sota Palafrugell constitueix una veritable conexió entre les Gavarres
i el Massís de Begur. Des d ’aquesta població fins al mar, la depressió
està tota ella plena de sediments quaternaris, dipositats damunt d ’un substracte dom inantm ent plutònic. La presència de les falles en aquest sector
es dedueix de la morfologia, ja que no arriben a aflorar enlloc. A l’Est,
el Massís es posa en contacte amb el m ar mercès a un conjunt de fractu
res que l ’enfonsen a la M editerrània.
3.— FACTORS QUE INFLUENCIEN EN EL MODELAT
Les formes presents en una serralada estan lligades en primer lloc al
tipus de clima que hi impera o hi ha imperat, el qual controla la meteorització i els processos que sobre la roca actuen.
Així mateix, observant una zona d ’una gran diversitat litològica, com
és el Massís de Begur, ens adonem que la varietat de formes presents és
també nombrosa i que existeix una relació entre formes i litologies. És
lògic suposar doncs que els diferents tipus de roca es com porten de for
7
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ma desigual sota les mateixes condicions climàtiques, donant lloc a mor
fologies diverses.
Per altra banda, d ’una observació més acurada, es desprèn la con
clusió que una mateixa varietat litològica no dóna sempre el mateix ti
pus de relleu, degut que l’estructura en ella present també intervé d ’igual
manera en el seu modelat.
Així doncs, podem dir que els factors que controlen la presència d ’unes
formes o altres en un paisatge són tres: el clima (processos d ’alteració),
la litologia (composició mineralògica i textura de la roca) i l ’estructura
(fractures i esquistositat de la roca).
3.1.— EL FACTOR CLIMÀTIC

Si bé la litologia i l ’estructura controlen m ajoritàriam ent el desenvo
lupam ent de les formes de les roques, aquest desenvolupament no seria
possible sense la intervenció dels agents atmosfèrics —en definitiva, el
clima— que donen com a resultat els processos de meteorització i erosió.
3.1.1.— L A M E T E O R IT Z A C IÓ
Els efectes de la meteorització en el Massís de Begur, sota condicions
d ’un clima temperat humit, són, principalment, la descomposició dels
minerals i la disgregació i dissolució de la roca.
La descomposició consisteix en la formació de noves fases minerals
més estables a les condicions atmosfèriques, provocant la modificació
de part de la textura de la roca.
La descomposició és un procés molt actiu en les roques plutòniques
i filonianes de la zona estudiada, essent també observable, però en me
nor grau, en les roques metamòrfiques.
La conservació d ’estructures, filons, diàclasis, etc., en les roques descomposades, mostra bé que aquesta meteorització és isovolumètrica, amb
una simple fugida d ’elements en solució i una pèrdua im portant de co
hesió. La roca original adquireix un aspecte semblant a una sorra.
Així les roques plutòniques, sotmeses a un procés de descomposició
intens, esdevenen sorres, constituint una catifa permeable coneguda com
a mantell d ’alteració o de sauló («saprolite mantel», «manteaux d ’altérites»). El límit entre la roca inalterada i dit mantell s’anomena front d ’al
teració, superfície basal o superfície gravada («basal surface», «front d ’altération»). Sovint dins el mantell d ’alteració es conserven nuclis de roca
sana («corestones») que evolucionen per meteorització esferoïdal cap a
formes bolars. El desenvolupament d ’aquests nuclis està lligat a condi
cions estructurals i litologies. Quan el mantell d ’alteració és rentat per
un procés d ’erosió, apareixen les formes del relleu de fons i les contingu
8
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des a l’interior del mantell («etch forms», «formes nettoyées»). Aquest
procés erosiu es coneix com a exhumació.
El gruix escàs que presenten les roques filonianes afavoreix llur des
composició quan la roca on s’introdueixen es troba fortament alterada.
Així, el grau de descomposició que trobem en algunes d ’aquestes roques
depèn més de les característiques de la roca encaixant que no pas de les
seves pròpies.
La disgregació és la tendència a com partim entar la roca en blocs, ca
pes i grans. La disgregació es realitza per l’acció mecànica de ruptura
i posterior esllavissament per gravetat i/o arrossegament per agents ero
sius. Els principals tipus de disgregació que es donen a les roques del
Massís de Begur són:
—La disgregació en blocs. És l ’alliberament de blocs per l’obertura
de discontinuïtats, en general verticals o fortam ent inclinades. Les ro
ques plutòniques i filonianes es disgreguen en blocs a favor de les diàclasis. Les roques metamòrfiques ho fan mercès a la combinació de diàclasis i esquistositat en uns casos (esquists, pissarres, fil.lites) o de diàclasis i estratificació en d ’altres (dolomies, marbres, cornianes). Les ro
ques sedimentàries (sorrenques, calcàries) ho fan també a favor de l ’es
tratificació i les diàclasis.
—La disgregació en llesques. És la separació de capes gruixudes de
roca, disposades horitzontalm ent o amb lleugera inclinació. Es dóna en
roques plutòniques de composició granodiorítica amb diàclasis corbes
i de disposició horitzontal.
—La descamació. És similar a la disgregació en llesques, però afecta
capes fines que s’alliberen dels afloram ents rocosos. Es dóna sobre mol
tes varietats de roques, tant plutòniques (granodiorites, leucogranits) com
sedimentàries (sorrenques, conglomerats). Les capes alliberades poden
tenir forma de grans làmines o de crostes.
—La disgregació en làmines. És l ’alliberament de plaques o làmines,
a favor dels plans d ’esquistositat. Afecta roques metamòrfiques forta
ment esquistosades, tals com pissarres, fil.lites o esquists.
—La disgregació granular. És la separació dels grans que formen la
roca. Es dóna sobretot en les roques plutòniques i filonianes, però és també
observable en les sorrenques. Es relaciona amb la humitat i, sovint amb
l’acció mecànica de les sals (haloclasticisme).
La dissolució és un procés que implica la separació de les partícules
o molècules de la roca per m itjà d ’un líquid, generalment l’aigua, al qual
s ’incorporen. La transform ació del carbonat (insoluble) en bicarbonat
(soluble) per l ’acció de l’aigua i del C 0 2, fa que sobre les roques carbo9
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natades (calcàries i dolomies paleozoiques i cenozoiques) s ’hi desenvo
lupi tota una varietat de formes càrstiques. Sovint aquest procés és més
intens en el contacte entre roques carbonatades i roques no carbonatades i a més impermeables, com succeeix entre els marbres o dolomies
i les fil.lites.
Òbviament, el major o menor desenvolupament de les formes dependrà
del temps que hagin estat actuant aquests processos.
3.I.2.— L ’E R O SIÓ

Els efectes de Verosió són diversos, depenent de l’agent que actua.
Dins la zona estudiada els més importants són els deguts a les aigües
torrencials, les quals donen lloc a encaixaments en materials tous. Tam
bé l’erosió m arina actua sobre les diferents litologies aflorants a la línia
de costa, desenvolupant diverses morfologies que depenen de llur resis
tència a l’acció mecànica de les ones. Finalment, l’erosió eòlica dóna al
gunes formes de corrasió dam unt les dolomies del sector septentrional
del massís, però en conjunt hi dominen les formes d ’acumulació.
3.2.— EL FACTOR LITOLÒGIC

El control de la litologia sobre el desenvolupament de les formes s ’es
tableix en funció de tres paràmetres: la composició mineralògica, la tex
tura i la cimentació.
3.2.1.— L A C O M P O SIC IÓ M IN E R A L Ò G IC A

Els minerals que composen una roca no ofereixen la mateixa resis
tència a l ’alteració atmosfèrica. En general la seva vulnerabilitat segueix
l’ordre invers al de llur cristal·lització dins una massa intrusiva. Per això,
a les nostres latituds el quars pràcticam ent no es transform a, mentre que
les plagiòclasis s’alteren moltíssim i permeten la dissociació de minerals
no alterables. La biotita, quan s’oxida o s’hidrata, fàcilment es separa
dels cristalls veïns, afavorint la disgregació granular.
El fet que les plagiòclasis s’alterin amb molta facilitat, condiciona
que les granodiorites i les diorites del massís s’alterin amb m ajor facili
tat que els leucrogranits, roques pobres en aquest mineral.
D ’altra banda, la calcita i la dolomita estan sotmeses a un procés de
dissolució, a causa del qual les calcàries, dolomies i marbres, a diferèn
cia de les roques composades per silicats, donen un seguit de formes
càrstiques.
3.2.2.— L A T E X T U R A D E L A ROCA

La disposició, geometria i tamany dels cristalls que formen la roca
condicionen en bona part el seu modelat, afavorint en m ajor o menor
grau la penetració de l ’aigua dintre seu. Una roca amb textura com pac
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te, o sigui, amb buits escassos entre els minerals, és molt més resistent
que una amb textura porosa. Així mateix, les roques de tamany de gra
fi presenten una m ajor resistència a la descomposició que les de gra gros,
en les que la disgregació és més fàcil.
Les granodiorites, roques de tamany de gra gros, s’alteren més que
no pas els leucogranits, roques de gra fi a mig. Dins els mateixos leucogranits, els dc gra fi (leucogranits aplítics) s’alteren menys que els de gra
mig (leucogranits granofírics).
3.2.3.— L A C IM E N TA C lÓ

La composició i la distribució del ciment en les roques sedimentàries
condiciona llur modelat. Així, un ciment carbonatat pot ser dissolt amb
relativa facilitat, mentre que un de silici afavorirà la resistència de la ro
ca a l’alteració. Una distribució heterogènia del ciment condueix a la pre
sència de punts de feblesa en la roca, a partir dels quals s’hi desenvolupa
una disgregació selectiva. Aquest fet és observable a les sorrenques paleocenes dels Caramanys (Pals).
3.3.— EL FACTOR ESTRUCTURAL

Un tret característic de molts massissos antics és la presència de dis
continuïtats o fractures, que poden ser conseqüència de les tensions creades
per processos tectònics o derivades de fenòmens expansius per lleugera
ment de càrrega.
En el Massís de Begur es diferencien diversos tipus de discontinuï
tats relacionades amb la tectònica: les falles, les diàclasis, les esquistositats i les microfractures. Unes i altres representen zones de debilitat, per
on penetra l ’aigua, afavorint la seva descomposició.
Les grans falles són fractures que donen lloc a un moviment relatiu
dels blocs que limiten, orienten el sistema hidrogràfic del massís i desen
volupen una forta alteració en els seus voltants. A la zona costanera do
nen lloc a cales. Si hi ha recristal.lització amb dipòsit de quars en el pla
de falla, el procés és invers, esdevenint una línia de resistència elevada
a la meteorització. Això es tradueix en morfologies prominents a l’inte
rior del massís i en sortints o caps a la línia de costa.
Les diàclasis, fractures sense moviment, són un element primordial
per a donar tendències fisonòmiques al relleu, especialment en les ro
ques plutòniques. Així, en aquestes, un diaclasat de tendència predom i
nantm ent vertical dóna lloc a crestes, un d ’horitzontal a formes dòmiques i una xarxa ortogonal a boles. També l’espaiat entre diàclasis és un
factor a tenir molt en compte. Un d ’estret afavoreix la penetració de l’aigua
i l’alteració total de la roca. Una xarxa de diàclasis allunyades les unes
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de les altres pot donar lloc a la preservació de nuclis inalterats de roca
dins un mantell de sauló. També hi ha diàclasis en les roques filonianes
i metamòrfiques, essent les vies per on aquestes es van disgregant en blocs.
El paper que les diàclasis tenien en el modelat de les roques plutòni
ques és pres en les metamòrfiques per l’esquistositat, essent aquesta un
conjunt de discontinuïtats generades a la roca per efecte de la reorientació dels minerals. L’alteració que es produeix al llarg dels plans d ’esquistositat és més superficial que en els de diàclasi.
Les microfractures o fractures a escala del cristall, poden potenciar
l’alteració de la roca, ja que representen un factor addicional de feblesa
dels minerals que la composen.
4.— M ORFOLOGIA DEL MASSÍS
A grans trets, es pot definir el Massís de Begur com a una zona m un
tanyenca, de relleu suau i poc elevat, que sovint no excedeix els 150 m
d ’alçària, però que destaca sobre les planes que l’envolten.
La seva orientació és N-S a la banda interior i ENE-SSW a la línia
de costa, ambdues en relació a la tectònica distensiva alpina.
Es tracta d ’un massís clarament dissimètric des del punt de vista oro
gràfic. De fet, els seus cims més importants es localitzen a la part septen
trional, destacant entre altres el Puig de Son Ric (325m), el Puig de M ont
cal (231m), el Puig M alaret (231m), el Puig Miret (226m), el Caramany
Gros (221m) i el Puig de Sant Sebastià (164m). Aquesta dissimetria cal
relacionar-la amb la litologia. La part meridional és composta princi
palment per granodiorites, molt alterables i fàcilment erosionables, que
donen relleus poc prominents. A la part septentrional, per contra, do
minen les roques metamòrfiques i els granits de gra fi, materials resis
tents a l’erosió, els quals generen relleus vigorosos.
Per una millor comprensió de la seva morfologia, dividim el massís
en dos grans apartats: el que fa referència al seu interior i el de la seva
façana litoral.
4.1.— M ORFOLOGIA DE L’IN TERIOR DEL MASSÍS

La m orfologia de l’interior del massís es caracteritza per la presència
de turons de relleu suau, amb vessant de poc angle, generalment reco
berts per materials col.luvials.
La gènesi dels escassos relleus prominents cal cercar-la, en alguns ca
sos, en la diferent resistència entre les roques metamòrfiques i les grano
diorites. És el cas, per exemple, del Puig de Sant Sebastià (Palafrugell),
del Cap Gros (Palamós) i de Montcal (Begur) on les roques metamòrfi12
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ques (esquists cornubianítics, marbres i roques calcosilicatades, respec
tivament) donen lloc a turons vigorosos, importants, que contrasten amb
els de les granodiorites, més aplanats. També les dolomies i marbres de
senvolupen, enfront les fil.lites, relleus im portants, orientant les carenes.
En són exemples el Puig Rodó (Begur), el Puig Miret (Begur) i el Puig
d ’en Pou (Pals), entre altres. Altres vegades, és la diferent resistència en
tre les mateixes roques plutòniques la que dóna lloc a la presència de
relleus prominents. És el cas del Puig de Ses Falugues (Begur) i Aigua
Xelida (Palafrugell), on els leucogranits de gra fi donen relleus més ele
vats enfront dels de les granodiorites.
A la part meridional del massís, on dominen les roques de tipus granodiorític, el turons venen condicionats per la presència de dics àcids re
sistents, que solen donar lloc a carenes amb prominències. Aquest és el
cas dels turons del Nord de L’Ermedàs (Palafrugell) i de l’Oest del Puig
de Sant Sebastià (Palafrugell), els quals presenten al seu cim un dic microgranític. Altres vegades, les carenes amb prominències són degudes
a la presència de falles recristal.litzades, com és el cas del turó de Santa
M argarida (Palafrugell).
Localment es desenvolupen alguns replans rere dic, al dors d ’un filó
resistent. Són replans formats per l’acumulació de col.luvions procedents
de zones més enlairades. Es donen sobretot en relació amb dics de quars,
com el que es troba a Cal Carreter (Mont-ras).
A l ’extrem septentrional del massís, algunes capes dures donen lloc
o a petits escarpaments o a ressalts, fet observable a les dolomies paleozoiques del Puig Rodó (Begur), a les quarsites metamòrfiques del Puig
de Son Ric (Begur), i a les sorrenques paleogèniques dels Caramanys (Pals).
La xarxa de drenatge del massís és form ada per valls de fons en V,
generalment encaixades, i que sovint són reblertes per una capa de sedi
ments al.luvials d ’escassa potència. En alguns casos, aquesta acum ula
ció d ’al.luvions pot donar lloc a valls de fons pla, com succeeix a les ro
dalies de Begur.
El sistema hidrogràfic es caracteritza per cursos de poc recorregut,
que desguassen o bé directament al m ar o bé a les rieres del Corredor
de Palafrugell. S’instal.la, en molts casos, en relació o damunt línies de
fractura, com en el cas de les rieres de Llafranc i de Tamariu (Palafru
gell) o de Sa Riera (Begur). Els cursos d ’aigua més im portants, situats
dins el Corredor de Palafrugell, es caracteritzen per presentar una plana
al.luvial d ’una certa am plada i sovint cursos de traçat antròpic.
Algunes rieres presenten un fort encaixament quan atravessen m ate
rials tous. Aquest fet és observable a les rieres de Salt Ses Eugues (Be
13

10

CARLES ROQUÉ i LLUÍS PALLÍ

gur) i de Regencós, que desguassen al Corredor de Palafrugell, i a les
de Llafranc i d ’Aigua Blava (Begur), que ho fan directament al mar. Aquest
encaixament, lligat a un efecte de sobreimposició, dóna lloc al desenvo
lupament d ’alguns sal tants d ’aigua, com per exemple, el de la Barraca
del Fum (Begur) a la riera de Salt Ses Eugues (Begur).
Un tret morfològic interessant del Massís de Begur és la presència
d ’un conjunt de dunes continentals, actives fins a començaments de se
gle. Aquests dipòsits procedeixen de les aportacions fluvials que els rius
Daró i Ter aboquen a la Plana del Baix Empordà, i han estat trasportades per la Tramuntana des de la plana cap a l’interior del massís, reco
brint les valls i suavitzant el relleu. Els afloraments són molt extensos,
arribant des de la Platja de Pals fins prop de Tamariu. Les dunes pre
sents en el Massís de Begur han estat classificades per Cros (1987). Les
més importants són les de tipus parabòlica, crateriforme, dòmica, barkhana, passadís, escaladora i de vessant.
Les superfícies d ’aplanament no hi són freqüents, havent-hi estat iden
tificats, però, els següents nivells (Pallí i Roqué, 1990a): 260-280m, en
el Pla de Son Ric (Begur); 210-225m, a la part alta de la vila de Begur,
175-210m, al Puig Miret (Begur), al Mas d ’en Pinc (Begur) i a la part
baixa de la vila de Begur; 140-175m, al Mas Prats (Begur), Càmping Be
gur, Ses Comes (Begur), Mas Rustei (Begur) i Sant Sebastià (Palafru
gell); 90-130m, al Mas d ’en Llort (Begur), Mas d ’en Bou (Begur), Mas
Magre (Begur), Mas Marques (Begur) i Puig d ’en Fina (Palafrugell);
40-90m, als Plans (Palafrugell) i a la Riera de Canyelles (Mont-ras) (Fig. 1).
4.2.— M O RFOLOG IA DE LA LÍN IA DE COSTA

Un dels trets morfològics més característics del Massís de Begur és
la costa, molt articulada i de forts penya-segats, que contrasta amb la
suavitat de l’interior. Forma part de l ’anom enada Costa Brava, costa al
ta per excel·lència, encerclada, al nord i al sud, per notables extensions
de costa baixa.
4.2.1.— L A COSTA B A IX A

A les zones on el massís limita amb el començament i final del C o
rredor de Palafrugell, el seu litoral ho fa amb dues zones planeres, on
es desenvolupa una costa baixa, de platges quilomètriques, sense cap al
tre accident que les interrompi que no sigui la desembocadura dels rius
que les forneixen de sediments. Al Nord, la Platja de Pals, alimentada
pels rius Ter i Daró; al Sud la Platja de Palamós, que rep els aports de
la riera de l’Aubí. Una i altra presenten les parts característiques d ’una
costa baixa. De m ar cap a terra hi trobem:
14

MODELAT DEL MASSÍS DE BEGUR

11

Fig. 1. Localització dels diferents nivells de les superfícies d ’aplanam ent en el Massís de
Begur segons Pallí-Roqué (1990).
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La platja de sorra, de granulom etria fina a mitja, on dominen for
mes derivades de l ’acció de les ones, tals com bermes i «swash marks».
Un cordó de dunes litorals, paral.lel a la línia de costa. Actualment
es troba soterrat per edificacions a la Platja de Palamós, mentre que és
visible, encara, a la de Pals.
Una zona de maresma, avui en dia inexistent a Palamós, però on s’hi
troben els sediments típics que confirmen la seva presència en altres èpo
ques. A la Platja de Pals n ’hi ha d ’actuals, prop de la desembocadura
dels rius Daró i Ter, fora de la zona estudiada.
4.2.2.— L A COSTA A LTA

Entre aquests dos sectors de costa baixa, el litoral es caracteritza per
la presència de formes d ’erosió, principalment forts penya-segats, desen
volupats en una costa amb multitud de sortints (caps)-i entrants (cales).
Les formes d ’acumulació es redueixen a petites platges i a cons de pedruscalls al peu dels penya-segats.
Es tracta d ’una costa influenciada per l’estructura i la litologia, amb
una orientació general SO-NE, però amb alguns trams de direcció N-S,
com succeeix entre Aigua Freda i el Cap de Begur; la Platja Fonda i la
Punta d ’es Banc; Tamariu i el Cap de Sant Sebastià; o Sant Roc i el Cap
de Planes (Fig. 2).
L’índex de M artonne, sobre l’articulació de la costa, va ser calculat

Caps i cales. Aigua Blava (Begur).
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Fig. 2. Relació entre la fracturació dels diferents tipus de roques i l’articulació de la costa
entre Cala Pedrosa (Palafrugell) i Es Castellet de Tamariu, segons Pallí-Roqué (1991, m odifi
cat). Llegenda, 1: Platja, 2: Al.luvial, 3: Metamòrfic, 4: Granodiorites, 5: Leucogranits granofírics, 6: Leucogranits aplítics, 7: Leucogranits de gra fi amb granats, 8: Dics bàsics, 9: Dics
àcids, 10: Fractures.
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en el litoral català per Trilla et al (1985), donant un valor d ’l,51 al tram
comprès entre la Platja de Pals i Platja Fonda, i d ’l,61 al comprès entre
la Platja Fonda i Blanes.
4.2.2.1.— F O R M E S D ’E R O SIÓ

Si bé en alguns trams les parets dels penya-segats arriben a tenir més
de lOOm de caiguda vertical, com succeeix sota Sant Sebastià (Palafru
gell) o entre la Platja Fonda i Sa Tuna (Begur), on afloren esquists cornubianítics i dolomies, respectivament, generalment no excedeixen els 50m,
sobretot a la part meridional del massís, on afloren granodiorites. Lo
calment apareixen alguns penya-segats amb visera basal, com els de Sa
Vinya Espatllada (Begur), però són poc freqüents. Si el penya-segat que
da deslligat dels processos pròpiam ent costaners, per acumulació de se
diments de deriva litoral, esdevé un penya-segat m ort, com el de la Plat
ja de Pals. També se’n localitzen a Sa Riera i Platja Fonda (Begur) for
mats, en aquest cas, per l’acumulació d ’esbaldregalls. Els penya-segats
del Cap de Planes (Palamós), desenvolupats en granodiorites molt alte
rades, retrocedeixen ràpidament per processos de disgregació granular,
podent ser considerats penya-segats retrocedits.
Els caps es relacionen freqüentment amb roques resistents. Així, el
Cap Roig (Palafrugell) respon a la presència d ’uns granits i pegmatites
cataclàstiques amb una forta recristal.lització de quars; les puntes de S’Al-

Caps i cales. Cala Estreta (Palamós).
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guer (Palamós), s’han form at mercès a la presència de pseudodics de leucogranit de gra fi; el cap del Golfet és degut a un dic de quars; els de
Cala Estreta (Palamós) i Sa Cadeneta (Mont-ras) es relacionen amb pòrfirs granodiorítics i granòfirs, que en ocasions desenvolupen una cadena
d ’illots, com la de Sa Cadeneta (Mont-ras).
També relacionades amb roques resistents es localitzen formes de ti
pus agulla. En són bells exemples l ’agulla del Golfet (Calella), sobre un
dic de quars; l ’agulla d ’Aigua Xelida i Es Castellet (Palafrugell) sobre
un leucogranit granofíric; i l’agulla dels Forçats (Calella), damunt un pseudodic de leucogranit.
En els caps i zones properes, l’impacte de les onades erosiona la roca
fins a polir-la, fet observable, a la Punta d ’es M ut (Begur) o al Cap de
Sant Sebastià (Palafrugell), entre altres.
Les valls dels torrents de poc recorregut solen quedar penjades en les
parets verticals dels penya-segats, degut al retrocés dels mateixos. Aquestes
valls penjades són freqüents en el Massís de Begur, destacant les que hi
ha entre Sa Riera i Cap Sa Salt i entre Sa Tuna i Platja Fonda (Begur);
entre el Cau i el Cap de Sant Sebastià (Palafrugell); i les del Cap de Pla
nes (Palamós).

Zona polida per les ones. Punta des M ut (Begur).
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M
Fig. 3. Influència de les falles i dels dics bàsics en el retallament de la costa entre Es Caste
llet de Tamariu i la Cova d ’en Gispert (Begur), segons Pallí-Roqué (1991, m odificat). Llegenda,
1: Leucogranits granofírics, 2: Leucogranits de gra fi amb granats, 3: Dics bàsics, 4: Fractures.
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Fig. 4. M orfologia de la línia de costa en relació a la litologia i a l’estructura en el sector
comprès entre la Punta des Bisbe (Palafrugell) i el Port d ’Esclanyà (Begur), segons Pallí-Roqué
(1991, m odificat). Llegenda, 1: Platja, 2: Al.luvial-Col.luvial, 3: Col.luvial, 4: G ranodiorites,
5: Leucogranits granofírics, 6: Leucogranits de gra fi amb granats, 7: Dics àcids, 8: Dics bàsics,
9: Fractures.
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Les cales de petites dimensions, que no es troben associades a torrents,
es disposen sovint les unes al costat de les altres, desenvolupades o bé
a favor de dics bàsics fàcilment alterables, com a Ses Planalles i a la Punta
d ’es M ut (Begur), Es Portió (Tamariu), i Cap Gros (Palamós), o a favor
de fractures com a la zona d ’Aigua Xelida (Cala Llarga, Cala Ventosa,
Cala Nova, L’Avia Catalana). Menys freqüentment es localitzen cales de
senvolupades en esquists cornubianítics i cornianes com a Ses Negres
(Begur) (Fig. 3).
Les cales poden presentar en llur interior una cova més o menys gran
i profunda. Les més importants al Massís de Begur són la Cova d ’en Gis
pert (Begur), que té una fondària de més de 150m; la Cova del Bisbe (Pa
lafrugell), que arriba als 40m; la Cova des Frares o del Tabac (Palafru
gell); Es Tremadiu (Begur); i la Cova de ses Herbes (Begur), entre altres.
A vegades, la cova s’ha engrandit fins a tenir dues entrades al mar, esde
venint una foradada o arcada, con la Foradada de Calella (Palafrugell),
l’Arcada de Castell (Palamós) o l ’arcada d ’Es Caganer d ’Es Duc (Be
gur). Un cas particular de foradada el tenim quan la cova presenta una
entrada al mar i l’altra a terra ferma, com és el cas de Sa Roncadora
a Aigua Xelida (Palafrugell) (Fig. 4).
Els freus són infreqüents en aquesta costa, observant-se’n en el sec
tor d ’Aigua Xelida (Palafrugell) en relació amb fractures.
Mercès a l ’erosió de dics bàsics lamprofírics de camptonita arran de
la línia de costa, es desenvolupen superfícies subhoritzontals. La més co
neguda i extensa és Sa Planassa, sota el parador d ’Aigua Blava (Begur),
encara que n ’hi ha d ’altres incipients a la zona dels Forçats (Calella).
Similars a aquestes superfícies són les plataformes marines emergi
des, que de forma discontínua anem trobant en el litoral del Massís de
Begur. Es caracteritzen per ser subhoritzontals, reconeixent-se’n dos ni
vells a la zona de Palamós (Pallí et al., 1987), un entre 25 i 40m, i l’al
tre entre 12 i 25m. Al nivell més alt pertanyen els plans de Palamós, els
de Cala Estreta —Cap de Planes (Palamós), el de la Urbanització El Golfet
(Calella), el de Cal^.Pastora (Llafranc) i el de la carretera d ’Aigua Blava
(Begur). La plataform a inferior es localitza a S’Alguer (Palamós) i al Canadell (Calella) (Quadre I).
4.2.2.2.— F O R M E S D ’A C U M U L A C IÓ

Al peu dels penya-segats es dipositen grans blocs, caiguts per proces
sos d ’inestabilitat generats pel fort pendent (sovint la verticalitat) de les
seves parets. Molts dels blocs queden submergits totalment per les aigües;
altres arriben a emergir parcialment esdevenint petits illots i esculls. Si
l’acumulació és im portant, pot arribar a formar-se una barrera de pe-
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druscalls on s’estavellen les ones, protegint la base del penya-segat de l’ero
sió mecànica que aquestes produeixen. Els blocs totalment emergits s’acu
mulen donant lloc a un con de pedruscalls, on només els temporals més
violents poden arribar a accedir-hi. Són importants els que es troben en
tre Es Racó de Llevant i S’Encalladora (Begur) i entre Es Mal Pas i Plat
ja Fonda (Begur).
Quan la roca que forma el penya-segat està alterada —cas de les
granodiorites—, les acumulacions que es dipositen al seu peu són m ajo
ritàriam ent sorres i graves, arribant a formar-se platges en zones prote
gides, fornides únicament per aquests dipòsits: Platja des Falcó (Cap de

Quadre I: Relació entre les formes d ’erosió de la costa alta i la seva litologia.
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Begur), Platja del Golfet (Calella) i Platges del Cap de Planes (Palamós).
En els entrants o cales de grans dimensions, es construeix una platja
a partir dels aports dels torrents i dels esbaldregalls dels penya-segats.
Les platges que es nodreixen de rieres importants, poden arribar a pre
sentar les mateixes parts que una costa baixa. En elles trobem un cordó
litoral i una zona de maresma, com és el cas de les platges de la Fosca
i Castell (Palamós). El més freqüent, però, és que els entrants estiguint
poc colmatats, com als voltants de Sa Tuna (Begur) degut que els torrents
que desguassen a la línia de costa són de poc recorregut i que els m ate
rials del voltant de les cales són resistents.
Localment, i en relació amb les platges de sorra, trobem alguns tombolos, en general poc desenvolupats. Són presents a l ’Illa Roja i Sa Rie
ra (Begur); Calella (Palafrugell); i al Cap de Planes, S’Alguer, La Fosca
i Sota Pedró (Palamós).
A més de les platges actuals se’n localitzen algunes de fòssils, situa
des per sota el nivell del mar. Es tracta de conglomerats i sorrenques de
gra gros, disposades en plataformes d ’uns tres metres de gruix que ca
bussen lleugerament en direcció oposada a la costa. Apareixen a la Plat
ja de Llafranc i a la zona del Cap de Planes (Palamós), on arriben fins
a uns 50m m ar endins i a una profunditat d ’uns lOm.
5.— FORMES LITOLÒGIQUES PRESENTS EN EL MASSÍS
Es contempla en aquest apartat les diferenciacions morfològiques que
donen els diversos tipus de roca presents en el massís. S’estableix una
divisió de les formes en funció de les seves dimensions, parlant-se de macroformes quan són superiors al metre i de microformes quan són inferiors
(Figs. 5,6,7 i 8).
5.1.— M ACROFORMES

Es tractaran aquí les formes que presenten un cert tipus de tamany
i individualització.
*
Boles: són formes residuals originades dins el mantell de sauló,
trobant-se’n tant a prop de la costa com a l’interior del massís, i m ajori
tàriament en les granodiorites porfíriques riques en biotita. S’originen
«in situ» per meteorització esferoïdal de la roca a partir d ’un enreixat
de diàclasis més o menys ortogonal. Es localitzen exemples de boles a
Calella i a la Fosca (Palamós). Generalment no es troben isolades, sinó
agrupades en un caos de boles o zones de boles, com al Puig de Sant
Sebastià (Palafrugell), al Mas Verd (Llafranc), al Mas Roques (Montras), al Mas Batllia (Begur), i a la Fosca i a S’Alguer (Palamós), entre altres.
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Fig. 5. Bloc diagram a esquemàtic de diferents tipus de macroformes. Llegenda, 1: Bola iso
lada, 2: Caos de boles, 3: Roca en dors de balena, 4: Roca en form a de bolet, 5: «Tor», 6: Dom,
7: Prom inència rocosa arrodonida.

Fig. 6. Bloc diagram a esquemàtic de m acroformes en prominències rocoses irregulars. Lle
genda, 1: En zones, 2: Arrenglarades, 3: Aïllades.

Fig. 7. Bloc diagrama esquemàtic de m acroformes en blocs. Llegenda, 1: Isolat, 2: En pavi
ment, 3: Separat, 4: Partit, 5: A rrodonit, 6: En zones.
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Fig. 8. Bloc diagram a esquemàtic de diferents tipus de macroformes. Llegenda, 1: Escarpament esglaonat, 2: Bauma, 3: Coves càrstiques.

A vegades, les cornubianites presenten una meteorització esferoïdal
acusada, desenvolupant formes similars a les boles granodiorítiques, en
cara que menys disgregables. Únicament s’han observat al Puig de Sant
Sebastià (Palafrugell).
* Roques en dors de balena: s’anomena així les boles que no han es
tat totalment exhumades, emergint parcialment del mantell d ’alteració.
Es localitzen exemples en els llocs citats pels caos de boles, sempre en
granodiorites porfíriques. La morfologia pot variar en funció de la sec
ció, podent ser des de circular fins a el·líptica allargada. Òbviament, el
grau de desenterrament de la bola en condiciona l’alçària. Quan aquesta
sobrepassa el diàmetre major, esdevindrà una bola pròpiam ent dita.
* Roques en fo rm a de bolet («flared boulder»): es desenvolupen, si
l’exhumació és lenta, per l’alteració diferencial de la part enterrada d ’una
bola, degut a l’ascens capil.lar d ’aigua continguda en el sòl. En tenim
un exemple al Puig de Sant Sebastià (Palafrugell), en granodiorites fenoblàstiques.
* Doms: són formes residuals desenvolupades a la base del mantell
d ’alteració. Es tracta de formes en ressalt, convexes i limitades per parets
netes, que es formen en zones de domini del diaclasat curvilini de descàr
rega, per separació de grans llesques. Els doms presents a la zona estu
diada corresponen als denominats «bornhardts», de parets poc inclina
des i forma semiesfèrica, que en alguns casos arriben a assolir el cente
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nar de metres. Es troben únicament sobre les granodiorites fenoblàstiques. El més representatiu és el que es troba a l ’Ermedàs (Palafrugell),
a la pineda coneguda com a «La Illeta». Es tracta d ’un dom compost,
parcialment destruït per unes pedreres antigues, i d ’uns 150m de diàm e
tre. Al costat d ’aquest n ’hi ha encara un altre, menys exhumat, amb grans
blocs residuals que el coronen.
*
Prominències rocoses o sortints rocosos: són formes en ressalt de
dimensions, algunes vegades, decamètriques i de superfícies arrodoni
des o irregulars.
— Les prominències rocoses arrodonides són formes similars als doms
encara que de menors dimensions. La seva geometria és variable, podent
ser aplanades o cupuliformes. Ambdues solen presentar-se com a grans
doms en procés d ’exhumació, dels quals solament aflora la part més al
ta. Es troben només desenvolupades en les granodiorites del Mas d ’en
Llort (Begur), Mas Verd (Llafranc), i Puig de Sant Sebastià (Palafrugell)
per les aplanades i a la pineda de La Illeta (Palafrugell) per les
cupuliformes.
— Les prominències rocoses irregulars són formes en les que predo
mina el component vertical, gràcies al seu diaclassat que permet que es
disgreguin en blocs angulosos de diferent tamany, donant formes en to
rre rocosa o pinacle, que poden evolucionar cap a formes més estilitza
des com agulles o monòlits. Es troben m ajoritàriam ent dam unt els leu
cogranits de gra fi, especialment a Ses Falugues (Begur) i a Aigua Xelida
(Palafrugell).
A vegades aquestes prominències es troben agrupades en zones, les
quals es caracteritzen pel fet de presentar vessants fortament inclinats.
S’observen a Ses Falugues (Begur), Aigua Xelida (Palafrugell) i a l’Alt
del Cap de Planes (Mont-ras). Altres, apareixen aïllades, desenvolupa
des sobre diferents tipus de roques: en pegmatites, al Far de Sant Sebas
tià (Palafrugell); en quarsites, al Puig de Son Ric i al Puig de la Guarda
(Begur); en cornubianites al Puig de Sant Sebastià (Palafrugell), al Puig
Rumí (Palafrugell), al Puig Pelegrí (Mont-ras) i al Puig de la Torre Mirona (Palamós); en cornianes al Puig del Terme (Palamós) i al Puig d ’en
Gervasi (Palafrugell) i en dolomies i marbres al Puig d ’en Pou i al Puig
Rodó (Begur). La recristal.lització d ’algunes fractures arriba també a donar
formes en prominència rocosa irregular aïllada a les sorrenques paleogèniques dels Caramanys (Pals), als conglomerats paleocens del Puig
Sa Guilla (Pals) i a les dolomies lutecianes dels Masos (Pals). Finalm ent,
en altres ocasions les prominències es troben arrenglarades, ja sigui al
llarg d ’un dic microgranític resistent com al Puig de Sant Sebastià (Pala
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frugell); en una fractura recristal.litzada com a Santa M argarida i Can
Massoni (Palafrugell); o en una capa dura de dolomies i marbres com
al Puig Rodó (Begur) o de quarsites com al Puig de Son Ric (Begur).
* Blocs: es caracteritzen per tenir una morfologia de tendència paral.lelepipèdica. Es desenvolupen en roques no susceptibles de disgregar-se
en sauló i caracteritzades per presentar un enreixat de diàclasis molt es
pès, dom inantm ent vertical. Són formes típiques dels leucogranits de gra
fi. A l’Alt del Cap de Planes (Mont-ras) i a la zona de Ses Falugues (Be
gur) es troben totes les modalitats de formes relacionades amb els blocs.
En aquests llocs és possible seguir tots els passos de llur individualitza
ció. Així trobem formes en paviment («clefts»), situades en zones poc
inclinades i formades a partir de diàclasis verticals, amb una simple compartimentació de la roca en rectangles; blocs separats a partir de l’ober
tura de les diàclasis; i finalment blocs que han arribat a individualitzarse i separar-se totalment de les parets rocoses, acumulant-se pendent avall
en una zona o vessant de blocs.
Cada bloc individualitzat por arribar a partir-se en dos o més, se
guint el mateix procés de disgregació. Si el desplaçament no és notable
es parla de blocs partits («cracked blocks»). Són freqüents a l ’Alt del
Cap de Planes (Mont-ras).
Els blocs que s’acumulen als vessants són atacats pels agents atm os
fèrics, descamant-se en crostes i disgregant-se. Aquests processos són més
ràpids sobre les arestes i cantonades, de manera que tendeixen a donar,
amb el temps, formes ovoidals, convergents amb les boles però amb un
origen exogen (blocs arrodonits). En tenim exemples a Ses Falugues (Be
gur) i al Mas Roques (Mont-ras), entre altres.
* Escarpaments esglaonats: es tracta d ’un conjunt d ’escarpaments
associats a roques ben estratificades. S’observen als Caramanys (Pals),
en sorrenques paleogèniques.
* Baum es: són formes en depressió que es desenvolupen en una capa
poc resistent en contacte amb una de superior més dura.
S’observen a la Punta Espinuda (Pals), en el contacte entre capes argiloses i conglomeràtiques.
* Coves càrstiques: són formes generades per la dissolució de la roca
al llarg de plans de fractura o d ’estratificació. Apareixen en les dolomies
paleozoiques i, més infreqüentment, en els marbres metamòrfics i en les
calcàries paleogèniques. En són exemples, el Rec Ses Graies (Begur), la
més profunda del massís, amb combinació de trams verticals i horitzon
tals; la cova del Puig Miret (Begur) i la del Rec d ’en Guard (Begur), que
tenen una disposició horitzontal i una escassa profunditat. Localment,
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les coves càrstiques apareixen submergides parcialment o en la seva tota
litat, tal com es pot veure en el sector de costa entre Aiguafreda i Sa Tuna (Begur).
FOTOGRAFIES DE MACROFORMES

Bola isolada. Es Conillets de Calella (Palafrugell).

Caos de boles. Mas Verd de Llafranc (Palafrugell).
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Roca en dors de balena. Mas Verd de Llafranc (Palafrugell).
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Tor. Mas Verd de Llafranc (Palafrugell).

Dom. Pineda de la Illeta, Ermedàs (Palafrugell).
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Prominència rocosa arrodonida. Sant Sebastià (Palafrugell).

Bauma. Platja de Pals (Begur).

Zona de prominències rocoses irregulars.
Aigua Xelida (Palafrugell).
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Bloc partit. Alt del Cap de Planes (Mont-ras).

Escarpam ents esglaonats. Caram any Petit (Pals).
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5.2.— MICROFORM ES

Dam unt les macroformes actuen els processos de meteorització, que
condueixen al desenvolupament de microformes diverses sobre seu (Fig.
9). Hem diferenciat els següents tipus:
* «Pitting»: és un conjunt de rugositats a la superfície de certes m a
croformes, degut a una alteració diferencial dels minerals, que fa que els
més resistents quedin en ressalt. Es freqüent en les granodiorites porfíriques, on s’observa com els fenoblastes d ’ortosa queden en relleu respec
te de la resta de roca. Es troben tant sobre les boles com sobre els doms
i prominències rocoses arrodonides, en qualsevol de les localitats citades
per a aquestes formes. Apareixen també en les sienites de l’Oest de la
platja de Llafranc i en els leucogranits aplítics de dues miques de l’Alt
del Cap de Planes (Mont-ras).
* M icrobolets o orellons («orejones»): es tracta de formes de ressalt
relacionades amb plans endurits de la roca, que preserven de la meteo
rització els materials que hi ha sota seu. S’han reconegut en els leuco
granits de gra fi amb granats del M irador d ’Aigua Xelida (Palafrugell).
* Pseudorellons: Són formes similars als orellons, que es troben en
les boles i en els doms granodiorítics, degudes al fet que els enclavaments
diorítics esdevenen zones en relleu sobre la roca. Apareixen en gran quan
titat al Puig de Sant Sebastià (Palafrugell), al Mas Verd (Llafranc) i a
la Illeta (Palafrugell).
* Nervacions («nervations»): són petits dics resistents que atravessen
la roca i que queden en ressalt degut a un procès de descamació («flaking»), tant en grans làmines com en crostes, en la superfície de les m a
croformes. Se’n localitzen alguns exemples en el dom granodiorític fenoblàstic de La Illeta (Palafrugell). També apareixen sobre diorites a la
Marineda (Llafranc). Són bastant freqüents a la zona del Mirador d ’Aigua
Xelida (Palafrugell), en relació a aplites que travessen leucogranits de gra
fi amb granats.
* Peles gruixudes de ceba: es tracta d ’un conjunt de capes concèntri
ques desenvolupades, per meteorització esferoïdal, al voltant d ’algunes
boles granodiorítiques, com a La Fosca (Palamós).
* Peles fines de ceba: són similars a les anteriors, però de menor gruix.
És freqüent trobar-les en dics bàsics, preservant-se, al mig d ’aquestes pe
les, petits nuclis bolars de roca inalterada. Aquestes microformes són abun
dants, entre altres localitats, en els dics lamprofírics de camptonita de
la Punta d ’es M ut (Begur).
* Esquerdes poligonals («poligonal cracking»): es tracta d ’un siste
ma de fractures somes que s’estreten en profunditat. Formen un enreixat
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de cel.les més o menys allargades i de vores irregulars. Generalment se
les interpreta com a producte d ’una expansió tangencial i esquerdament
de capes concèntriques al voltant d ’un nucli de roca, originades per la
meteorització esferoïdal. Aquesta expansió pot respondre a una dilata
ció tèrmica o a altres causes. Apareixen, associades a boles granodiorítiques, a la pineda de La Illeta (Palafrugell). S’han observat també en blocs
de leucogranit aplític de dues miques, a l’Alt del Cap de Planes (Mont-ras).
*
Cassoletes d ’erosió o cadolles («rock basins», «gnammas»): són for
mes desenvolupades sobre superfícies subhoritzontals nues. Es tracta de
depressions tancades, subcirculars o irregulars, on s’acumula l ’aigua de
pluja, que desguassa per un sobreeixidor («aliviadero»). El nivell mínim
del sobreeixidor no enrasa amb el fons de la cassoleta, sinó que és uns
centímetres més elevat. Aquest fet permet la retenció temporal de part
de l’aigua de pluja, fins que s’evapora totalm ent. El punt inicial del pro
cés de formació de les cassoletes coincideix amb una debilitat de la roca,
ja sigui un encreuament de diàclasis tancades o un nucli de roca més atacable. Es desenvolupen per disgregació granular i/o en plaques i per dis
solució, engrandint-se en fondària i lateralment. Els detritus producte
de la disgregació s’acumulen en el seu interior, i són evacuats paulatinament pel vent, l’aigua que desborda, l’impacte de gotes de pluja o per
dissolució. L’evolució d ’una cassoleta d ’erosió finalitza quan no pot re
tenir aigua, ja sigui perquè el sobreeixidor arriba a la seva base, o per
l’obertura d ’una diàclasi —cassoletes fallades—. A partir d ’aquest m o
ment sol ser colonitzada per la vegetació (molses, liquens, etc.). Es loca
litzen alguns exemples de cassoletes fallades a Ses Falugues (Begur).
Les cassoletes d ’erosió es classifiquen en funció de les seves m orfolo
gies de superfície, de fons i de secció. La forma en superfície varia entre
subcircular, el.líptica i irregular. El fons de la cassoleta pot ser pla, còn
cau o irregular. Les de fons pla s’anomenen «Pans». Els «Pits» són cas
soletes d ’erosió de fons còncau. Pel que fa a la secció, les cassoletes es
poden classificar en funció de la presència o no de sobreexcavació en llurs
parets.
Les cassoletes d ’erosió desenvolupades sobre granodiorites són sem
pre, en el Massís de Begur, subcirculars, poc profundes i de fons pla. C o
rresponen, per aquestes característiques, a cassoletes de tipus «pan», de
vora subcircular, a vegades amb una certa sobreexcavació a les parets.
No excedeixen el mig metre de diàmetre. Els sobreeixidors solen ser am 
ples, reflectint la fàcil alteració de la roca. Se les localitza m ajoritària
ment sobre les boles, al Puig de Sant Sebastià i La Illeta (Palafrugell).
Una form a extranya dins les cassoletes presents en les granodiorites n ’és
35

32

CARLES ROQUÉ i LLUÍS PALLÍ

la de m itja lluna, amb dos sobreeixidors, situada sobre una roca en for
ma de bolet al Puig de Sant Sebastià (Palafrugell). Probablement es va
originar per la unió de dues cassoletes inicialment separades.
En relació a l’alteració d ’enclavaments diorítics, apareixen algunes
cassoletes de tipus «Pit» en els Forçats (Calella).
En els leucogranits aplítics de dues miques i en els de gra fi amb gra
nats, les cassoletes d ’erosió són de tipus irregular, influïdes per les dià
clasis, i són molt abundants a l’Alt del Cap de Planes (Mont-ras), a Ses
Falugues (Begur) i al M irador d ’Aigua Xelida (Palafrugell). Són de fons
pla, és a dir, de tipus «pan», en general poc profundes i sovint amb so
breexcavació a les vores. Les dimensions varien des d ’uns pocs centíme
tres a més d ’un metre de diàmetre major. Es formen a partir d ’una frac
tura no oberta i es van engrandint preferentment seguint llur direcció,
donant lloc a formes elipsoïdals, amb l’eix m ajor coincidint amb el pla
de la diàclasi. Durant el creixement, poden interferir amb altres diàclasis
paral·leles o ortogonals a la primera, adoptant una form a irregular, amb
arestes ben marcades. Només a les zones on les diàclasis que afecten els
leucogranits de gra fi són molt espaiades, es poden formar cassoletes d ’ero
sió subcirculars. La formació de les cassoletes pot anar lligada també
a l’alteració d ’un punt de debilitat, sovint un nucli pegmatític, els quals
són abundants en els leucogranits de gra fi. Aquests nuclis són de ta 
many de gra gros, i per tant, són fàcilment meteoritzables. Una altra ca
racterística de les cassoletes en aquestes roques, és que els seus sobreeixi
dors són estrets, reflectint la resistència de la roca a l’alteració. A més
de cassoletes irregulars, en els leucogranits de gra fi també se’n reconei
xen algunes de fons pla, molt profundes i poc amples, que s’han classifi
cat com a forats cilíndrics («cylindrical hollows»). N ’hi ha a Aigua Bla
va (Begur). L’elevada densitat de cassoletes que hi ha en algunes zones
fa que arribin a intercomunicar-se les unes amb les altres, al llarg d ’una
diàclasi, pendent avall, donant formes en rosari, com a Ses Falugues (Be
gur). Altres vegades, el que queda és una superfície irregular, resultat del
desenvolupament de nombroses cassoletes, unes al costat de les altres.
Aquesta superfície és coneguda com a «meringe surface», i se’n localit
zen a Ses Falugues (Begur).
A Sant Sebastià, en dics de pegmatita poc inclinats, s’han observat
cassoletes d ’erosió de característiques similars a les formades sobre els
leucogranits de gra fi, és a dir, de fons pla i de geometria irregular. Un
tret diferenciador és que , com que el dic no és horitzontal, sinó inclinat,
la cassoleta no presenta sobreeixidor, sinó que desguassa directament per
una canalera de fons pla.
36

MODELAT DEL MASSÍS DE BEGUR

33

En les sorrenques del Paleogen dels Caramanys (Pals), apareixen cas
soletes de fons pla i form a circular, amb un diàmetre màxim de mig me
tre. La m ajor part d ’elles tenen les parets sobreexcavades i no presenten
sobreeixidor. Apareixen en relació a defectes de cimentació a la mateixa
capa o a la presència de diàclasis verticals, molt espaiades.
* Canaleres («channels»): són formes desenvolupades en superfícies
subhoritzontals, amb capacitat per concentrar i canalitzar l’aigua d ’escorrentia. Solen conectar amb el sobreeixidor d ’una cassoleta si augmenta
el pendent de la superfície rocosa. Tenen una secció en «V» o «U» se
gons si estan o no situades dam unt una diàclasi. Es formen per disgre
gació granular degut a la concentració d ’hum itat al llarg d ’elles. Els pro
ductes de l’alteració són evacuats principalment per l ’aigua d ’escorrentia.
En les granodiorites apareixen canaleres incipients sobre boles a La
Illeta i al Puig de Sant Sebastià (Palafrugell). Són freqüents sobre els leu
cogranits de gra fi, localitzant-se’n en relació amb cassoletes a Ses Falu
gues (Begur) i a l’Alt del Cap Planes (Mont-ras).
* «F/utings»: són formes similars a les canaleres, de secció triangu
lar, que es desenvolupen en parets verticals. S’han observat a La Illeta
(Palafrugell) dam unt granodiorites fenoblàstiques.
* Taffonis («cacholas», «cavernous weathering»): es tracta de depres
sions desenvolupades en parets verticals, originades per disgregació gra
nular o en plaques a partir d ’una zona de debilitat a escala de gra o li
neal (diàclasi). D ’aquest punt inicial, la disgregació es propaga radialment cap a l’interior de la paret, form ant una petita cúpula que es va
engrandint, sobre tot cap amunt, afavorida per la gravetat. A la part ba
sal del taffoni es van acum ulant els residus de la disgregació, que són
evacuats, ajudats per la gravetat, pel vent i l’aigua. Poden afectar un sol
bloc, form ant una gran cavitat en llur interior, on es desenvolupen altres
depressions de menor tamany. Altres vegades la disgregació granular afecta
tota una paret, donant lloc a formes complexes. Cal fer notar que és a
la línia de costa del Massís de Begur on es localitzen la m ajoria dels taf
fonis de màximes dimensions. Això és degut a la presència de parets ver
ticals (penya-segats) on poden desenvolupar-se processos de disgregació,
afavorits per un ambient més humit i per l’efecte d ’haloclasticisme.
Se’n troben afectant grans blocs o tota una paret de leucogranit de
gra fi amb granats, on apareixen formes complexes amb forma d ’ocell
i de castell, tal com és possible observar en el M irador d ’Aigua Xelida
(Palagrugell). També se’n localitzen sobre granodiorites, com per exem
ple a La Musclera (Tamariu) i al Cap de Planes (Palamós), entre altres
llocs. En alguns afloram ents costaners de sienites s’han observat alguns
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taffonis incipients, com és el cas del sector de ponent de la platja de
Llafranc.
A l’interior del Massís apareixen també, com a formes incipients, al
Puig de Sant Sebastià i a La Illeta (Palafrugell), en relació amb les boles
granodiorítiques.
Els taffonis observats en les sorrenques paleogèniques dels Caramanys
(Pals), es relacionen amb capes poc cohesives situades entre d ’altres més
cimentades, evolucionant la forma per disgregació al llarg de la capa.
* Alvèols i nius d ’abella: són depressions similars als taffonis, però
de menor tamany, generades per la disgregació granular tant en superfí
cies horitzontals com fortament inclinades. Quan aquestes depressions
són petites s’anomenen nius d ’abella, i quan assoleixen un tamany decimètric parlem d ’alvèols. En alguns casos, la unió de molts alvèols dóna
lloc a una forma de dimensions majors, que es pot classificar, si està en
posició vertical, com a un taffoni. Es relacionen amb debilitats de la ro
ca a escala de gra. Sovint aquestes debilitats consisteixen en buits gene
rats en el procés de solidificació de la roca. Aquestes formes apareixen
en les roques plutòniques, en l’interior de taffonis. També en dics bàsics,
sigui quina sigui la seva composició, situats a la línia de costa, prop de
l’acció del mar; quan ens allunyem d ’ella deixen de desenvolupar-se. Són
molt freqüents a la costa entre Tamariu (Palafrugell) i Fornells (Begur).
A Sa Riera i Ses Negres (Begur), i a La M arineda (Llafranc), s’observen
desenvolupats dam unt esquists cornubianítics i cornianes. Al Cap Gros
(Palamós) són visibles sobre marbres.
* Gropes («arm chair-shaped hollows»): es tracta de depressions ober
tes —amb una morfologia que recorda un silló— degudes a la diferent
cohesió de dues capes. Són molt manifestes i abundants a la zona del
Caramany Petit (Pals), sobre sorrenques del Paleogen.
* Rascler: són depresions canaliformes, amb una disposició més o
menys paral·lela. Es generen per dissolució parcial de la superfície de la
roca, més intensa en plans de debilitat.
S’han observat en les dolomies del Puig Rodó (Begur) i en les calcà
ries grises de la Punta Espinuda (Pals) (Quadre II).
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Fig. 9. Diverses microformes presents en el Massís de Begur. Llegenda, 1: «Pitting», 2: Orelló, 3: Pseudorelló, 4: Nervació, 5: Peles gruixudes de ceba, 6: Peles fines de ceba, 7: Esquerdes
poligonals, 8: Cassoleta subcircular, 9: Cassoletes irregulars, 10: Cassoleta amb sobreeixidor,
11: Canalera, 12: «Fluting», 13: «Taffoni», 14: Alvèols i nius d ’abella, 15: Gropa, 16: Rascler.
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Quadre II: Macro i microformes dels diferents tipus de roca del Massís de Begur.
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«Pitting». Pineda de la Illeta, Ermedàs (Palafrugell).

Orelló o microbolet. M irador d ’Aigua Xelida (Palafrugell).
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Pseudorelló. Pineda de la Illeta, Ermedàs (Palafrugell).

Nervació. Mas Verd de Llafranc (Palafrugell).
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Peles fines de ceba. Parador d A igua Blava (Begur).

Esquerdes poligonals. Pineda de l’Illeta, Ermedàs (Palafrugell).
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Cassoleta d ’erosió subcircular. Ses Falugues (Begur).

Cassoleta d ’erosió irregular. M irador d ’Aigua Xelida (Palafrugell).
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«Taffoni» amb alvèols.

Cassoleta d ’erosió subcircular
amb sobreeixidor.

M irador d ’Aigua Xelida (Palafrugell).

Ses Falugues (Begur).

Canaleres. Ses Falugues (Begur).
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«Taffonis». M irador d ’Aigua Xelida (Palafrugell).

Alvèols i nius d ’abella. Punta d ’es Mut (Begur).
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Rascler. Platja de Pals (Begur).
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Descamació. La Fosca (Palamós).
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UN NOU MONUMENT MEGALÍTIC A
CALONGE: EL MENHIR
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Amb motiu de l ’elaboració de la cartografia geològica del municipi
de Calonge, els signants van localitzar, ressaltant en el paisatge, un dic
de quars de direcció sensiblement nord-sud, de 700 m. de longitud per
5 m. d ’amplària. Sobre seu es trobava una roca d ’aspecte fàl.lic, de com 
posició litològica que res no tenia a veure amb la que li servia de basa
ment. Com que probablement es tractava d ’un nou menhir, vàrem de
manar l’opinió autoritzada del Sr. Lluís Esteva i Cruanas el qual va visitarlo el proppassat mes de maig. Efectivament, es tracta d ’un nou m onu
ment megalític; per això, passem a descriure’l tot seguit.
Amb aquest són ja disset els menhirs localitzats en els massissos de
les Gavarres i d ’Ardenya (catorze segurs col.locats; un segur traslladat;
un trencat i soterrat, i un de dubtós), setze dels quals es troben a les ro
dalies de la comarca guixolenca (fig.l).
LOCALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ
Menhir actualment caigut, plaçat a la propietat del mas M ont o Forn
del Vidre, en el serralam de la Creu, del terme municipal de Calonge.
El conjunt de muntanyes és limitat al nord per la vall de Folc; a l’est per
la riera de Rifred; al sud per la riera de Cabanyes i el seu afluent el to
rrent de Simonet; a l’oest pel petit massís de Ruàs.
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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 (dubtós), d) del Puig ses Forques, e) Pedrafita (només resta la part soterrada). 0
del mas Ros. g) de les Goges. h) del mas Llaurador, i) Terme Gros. j) de la M urtra, k) de cala
Pedrosa. 1) Pedra Ramera. m) Montllor. n) L’Avi, o) de M ontagut (traslladat a Llagostera), p)
del mas Mont.
Termes municipals actuals: C.S) Cassà de la Selva. C) Calonge. P) Palamós. S.C) Santa Cristina
d ’Aro. C.P) Castell-Platja d ’Aro. S.F) Sant Feliu de Guíxols. LL) Llagostera. T) Tossa.

Situat a 272 m. sobre el nivell del mar, es troba en lloc dom inant.
Es veu, en una volta completa, la badia de Sant Antoni-Palamós; el Puig
Ses Forques (on es troba el menhir del mateix nom); la muntanya de Sant
Sebastià; el Puig Cargol; un petit sector de la serra Rodes-Pení (Pirineu);
els masos Crosos i Alenyà; des del Coll de la Ganga fins més enllà del
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Puig d ’Arques; Vallvanera; Puig del Mas Nou; turó del Mas Ros (on es
troba el menhir del mateix nom); Puig de Belliu (on es troba el menhir
del mateix nom) i Puig Palet, entre d ’altres de no tant importants.
Per coordenades: 46°34’07” latitud nord i 5°04’11” longitud est.
El terreny on es troba ubicat el menhir pertany, des de principis de
segle, a la família del Sr. Joan Frigola de Palafrugell.
Dista 40 m. del camí que, en direcció norest, es dirigeix al puig Casa
demont, pel costat dels camps superiors del mas Mont, i antigament arri
bava al torrent de Folc. És lloc de bosc de suredes i pins clarians. En
línia recta està a 300 m. al noroest del mas M ont, a 350 m. a l’oest de les
ruïnes de Can M argarit i a 1100 m al norest de la Torre de Castell-Barri
(fig.2).
S’hi pot accedir per la carretera local que surt de Calonge i va en
direcció a Romanyà de la Selva i Llagostera. En arribar a la urbanitza
ció mas Ambrós es puja a la seva part més alta fins a trobar el dipòsit
d ’aigua. Ací acaba la carretera enquitranada i comença un camí de terra
que, passant pel mas M ont, continua cap al Puig Casademont. Abans
de deixar els camps superiors d ’aquesta casa de pagès, a 65 m. d ’un pal
de fusta que sosté fils de conducció elèctrica, cap a l ’est, hi ha un petit
pujol en form a d ’esquena d ’ase. En el punt més enlairat és on hi ha el
menhir fal.liforme caigut, molt ben conservat, orientat al N 20°0 segons
l’eix major.
Pel que fa a la seva constitució litològica, es tracta d ’una granodiorita de color gris, semblant a les que, amb formes bolars, es troben vessant
avall, a uns 200 m. de distància, d ’on probablement procedeix.
Amida 2,30 per 0,83 per 0,65 m. totals i el seu cercle màxim 2,37 m.
La base és quasi circular de 0,70 per 0,60 m.
A la seva part visible hi ha, segures, 50 cassoletes aïllades i 10 de dub
toses, totes a la cara superior. També a la base n ’hi ha dues de molt sen
ceres. No sembla que la cara lateral que ara li serveix de base, tingui cas
soletes. Totes tenen de 3 a 5 cm de diàmetre i de 1 a 2 cm. de profunditat
i són colonitzades la m ajor part per molses i liquensO).
Pel seu tipus arquitectònic i per la seva semblança amb altres de la
comarca podem deduïr que fou plaçat vers el 3000-2500 a.C.

(1) A mig camí, entre aquest m enhir i el mas M ont seguint la carena, hi ha una altra pedra
allargada de 1,70 per 0,63 per 0,42 m i de cercle màxim 2m. Convenientment descalçada i gira
da no va ésser possible distingir en ella cap cassoleta.
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Fig. 2. Situació del menhir en el terme de Calonge: 1) Em plaçam ent del m onum ent megalí
tic. 2) Mas M ont o Forn del Vidre. 3) Ruïnes de Can M argarit. 4) Puig de Casadem ont. 5) Ur
banització del mas Ambrós. 6) Camps de cultiu del mas M ont. 7) Camí del mas M ont a
Castell-Barri.
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Foto 1. Cara oriental del m enhir caigut del mas M ont, on es veu en tota la seva llargària.
Fotografia obtinguda el dia que el m enhir va ser localitzat.

Foto 2. Visió de la base i cara superior del menhir, de composició granodiorítica, del mas
M ont. Fotografia obtinguda en posició nord-sud.

Foto 3. Costat occidental del menhir del mas M ont on es pot apreciar la diferent litologia
de la roca que li serveix de basament.
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LES COVES DE CAN ROCA
DE MALVET
(Santa Cristina d’Aro)
PER

ASSUMPCIÓ TOLEDO
BIBIANA AGUSTÍ
LLUÍS ESTEVA

El febrer del 1976 Enric Vicens descobrí el jaciment. Poc després, el
grup que treballava pel Museu Municipal de Sant Feliu de Guíxols l’ex
cavà. L’equip era form at per Lluís Esteva, Josep Escortell, Joan i Nèstor
Sanchiz, Jordi Miralles i l’esmentat Vicens.
Encara que en diem coves, en realitat eren abrics o cavitats plaçades
en un caos granític. Entre els blocs del conjunt hi ha diferents espais co
berts o semicoberts: almenys dos d ’ells foren usats com a lloc d ’enterra
ment. Són cavitats irregulars, no fetes per l ’home, sinó que aquest les
utilitzà tal com va trobar-les a la naturalesa; en tot cas, només en m odi
ficà quelcom l ’estructura secundària per tal d ’adaptar-les millor a la no
va finalitat funerària.
Per anar al jaciment des de Sant Feliu, cal passar Santa Cristina i,
a la sortida, just després del pati de Suberolita, hi ha, a la dreta, una
carretera que va a l’extensa urbanització de can Roca de Malvet. Les co
ves són dins de la parcel.la núm 24 (Villa Feli). L’actual propietari desco
neixia que part del bosc/jardí del seu xalet havia servit de lloc d ’enterra
ment. Per això l’aspecte que l’indret tenia és quelcom canviat, però el
caos granític continua dempeus.
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Fig 1. Situació de les coves de Malvet.

Fig 2. En el caos granític que s ’entreveu entre la vegetació que el cobreix, hi ha les coves
Malvet 1 i 2. Fotografia obtinguda l’any 1976; ara, a l’esquerra, s’hi alça el xalet «Villa Feli»
construït a la parcel.la núm 24 de la urbanització del mas Roca de Malvet. A uns 300 metres
d ’aquest indret es troba el sepulcre de corredor del Mas Bousarenys.
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Les coves disten uns 300 metres del sepulcre de corredor del Mas Bou
sarenys, situat just al darrera del xalet construït dins la parcel.la núm
92 de la mateixa urbanització.
Per coordenades: 41°49’58” latitud nord i 6 °4 r2 2 ” longitud est en
el m apa de l’Institut Geogràfic i Cadastral, full 366 del 1950.
LES CGVES
MALVET 1

Vam començar l’excavació per aquesta cova. Amida 4 per 1,5 per 0,8
m, mides màximes, car l’abric és ben irregular, delimitat per un conjunt
de roques naturals.
Hom podia entrar-hi per tres indrets, el millor dels quals mira a po
nent; els altres són orientats al sud-oest i a llevant, respectivament.
Vam començar a trobar ceràmica als 20 cm de fondària; n ’hi havia
més a la part central que a la perifèria. Els fragments eren separats, això
és, els immediats no coincidien i no permetien esser ajuntats.

Fig 3. Detall dels blocs granítics entre els quals es troben les dues coves del mas Roca de
Malvet. La fotografia recull l’aspecte d ’una de les entrades de la cova Malvet 1.
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MALVET 2

Es troba a uns 2 m al nord-oest de la cova núm 1 i també és orienta
da a ponent.
La cavitat amida 2 per 1,5 m, però la part principal, que serví de lloc
d ’enterrament, té forma més o menys circular de 50 cm de diàmetre i
no era centrada, sinó més cap a l’interior perquè així quedava aixoplu
gada sota la gran pedra que li servia de paraigua. La cavitat que conte
nia els ossos era delimitada per pedres no massa grans —si exceptuem
els blocs del caos— descuradament col·locades, potser posades pels que
utilitzaren el lloc com a sepultura (fig 5).
Vam començar a trobar ossos quan havíem arribat a 30 cm de fon
dària. N ’hi havia bastants, com veurem a l’estudiar les restes humanes.
Per això, entre nosaltres, en dèiem la «cova dels ossos».
Crida l’atenció la presència i abundància de restes humanes en una
cavitat tan petita. Quan un de nosaltres (Esteva) excavà dòlmens i coves
semblants a les de Malvet, va anotar l’absència constant d ’ossos, car no
més en trobà petits fragments; les úniques peces que recollí eren les dentàries, les que millor es conserven. En canvi a la cova que estem descri-

Fig 4. Excavació de la cova Malvet 2 dita dels Ossos; és plaçada entre blocs granítics, un
dels quals li serveix de coberta, com es veu a les fotografies.
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Fig 5. Interior de la cova Malvet 2 a mig excavar. Sota dels blocs granítics, un conjunt irre
gular de pedres delimita un enterram ent més o menys circular d ’uns 50 cm de diàmetre. Al fons
es veuen alguns ossos llargs entre arrels dels arbres i arbustos propers, que dificultaven l’exca
vació. La fotografia —no gaire bona— dem ostra que qualsevol abric o catau era utilitzat com
a lloc d ’enterram ent. Pere Caner ja ho havia comprovat a les muntanyes de Calonge.

vint —en un context igualment granític— la im portant presència d ’os
sos resulta inusual, o millor, excepcional.
En preferència, la ceràmica fou trobada dins de la cavitat de 50 cm
de diàmetre, no en el seu centre, sinó a la part més reculada, ben bé sota
la pedra que feia de coberta.
El punxó va ser trobat junt amb les dues puntes de fletxa, també a
una fondària de 30 cm, però del costat contrari, és a dir, a tocar la pedra
d ’entrada, que té una inclinació d ’uns 30°. El gratador era a 15 cm a so
ta d ’on havíem trobat el punxó. En total, el jacim ent tenia 60/80 cm de
potència (recordem que era irregular).
MATERIALS TROBATS
MALVET 1

Únicament ha proporcionat fragments de ceràmica que, en general,
són cuits a foc oxidant i presenten les superfícies descurades. Per tant,
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només consignarem les excepcions. Tots els fragments tenen desgreixant
form at per grans irregulars de quars, feldespat i mica.
Els més interessants són:
Bol hemisfèric de llavi arrodonit i fons convex. Diàmetre de la boca,
18 cm; alçària, 11; gruix de les parets, 8 mm. M arcat RM.1-7 (fig 6,1).

Fig 6. Ceràmica trobada a la cova Malvet núm 1. Pertany a tres m oments ben diferenciats:
el fragment núm 2, amb m otius incisos, al Neolític Antic-Epicardial (5000-4500 aC); el bol he
misfèric de llavi arrodonit i fons convex (núm 1) al Calcolític (2200-1800 aC), i la ceràmica acanalada (núms 6 i 7) al Bronze Final (1200-650 aC).
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Fragment d ’un vas globular decorat amb motius incisos: dues ratlles
paral·leles horitzontals; per sota, a l’esquerra, nou ratlles paral·leles ver
ticals; a la part superior de la seva dreta, dues línies horitzontals de pe
tits traços incisos. Gruix de la paret, 9 mm. Les ratlles horitzontals i els
petits traços incisos han estat fets amb un instrument punxegut; les nou
ratlles verticals, amb un instrument rom. M arcat RM. 1-1 (fig 6,2).
Fragment ceràmic amb mugró —més o menys rectangular— aplicat.
Gruix de la paret, 12 mm. M arcat RM.1-4 (fig 6,3).
Fragment de la vora d ’un vas: parets rectes amb llavi engruixit, deco
rat amb incisions profundes que comencen a la meitat superior del llavi
i es perllonguen cap endavant. Gruix del vas, 10,8 mm. M arcat RM.1-3
(fig 6,4).
Fragment d ’un vas decorat amb un cordó incís aplicat a la inflexió
vora/cos. Gruix de la paret, 6,8 mm. M arcat RM. 1-2 (fig 6,5).
Fragment decorat amb acanalats paral.lels horitzontals. Gruix de la
paret, 6,7 mm. Superfícies —interior i exterior— polides. Marcat RM.1-5
(fig 6,6).
Fragment decorat amb acanalats horitzontals paral.lels; per sota es
veu un traç incís que podia haver form at part de tota una filera decora
da semblantment. Cuit a foc reductor. Gruix de la paret, 6 mm. Superfí
cies polides. M arcat RM.1-6 (fig 6,7).
MALVET 2

Aquest abric ha proporcionat diferents tipus de material:
C E R À M IQ U E S

Excepte en els casos que s’indica, els fragments ceràmics són cuits
a foc oxidant i presenten les superfícies descurades. El desgreixant acos
tum a a ser form at per grans irregulars de quars, feldespat i mica, excep
te en els frags 3, 13, 14, 15 i 22 que són regulars.
Fragment d ’un vas de cos globular i llavi aprim at. Diàmetre de la
boca, 14,2 cm; gruix de la paret, 6 mm. Decorat amb la tècnica de la
incisió, presenta un motiu de ratlles verticals paral·leles, tancades dins
d ’un rectangle; l ’instrument emprat tenia la punta roma (figs 7,1 i 7a,1).
Fragment de la vora d ’un vas; parets rectes i llavi pla. Diàmetre in
cert. Decorat amb dues tècniques i motius diferents: de dalt a baix pre
senta dues línies horitzontals i paral·leles aconseguides amb impressió
de corda; immediatament per sota té una sèrie de petits traços verticals
incisos que parteixen d ’una línia horitzontal també incisa; després d ’una
banda d ’l,5 cm d ’amplada lliure de decoració, torna a tenir una línia im
presa de corda com les anteriors. M arcat RM. 2-6 (figs 7,2 i 7a,2).
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Fig 6a. Fotografia que reprodueix la peça núm 2 de la fig 6: ceràmica amb m otius incisos
del Neolític A ntic/Epicardial (5000-4500 aC).

Fig 6b. Fotografia que reprodueix les peces núms 6 i 7 de la fig. 6: ceràmica acanalada del
Bronze Final (1200-650 aC).
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Fragment d ’un vas; vora de parets lleugerament còncaves i llavi arro
donit. Diàmetre de la boca, 16 cm; gruix de la paret, 8 mm. Superfícies
polides, tant les interiors com les exteriors (fig 7,3).
Fragment d ’un vas amb cordó incís aplicat a la inflexió vora/cos. Les
parets tenen 4 mm de gruix (fig 7,4).
Fragment decorat amb la tècnica de la triple incisió. Motiu: dues lí
nies horitzontals paral·leles. Gruix de les parets, 7 mm. Superfícies poli
des. Mercat RM.2-7 (figs 7,5 i 7a,5).
Fragment d ’un vas de parets rectes i llavi pla. Diàmetre de la boca,
12,6 cm; gruix de les parets, 3 mm. M arcat RM.2-8 (fig 7,6).
Fragment de base plana que presenta un lleuger abombam ent a l ’in
terior. Diàmetre de la base, 3,5 cm; gruix de les parets, 7 mm (fig 7,7).
Fragment d ’un vas de fons convex. Superfície exterior polida; la in
terior és grollera. Gruix de les parets, 9 mm. Correspon a un vas d ’uns
20 cm de diàmetre de la panxa (fig 7,8).
Fragment d ’un vas de vora exvasada. Diàmetre de la boca, 19 cm;
gruix de les parets, 9 mm. Superfícies —interior i exterior— polides
(fig 7,9).
Fragment d ’un vas de parets convexes i llavi pla. Diàmetre de la bo
ca, 30 cm; gruix de les parets, 9 mm. Superfície exterior polida; la inte
rior és grollera (fig 7,10).
Fragment d ’un vas de parets còncaves i llavi pla. Diàmetre de la bo
ca, 22 cm; gruix de les parets, 6 mm. Ambdues superfícies són polides
(fig 7,11).
Fragment d ’un vas de parets còncaves i llavi engruixit. Diàmetre de
la boca desconegut (fig 7,12).
Fragment de la vora d ’un vas amb bisell molt suau; pertany a un vas
obert, probablement un plat/tapadora. Diàmetre de la boca, descone
gut; gruix de la paret, 5 mm. Superfícies polides (fig 7,13).
Fragment d ’un vas de vora bisellada; diàmetre de la boca, 14,8 cm;
gruix de les parets, 9 mm. Superfícies polides (fig 7,14).
Fragment d ’un vas de vora bisellada. Diàmetre desconegut; gruix de
la paret, 5 mm. Superfícies polides (fig 7,15).
Fragment d ’un vas de vora bisellada. Diàmetre de la boca, 15 cm;
gruix de les parets, 6,5 mm; superfícies polides (fig 7,16).
Fragment d ’un vas de cos globular; parets còncaves i llavi aprim at.
Diàmetre de la boca desconegut; gruix de les parets, 8 mm. Sembla que
tenia decoració acanalada paral.lela a la vora, però el fragment és tan
malmenat que és difícil assegurar-ho (fig 7,17).
Fragment d ’un vas decorat amb aplicació de cordons múltiples i pa63
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Fig 7. Ceràmica trobada a la cova Malvet núm 2. El fragment núm 1, decorat amb inci
sions, és característic del Neolític Antic-Epicardial; els núms 2 i 3 (una vora d ’un vas decorat
amb la tècnica de la impressió i la incisió, i l ’altre, també una vora però d ’un gobelet llis) són
típics del Calcolític; pertanyen, en canvi, al Bronze Final el fragment núm 5 decorat amb triple
incisió, els fragments de vores bisellades, núms 13-16, i el fragment decorat amb acanalat, núm 17.
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Fig 7a. Fotografia que reprodueix les peces núms 1, 2 i 5 de la fig 7. Núm 1: ceràmica incisa
del Neolític A ntic/Epicardial (5000-4500 aC). Núm 2: vora d ’un vas decorat amb la tècnica
de la impressió i la incisió, típica del Calcolític (2200-1800 aC). Núm 5: fragment decorat amb
triple incisió, del Bronze Final (1200-650 aC).

ral.lels. Gruix de les parets, 12 mm. Tampoc no podem assegurar si es
tracta de cordons llisos, impressos o incisos, perquè el fragment és molt
rodat (fig 7,18).
Fragments de dos vasos carenats. Gruix de les parets, 5 mm; superfí
cies polides. La núm 20 té un acanalat que decora la carena (figs 7,19
i 7,20).
Fragment de base plana. Diàmetre, 12 cm; gruix de les parets, 10 mm.
Cuit a foc reductor. Superfícies grolleres (fig 7,21).
Fragment de base umbilicada. Diàmetre, 2 cm; gruix de la paret, 5
mm. Cuit a foc reductor. Superfícies polides (fig 7,22).
Ultra els fragments dibuixats, se’n recolliren 19 més que tenen for
ma: 2 de bases planes, 2 de vora de vas exvasat semblant a la form a núm
9, 9 de vores de parets rectes i llavi pla, 2 de vores de parets convexes
i llavi arrodonit, 1 de vora de parets còncaves i llavi arrodonit, 2 de vores
bisellades i 1 amb arrancam ent de nansa de cinta.
A més a més, 210 fragments informes.
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Sageta de sílex blanc amb aletes i peduncle, retocada per ambdues
cares; té una aleta trencada. Mides: 3 per 2 per 0,5 cm (figs 8,2 i 8b,2).
Sageta de sílex beix amb aletes i peduncle, retocada per ambdues ca
res; té una aleta i el peduncle trencades. Mides: 2,3 per 1,9 per 0,6 cm
(figs 8,4 i 8a,4).
Làmina de pòrfir quars-monzodiorític, sense retoc. Mides: 4,5 per 1,8
per 0,5 cm (fig 8,1).

Fig 8. Materials trobats a la cova Malvet núm 2: Dues puntes de sageta de sílex amb aletes
i peduncle (núms 2 i 4); una destraleta pulim entada (núm 6); un gratador de sílex (núm 3);
un punxó de coure (núm 9) i els sílex restants (núms 5,7 i 8) són peces típiques del Calcolític
(2200-1800 aC). Dibuixos de Nèstor Sanchiz.
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Raspador de forma ovalada, sílex gris. Mides: 2,6 per 1,9 per 0,6 cm
(figs 8,3 i 8a,3).
Destraleta pulimentada d ’esquist quarsos, color verd fosc. Mides: 2,6
per 2,4 per 0,7 cm (figs 8,6 i 8a,6).
Làmina de sílex blanc sense retocar. Mides: 2 per 1,6 per 0,2 cm (fig
8,5).
Làmina de sílex blanc sense retocar. Mides: 3 per 1 per 0,2 cm (figs
8,7 i 8a,7).
Fragment triangular de sílex blanc sense retocar. Mides: 1,5 per 1 per
0,3 cm (fig 8,8).
Raspador sobre làmina de sílex beix, retoc abrupte. Mides: 2,3 per
1,4 per 0,3 cm (fig 9,1).
Làmina fragmentada de sílex blanc. Mides: 1,8 per 0,7 per 0,3 cm (fig
9,2).
Làmina de sílex blanc amb retocs en un lateral. Mides: 3,8 per 1,2
per 0,5 cm (fig 9,3).

Fig 8a. Fotografia que reprodueix les peces núms 2, 3, 4, 6, 7 i 9 de la fig 8 i les núms 1
i 4 de la fig 9, típiques del Calcolític (2200-1800 aC).
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Fig 9. Materials trobats a la cova Malvet núm 2. Raspador de sílex (núm 1); peça sobre quars,
varietat jaspi, amb retoc en un lateral (núm 5), i làmines de sílex (núms 2-4), propis del Calcolític.
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Làmina de sílex blanc sense retocar. Mides: 3 per 1 per 0,4 cm (fig
9,4 i 8a,4).
Peça sobre quars, varietat jaspi, poc corrent acíO), amb retoc en un
lateral. Mides: 4,5 per 3 per 1,2 cm (fig 9,5).
O BJECTE M E T À L .L IC

Punxó de coure, secció quadrada, amb doble punta, bé que falten amb
dós extrems. Mides: 11,5 cm (quan era sencer, potser 12) per 0,4 per 0,4
(figs 8,9 i 8a,9).
L’anàl.lisi efectuada al Laboratoire d ’A nthropologie, Prehistoire, Prothistoire et Quaternaire Armoricains: Equipe de Recherche du C.N.R.S.
núm 27, Universitat de Rennes, signada per J.R.Bourhis, amb data del
9 de desembre de 1980, donà els següents resultats:
Cu
(99)

Sn
-

Pb
As
Sb
0,001 0,003 tr

Ag
0,10

Ni
Bi
Fe
0,002 0,002 0,50

Zn
0,05

Mn
0,002

Les impureses han estat qüantificades per espectrografia d ’arc; la quan
titat de coure ve donada per diferència.
- tr: inferior a 0,001 °7o; -: no detectat.
La tija és doncs, de coure pur, però conté traces notables d ’argent,
de ferro i zenc; les altres impureses apareixen com a traces molt febles.
Els «coures» Calcolítics o de l’Edat del Bronze contenen, de vega
des, quantitats notables d ’arsènic.
R E ST E S Ò SSIE S H U M A N E S

El procés per l’estudi de les restes òssies humanes de la cova Malvet
ha consistit, en primer lloc, en el rentat del material, per poder ser iden
tificat i inventariat a continuació. En la fase d ’inventariat s’han pres aque
lles mesures antropològiques que han estat possibles i s’han anotat totes
les observacions que podien ser d ’interès.
Un cop inventariat el material s’han calculat percentatges, s’ha bus
cat el nombre mínim d ’individus i també s’han rescatat detalls que ens
informen de l’edat i el sexe d ’aquests individus.
Les restes es troben en molt mal estat de conservació, amb una pro
porció de fragmentació de 9 a 1. D ’un total de 594 elements ossis, hi ha
un 94,5% de restes fragmentades enfront d ’un 5,5% de restes senceres.
Aquest alt grau de fragmentació dificulta força l’obtenció de resultats
antropològics satisfactoris, tant pel que fa a la identificació com pel que
fa al diagnòstic de sexe, edat i patologies.

(1) Agraïm al doctor Lluís Pallí la classificació dels materials següents: fig 8,1, fig 8,6 i fig 9,5.
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El fet que totes les parts de l’esquelet hi són representades, fragmen
tades o no, ens inform a que els enterraments foren complets i, probable
ment, primaris.
El càlcul de nombre mínim d ’individus s’ha realitzat fent un recompte
de les freqüències absolutes de totes les fraccions òssies, diferenciant la
teralitat. La freqüència més alta l’han donada les fraccions diafisàries
distals d ’húmer dret, amb un total de 10. Per tant, el nombre mínim d ’in
dividus és de deu.
Quant a l’edat, la totalitat de les restes òssies correspon a individus
adults, que havien ja superat el creixement dels ossos i les seves soldadu
res epifisàries. També els mentons ben formats i les apòfisi geni de les
mandíbules confirmen aquesta dada, així com alguna de les sutures cra
nials que ha pogut ésser identificada.
Les peces dentals, però, informen que almenys un dels individus era
jove, ja que les corones de dues molars es troben en procés de formació.
Una d ’elles correspon a una tercera molar i l ’altra no ha estat identifica
da. Això ens dóna una edat aproximada entre els 18 i els 35 anys per
a l ’individu en qüestió. També comptem amb la presència de dos frag
ments mandibulars —un dret i l ’altre esquerre— que han sofert reabsor
ció alveolar de peces dentals, en concret de M2 en el costat dret i de P2,
M l, M2 i M3 en el costat esquerre. Com que aquests dos fragments po
den molt bé correspondre a un sol individu, es podria tractar d ’un indi
vidu senil.
Les mesures preses no ens donen cap informació d ’importància, ja
que el nombre total no permet d ’establir equivalències o de fer com para
cions, ni molt menys aconseguir el càlcul d ’índexs.
En relació al sexe, únicament alguns caràcters cranials com la pre
sència d ’una glabela (grau 2 de Broca) i arcs superciliars prominents i
una protuberància occipital externa, també prominent (grau 3 de Bro
ca), són caràcters normalment atribuïts al sexe masculí. De la mateixa
manera, la presència d ’un arc orbitari suau i una protuberància occipital
externa suau (grau 1 de Broca) són indicadors del sexe femení. Això vol
dir que, probablement, almenys un dels deu individus correspon a un
home i un altre a una dona sense que es pugui conèixer el sexe de la resta
d ’individus.
Quant a les patologies, no s ’ha observat cap cas entre el material ossi, ni tampoc casos de càries entre el material dentari, a excepció de les
reabsorcions dentals, que normalment són el resultat final d ’un procés
de càries.
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Taula de peces dentals:

PARAL.LELS ALS MATERIALS DE MALVET
L’estudi dels materials procedents de les coves Malvet 1 i 2 acredita
la utilització de les cavitats en tres moments diferents:
N EO LÍTIC A N TIC -EPIC A R D IA L (5000-4500 aC)

Els dos fragments decorats amb incisions [un de Malvet 1 (fig 6,2)
i l’altre de Malvet 2 (fig 7,1)] són atribuïbles a aquest període que es ca
racteritza per ceràmiques decorades amb pinta o incisions i presenta for
mes globulars. Motius incisos semblants es troben en vasos de l ’assenta
ment a l’aire lliure de Puig Mascaró (Torroella de M ontgrí) i a la cova
del Pasteral (la Cellera de Ter) (TARRÚS 1981, pp 33-58 i 1982, pp 143-155);
també hom trobà un fragment epicardial a la Barraca de n ’Oller, en el
conjunt de cavitats o abrics de Calonge (TOLEDO & AGUSTÍ 1987, pp
11-41).
CALCOLÍTIC (2200-1800 aC)

El bol hemisfèric de Malvet 1 (fig 6,1) és corrent en els enterraments
del Neolític Final/Calcolític, tant si són coves com megàlits. N ’és un exem
ple representatiu el sepulcre de corredor del Mas Bousarenys, plaçat a
uns 300 metres de distància, a tocar la mateixa urbanització del mas Ro
ca (PERICOT 1950, p 63, ESTEVA 1957 p 233, TARRÚS 1985, pp 47-57).
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Malvet 2 ha proporcionat, d ’aquest mateix moment, un conjunt tí
pic i homogeni compost per objectes de diverses naturaleses:
— punxó de coure (fig 8,9 i 8a,9). La seva presència és habitual en
els aixovars dels sepulcres col·lectius. Segons Pericot, els que com el de
Malvet 2 tenen secció quadrada, apareixen a les comarques de l’interior
de Catalunya, Solsonès i Segrià, mentre que a l’Em pordà són més cor
rents els de secció circular o rectangular; no cita cap punxó que sobre
passi els 10 cm (PERICOT 1950, p 85). En canvi, al sud de França són
corrents a tots els grups calcolítics (Fontbuisse/Cam paniform e) els punxons de secció quadrada que sobrepassen els 10 i fins i tot els 15 cm (GUILAINE 1989, p 148).
— segetes amb aletes i peduncle (figs 8,2 i 4, i 8a,2 i 4). Són típiques
dels sepulcres col·lectius calcolítics; poden presentar lleugeres variants
en relació al tamany, la forma del peduncle i les aletes (PERICOT 1950,
pp 72-75, AGUSTÍ & ALTRES 1987, p 111, fig 79). S’en coneixen diver
sos exemplars procedents de jaciments de les Gavarres: costa d ’en Cirera
(Sant Feliu de Guíxols) i Romanyà de la Selva (ESTEVA 1957, p 211, 1958,
p 189 i 1977, pp 73, 81 i 83).
— destraleta polim entada (figs 8,6 i 8a,6). És freqüent en els aixo
vars calcolítics. Els paral.lels més propers es troben a la cova d ’en Pere,
en el mateix terme de Santa Cristina d ’Aro (ESTEVA 1986, pp 12-14; també
1957, pp 194-199 i 1958, pp 241-243) i als llocs sepulcrals del Montgrí:
Tossal Gros, Cau del Duc d ’Ullà i Cau de l’Olivar d ’en Margall (PERICOT 1939, pp 113-137, VERT 1981, pp 34-35).
— sílex. Podríem incloure ací tota la indústria del sílex i d ’altres
matèries.
— ceràmica. Els fragments propis d ’aquest moment són: el fragment
de vas decorat amb impressió de corda i incisions (fig 7,2 i 7a,2), el frag
ment de vora d ’un vas de parets lleugerament còncaves (fig 6,3) que re
corda la forma típica dels gobelets campaniformes (fig 7,3), i el fons convex
d ’un vas (fig 7,22).
BRONZE FINAL (1200-650 aC)

L’aparició de la tècnica de l’acanalat és ben documentada a C atalu
nya com a influència centre europea (Camps d ’Urnes) (GUILAINE 1972,
p 215, PONS 1984, p 121).
Els fragments recollits a Malvet 1, decorats amb aquesta tècnica, mos
tren el motiu més senzill: acanalats horitzontals i paral.lels (figs 6,6 i 6,7).
Altrament, la secció dels fragments no dóna cap informació sobre el perfil
del vas que decoraven. D ’aquest mateix moment són també la vora de
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corada amb incisions (fig 6,4), i el fragment decorat amb cordó imprès
a la inflexió vora/cos (fig 6,5). Ambdós representen les ceràmiques de
tradició Bronze Antic i Mig que acompanyaven les ceràmiques típiques
del Bronze Final.
La utilització de Malvet 2 durant el Bronze Final és testimoniada també
per fragments ceràmics: vores bisellades, una de les quals pertany pro
bablement a un plat/tapadora (figs 7,13-16); el fragment d ’un vas segu
rament amb un acanalat horitzontal (fig 7,17); els dos fragments de ca
rena, un d ’ells amb acanalats (figs 7,19 i 20); el fragment decorat amb
un cordó incís a la inflexió vora/cos (fig 7,4), i el fragmentí de base pla
na (fig 7,21). Però són els dos fragments —d ’una sola peça— decorats
amb la tècnica de la triple incisió (fig 7,5), els que ajuden a afinar la
cronologia, ja que aquesta tècnica apareix en un moment tardà del Bronze
Final: 950-750 aC (PONS 1984, p 121).
Els altres fragments ceràmics: vores no bisellades, base umbilicada
i fragment amb cordó múltiple, podrien pertànyer indistintam ent a un
o altre període d ’utilització.
FUNCIÓ SEPULCRAL DE LES COVES DE MALVET. JACIMENTS
SEMBLANTS
Les cavitats Malvet 1 i 2 s’afegeixen a uns exemples coneguts en al
tres indrets de les comarques gironines que han estat utilitzades com a
sepulcres en diferents moments de la Prehistòria. M algrat que en algu
nes d ’aquestes cavitats no s’hi han recollit restes humanes, se les creu
d ’ús funerari ja que la seva m orfologia i les dimensions reduïdes les fa
aptes per a sepulcres, però no per a llocs d ’habitació.
Jaciments semblants que coneixem:
A SANT FELIU DE GUÍXOLS (ESTEVA 1977, pp 76-83):
COSTA D ’E N C IR E R A

Restes humanes cremades, una sageta amb aletes i peducle, una sa
geta lenticular i un fragment d ’altra sageta.
COVA D EL M A S A S O L S

Les restes humanes cremades anaven acompanyades de dos vasos amb
mugronets aplicats, un vas amb nansa, dos punxons d ’os i un esquerdill
de sílex.
SE P U LC R E P A R A D O L M È N IC D EL M A S A S O L S

A la cavitat natural s’hi afegiren diverses pedres per tal d ’obtenir un
espai més protegit. Les restes humanes (6 peces dentals) foren trobades
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junt amb fragments d ’un vas campaniforme incís-pirinenc i d ’un esquerdill
de sílex.
A CALONGE (TOLEDO & AGUSTÍ, pp 11-41)

Es tracta d ’una agrupació de 21 cavitats que es troben entre els blocs
granítics. Foren excavades per Pere Caner. D ’entre elles hem de destacar
les quatre següents, en les quals es trobaren els materials que s’esmenten:
B A R R A C A D E N ’O L LE R

Un fragment de ceràmica epicardial amb tres ratlles horitzontals més
o menys paral·leles i, per sota, petits traços incisos.
COVA B O N A

Suministrà 31 botons prismàtics d ’os amb perforació en V, un pen
joll de petxina, un trapeci de sílex, un fragment de vas decorat amb un
cordó imprès i les restes de dos individus cremats.
SA G U ILLA

Fou utilitzada en dos moments: a) durant el Calcolític, al qual per
tanyen un conjunt de 208 botons prismàtics d ’os amb perforació en V,
30 botons prismàtics d ’os amb doble perforació en V, decorats amb cer
cles i un punt al centre, b) durant el Bronze Final, al qual pertanyen di
versos fragments ceràmics d ’una urna de vora exvasada, coll alt decorat
amb acanalats horitzontals i paral.lels, i carena viva decorada a la part
superior per mitjos cercles concèntrics.
Es localitzaren les restes de tres individus inhumats.
A V E L L A N A 1 RO CA B A C U N A L

Proporcionaren diversos fragments de bols d ’estil campaniforme in
cís pirinenc; no s ’hi trobaren restes humanes.
A SANTA COLOMA DE FARNERS (PONS, VILA & SA NCHIZ 1985, pp 59-70)

Probable ús sepulcral; no s’hi trobaren restes humanes. Materials del
Neolític Mig, Calcolític-Campaniforme i del Bronze Final.
A LA JO NQU ERA I CANTALLOPS (TOLEDO, EN PREMSA)
R O C D E L N A P O L IT À -L A JO N Q U E R A

A profitant l’aixopluc natural que ofereix un gran bloc de granit, dis
posaren una sèrie de grans pedres al davant per tal de delimitar un recin
te; de probable ús sepulcral, no foren trobades restes humanes. Els m a
terials ceràmics, escassos i molt malmenats, indiquen una cronologia del
Bronze Mig.
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X U L ·IM A N -C A N T A L L O P S

Probable ús sepulcral, bé que no proporcionà restes humanes. El lot
de vasos quasi sencers trobats pertanyen al Bronze antic i al Bronze Final.
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EMPLAÇAMENT DEL PALAU REIAL
DE PALAMÓS
PER

PERE TRIJUEQUE

El tretze de maig de 1554, Ferran Folc de Cardona, duc de Sorna,
comte de Palamós, baró de Bellpuig i de Calonge, i gran almirall del reg
ne de Nàpols, va fer donació al seu procurador, Joan de Canyellas, ciu
tadà de Barcelona, de tot l’edifici i terreny que antigament rebia el nom
de «lo palau del senyor compte». A l’escriptura, que es conserva a l ’Ar
xiu Històric de Girona, districte notarial de la Bisbal, secció de Palamós,
llibre núm 573, s’esmenta l’estat ruïnós en què es trobava, amb les parets
que foren enderrocades i cremades durant la presa i destrucció de Pala
mós pels turcs de Barba-rossa, l’any 1543.
Quan parla del lloc on era construït, el situa junt als murs de Pala
mós, a la plaça anomenada «Cambassa»0), que afronta per llevant amb
propietats de Pere Ropidera, fuster, i dels hereus de Nicolau Bertran, m a
riner; pel sud amb el «camí que va a la Caleta i al Mirador»; per ponent
amb el mar; i pel nord amb una propietat de Joan Canyet dels Molins,
mercader de la vila de Palamós.
La troballa d ’aquesta escriptura ha estat una fita important per a arri
bar a situar, per fi, l ’emplaçament de l ’antic Palau reial de Palamós, m o
tiu de discrepància entre els historiadors que, fins ara, l’han investigat.

(1) El trobo escrit de les següents formes: Cambassa, Cambasse i plaça d ’en Bassa.
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ANTECEDENTS
En el treball titulat E l Palau Reial de Palamós de l’historiador palamosí Lluís Camós i C abruja es fa un recull de tot el que hom coneixia
sobre el citat palau o casa forta. L’autor centra la investigació fonam en
talment a partir de documents de l ’Arxiu de la Corona d ’Aragó, i quan
es refereix al lloc on era construït, diu textualment: «No gaire més afor
tunades han estat les nostres investigacions per fixar el lloc precís del seu
emplaçament. Els documents no ens diuen altra cosa sinó que estava si
tuat enfront del mar. En Botet i Sisó, en el volum corresponent a la pro
víncia de Girona de la Geografia General de Catalunya, el suposa edifi
cat al cantó Sud de la població i en la part més alta d ’ella, i diem el su
posa, des del moment que no ens diu les rahons que té per a fer una
afirmació tant concreta sobre aquest particular». Així doncs, reconeix
que no pot situar-lo perquè no disposa de les dades necessàries. Efecti
vament, els documents fins ara coneguts, de l’Arxiu de la Corona d ’A ra
gó, a l’igual que els pergamins de l’Arxiu Històric de Palamós, no donen
cap mena de pista sobre l’emplaçament, si exceptuem que era edificat
enfront del mar.
La Gran Enciclopèdia Catalana®, referint-se al Palau reial de Pala
mós, diu que «Prop d ’on hi havia hagut el convent d ’agustins, al Pedró,
fou bastit el palau reial, ampli casal per a hostatjar el rei, que el 1329
fou confiat a Bernat Pallarès i posteriorm ent fortificat; fou completa
ment destruït el 1694 en l’atac de l’exèrcit francès dirigit pel general Noailles, que dom inà la vila fins al 1695». Realment, els francesos no varen
destruir el palau reial quan ens envaïren l’any 1694, sinó que enrunaren
la fortalesa o ciutadella, costruïda durant els segles XVI i XVII en el
lloc conegut com «Sa Punta» de Palamós, on actualment hi ha la «pe
drera» oberta quan fou construït el moll Nou. Aquesta fortalesa conte
nia, dins dels seus murs, el primer convent dels agustins i l’antiga cape
lla de Nostra Senyora de Gràcia. Totes aquestes construccions eren a uns
400 m del Pedró, on els agustins edificaren el segon convent a principis
del segle XVIII, o sia, uns anys després de la destrucció de la ciutadella
pels francesos. Per tant, hi ha hagut una confusió, car considera com
a Palau reial un conjunt d ’edificacions de construcció molt més recent.
RECULL-RESUM DE DADES HISTÒRIQUES
Abans de passar a descriure el procés emprat per localitzar el lloc
(2) Volum 11, pàg 195 (Edició de 1978).
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on era edificat el palau reial de Palamós i a fi de disposar de la inform a
ció necessària per a conèixer les seves fites històriques més im portants,
faig un petit resum, partint, entre d ’altres, de les dades recollides i publi
cades pel citat Lluís Camós i Cabruja.
—1277. El Palau Reial de Palamós ja era edificat quan el rei Pere II
el Gran va comprar el Castell de Sant Esteve de M ar i fundà Palamós
(«Palamors»).
—1286-1288. Arnau sa Bruguera, batlle de Palamós, donà compte de
les obres de conservació realitzades a la cambra del rei i a les torres i
mur del palau en el transcurs dels anys 1286, 1287 i 1288.
—1291. El rei Alfons encomanà la batllia i el palau de Palamós a Pe
re de Moyó i, un any més tard, l’establí al ciutadà de Barcelona, Guillem
Baster.
—1327. El rei Jaume II l ’anomenà hospitium sive palacium nostri
loci de Palamors i l’establí per un període de dos anys al ciutadà de Gi
rona Guillem Bru, i passà tot seguit (1329) a ser propietat de Bernat Pa
llarès i dels seus descendents.
—A l’últim terç del segle XIV, el rei Joan I l’anom enà palacium regium atque nostrum in loco de Palamós situm i, concretament el 1394,
Pere Pallarès, descendent de l’esmentat anteriorm ent, el va vendre, junt
amb el Castell de Sant Esteve de Mar, a Berenguer de Cruïlles.
—1407. Essent propietat de Bernat de Cruïlles, fill de Berenguer, va
succeir un incident interessant^). Els jurats de Palamós li demanaren les
claus del palau per recollir-s’hi els habitants de la vila, junt amb els seus
béns de valor, en cas de guerra o d ’atac de naus pirates. Es veu que era
un costum establert des de feia molts anys. Bernat de Cruïlles els contes
tà que no tenia cap obligació de donar les claus perquè posseïa el palau
en propietat i que tant ell com el seu pare l’havien fortificat per al seu
ús exclusiu, però, en atenció als habitants de la vila, estava disposat a
facilitar-los l’entrada en cas de perill. En aquest document que es con
serva a l ’Arxiu Històric de Palamós, es reafirma la seva situació enfront
del port i que havia estat construït abans de la fundació de la vila de
Palamós.
—A finals del mateix segle XV, quan per decisió del rei Ferran II,
la vila i batllia de Palamós es convertiren en comtat, el palau va passar
a ser propietat de qui en fou el primer comte, Galceran de Requesens,
i dels seus descendents.

(3) NARCÍS PAGÈS, Un incidente curioso, «Sem anario de Palam ós», 28-VIII-1884.

79

4

PERE TRIJU EQ U E

INVESTIGACIÓ DE L’EM PLAÇAM ENT
Així com Lluís Camós i Cabruja va adreçar-se a l’Arxiu de la Coro
na d ’Aragó i a l’Històric de Palamós a la recerca de documents referits
a la vila en general i al palau en particular, aquest treball es recolza en
els fons notarials del districte de la Bisbal, secció de Palamós, conser
vats a l’Arxiu Històric de Girona. Aquest fons conté més de sis cents lli
bres d ’escriptures dels notaris de Palamós que abasten des de l’any 1287
fins al 1873.
Les escriptures o contractes referents a la compra-venda de patis o
cases dins dels murs de la vila de Palamós són molt interessants per a
conèixer tot el procés de creixement de la vila i, en ells, es pot seguir de
molt a prop la construcció d ’habitatges i la formació de nous carrers.
Per això he recollit totes les referències que, d ’una m anera o altra, tenen
relació amb el palau, a fi de situar-lo definitivament en un plànol for
mat per a cadascun dels habitatges.
De l’anàlisi de l ’escriptura de donació del palau, esmentada al co
mençament d ’aquest treball, és possible treure’n conclusions. Cal desta
car el fet de la destrucció del palau, l’any 1543, durant el saqueig i incen
di de Palamós pels turcs de l’esquadra del lloctinent de Barba-rossa. Abans,
però, ja havia estat restaurat i pràcticament reedificat més d ’una vegada
en temps de Pere Pallarès i de Bernat de Cruïlles, segurament per pal.liar
l’acció destructora que la proximitat del mar havia provocat a les seves
antigues parets. A més a més, en el transcurs d ’alguna de les reparacions,
li havien afegit murs i fossats per a defensar-lo millor, d ’acord amb els
nous sistemes d ’atac. També és interessant constatar que el lloc on era
construït rebia el nom de «plaça de Cambassa» que, com veurem més
endavant, ha estat una peça cabdal per a localitzar el palau.
Primerament i abans d ’iniciar el procés de recerca del lloc on era cons
truït, cal identificar el «palau del senyor Comte», citat en l’esmentada
escriptura, amb el «palau reial» del temps de Pere Pallarès i dels Cruï
lles. Es tracta en realitat del mateix edifici?
Per poder arribar a aquesta conclusió cal recular a l’any 1497. Lla
vors, Galceran de Requesens, primer comte de Palamós, va establir(4),
dividit en solars, una part del «pati del palau» situat al lloc anom enat
«Cambassa». Foren afavorits els següents veïns de Palamós: Francesca,
vídua de Jaume Çefont, cirurgius; Joan Busot, mariner; Joan Ropidera,
fuster; Joan Puig, mariner; Vicenç Deusovol, mariner; Pere Saborit, bo-

(4) Arxiu Històric de G irona (AHG). Notaris de Palamós (NP), núm 546 (2/4/1497).
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ter, i Joan Bofill, ferrer. Tots aquests patis afrontaven, pel vessant de po
nent, amb el pati del palau o amb el propi palau i, per llevant o pel nord,
amb un camí públic. Un d ’ells també afrontava pel sud amb el m ur de
la vila. De fet formaven una «L» invertida que tancava el pati restant
del palau, pels vessants de llevant i nord. Es clar, doncs, que el palau
continua essent el mateix edifici esmentat en el fragment de l’escriptura
transcrita al principi, i el lloc escara rep el nom de «Cambassa».
Reculant encara més, fins a l ’any 1466, trobem que en Francesc H os
pital, mercader de Sant Feliu de Guíxols i aleshores senyor de la vila i
palau de Palamós, establí uns quants patis a diferents veïns de Palamós,
partint d ’unes propietats que posseïa al vessant de llevant de la seva casa
(palau)(5>. Francesc Hospital és pràcticament un desconegut a la histò
ria escrita de Palamós. No he trobat, per ara, esments d ’ell en cap dels
treballs d ’història palamosina. Va ser el senyor de Palamós desprès de
M artí Guerau de Cruïlles^) (últim de la casa dels Cruïlles que va pos
seir el domini directe de Palamós), i abans de Galceran de Requesens
(primer comte de Palamós). Abans, havia estat procurador de l’abat del
monestir de Sant Feliu de Guíxols i actuà de batlle de sac de les posses
sions que el citat monestir posseïa a les parròquies de Vila-romà i Vallllobrega. A partir de l’any 1456, va gaudir del domini de la vila de Pala
mós per compra feta a M artí Guerau de Cruïlles que l’havia adquirit,
el mateix any, m itjançant la compra d ’un censal, amb posterior empe
nyorament, al seu germà Guerau Gelabert de Cruïlles, anterior senyor
de Palamós(?).
Les propietats que Francesc Hospital establí varen ser assignades a
Pere Pomaton, sabater; Joan Ferrer, hostaler, i a Griselda, muller de Bernat
Carraro, mariner. Els tres patis afrontaven, pel vessant de llevant, amb
les corresponents cases dels establerts i per ponent, amb el fossat del pa
lau, m itjançant camí de nova creació. Francesc Hospital va fer especial
èmfasi que no podrien cerclar ni construir bassa ni cloaca, per decorum
i en atenció a la gent que anés al palau.
Totes les escriptures d ’establiment comencen amb el següent ritual
Noverint universi, quod Ego Franciscus Hospitalis mercator Sancti Felicis Guixellensis, dom inus Palatii de Palamosio et etiam dominus direc-

(5) AHG. NP, núm 531, (20/1/1466) (21/1/1466) (23/1/1466).
(6) AHG. NP, núm 29, (29/7/1456). Francesc Hospital diu posseir tots els dom inis directes
que foren de M artí Guerau de Cruïlles, sobre tota la batllia de Palamós.
(7) AHG. NP, núm 29, (10/3/1456). M artí Guerau de Cruïlles prengué possessió de la vila
de Palamós de m ans del seu germà Guerau Gilabert de Cruïlles.
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tus totia ville et punte de Palamosio... Encara que en les escriptures no
esmenta el nom «Cambassa», no crec que hi hagi cap dubte a afirm ar
que el seu palau és el mateix que més tard diu posseir Galceran de
Requesens.
Com he dit, Francesc Hospital havia rebut el domini de mans de Martí
Guerau de Cruïlles, successor, entre d ’altres, de Bernat i de Berenguer
de Cruïlles, senyors del Castell de Sant Esteve de Mar i del palau de Pa
lamós. L’últim, com he esmentat abans, l’havia comprat a Pere Pallarès
l’any 1394. Per tant, es veu clarament que el «Palau del senyor Comte»
és el mateix «Palau Reial» construït des d ’abans de la fundació de
Palamós.
CERCLES DE LOCALITZACIÓ
Per situar el Palau i poder relacionar el lloc on era construït amb l’es
tructura actual de Palamós, faré ús d ’un seguit d ’escriptures de compra venda i d ’establiment, que abasten des del segle XV fins a principis del
segle XVI. Amb les dades obtingudes i especialment amb les afrontacions corresponents, construiré un entramat de cases i patis, en mig del
qual hi haurà finalment el palau. Aquest entram at estarà form at per hi
potètics cercles concèntrics que correspondran, cadascun d ’ells, a dife
rents períodes d ’establiment o venda; essent, per tant, més recents en el
temps, com més a prop estiguin del palau.
El cercle exterior (fig 1) i per tant el més antic, es pot confeccionar
a partir de dues escriptures de venda, una de donació i les corresponents
als establiments atorgats per l’esmentat Francesc Hospital. Recordem que
varen ser afavorits, Pere Pom aton, Joan Ferrer i Griselda, muller de Ber
nat Carraro. Recordem també que els tres patis motiu dels establiments,
afrontaven pel vessant de llevant amb les corresponents cases dels agraciats. Ara, doncs, cal situar aquestes cases.
Fig 1, núm 1. Casa de M artí Fina (1429), que després (1456) fou de
Griselda, muller de Bernat Carraro. Els administradors i obrers de la ca
pella de Santa M aria de Palamós (església a partir d ’aquest any) varen
vendre la casa a M artí Fina. Afrontava per llevant amb el carrer M ajor
i per ponent amb el pati del palau (AHG.NP, núm 510, 25/6/1429; ven
da). El mateix M artí Fina la vengué a Griselda, muller de Bernat C arra
ro. Les afrontacions són les mateixes de l ’anterior, però el document afe
geix que pel sud hi havia una propietat dels hereus de Galceran Negrell
(AHG.NP, núm 29, març del 1456; venda).
Fig 1, núm 2. Casa de Galceran Negrell (1456), ja esmentat. Fou ve
nuda a Pere Pom aton (1466).
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Fig l, núm 3. M itja casa de Galceran Negrell (1440) que la va vendre
a Joan Ferrer (1456).
Fig 1, núm 4. Casa de Galceran Negrell (1440). Caterina, vídua de
Pere Negrell, donà en heretatge a la seva filla Constança, m itja casa que
era a prop del «Portal del Mar» de Palamós. Afrontava, per llevant amb
el carrer M ajor; pel sud amb el mur de la vila de Palamós; per ponent
amb el pati del palau; i pel nord amb l’altre meitat de la casa que era
del seu fill, Galceran Negrell (AHG. NP, núm 33, 1440; donació).
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Fig 1, núm 5. Pati de Griselda, muller de Bernat Carraro (1466), es
tablert per Francesc Hospital. Era situat a ponent de la seva casa (núm
1). Afrontava, per llevant amb la seva casa; pel sud amb el pati establert
a Pere Pomaton; per ponent amb el fossat del palau, però quedava un
espai per fer un carrer nou; i pel nord amb un altre pati (AHG.NP, núm
531, 20/1/1466; establiment).
Fig 1, núm 6. Pati de Pere Pom aton, sabater (1466). Com l ’anterior
li fou establert per Francesc Hospital. Afrontava, per llevant amb la seva
casa. La resta era igual a l ’anterior (íd, 21/1/1466).
Fig 1, núm 7. Pati de Joan Ferrer, hostaler (1466). També establert
per Francesc Hospital. Tenia les mateixes afrontacions que l’anterior,
menys per llevant que hi havia la seva casa (íd, 23/1/1466).
Comparant el contingut d ’aquestes escriptures es pot obtenir una pri
mera impressió del lloc on era construït el palau de Palamós. Era plaçat
al vessant de ponent del carrer Major, molt a prop del «Portal del
Mar»(8), la porta sud del sistema defensiu palamosí, en front del port.
El cercle del mig (fig 2) es forma a partir de les dades que figuren
en certes escriptures d ’establiment de patis atorgats per Galceran de Requesens l ’any 1497, i d ’altres escriptures de compra-venda de cases i pa
tis. Per ser més tardà que el cercle exterior, s’ha de considerar que les
afrontacions del vessant de ponent que citen el palau o el pati del palau,
eren plaçades més a prop seu que les del cercle exterior, o bé al mateix
nivell de les esmentades abans.
Fig 2, núm 5. Casa de Joan Resclosa, m ariner (1497), que fou de G ri
selda, muller de Bernat Carraro (1466), ja descrita.
Fig 2, núm 6. Casa de Joan Busot, m ariner (1497), que fou de Pere
Pom aton (1466), íd.
Fig 2, núm 7. Casa de Francesca, vídua de Jaume Çefont, cirurgio
(1497), que fou de Joan Ferrer (1466), íd.
Fig 2, núm 8. Casa de Joan Puig, m ariner (1497).
Els següents, del núm 9 fins el 18, foren establiments del comte de
Palamós, Galceran de Requesens.
Fig 2, núm 9. Pati de Joan Puig, m ariner (1497). Part del pati del
palau, situat al lloc anom enat «Cambassa». Afrontava, per llevant amb

(8)
Des de m olt antic, la vila de Palamós era travessada, de nord a sud, pel carrer M ajor
i quan es varen construir els murs de la vila, deixaren dues portes d ’entrada. Una, al nord, ano
m enada «portal de la Bassa», fent al.lusió a la bassa del molí construït a prop de l’actual carrer
Cervantes (es tracta de l’antic «molí d ’en Bernat Pallarès»). L’altra, al sud, anomenada del «portal
de Mar», era al final de la baixada que actualm ent enllaça el Carrer M ajor amb la «Planassa».
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la seva casa (núm 8), m itjançant un carrer; pel sud amb el mur de la vila;
per ponent i nord amb la resta del pati del palau (AHG.NP, núm 546;
2/4/1497, establiment).
Fig 2, núm 10. Pati de Francesca, vídua de Jaume Çefont, cirurgio
(1497), que més tard va ser de Joan Guinau (1531). Afrontava, per lle
vant amb la seva casa (núm 7), m itjançant un carrer; pel sud amb un
altre pati; per ponent amb el pati del palau; i pel nord amb el pati esta
blert a Joan (Resclosa) Busot (íd, 2/4/1497).
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Fig 2, núm 11. Pati de Joan Busot, mariner (1497), que després fou
de Salvador Mascort (1531) i de Pere Ropidera (1535). Afrontava, per lle
vant amb la seva casa (núm 6), m itjançant carrer; pel sud amb el pati
establert a Francesca, vídua de Jaume Çefont; per ponent i nord amb
le pati del palau (íd, 2/4/1497).
Pere Gotes (1531), corder, tutor de Rafael Busot (probablement fill
de Joan), el va vendre a Salvador M ascort, mercader de Palamós. Les
afrontacions ja no eren les mateixes degut al canvi de propietaris dels
patis veïns. Al sud tenia el pati de Joan Guinau i al nord la «botiga»
de Joan Bertran (AHG.NP, núm 56; 17/5/1531, venda).
Salvador M ascort (1535) el va vendre a Pere Ropidera, fuster, propie
tari del pati núm 13 (AHG.NP, núm 571; 22/6/1535, venda).
Fig 2, núm 12. Pati de Joan Resclosa, m ariner (1497), que després
(1531) fou de Joan Bertran (íd, 2/4/1497).
Joan Resclosa el va vendre a Joan Bertran, que hi edificà una «botiga».
Fig 2, núm 13. Pati de Joan Ropidera, fuster de Calonge (1497). Afron
tava per llevant i nord amb carrers; pel sud amb el pati establert a Joan
Resclosa; per ponent, amb el pati del palau (íd, 2/4/1497).
Fig 2, núm 14. Pati de Joan Bertran, patró de «llambí» (1497), que
el va vendre (1521) a Joan Alzines. Afrontava per ponent amb els hereus
de Vicenç Deusovol, mestre d ’aixa, i per la resta amb diferents carrers
(AHG.NP, núm 51; 6/4/1521, venda).
Fig 2, núm 15. Pati de Vicenç Deusovol, m ariner (1497). Estava plaçat a «Cambassa» i afrontava, per llevant amb Joan Bertran, mariner
i mestre d ’aixa; per ponent, amb la resta del pati, i pel sud i nord amb
carrers (AHG.NP, núm 546; 30/3/1497, establiment).
Fig. 2, núm 16. Pati de Pere Saborit, boter (1497), que després (1519)
fou de Pere Esteve, teixidor. Afrontava, per llevant amb Vicenç Deuso
vol, m ariner i mestre d ’aixa; per ponent, amb la resta del pati, i pel sud
i nord amb carrers (Id, 31/3/1497).
Fig 2, núm 17. Pati de Joan Bofill, ferrer (1497) i casa de M artí Oli
ver (1519) i d ’Antic Vidal (1562). Afrontava, per llevant amb el pati esta
blert a Pere Saborit; per ponent, amb un altre pati, i pel sud i nord amb
carrers (Id, 31/3/1497).
Eleonor, filla de Joan Bofill i muller de Jaume Guàrdies, mariner,
després d ’haver-hi edificat una casa, el varen vendre a M artí Oliver, m a
riner, l’any 1519. Afrontava per llevant amb Pere Esteve (abans, de Pere
Saborit); per ponent, amb Joan Ferrer, calafat, i pel sud i nord amb car
rers (AHG.NP, núm 50; 26/7/1519, venda).
Fig 2, núm 18. Pati d ’Antoni Godefra, mariner (1497), que després
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d ’haver-li estat establert, el va vendre a l’esmentat Joan Ferrer, calafat
(1497). Afrontava, per llevant amb Joan Bofill, corder; pel sud, amb el
pati de Joan Sabater, fuster, que l’havia comprat feia molt poc temps
a Joan Ferrer; per ponent i nord amb carrers (AHG.NP, núm 546; 1497,
venda).
Fig 2, núm 19. Pati de Joan Ferrer (1496), que després fou de Joan
Sabater (1497), d ’Eleonor Ferrer (1562) i de Joan Canyet dels Molins
(1562).
Eleonor Ferrer, vídua en primeres núpcies d ’Antoni Ferrer, mestre
d ’aixa, va vendre el pati —que era situat a la «plaça den Bassa»— a Joan
Canyet dels Molins. Afrontava, per llevant amb Antic Vidal, pescador,
i amb Guillem Bernat, bracer; pel sud amb Nicolau Canyet, fill del com 
prador, que abans fou d ’Antoni Sastre; per ponent amb el mur de la vi
la, m itjançant un carrer; i pel nord amb un altre carrer (AHG.NP, núm
97; 23/2/1562, venda).
Fig 2, núm 20. pati de Guillem Bernat (1562).
Fent la composició d ’afrontacions dels anteriors patis i cases és pos
sible cerclar completament el palau pels vessants de llevant i de
tram untana.
Per poder completar l’entram at de cases i patis i, a l’ensems, aconse
guir col.locar el palau al mig, és necessari confeccionar el cercle interior
(fig 3) en el qual hi havia les cases o patis situats entre el cercle del mig
i el propi palau.
Fig 3, núm 10. Casa de Nicolau Bertran, m ariner (1554), antic pati
de Joan Guinau (1531).
Fig 3, núm 11. Casa dels hereus d ’en Moret (1602), que abans era de
Pere Ropidera (1554).
Fig 3, núm 12. Casa de Joan Lleó, mercader (1602), anom enada la
«casa petita». La va vendre a Francesc Cadira, mariner (1602). A fronta
va, per llevant amb un carrer; pel sud amb la casa dels hereus d ’en M o
ret, que abans fou de Pere Ropidera; per ponent amb el palau, i pel nord
amb la casa d ’en Moret (AHG.NP, núm 166; 12/2/1602, venda).
Fig 3, núm 13. Casa d ’en Moret (1602).
Fig 3, núm 19. Casa de Joan Canyet dels Molins (1562).
Fig 3, núm 20. Casa de Guillem Bernat, bracer (1562).
Fig 3, núm 21. Solar d ’Antoni Sastre, m ariner (1517), que després fou
la casa de Joan Canyet dels Molins, mercader (1559) i del seu fill, Nico
lau Canyet (1559). Li fou establert per Lluís de Sedano, procurador de
Ramon de Cardona i d ’Elizabet de Requesens i de Cardona, comtes de
Palamós. Afrontava per llevant amb el carrer de «Cambassa»; pel sud
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amb les possessions dels comtes, o sia el palau; i per ponent amb el mur
de la vila. A l’escriptura d ’establiment hi ha una clàusula per la qual es
comprometia a no obrir finestres al mur (AHG.NP, núm 40; 10/10/1517,
establiment).
Joan Canyet dels Molins donà en heretatge al seu fill Nicolau Ca
nyet, la casa o casal que antigament fou d ’Antoni Sastre. Les afronta
cions eren, per llevant amb la «plaça d ’en Bassa»; pel sud amb el palau
de Joan Canyellas, procurador general del comte de Palamós; per po-
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nent amb el mur de la vila; i pel nord amb les cases de Joan Ferrer i de
Guillem Bernat, m itjançant un carreró (AHG.NP, núm 91; 12/6/1559,
donació).
Fig 3, núm 22. PALAU de Joan de Canyellas (1554). Ferran Folc de
Cardona, comte de Palamós, donà el domini directe de totes les seves
cases, que antigament anomenaven «el palau del senyor Comte», al seu
«fidel cavaller» Joan de Canyellas de Barcelona. Tot el conjunt, afronta
per llevant amb Pere Ropidera i amb Nicolau Bertran, mariner, ja mort;
pel sud amb el «camí que va al M irador i a la Caleta»; per ponent amb
el mar; i pel nord amb Joan Canyet dels Molins, mercader (AHG.NP,
núm 573; 13/5/1554, donació).
La superposició dels tres cercles (fig 4) dóna la posició exacta de l’antic
palau reial de Palamós. Pel que es veu, durant els dos primers segles se
güents a la fundació de Palamós, el palau gaudia d ’un extens pati que
s’estenia, per llevant fins arribar a l’actual carrer M ajor de la vila i pel
nord fins a la notaria i la capella de Santa M aria (actual església parro
quial). Pel vessant de ponent hi havia la paret rocosa que aleshores ’el
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separava del mar. Pel sud arribava fins el mur de la vila, separat per un
camí —ara inexistent— que anava des de la «caleta» (sota l’església) fins
el «portal del mar» —porta d ’accés al port— i al barri de l’Arenal o «drasenal», també anomenat «raval de Mar» (actual plaça de Sant Pere). Sem
bla, doncs, que en Botet i Sisó no anava desencaminat quan afirmava
que el palau era construït al vessant sud de la vila i arran del port.
Amb els anys, els senyors de Palamós varen atorgar establiments de
patis o solars per a la construcció d ’habitatges al voltant del palau i a
expenses del pati original. Al mateix temps es crearen els actuals carrers
de: les Notaries, Mauri Vilar, de l’Església, Aliada i la plaça del Forn
(antic pati del palau i «plaça de Cambassa» o «d ’en Bassa»). El carrer
Major, que travessava Palamós de nord a sud (des del Portal de «la Bas
sa» —actual Plaça dels Arbres— al del M ar —carrer Tauler i Servià—),
sembla que ja existia des de la fundació de la vila.
Ampliant el que he dit anteriorment, amb l’aportació de noves es
criptures, es pot arribar a cercar una visió molt més complerta del ves
sant nord del palau, situant l’església parroquial, el cementiri i la nota
ria i escrivania de Palamós. Però això seria feixuc per al lector perquè
com portaria relacionar i al mateix temps construir la corresponent te
ranyina de cases i patis. De totes maneres, no deixaré d ’esmentar-les al
margeW.
DESAPARICIÓ DEL PALAU
Els turcs de l’esquadra de Barba-rossa varen ferir de mort l’antic pa
lau de Palamós quan el 1543 el cremaren i enrunaren en part. El seu pro
pietari, el comte de Palamós, Ferran Folc de Cardona, en lloc d ’arranjar-lo,
el donà al seu procurador, Joan de Canyellas (1554), el qual no va poder,
o no va voler, tornar-li a donar l’esplendor de què havia gaudit segles
abans.
Els marmessors de Jerònima Canyellas, filla i hereva de Joan de Canye
llas, seguint el seu desig, varen vendre el palau o, més ben dit, les res
tes del palau, a la universitat dels homes de Palamós(10), segons consta
(9) Relació d ’escriptures emprades per a la confecció de la fig 5, (AHG. Notaris del distric
te de la Bisbal, secció de Palamós): Núm 560 (4/4/1520); núm 21 (14/4/1520); núm 562 (6/5/1522):
núm 13 (26/1/1428); núm 508 (26/1/1428); núm 510 (25/6/1429); núm 533 (20/1/1468); núm
49 (29/3/1518) i (16/6/1518), tres escriptures; núm 21 (14/4/1520); núm 531 (26/4/1535); núm
83 (31/10/1554); núm 85 (4/8/1556); núm 109 (12/12/1569); núm 111 (8/5/1571); núm 113
(3/8/1572) i (18/10/1572); núm 130 (29/11/1583).
(10) AHG.NP, núm 191; 7/6/1622. Escriptura de venda de part del palau a Jaum e Juny,
mercader de Palamós, per part dels jurats deia vila. S’esmenten les dades del testament de
Jerònima.
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en una escriptura del notari de Barcelona, Francesc Aquiles, datada el
dia 2 de desembre de 1615.
Aquesta compra, en lloc de ser un benefici per a la vila, només va
portar maldecaps als jurats de Palamós, ja que no en treien cap mena
de rendiment i en canvi havien de pagar cada any els interessos del prés
tec (censal) manllevat per fer la compra. Per això, en data 22 de maig
de 1622, els jurats de la vila, Francesc Roig, Joan Casanovas i Joan Va
lentí, convocaren tots els veïns en el pati del palauü1) i exposaren que
«..attès [que] la universitat de la present vila resta y està carregada en
dotse lliures de pensió de censal quiscun any, de la compra anys ha per
la matexa universitat de la casa dita lo palau, feta, y attès de aquella vui
no reb ninguna utilitat ni ha rebuda de dita compra ensà, y attès que
restant per dita universitat tot lo que es descubert en dit palau y del que
es cubert tot lo ambit ocupa una volta grassa hi ha feta en dit cubert
y hauria casa sufficient y bastant per obs y servei de dita universitat, y
atès finalment que de una partida de dita casa, ho palau, ço és, de lo
que es cubert de dita volta grassa, ho principi de agulla a ella contiguo
en avall, enves mitx jorn, se són oferts lo honorable Jaume Juny merca
der y Joan Vidal mestre de axa de dita vila, donarne a dita universitat
dos centas lliures barcelonesas de preu...», per tant, decidiren vendre la
part del palau que encara restava coberta als veïns de Palamós, Jaume
Juny i Joan Vidal, perquè edifiquessin una casa, imposant-los certes con
dicions pel que fa a l’obertura de portes i finestres. La resta del palau
va quedar com a pati i, quasi un segle més tard, es convertí en el «corral
i carnisseria de la vila», segons figura en el cadastre de l’any 171602).
Les afrontacions que figuren a l’escriptura de venda de la part cober
ta del palau, aporten dades molt interessants que no havien estat esmen
tades a les altres escriptures citades anteriorment. Textualment està es
crit certam partem dicti palatii... situs extramenia et in loco dicto dels
miradors... afrontatur ab orient in menia eiusdem vil/e et est patium dischopertuno, a meridie in honore nunch dicitur la casa valentina, camino
publico mediante, ab occidente in honore dicte universitatis que est la
plassa dels miradors, et a circio in honore dicte universitatis residuo...
Pel que es veu, el palau gaudia de murs pel vessant de llevant i, per po
nent, la plaça dels miradors el separava del mar (fig 5).

(11) AHG.NP, núm 191; 22/5/1622. Acta de l’assemblea.
(12) Arxiu municipal de Palamós. Cadastre de Palamós, 1716. Entre les propietats del C o
mú, hi figura la carnisseria, un cobert i un corral per a recollir el bestiar (pàg 51).
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CONCLUSIONS FINALS
L’antic Palau reial de Palamós fou construït abans de la fundació de
la vila i, en el decurs dels segles, va experimentar diverses modificacions
en la seva estructura inicial. Envoltat de murs i fossats, estava situat en
un lloc privilegiat de la vila, al cim d ’un petit prom ontori rocós, envol
tat pel mar en els vessants de ponent i sud, dom inant el prim itiu port.
Palamós va créixer lentament, agafant com a punt de referència el
palau reial. Així, els primers habitants de la vila varen construir els seus
habitatges al voltant del palau. Pel vessant de llevant, on es crearen els
actuals carrers Major, Tauler i Servià, Aliada (on hi havia antigament
la plaça de la vila) i Pagès Ortiz, i pel vessant nord, on edificaren la pri
mitiva capella dedicada a la Mare de Déu i també la casa de les notaries.
Més tard, a partir del segle XV, la vila es va eixamplar pel nord i es for
maren els carrers del Portalet (carrer de les Notaries i Roda), el de Dalt
(carrer Pagès i Ortiz), el dels Molins i, al vessant sud, s’edificaren les
primeres «botigues» junt el port, entre aquest i la «fontanella» (l’actual
plaça de Sant Pere i de la Catifa).
El palau fou definitivament destruït durant el sagnant atac dels turcs
de Barba-rossa (1543). El 1554 la propietat, que sempre havia estat del
rei o dels senyors de Palamós, va passar a un particular, Joan de Canye
llas, procurador del comte de Palamós. La seva filla Jerònima el va ven
dre als jurats de la vila, els quals, després de vendre la part que encara
restava coberta, es reservaren la part enrunada per a ús de la vila. Ac
tualment ocupa la part compresa entre el museu «El Cau», la plaça del
Forn, el carrer de les Notaries, el carrer del Canó i l ’avinguda Onze de
Setembre.
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Amb l’expulsió dels monjos benedictins guixolencs el 29 de juliol de
1835 i l’exclaustració general dels religiosos decretada pel Govern Mendizàbal poc després, es perdé el llibre necrologi del monestir on s’hi apun
taven, amb la data de la seva m ort, els elogis fúnebres dels abats i m on
jos del monestir, tant si n ’eren professos com si no n’eren. Aquest llibre
hauria estat molt interessant per a conèixer les dades biogràfiques i al
hora les obres i les virtuds de cadascun dels abats i monjos; per això la
seva pèrdua és molt sensible i irreparable. No obstant, hem intentat refer
aquest necrologi servint-nos principalment —però no únicament— dels
llibres d ’òbits de la parròquia del monestir, que sortosament s’han con
servat des del 1558(a). Hem de dir però, que aquests llibres només enre
gistren els òbits dels abats i monjos quan aquests han mort a Sant Feliu
—tant si eren professos com si eren conventuals—, bé que en molts ca
sos es fa un petit elogi de les virtuds del difunt, i s ’indica ultra la data
de la seva m ort i enterrament, si rebé els sagraments i a quin lloc de l’es
glésia fou sepultat. Per aquestes últimes dades veiem que fins al 1637

(a)
Els volums d ’Òbits conservats són: I (1558-1637); II (1621-79); III (1675-1707); IV (1708-48);
V (1749-85); VI (1786-1809); VII (1810-33); VIII (1833-51). Donem aquí les més expressives grà
cies al Sr. Rector, Mn. Pere M atam ala, per les facilitats que en tot m om ent ens ha donat per
a la transcripció de notícies d ’aquests llibres.
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els abats i monjos eren enterrats a la capella de la Santa Creu —avui
de St. Feliu —(b). Però a partir d ’aquest any ho foren en les tres tombes
fetes pel prior Narcís Bosser al sòl del presbiteri de l’altar major, de las
quals la del mig era reservada als abats. Entre 1749 i 1753 l’abat Josep
Tost traslladà les pedres d ’aquestes tres tombes, una a l’altar del Roser,
l’altra al de la Sta. Creu i la tercera al bell mig de la via sacra. En lloc
d ’aquestes pedres n’hi posà altres tres, de marbre, que féu venir de
Gènova(c).
També sabem que els llecs eren enterrats a las capelles del Roser i de
St. Benet. A partir del 1816 i per raó de la prohibició d ’enterrar dins les
esglésies parroquials, els monjos foren enterrats a St. Amanç, on pensa
ven establir el nou cementiri, fora de la vila, que a la fi no es féu en aquell
indret.
Les altres dades cronològiques dels abats des del segle XVI —fossin
o no professos del m onestir— i les dels monjos professos del monestir
guixolenc, que no es troben en aquests llibres d ’òbits parroquials les hi
hem incorporades d ’altres fonts històriques al nostra abast, com ara el
Llibre del Consell del monestir (1754-1832) i el Llibre de sagristia del P.
Narcís Llistosella, conservats a l’arxiu del monestir de M ontserrat; tam 
bé del meu llibre Historia de los abades del monasterio de Sant Feliu
de Guíxols (Siglos X-XIX), (St. F. de Guíxols 1982) i d ’altres articles meus
publicats a Àncora i a altres Ilocs<d). Amb tot, hem de dir que aquest
necrologi és incomplet per falta de dades, però és el més complet que

(b) El II llibre d ’ò b its (f, 98r) diu que el prior Narcís Bosser m anà fer al presbiteri de l’altar
m ajor «los tres carneros y él fue el primero que los estreno y està sepultado al lado del evangelio» (+ 1637).
(c) «Dispuso la hermosa balaustrada o barandilla y el enlosado del presbiterio, de m àrm ol,
que hizo venir de Gènova junto con las piedras de las tres sepulturas, para las cuales dio de
su depósito 103 libras y 15 sueldos... M andó llenar i levantar el terreno de las capillas del Rosa
rio y Sta. Cruz al igual del presbiterio con sus escalones y barandillas y hizo hacer las sepultu
ras que hay en estas capillas y otra en el cuerpo de la iglesia, poniendo en éstas las losas que
antes estaban en las del presbiterio», J.MASSOT i MUNTANER, Els abats de Sant Feliu (M ont
serrat 1971) 380.
(d) Per a més inform ació biogràfica dels monjos guixolencs mireu aquests articles meus:
M onjes ilustres de la abadia de San Feliu, a Àncora, n 1568 (17 d ’agost de 1978); Benedictins
fills de St. Feliu de Guíxols, Ibíd, n 1590 (18 de gener de 1979); Un guixolenc m ajordom de
M ontserrat, íbid, n 1598 (15 de març de 1979); Predicadors de Sant Feliu des de 1665 a 1814,
Ibíd n 1613 (28 de juny de 1979); Els m onjos de Sant Feliu l ’any 1785, Ibíd, n 1615 (12 de juliol
de 1979), M onjos professos del m onestir de Sant Feliu de Guíxols des del segle X al X IX , Ibíd,
n 1669-72 (24 juliol-14 d ’agost de 1980); Los m onjes de St. Feliu en cuatro m om entos de su
historia, Ibíd, n 1342 (11 d ’abril de 1974).
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ens ha estat possible presentar. Tenim doncs reunits aquí els abats i con
ventuals del monestir guixolenc des del segle XVI fins al XIX —professos
o no del monestir— que moriren a Sant Feliu. Nosaltres hi hem afegit
els abats i professos que van morir fora de la nostra ciutat. Per això creiem
que és el màxim complet possible i per aquesta raó una bona aportació
a la història del nostre monestir, perquè ens forneix moltes dades bio
gràfiques dels seus monjos i abats(e>.
ABREVIATURES
Gradas= E. ZARAGOZA, Gradas de m onjes de! monasterio de Sant Feliu de Guíxols (Siglos X V III-X IX ), a Àncora, n 2000 (27 de novembre de 1986).
Càrrecs= ÍD, N om enam ents de càrrecs al m onestir de St. Feliu (1754-1832), a Àncora, n
1627 (1 de novembre de 1979).
Òbits= Arxiu Parroquial del monestir, Llibres d ’òbits (1558-1851).
ZARAGOZA = E. ZARAGOZA PASCUAL, Historia de los abades del monasterio de Sant
Feliu de Guíxols (Siglos X -X IX ) (St. Feliu de G. 1982).

NECROLOGI
A la data que s’indica, moriren els abats i monjos que segueixen:
IV-1539. Abat Gabriel CastanyO).
22-1V-1547. Abat Francesc Bohïgues, monjo de M ontserrat(2).
3-IV-1556. Abat Guillem M ontserrat Doms o d ’Homs, monjo de
Montserrat*3).
5-XI-1561. Abat Joan Antic Llombart, monjo de Montserrat*4).
2-1-1563. Fra Vicenç Capderer, «donat d ’aquest monastir de St. Fe
liu de Guíxols, en el qual ha viscut molts anys en bona vida i fama»(4bis).
5-VI-1563. P. Isidoro Pérez, conventual del monestir guixolenc. «El
mort ha viscut en ell alguns anys, virtuosa i religiosament ab tota honestat i bona fama»(5).
(e)
Per a la més important bibliografia sobre el monestir guixolenc vegeu el meu article Guíxols
(Sant Feliu de), al Dictionnaire d ’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques XXII, Col 1138-1143.
(1) Era fill de St. Feliu de Guíxols i fou abat del monestir dues vegades (1521-24, 1530-39).
C f la seva biografia a ZARAGOZA, 47-49.
(2) Fou abat des de 1539 a 1542 i de 1544 a 1547. ZARAGOZA, 49-50.
(3) Fou abat del m onestir dues vegades (1542-44, 1547-53). ZARAGOZA, 49,51, corregint
les dates tal com apareixen al seu article HOMS o d ’Oms, al Dictionnaire d ’Històire et de Géo
graphie Ecclésiastiques.
(4) Fou abat des de 1553 a 1556. ZARAGOZA, 51.
(4 bis) Òbits I,f 43v.
(5) Ibíd, f 45v. Era natural d ’Albalate i havia pres l’hàbit a M ontserrat el 24 de setembre
de 1553.
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30-VIII-l563. Antoni Castell «donat del present monestir, el qual ha
viscut molts anys»*6).
18-XI-1565. Fra Jerónimo del Barco, proles de Montserrat*7-)
1565. P. Alonso ^de Lorenzana?, profés de M ontserrat i sagristà del
monestir. Fou el primer d ’èsser sepultat a la capella de la Sta. Creu.
21-VIII-l566. P. Mateu Barbarà «conventual de aquest monestir, el
qual alguns anys ha tingut lo regiment de dit monestir y molt bé»*8).
18-1-1570. P. Andrés de Salado «monge conventual, de Ntra. Sra. de
M ontserrat, el qual per sa indisposició era vingut a recrearse en esta ca
sa y es estat servit nostre Senyor de aportarlo en la gloria. Requiescat
in pace. Ell era molt virtuós religiós y devot»(9).
21-1-1571. Diumenge, a les dues i mitja de la matinada «passà de aques
ta vida lo Rvnt. Pare y devot Religiós fra Plàcit Mattes, monge d ’aquest
monestir en lo qual perserverà tots els dies de la sua vida sens fer m u
dança y fonc mayordom de aquesta casa... anys y prior quinze anys y
procurador de les misses destaca*9 bis) y aniversaris comuns y altres càr
recs en tots los quals se agué y governà bé y onestament y donà de tots
los dits càrrecs bo y lleal compte com conste per llibres de sa mà escrits.
Y així com fonc la sua vida bona fou també bona la fi de que tots los
religiosos restàrem molt edificats; fonc-li fetes solemnes esequies»*10).
7-XII-1571. P. Jeroni Lloret, «abbat que era de aquest monestir. H o
me molt religiós y docte. Morí en temps de entredit*10bis). Era profès del
monestir de N. Sra. de M ontserrat. Fou un religiós molt exemplar y dos
vegades abbat desta Santa Casa y monestir de S. Feliu»*11).
23-XI-1580. «M urió el sobredicho N. Padre Fr. Joan Casals, natural
de la ciudad de Barcelona y profeso desta casa de St. Feliu de Guíxols.
Fue abbad de dicha casa dos vezes. Era muy buen religioso y hombre
muy inteligente de los negocios como se vee por las cosas que hizo en
el tiempo que fue prelado»*12).
(6) Ibíd I,f 46v. Era fill de St. Feliu de Guíxols.
(7) Ibíd I,f 53v. Era natural del Barco i havia pres l ’hàbit a M ontserrat el 24 de maig de 1546.
(8) Ibíd f 55r. Fou abat de St. Feliu en dues ocasions (1556-59, 1562-65). ZARAGOZA, 51,53.
(9) Ò bits I,f 64r. Era burgalès i havia pres l’hàbit a M ontserrat el 8-III-1548.
(9 bis) Les misses d ’estaca eren les obligatòries per als m onjos de la comunitat.
(10) Ibíd,f 67r.
(10 bis) L’interdit és una censura o pena eclesiàstica que impedeix la celebració pública d ’actes
de culte litúrgic.
(11) Ibíd, I,f 68r. Fou abat del monestir en dues ocasions (1559-62, 1568-71). ZARAGOZA,
52-54.
(12) Òbits I,f 83r. Fou abat del m onestir en dues ocasions (1565-68, 1572-78). ZARAGO
ZA, 53-55.
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14-1V-1583. «Morí lo molt Rnt. pare fray Joan de Canyes, monge profés
de Ntra. Sra. de M onserrat. Estava conventual en aquest monestir de St.
Feliu de Guíxols»*13).
15-X-1583. «Morí fray Joan Bosch a les 5 oras y mija del matí poc
més o mancho. Era molt bon religiós y molt jove y junior. Encara no
era de missa. Morí molt santament»*14).
21-V-1585. «A les 8,15 del m atí m orí P.F. Lluis Roselló monge procu
rador y capbrevador de aquest monestir»*15).
6-XI-1586. «M orí lo molt R.P.F. Rodrigo Gutiérrez, abbat que fou
de aquest monestir 6 anys, es a saber l’any 1578-1579-1580-1581-1582-15831584. Feu en son temps en aquesta casa moltes coses bones. Prim era
ment que regirà tot lo arxiu y donà notícia a tots los monges de esta casa
de les escripturas; escrigué moltes coses bones, ço és, dos llibre de me
mòries molt bonas de cosas de plets y altras memòrias molt profitosas
per a la casa; gonyà dos plets, ço és, lo del juram ent dels jurats y lo den
Gilabert de Caldes de Malavella. Feu la escalera gran nova qui puja al
dormitori ab ses ventanas; feu en lo dormitori més alt de la mongía les
quatre celdas, feu lo arxiu y posà gran part de les escriptures ab orde;
feu lo caragol qui puja sobre la església, feu un cos de casa al Mas Mordenyach, feu en esta santa casa moltes altres coses santes y bones. Era
monge de grans lletres, gran predicador, gran escrivà, gran comptador,
apartat de vicis, gran caritatiu y almoyner. Era home de gran valor y en
teniment, era magnànimo com Alexandro Magno. Era dotat de moltes
virtuts. Anima eius requiestat in pace.
Morí en Barcelona; portaren lo cos a M ontserrat, ubi requiescit»*16).
29-IX-1590. «M orí lo Pare F. Jaume Trias, monge conventual y fill
desta casa y de evangeli, natural de casa En Trias de Salija de la
Selva»*17).
28-V-1591. «Morí lo pare fra Ciprià Vila, monge conventual y fill desta
casa. Morí a les set de la tarde»*18).

(13) Òbits I,f 89v. Era natural d ’Azofra i havia pres l’hàbit el 22 de juny de 1566.
(14) Ibíd I,f 91 r.
(15) Ibíd I,f lOlv. Era fill de M onistrol de M ontserrat i havia pres l’hàbit entre 1562 i 1565.
(16) Ibíd I,f lllv. ZARAGOZA, 55-56.
(17) Ò bits I,f 126r. Havia pres l’hàbit la vigília de Corpus Christi, 19 de juny de 1585. Ibíd
f 102r.
(18) Ibíd I,f 127v. Havia pres l ’hàbit entre 1568 i 1571. Fou m ajordom i prior del m onestir
alguns anys. Era de vida exemplar i virtuosa, diu el P.Alonso Cano, en la seva història del m o
nestir, f 200r.
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22-V-1593. «M orí N. Padre Juan Campmany siendo abbad desta ca
sa el qual hera hijo de N. Sra. de Monserrate. Murió como un santo.
Està enterrado en la capilla de la Santa + Fue abbad XI meses»*19).
5-III-1596. «P. Fray Francisco de Tordera, monge desta santa
Casa»*20).
30-1-1602. P. Predicador Joan de Riera, profés del monestir, quaran
ta dies després d ’haver sortir de St. Feliu cap a M ontserrat on havia de
quedar-s’hi com a conventual. Allí morí i hi fou enterrat*21).
3-X-1604. «P. Plàcit Serralta, fill de M° Baptista Serralta, cavaller do
miciliat en Barcelona. Avia cerca de dos anys era profés. Rabé el sacrament de la Penitència y de la Eucaristia. Dura-li lo mal dos dies y mig.
Era de edad de 18 anys, una de les bones habilitats de cant de la Orde
y molt àbil en... y ab escriurà. Aguera molt aprofitat, segons sa abilitat.
Cuius anim a requiescat in pace. Fou enterrat en esta casa ab ofici solem
ne de cantoria»*22).
6-II-1605. «P. Fra Joan Gutiérrez, mayordomo que era desta casa y
m onasterio de S. Feliu de Guíxols y fill profés de M onserrat. Rebé los
sacraments y fou enterrat en Santa Creu... [despés d ’haver viscut] molt
temps [en] esta casa»*23).
18-IX-1608. Abat Jaume Forner a Montserrat*24).
9-V-1611. A la Vinya Vella de M ontserrat l ’abat Miguel Sobrarias*25).
2-1-1617. «Fra Pere Pardina, monge profés de St. Petran (Sopetràn)
essent conventual en lo present monestir»*26).
12-1-1618. «Fra Antoni Rovira, prior de aquest monestir. Rebi los sa
graments de la iglesia. Visqué y morí com a bon religiós»*27).
26-X-1618. Al monestir rioixà de Valvanera l’abat Juan de
Valenzuela*28).

(19) Ò bits I,f 13Or. Fou abat des del juny de 1592 al maig de 1593. ZARAGOZA, 58-59,
però advertim que no fou abat de Sant Genis des Fontaines ni prior de M ontserrat.
(20) Ò bits ï, f 132v.
(21) Ibíd I,f 138v. Havia pres l’hàbit el 19 de juny de 1585. Ibid, f 102r.
(22) Ibíd f 142v.
(23) Ibíd ff 148v, 202v. Era germà de l ’abat Rodrigo Gutiérrez i, com ell, natural de Medina
del Cam po (Valladolid). Havia pres l ’hàbit el 27 de febrer de 1566 i fou m ajordom del monestir
durant l’abaciat del seu germà Rodrigo.
(24) ZARAGOZA, 60-61.
(25) Era profés de Sant Feliu i fou abat del monestir en tres ocasions (1584-87, 1590-92,
1593-95). ZARAGOZA, 56-60.
(26) Òbits I, f 168v. Era natural de Lleida.
(27) Ibíd f 169v.
(28) Fou abat del monestir des de 1598 a 1601. ZARAGOZA, 61-62.
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7-X-1621. «P. Plàcito M artínez, hijo professo desta casa de edad de
71? anos poco màs. Enterróse en Sta. Cruz con todas las ceremonias que
m anda el breviario nuevo»*29).
25-1-1624. A M ontserrat l’abat Joaquim Bonanat(3°).
26-V-1624. A M ontserrat l’abat Diego M arquina*31).
6-1-1630. «Pare fra Melchor Esplugues, sacerdot profés del monestir,
natural de M artorell, de edad 26 anys. Rabé los sagraments de la iglésia... Era sacristà del present monestir»*32).
15-VII-1631. «El Rnt. Pare fra Joan Gorgoll, natural de Palamós, fill
del present monestir. Rebé los sagraments de la iglésia. Fonch abat, molt
bon religiós, home docte y intelligent y de gran govern». «Fou enterrat
en la capella de la Santa Creu. Havia estudiat en Sant Vicenç de
Salamanca»*33).
19-IX-1633. «Pere Pons, monje profés del present monestir y natural
desta vila. Rabé los sagraments de la isglésia. Fonch religiós molt obser
vant y de bon exemple. Cuius anima requiescat in pace». «Fue enterrado
el 20 en Sta. Cruz, en la segunda làpida del lago del evangelio»*34).
30-X-1633. «Fray Anthoni Vidal, monje e profés de aquest monestir,
natural desta vila. Fonch 3 voltes abat, ço és, una del monestir de St.
Joan del Poio, en Galicia y dos dest present monestir. Governo ab molta
prudència. Gran religiós, observant. Morí de edad de 703 (sic) anys»*35).
Tenia un nebot anom enat Antoni Ferrer que morí el 3 d ’octubre de 1634
i potser era oncle d ’Antoni Ferrer, gran Canceller de Milà i fill de St.
Feliu, que morí el 27 d ’abril de 1634*36). «A 31 y último de octubre de
1633 enterramos a nuestro muy Rdo.P.Fr.Antonio Vidal, natural de la
villa de St. Feliu e hijo professo desta casa. Fue dos veces abbad delia,
aviéndolo sido otras dos de St. Juan del Poyo, en Galicia. Fue monge
muy exemplar y muy dado al recogimiento, oración y mucha lición. Fue
persona muy estimada y respectada en nuestra Congragación, por quien
ésta su casa se ve oy día rica y prosperada de sujetos y hombres doctos.

(29) Òbits I,f 195v; II, f lr.
(30) ZARAGOZA, 65.
(31) ZARAGOZA, 64.
(32) Òbits I,f 186v; II, f 61v.
(33) Òbits I,f 189v; II, f 63v. ZARAGOZA, 68 i E.ZARAGOZA, L ’abat Gorgoll, a Proa
(Palamós) n 180 (1985).
(34) Òbits I,f 193r; II, f 67r.
(35) Òbits I,f 193r. LLUÍS ESTEVA, Notícies de fr a A n to n i Vidal, Àncora, Nadal 1971.
(36) Ibíd I,f 194r; II,f 69v. LLUÍS ESTEVA, A ntoni Ferrer, gran canceller de M ilà (1619-1634)
a Revista de Girona, núm 63, 1973, pàgs 50-62.
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Murió a los 30 del dieho mes de octubre con general sentimiento de todos los monges hijos delia, entre las tres y las quatro de la tarde. Anima
eius requiescat in pace. Amén. Enterrado en Sta. Cruz en la làpida de
en medio del altar»(37).
19-XI-1637. «P.Pdor.F.Narcís Bosser, prior desta santa casa y procu
rador de las Animas, que entrambos officios ha tenido muchos quadrienios. Por orden de sus abbades ha hecho muchas obras en casa, como
fueron arrim ar el altar mayor, cubrir sobre la iglesia y hazer los tres carneros y él fue el primero que los estreno y està sepultado al lado del evangelio». «A los principios fue monge claustral de S. Pedro de Rodas y
poco después lo fue en esta santa casa. Dexó muy consolados a los que
le vieron morir. Requiescat in pace. A m e n » (3 8 ).
4-VII-1640. «Fue Dios servido de llevarse para sí la alma del P.Fr.Juan
Casals, mi hermano, el qual fue sacristàn desta santa casa diez anos; fue
monge de gran virtud y exemplo, y muy dado a la oración. M urió a las
5 de la tarde del dicho dia de julio. Anima eius requiescat in pace. Amen.
Y gran organista». «Fou enterrat en la tomba del altar m ajor que està
al costat del evangeli y son germà que morí a 13 de març volgué ser enter
rat al seu costat R.I.P.»(39).
13-111-1641. Gregori Casals «m onjo profés desta santa casa. Después
de haver estat escolà molt temps; serví nou anys ab lo St. Abit y en tots
nou de organista y dos de sagristà. Anima eius requiescat in pace. Amen.
Se enterrà al costat de son germà»(4°).
26-IX-1644. «Se rebé una carta del P.Abat de St.Genis de Fontanas,
ques diu lo P.Fr.Felip Fita, en que avisava com lo P.Fr.Bernat Font, son
nebot, era m ort en la vila de Pux Serdà aon era nat y avia dos anys esta
va estudiant filosofia per orde desta casa de la qual era fill... fou soterrat
en dita vila de Pux Serdà»(4>).
8-XII-1646. «A las dos de la m atinada fou servit nostre Senor de apotarsen la bona ànim a del P.Fr.Gregori Ruiz, monge de gran virtut. Morí
de edad de setanta y tres anys y de àbit sinquanta y 2»(42).

(37) Ibíd II,f 67v. ZARAGOZA, 66-68.
(38) Ibíd, f 98r.
(39) Ibíd, f 113v. Segurament aquests dos germans eren nebots de l’abat Joan Casals i com
ell naturals de Barcelona.
(40) Ibíd, f 118r.
(41) Ibíd, f 126r. Oncle i nebot eren naturals de Puigcerdà. Essent estudiant residia a casa
de Mn. Pere Fita, perquè al 1645 se li abonaren a aquest les despeses que havia fet el finat.
(42) Ibíd, f 137v.
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16-IX-1647. «M orí fr. Bernat Benafós sent novici, donà la seva bona
ànim a a Déu a la una ora pasat mitgdia»(43).
13-XII-1650. Y enterraren lo P.Fr.Jauma Oliva, lo qual morí essent
prior de aquesta casa y fou prior m ajor deu anys, tenia de edad 52 anys
y de àbit alguns trenta poc més o menos, era home molt virtuós y molt
docte y predicador. Ha mirat molt per al profit desta casa y sens fer agravi
a los demés és home que entenia y sabia de qualsevol facultat que li demanassen millor que los demés. Ferentseli los officios solemnes confor
me m ana nostra religió, rebé tots los sagraments. M orí entre dotze i una
del dia als 12 de dit mes y anys. Fonch enterrat a la tomba prop la sacristia, ques la tomba de part de la pistola. Anima eius requiescat in pace.
Amen. Era fill de àbit de aquesta santa casa y natural desta vila de St.
Feliu de Guíxols»(44).
17-X-1653. «P.F.Joachim Tàrrega»(45).
l-VIII-1654. «N.P.Fr.Benito Terrats. Fou abat dotze anys continuos.
Se feren los suffragis conforme ho manen nostras constitucions»(46).
9-XI-1654. «M orí en esta santa casa lo P.F.Lluís de Boixadós, fill de
Ntra. Sra. de M onserrat, a las 5 horas de m atinada. Eius animam per
misericordiam Dei requiescat in pace. Amen»(47).
27-XII-1654. «Enterraren al P.F. Agustí Garreta, monge molt exem
plar, tenia de edat 60 anys y de hàbit 50. Està en la tomba del
evangeli »(48>.
16-111-1657. «P.F.Antoni Combellas a las tres de la matinada. Feu una
mort com un sant. Tenia de edad trenta y set anys y de religiós 17»(49).
1659? «Suner, natural de...morí...aont era anat a estudiar. Era cantor
y sobretot segons...religiós y se diu del que quant...següents en que se
feien las...obsequias los àngels a la mitjanit...feien també. Lo he oit a dir
a nostre P.Alonso Cano, que es estat dos vegades Abbat (desta casa i
es) fill delia y deia su Paternitat que desde Castella...(i ara ha) escrit el
mateix y deia Su Paternitat que (mentre) que lo dit monge estigué assí

(43) Ibíd, f 140v.
(44) Ibíd, f 152v. Fou batejat el 6 de març de 1598 i prengué l’hàbit el 26 de juliol de 1610,
Arxiu Parroquial del m onestir guixolenc, Ll. de baptism es II, f 39r.
(45) Òbits II,f 17lv.
(46) Ibíd, f 177r. Tenia a St. Feliu una neboda anom enada Anna Boscana, que m orí el 27
de febrer de 1636. Ibid, f 83r. ZARAGOZA, 71-72.
(47) Ò bits II,f 177r. Era natural de Barcelona i havia pres l’hàbit a M ontserrat el 6 de se
tembre de 1645.
(48) Ibíd, f 178r. Era natural d ’Igualada (Barcelona).
(49) Ibíd, f 180v. Fou m ajordom del monestir (1655).
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avia donat bones mostres de virtut y religió que se...ser molt bé dell que
auria tinguda la fi (tan santa com se diu»(5°).
1660. Al voltant de 1660 m orí a M ontserrat de M adrid l’abat Alonso
Cano, historiador del monestir, expulsat a Castella amb els altres m on
jos castellans del monestir —juntam ent amb els de M ontserrat— el ge
ner de 1641 (5i).
18-XII-1662. «Enterrarem el P. Joan Castells»*52).
20-IV-1663. «Enterrarem al P.Predicador Heril.R.in pace»(53).
18-1-1665. «Fr. Joan Caselles, monje desta casa»<54).
10-V-1673. «Fou N. Senor servit de aportarsen la ànima del P.F.Alonso Bartrolo. M orí santam ent y tingué sempre la assistència dels seus ger
mans. Rabé tots els sants sagraments y ses complert tot lo que manen
nostres constitucions y ja sel ha fet lo novenari. Tenia de edat alguns 70
anys poch més o menos y de hàbit 56 poch més o menos. Era natural
de Barcelona; era de mol bon servey per a esta casa y donà sempre bon
exempla y era de molta virtut. Lo enterrarem lo demà que va morir, que
era lo dia de la Assenció del Senor en aquell any de 1673 y lo enterrarem
en la tomba dels abats, que es la del mitg devant del altar m ajor (y axò
perque tenia exencions de abat), perque los abats se enterran en dita tomba.
Fonch prior, mestre de novicis y de júniors y era predicador. Fou m ajor
dom molt temps y fou mestre de novicis de Ntra. Sra. de M ontserrat y
axí ho firmo» (però no hi ha cap firma)(55).
4-VIII-1673. A M ontserrat l’abat Jaume Zaragoza(56).
17-IV-1675. «Enterrarem al P.Fr.Mauro Turon. Rebé tots los Sts. Sa
graments y acabà santament. Ferentseli los officis funerals conforme constituçió y fou sepultat en la part del evangeli»(57).
7-III-1676. A M ontserrat de M adrid l’abat M auro Monsalvo(58).
18-VI-1678. «Enterrarem a su Paternidad el P.M. Alonso Navarra; rebé

(50) Ibíd, f 196v.
(51) Encara vivia el 3 de desembre de 1656, Arxiu Hist.Nacional de M adrid, Sec. Clero,
Llibre 6595. Fou abat dues vegades (1617-21, 1629-33). ZARAGOZA, 66-69.
(52) Òbits II, f 199r. Probablem ent era fill de St. Feliu de Guíxols.
(53) Ibíd, f. 199v.
(54) Ibíd, f. 202r.
(55) Ibíd, f. 228v.
(56) Era fill de Granollers i monjo de M ontserrat. Fou abat del monestir des de 1665 a 1669.
ZARAGOZA, 75.
(57) Òbits III, f lr. Fou sagristà del m onestir des de prop de la festa de Tots Sants de 1648
i novament des del 9 de setembre de 1657. Òbits II, ff 143v, 181v.
(58) Fou abat del monestir (1669-73). ZARAGOZA, 76.
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tots los Sts. Sagraments y m orí santament. En esta ocasió determinà lo
St. Convent se fes de hallí en havant per tots los fills y conventuals de
esta Sta. Casa un novenari...Fou sepultat en la part de la epístola»(59).
24-XI-1683. Fou enterrat «N.P.F.Plàcido de Campos, abbad al presente que era de este imperial monasterio y lo era estat antes altra vega
da de esta imperial Casa; natural de la Mancha; m orí a la edad de setenta y tres anys. Reçibí tots los sacraments»(6°).
22-111-1689. «Fou enterrat en esta parroquial iglésia del monestir de
St. Feliu de Guíxols el P.F.Feliu Negre, m onjo de aquest Imp.monestir;
fonch son enterro ab tota solemnitat que se fa per los demés monjos,
ço es, nou aniversaris cantats solemnes y lo demés que té disposat nostra
sagrada religió. Es estat de gran profit per esta Sta. Casa. Exercí molt
temps el offici de capbrevador y mestre de novicis»(61).
9-III-1690. «S. Paternitat F. Narcís Isós de edat de setanta y quatre
anys y lo dia inmediat següent fou enterrat en la tumba del mitg del pres
biteri del altar major. Rebé los Sants Sagraments»(62).
5-II-1695. «P.F. Anselm Boera; fonch batejat als 2 del mes de mars
de 1659; entrà en la religió als 24 de abril de 1675. Rebé los Sts. Sagra
ments. Està enterrat en la tomba del presbiteri del altar m ajor a la part
de la epístola»(63>.
ll-X-1695. «Poch antes de las dotza del dia morí en la casa de Monserrat de Barcelona N.P.Abat Fr. Benito Romaguera, trobantse en dita
ciutat per fer la visita de esta casa, de la qual fou tres vegades abat. Rebé
los Sts. Sagraments. Fou portat per mar y harribaren lo dia dotze a las
dos de la tarde y luego la venerable com unitat anà a la vora del mar a
rebrer dit cadàver y portat que fou per los senyors monjos a la iglesia
se cantà com se estila el offici de difunts y després fonch enterrat en la
tomba del mitg del presbiteri»(64).
21-VI-1696. Al monestir de Santa M aria la Reial de Nàjera l’abat Felipe de Zuazo(65).
(59) Òbits III, f lr. Expulsat del monestir al 1641, retornà després d ’acabada la G uerra dels
Segadors.
(60) Ibíd, f 30v. Era natural de Villamayor de Santiago (Cuenca). Fou expulsat del m ones
tir per castellà al 1641. Acabada la G uerra dels Segadors fou dues vegades abat del m onestir
(1673-77, 1681-83). ZARAGOZA, 76-78.
(61) Ò bits III,f 54r.
(62) Ibíd, f 60v. Fou abat del monestir des de 1677 a 1681. ZARAGOZA, 77.
(63) Òbits III, f 105v.
(64) Ibíd, f 122r. Fou abat del monestir en dues ocasions (1683-89, 1693-97). ZARAGOZA,
78-79.
(65) ZARAGOZA, 78-79.
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29-XII-1696. «P.F.Plàcido Massià; que prengué lo sant hàbit en est
monestir de St. Feliu de Guíxols als 22 de desembre de l’any 1657. Era
natural de la vila de Besalú, batajat als 10 de juny de 1638; y lo dia se
güent fonch enterrat en la tomba del presbiteri m ajor a la part de la epís
tola ab los officis y novenari que en esta Sta. Casa se estila. Rebé los
Sts. Sagraments »(66).
23-VII-1700. «Fou enterrat Anton Domènech, monjo claustral y enfermero de St. Pere de Roda en la part del evangeli del altar major»(67).
22-VIII-1701. «P.F.Gregori Artigas; monge de estimació y prendes am a
bles, profés y conventual de est Imperial Monestir, natural de la vila de
Arlés, ahont fonch batejat als 30 de janer any 1640. Entrà en la religió
als 11 de maig de 1664. Rebé los Sts. Sagraments y fonch enterrat en la
tomba de la part de la epístola del presbiteri de esta iglesia monachal
y parroquial de St. Feliu de Guíxols; se le celebraren los officis de enter
ro y novenari conforme lo estil de est Imperial Monestir»(68).
7-1-1705. «Entre la una y dos passada m itjanit m orí lo P.F.Veremundo Nadal, m onjo profés y conventual de est Imperial Monestir, natual
de la vila de Olot, de edat de vint y set anys poch més o menos y per
ser lo temps sumament calorós fonch enterrat en dit dia a les sinch de
la tarda, després de cumplit lo disposat en los processionaris de nostra
religió menos la missa ques celebrà lo dia següent. Rebé los Sts. Sagra
ments y fou enterrat en la tomba de la part de la epístola del presbiteri
m ajor de esta iglésia m onachal y parrochial de St. Feliu de Guíxols; se
li celebraren los officis de enterro y novenari conforme lo estil de est Im
perial Monastir»(7°).
4-VIII-1706. «P.F.Jacinto de Toralla, monjo de bonas prendas, natu
ral de Cam prodon, prengué lo St. Hàbit en est Imperial M onastir de St.
Feliu de Guíxols als dos de febrer de 1665. Tenia de edat 60 anys poch
més o menos. Fou prior y vicari molts anys. Rebé los Sts. Sagraments
y morí ab aquella bona disposició que de sa bona capacitat se podia es
perar. Fou sepultat en la tomba de la part del evangeli del presbiteri m a
jor de esta iglésia monachal y parroquial de dit St. Feliu»(71).

(66) Òbits III, f 137v.
(67) Ibíd, f 153v.
(68) Ibíd, f 157r-v.
(69) Ibíd, f 172r. Era natural de Caldes de M ontbui i havia pres l’hàbit a M ontserrat el
14 d ’octubre de 1680.
(70) Ibíd, f 175r.
(71) Ibíd, f 183r.
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5-XII-1708. P. Maties Zaragoza, natural de la ciutat de Barcelona,
de 58 anys d ’edat i 40 de professió poc més o menys. «Fou molt diligent
en seguir los grans plets de est monestir en la R. Audiència per més de
catorze anys. Rebé tots els Sagraments. Enterrat el 6 en l’epístola del pres
biteri major»(72).
6-1-1710. P. Bernat Bassa, natural d ’Esparraguera. Havia pres l’hàbit
al nostre monestir el 28 d ’abril de 1665. Al m orir tenia 60 anys poc més
o menys. «Fou cabrevador y majordom. Rebé tots los Sts. Sagraments.
M orí ab la deguda resignació y disposició de vertader religiós. Fou se
pultat en la tomba de part del evangeli del presbiteri del altar major»(74).
22-VI-1710. P.Pere Gayolà de 65 anys d ’edat; natural de Pontós (bis
bat de Girona) que havia pres l ’hàbit l’li de maig de 1664. «Fou prior
mayor y regí la cura de ànimas de esta yglésia y parròquia molts anys.
Rebé tots los sants sagraments y m orí ab la resignació y disposició de
vertader religiós y lo die següent fonch sepultat en la sepultura de la part
de la epístola del presbiteri del altar mayor»(74).
18-XII-1711. Al monestir de Valvanera l’abat Juan Ximènezí75).
12-XI-1712. «Fr. Ramiro de Bas, de 75 anys y fou sepultat en la sepul
tura dels abats denmig del presbiteri del altar major. Rebé tots els sants
sagraments»(76).
19-1-1713. «P.F.Ruperto M ontoriol, natural de St. Llorenç de Saudas
(Rosselló) a l’edat de 50 anys poc més o menos. Fou enterrat en el pres
biteri mayor a la part del evangeli. Rebé tots els sants sagraments»(77).
l-XII-1714. P.Narcís Denius, m ajordom del monestir d ’uns 52 anys
de edad i uns 18 d ’hàbit. Fou enterrat el dia 3 en el presbiteri de l’altar
m ajor en la part de l’epístola. «Rebé tots els sants sagraments y morí
molt religiosament.A.E.R.I.P.A.»(78).
16-XI-1724. P. Francesc Brossa, monjo del monestir. Fou enterrat el
17 en el presbiteri de l’altar m ajor a la part de l’evangeli. «Rebé tots els
sants sagraments y m orí molt religiosament».

(72) Ò bits IV, f 12r. Sembla que era nebot de l’abat Jaum e Zaragoza, que li donà l’hàbit
essent abat del m onestir (1665-69).
(73) Ibíd, f 17v.
(74) Ibíd, f 19v.
(75) Fou abat el quadrienni (1701-05). ZARAGOZA, 83.
(76) Ò bits IV, f 30r. Era fill de la vila de St. Feliu de Guíxols. Si era fill de Joan i Anna
fou batejat el dia 1 de juny de 1639 i si ho era d ’Antoni i Eulàlia, el 16 de novembre del mateix
any. Arxiu Parroquial del monestir guixolenc, Ll. de Baptism es III, f 104v, 108r.
(77) Ò bits IV, f 31v.
(78) Ibíd, f 44v.
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13-VIII-1727. «A les 10 y m itja del matí en esta vila en casa de Vicens
Cama, lo Pare fra Benet Cama, monjo profés del Real M onestir de
Ntra.Sra. de Sopetràn en Castilla, lo qual per raó de la malaltia vingué
amb llisensia del Sr. Abat de aquell monestir y havent arribat en casa
de son pare en lo dia de St. Pera dins breus dies carregà més sa disposi
ció de tísich y ètich y avent continuat en ella rebé los sants sagraments
conforme lo seremonial de la religió y ab la asistençia de tot lo monestir
y a las 8 de la nit anà tot lo monestir ab creu alta y candeleros (sens resar
cosa alguna) a buscar lo cadàver y avent arribat a la casa se cantà ab
tota solemnitat lo respons Subvenite, lo qual acabat fou portat ab quatra
atxas a la sacristia y resant submissa voce lo salm del Miserere y posat
en la sacristia se cantà lo respons Libera me Domine, lo qual acavat que
dà lo cadàver ab guardas com se acostuma fins lo endemà die 14 en que
fou enterrat en la sepultura de la part de la epístola en lo presbiteri de
esta església avent celebrat la misa lo Sr. Abbat y en los nou dies següents
se li cantà un respons tots los dies al axir la comunitat del re fa to r i» ( 7 9 ) .
10-VI-1729. P.Gabriel Sabater, que havia estat sis anys abat. Fou en
terrat el dia 11 en la tomba del mig del presbiteri de l’altar major. «Rebé
tots els sants sagraments »(8°).
21-V-1732. P.Plàcid Julià i fou enterrat el 23 en el presbiteri de l’altar
m ajor a la part de l’epístola. «Rebé tots els Sts. Sagraments. M orí molt
religiosament»(81).
13-1V-1733. P.Prior Fra Pere Sabater i fou enterrat en la tomba del
presbiteri de l’altar m ajor a la part de l’evangeli. «Rebé tots els sagra
ments i morí molt religiosament»(81 bis).

(79) Ibíd, f. 125v. Era fill de Vicenç Cama i M agdalena Gros, batejat a Romanyà de la Sel
va el 6 de setembre de 1699. Arxiu Parroquial de Romanyà, Ll. de B aptism es I, f 14r. Prengué
l’hàbit l’li d ’abril de 1718. CF E.ZARAGOZA PASCUAL, Los monjes de Sopetràn (1601-1758),
a Wad-Al-Hayara, n 5 (1978) 138. Tenia un germà que fou abat de M ontserrat de M adrid i de
Bages (+ 1772), íd Un fill ilustre de Romanyà de ta Selva: L ’abat Feliu Cama, a Àncora, n
1946 (14 de novembre de 1985), i A badologio del monasterio de M ontserrat de M adrid
(1641-1835), a Stvdia m onastica vol 29 (1987) 144.
(80) Òbits IV, f 137v. Fou abat des de 1697 a 1701. ZARAGOZA, 80.
(81) Ò bits IV,f 155r. De bateig es deia Paladi. Era natural de C am prodon (Girona) i havia
pres l ’hàbit al monestir rioixà de Sant Millà de la Cogolla el 10 de juliol de 1700 i professat
l’U de juliol de 1701. Després d ’alguns anys s’afilià definitivament al nostre monestir; E.ZA
RAGOZA PASCUAL, M onacologio emilianense (1500-1833), a Stvdia monastica vol 29 (1987)
309.
(81 bis) Òbits IV,f 160r. Sembla ser que era germà de l’abat Sabater.
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1733 P.Carles de Covarem, germà de l’abat Isidor de Covarem. M orí
fora de St. Feliu, sense que en sapiguem el lloc(81 ter).
11-1-1737. P. Anselm de Marlés. Fou enterrat l’endemà mateix en el
presbiteri de l’altar major, en la tomba de la part de l’epítola. «Rebé lo
sagrament de la penitència i extremaunció per esdevenir-li un nou acci
dent del qual m orí religiosament»*82).
19-V-1738. A casa de la seva mare a Barcelona on hi havia anat ja
malalt el P. Lluís Cusana i fou enterrat en el convent de Sant Francesc
de la Ciutat Comtal. «Tenia 30 anys d ’edat, rebé tots els sagraments i
morí molt religiosament»(83).
2-VIII-1740. P.Jaume Pagès de 55 anys d ’edat. Fou enterrat al dia se
güent en el presbiteri de l’altar m ajor a la part de l ’evangeli. Rebé tots
els sagraments*84).
18-111-1743. P.Ignasi M asmitjà, monjo i prior del monestir. Fou en
terrat el 19 en una tomba del presbiteri de l ’altar major(85).
24-111-1743. P.Benet Esteva, monjo de 28 anys, profés del monestir,
fou enterrat al dia següent en una de les tombes del presbiteri de l’altar
major(86).
25-111-1743. P.Segimond Fontanellas, monjo del monestir, de 48 anys
d ’edat i fou enterrat el mateix dia de la seva m ort a la tarde, en el presbi
teri de l ’altar major(87).
2-IV-1743. Manuel de Toledo, llec del monstir, de 60 anys d ’edat. Fou
enterrat a la capella de St. Benet(88).
5-IV-1743. Feliu Oliva, llec del monestir, de 70 anys d ’edat. Fou enter
rat a la capella de St. Benet(89).
26-XI-1743. A Mallorca, d ’on era bisbe, l’ex-abat Benet Panelles i Escardó, gran benefactor del monestir guixolenc*90).
(81 ter) Estudià a Irache (1696-98) i fou secretari general de la Congregació (1721-25), mes
tre d ’estudiants d ’Irache (1709-13) i de San Vicente de Salam anca, regent d ’estudis d ’Irache
i abat de San Pedro de Eslonza (1717-21). E.ZARAGOZA PASCUAL, A badologio del m onas
terio de San Pedro de E slonza (Siglos X -X IX ), a Archivos leoneses, n 75 (1985) 182; ZARA
GOZA, 86.
(82) Òbits IV, f 189v-190r.
(83) Ibíd f 204r.
(84) Ibíd f 225v-226r.
(85) Ibíd f 254v.
(86) Ibíd f 255r.
(87) Ibíd f 255r.
(88) Ibíd f 256r.
(89) Ibíd f 256v.
(90) ZARAGOZA, 83-86 i més completa, a l’obra del mateix autor Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid V (Silos 1984) 75-97.
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5-IV-1744. P.Felip de Quintana, abat del monestir, que fou enterrat
el dia 6 a la tom ba central del presbiteri de l’altar major. Rebé tots els
sagraments*90 bis).
ll-XI-1744. P.Josep Escardó, abat del monestir. Fou enterrat el dia
12 en la sepultura central del presbiteri de l’altar major. Rebé els sagra
ments de la penitència i de l’extramaunció, però no l’eucaristia perque
tenia vòmits. Tenia 69 anys d ’edat*91).
26-XII-1744. P.Isidor de Couvarem essent abat del monestir asturià
de S.Salvador de Cornellana*92).
15-111-1746. P. Francesc Fontana, monjo vicari del monestir de edat
de 64 anys i fou enterrat en el presbiteri de l ’altar major*93).
28-111-1754. P. Bernat Ponach*94).
14-111-1755. P. Benet Brandia, profés del monestir; rebé tots els sa
graments; fou enterrat a la part de l’evangeli del presbiteri de l’altar m a
jor. Tenia entre 58 i 60 anys d ’edat*95).
17-XI-1755. P.Agustí Llopart, monjo profés del monestir, de 27 anys
menys 4 dies d ’edat. Fou enterrat al dia següent a la tomba del costat
de l’epístola del presbiteri de l’altar major*96).
10-11-1756. Joan M artorell, llec de 76 anys, natural de Barcelona y
profés del monestir. Rebé tots els sagraments. Fou enterrat al dia següent
a l ’altar del Roser*97).
11-111-1756. P.Gabriel Vernet, natural de Barcelona i profés del m o
nestir, de 24 anys i dos mesos d ’edat. Rebé tots els sagraments. Fou ente
rrat en la sepultura de la part de l’evangeli del presbiteri de l’altar
major*98)
ll-VII-1757. P.Tomàs Serva, natural de la ciutat de Girona i profés
del monestir. Exercí la cura d ’ànimes com a vicari de l’abat durant 16
anys seguits. Rebé tots els sagraments. Fou enterrat al mateix dia en el
presbiteri de l’altar major, en la tomba del costat de l’epístola*99).

(90 bis) Òbits IV, f 266v. Fou abat del monestir des de 1721 a 1725 ZARAGOZA, 87-88.
(91) Ò bits IV, f 272v. Fou abat del m onestir en tres ocasions (1725-29, 1733-37, 1741-44).
ZARAGOZA, 88-91.
(92) Fou abat del monestir dues vegades (1717-21, 1729-33). ZARAGOZA, 86,87,89.
(93) Ò bits IV,f 298.
(94) Fou abat del monestir en dues ocasions (1737-41, 1753-54). ZARAGOZA, 90,93.
(95) Òbits V, 108. Era natural del bisbat de Girona. Gradas, 22.
(96) Òbits V, 114. Era natural de Martorell (Barcelona). Gradas,
22.
(97) Òbits V, 122.
(98) Ibíd, 124.
(99) Ibíd, 140.
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1763. P.Felip Mascaró, natural del bisbat de Vic(" bis).
22-IV-1765. P.Narcís Llistosella, natural de Banyoles i profés del m o
nestir, de 67 anys i sis mesos d ’edat. Rebé els sagraments i el dia 23 fou
enterrat en la tomba de la part de l’evangeli de l’altar major(10°).
1765. P.Plàcid Palmés, natural del bisbat de Barcelona i monjo del
monestir, que havia pres l’hàbit al 1713.
20-11-1767. A San M artín de M adrid, el P. Josep Tost, ex-abat del
monestir i ex-general de la Congregació de Valladolid(101).
1767. Abat Isidoro CarmonaO02).
28-XII-1767. P.Jeroni Serra, vicari parroquial, de 50 anys d ’edat, ha
vent rebut tots els sagraments. Fou enterrat en la tomba de l’epístola de
l’altar m ajord03).
1768. A l’estiu o a la tardor d ’aquest any morí el P.Bernat Casano
vas, natural del bisbat de Barcelona i ex-abat del monestirO04).
1769. P.Salvador Mas, nascut a Barcelona el 21 de novembre de 1732,
que havia pres l’hàbit el 26 de novembre de 1747 i estat ordenat de preve
re a Vic al 1756(*05).
1771. P.Josep Balaschu06).
4-V-1775. P.Antoni Sabater, ex-abat del monestir, de 81 anys. Rebé tots
els sagraments i fou enterrat en la tomba del mig del presbiteri de l’altar
major. Era fill del bisbat de Girona(107).
1775. El germà llec Antoni Català, natural de Cassà de la Selva i apo
tecari. Havia pres l’hàbit pel gener de 1767 i morí pocs dies abans del
8 de setembre de 1775008).
18-X-1777. P.Carlos Cortés de Andrade de 77 anys d ’edat. Rebé tots
els sagraments. Fou enterrat en la tomba de la part de l ’evangeli del pres
biteri de l’altar m ajor el dia 19(109).

(99 bis) Fou sotsprior i mestre de novicis (1757-61). Càrrecs, 1
(100) Ò bits V, 314. Prengué l’hàbit en temps de l ’abat Panelles. Deixà escrit un Llibre de
sagristia del monestir guixolenc, avui a l’arxiu de M otserrat.
(101) E.ZARAGOZA PASCUAL, Los generales, o.c. V, 173-182; també ZARAGOZA, 92-93.
(102) Era natural del bisbat de Barcelona i fou abat del monestir en dues ocasions (1745-49,
1757-61) ZARAGOZA, 91-95.
(103) Òbits V, 362. Fou vicari parroquial i cantor m ajor del m onestir (1757-65). Càrrecs, 1.
(104) Fou abat del nostre monestir (1754-57) i del de Ribas de Sil (1765-68). ZARAGOZA, 94.
(105) Gradas, 22.
(106) Ibíd, 22.
(107) Òbits V, 494; Gradas, 22. Fou abat del monestir des de 1763 a 1765. ZARAGOZA, 96.
(108) Gradas, 22.
(109) Òbits V,517. Havia pres l’hàbit entre 1745 i 1749.
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1777. Prop del 25 d ’octubre de 1777, el P. Andreu Conti, natural de
l’arquebisbat de Saragossaí110).
2-XI-1777. P.Feliu Morató, de 63 anys, havent rebut tots els sagraments.
Fou enterrat a la tomba del costat de l’epístola de l’altar major. Era na
tural del bisbat de Gironaü11).
12-V-1780. El germà llec Jacint Bach, natural del bisbat de Vic, de
50 anys d ’edat, havent rebut els sagraments de la penitència i eucaristia.
Fou enterrat el 13 davant de l’altar de St. Benet(112).
10-VII-1780. P. Josep Ponach, natural del bisbat de Girona, de 47 anys
d ’edat. Rebé tots els sagraments; fou enterrat en la tomba del centre del
prebiteri de l ’altar m ajor el dia següent. Fou abat del monestirO*3).
VIII-1781. Al monestir de M ontserrat de M adrid, el P. Isidor Riera,
ex-abat del nostre monestir, de 49 anys d ’edat(113 bis).
3-II-1784. P.Josep Oms, m ajordom del monastir. Rebé tots els sagra
ments. Fou sepultat a la part de l ’evangeli de l’altar mayor. Era natural
del Gurp (Vic) i havia pres l’hàbit el desembre de 1759(>14).
28-VI-1784. P.Maur Pujol, de 84 anys i tres mesos d ’edat, havent re
but els sagraments. Era natural del bisbat de Girona. Fou sepultat el 29
a la tomba de la part de l’epístola del presbiteri de l’altar majorO15).
30-IV-1785. P.Predicador Jubilat, Fra Gregori Boer, de 60 anys i 11
mesos d ’edat, havent rebut tots els sagraments. Fou enterrat a la part de
l’evangeli del presbiteri de l’altar major. Era natural del bisbat de
GironaO16).
18-IX-1788. A Girona el P.Narcís Vila, natural d ’aquesta ciutat, de
40 anys d ’edat, predicador i monjo profés del monestir de Sahagún (León).
Fou enterrat el dia 20 en la tomba de la part de l’evangeli de l’altar
majorO17).
(110) Gradas, 22. Fou predicador de St. Feliu (1745-57). E.ZARAGOZA, Predicadors de
Sant Feliu des de 1665 a 1814, a Àncora, n 1613 (28 de juny de 1979).
(111) Òbits V, 518. Fou m ajordom i secretari del Consell del M onestir (1757-61) i predica
dor (1741-45). Càrrecs, 1.
(112) Òbits V, 575. Fou «cillerizo» del m onestir (1769-77). Càrrecs, 1.
(113) Òbits V. 576. Fou abat del monestir (1769-73), però no predicador de Montserrat, M on
forte de Lemos i Sant Feliu. ZARAGOZA, 97-98.
(113 bis) ZARAGOZA, 98-99.
(114) Òbits V, 636. Fou secretari del consell (1769-73), sagristà (1773-77) i majordom (1781-84)
del monestir. Càrrecs, 1.
(115) Ò bits V, 639.
(116) Ibíd 646; Gradas, 22. Fou predicador del monestir (1749-54, 1761-65, 1765-69).
(117) Ò bits VI, 38. Havia nascut a Girona el 21 d ’abril de 1748 i pres l’hàbit al m onestir
de Sahagún (León) el 26 de novembre de 1763, E.ZARAGOZA PASCUAL, Gradas de m onjes
de las abadías leonesas (1565-1833), a Archivos leoneses, n 79-80 (1986) 285.
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6-X-1788. P.Predicador Jubilat Fra Ramón Ponach, predicador per
dotze anys a la Congregació de Valladolid. Rebé tots els sagraments. Fou
enterrat el dia 7 a la tomba de la part de l’epístola del presbiteri de l ’altar
major. Havia estat abat del monestir i era natural del bisbat de
Girona(118).
11-1-1791. P.Felip Pedrol, d ’uns 58 anys d ’edat, havent rebut tots els
sagraments. Fou enterrat el dia 12 en la tomba de la part de l’evangeli
del presbiteri de l’altar major. Era natural de la localitat tarragonina
d ’Aleixardi9).

22-X-1791. P. Jaume Gramona, natural del bisbat de Barcelona i pro
fés del monestir. Tenia 63 anys d ’edat; rebé tots els sagraments i fou en
terrat el dia 23 en el presbiteri de l’altar major, en la tomba del costat
de l’epístola(12°).
18-1-1794. P.Narcís Berga i Felip, de 58 anys d ’edat. Fou enterrat el
19 en la part de l ’evangeli del presbiteri de l’altar major. Era natural del
bisbat de Girona i havia pres l’hàbit al 1754(121).
20-1-1794. P.Bernat Custó, natural de Barcelona, que havia pres l’hà
bit l’l 1 de febrer de 1771. Tenia 40 anys d ’edat i fou enterrat el 21 en la
tomba de la part de l’epístola del presbiteri de l’altar major. Havia rebut
tots els sagraments(122).
5-II-1794. Abat Pere Ràfols, de 62 anys d ’edat, havent rebut tots els
sagraments. Fou enterrat al dia següent en la tomba central del presbite
ri de l’altar majorO23).
19-11-1794. P.Maur Roca, profés del monestir, de 43 anys d ’edat. Fou
enterrat el 20 en la tomba de la part de l’evangeli del presbiteri de l’altar
major. Era fill d ’Olot i en el baptisme havia rebut el nom de Francesc.
Prengué l’hàbit per a organista el 12 de març de 1767 i fou ordenat pre
vere al 1772(124).
(118) Òbits VI, 39. Sembla que era nebot dels abats Josep Ponach i Bernat Ponach i, com
ells, natural de la Bisbal. Prengué l’hàbit cap al 1748. Fou ordenat prevere a Vic al 1757 i exercí
el càrrec de predicador a St. Feliu (1753-61, 1769-73), a M ontforte de Lemos (1765-69) i a M ont
serrat (1761-65), Arxiu de la Congregació de Valladolid (a Silos). Actas de los capítulos genera
les II, ff 163r. 182r, 217r, 260r.
(119) Òbits VI, 65. Fou sagristà del monestir (1757-61). Càrrecs, 1.
(120) Òbits VI, 75. Fou secretari del consell del monestir (1769-73). Càrrecs, 1.
(121) Òbits VI, 105. Fou mestre de novicis (1761-63), vicari parroquial (1763-65, 1775-79,
1781-93) i prior segon (1781-85). Càrrecs, 1.
(122) Òbits VI, 106. Fou vicari parroquial (1785-1794) i mestre de novicis (1789-93) del m o
nestir guixolenc. Càrrecs, 1.
(123) Òbits VI, 108. Fou abat del monestir dues vegades (1765-69, 1773-75). ZARAGOZA,
97-98.
(124) Òbits VI, 110. Fou sagristà del m onestir (1793-94). Càrrecs, 1.
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10-IV-1794. P.Predicador Agustí Teixidor, de 32 anys d ’edat, profés
de M ontserrat i predicador segon d ’aquest monestir, M orí a Barcelona
i segurament fou enterrat a MontserratO25).
26-XI-1795. El llec profés d ’aquest monestir, Daniel Matas, de 68 anys
poc més o menys, havent rebut tots els sagraments. Fou enterrat el 27
davant de l’altar de St. Antoni de PàduaO26).
6-VI-1798. P.Anselm Torres, profés del monestir, de 77 anys d ’edat
poc més o menys, havent rebut tots els sagraments. Fou enterrat el dia
7 en la tomba de la part de l ’epístola del presbiteri de l’altar major. Era
natural del bisbat de Girona on havia nascut l ’l de gener de 1722 i havia
pres l’hàbit el 2 de novembre de 1739(127).
25-IV-1802. P.Josep Mas, natural de Mataró, d ’uns 70 anys, havent
rebut tots els sagraments. Fou enterrat en la tomba de la part de l’evan
geli del presbiteri de l’altar m ajor el dia 26(128).
14-VI-1802. P. Antoni Riffà, profés del monestir, de 77 anys, havent
rebut tots els sagraments. Fou enterrat al dia següent en la tomba de la
part de l’espístola del presbiteri de l’altar major(129).
19-XI-1803. P.Francesc Peraller de 59 anys. No rabé cap sagrament
perquè morí de sobte. Fou enterrat el 20 en la tomba de la part de l’evan
geli del presbiteri de l’altar m ajorü30).
18-VI-1804. P.Plàcid Jobé, profés del monestir de 68 anys d ’edat. Re
bé tots els sagraments. Fou enterrat el 19 en la tomba de la part de l’epís
tola del presbiteri de l ’altar major(131).
13-11-1807. Abat Benet Massalvà i Argunyol, profés del monestir, de
65 anys d ’edat, havent rebut els sagraments. Fou enterrat al bell mig del

(125) Òbits VI, 116. Era natural de Barcelona on havia nascut al 1762 i havia pres l’hàbit
a M ontserrat el 6 de març de 1780.
(126) Òbits VI, 167. Era natural del bisbat de Barcelona i fou m ajordom segon del m ones
tir (1761-63, 1769-77) i també del de Sant Pere d ’Eslonza (1763-65). Gradas, 22; Càrrecs, 1.
(127) Òbits \ I, 189; Gradas, 22. Fou vicari parroquial (1757-73, 1775-89), secretari del Consell
(1773-77), prior segon (1769-73, 1775-79), mestre de novicis (1775-79) i prior prim er (1780-89).
Càrrecs, 1.
(128) Òbits VI, 236. Fou m ajordom del monestir (1761-65). Càrrecs, 1.
(129) Òbits VI, 236. Nasqué a Barcelona el 4 d ’abril de 1725 i prengué l’hàbit l’U de maig
de 1742. Gradas, 22.
(130) Òbits VI, 256. Nasqué a Sabadell (Barcelona) el dia 1 de novembre de 1744 i prengué
l’hàbit el 23 de setembre de 1757. Fou ordenat prevere el 1765 i exercí els càrrecs de vicari parro
quial (1769-77), prior segon (1780-81), arxiver (1781-85) i prior i vicari (1789-93). Càrrecs, 1.
(131) Òbits VI, 265. Nasqué a Olesa de M ontserrat el 5 de setembre de 1735 i prengué l’hà
bit el dia 1 d ’octubre de 1750. Fou sagristà (1761-65), mestre de novicis (1769-77), subprior
(1773-77), vicari parroquial (1769-73, 1781-85, 1789-1804) i prior (1801-04). Càrrecs, 1.
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presbiteri de l’altar m ajor el dia 14. «Establí lo sobredit Rm.P.F.Benet
Massalvà en esta parroquial y monachal yglésia la Congregació de
N.Sra.dels Dolors y treballà considerablement per excitar y promover tan
santa devoció; predicaba ab gran zel y treya copiosos fruyts de las suas
exortacions, de modo que a ell se deu la gran freqüència dels sants sa
graments, que en especial de alguns anys a esta part se observa en moltes
persones especialment del devot femineo sexo. També era molt adicte al
confessionari, de modo que pasava horas enteras ohint las moltes con
fessions dels penitents que contrits y humiliats se postraban a sos peus.
Fou molt sensible la sua m ort per la pèrdua d ’un ministre tan celós de
la glòria de Déu y bé de les ànimas. M orí ab gran tranquilitat de esperit,
conservant íntegros tots sos sentits fins que entregà són esperit al Cria
dor, que fou poch després de haver pregat los germans congregans al Se
nor perque usàs de misericòrdia ab ell los quals se trobaban junts en la
capella de la Congregació resant (per ser Divendres) la corona de M aria
Santíssima. Fou tres vegades abat de est monestir»(132).
9-XII-1807. P.Miquel Freixas, de 77 anys d ’edat, a la «granja de las
Aroles». Rebé els sagraments i fou enterrat el dia 10 en la tomba de la
part de l’evangeli del presbiteri de l’altar majorO33).
8-V-1808. P.Maties (Pere) M untaner y Vensí, de 60 anys d ’edat. Fou
enterrat el 9 en la sepultura del costat de Papístola del presbiteri de l’al
tra major. «Fou sacristà molts anys y promogué molt la devoció a la Imagen de Ntra.Sra.dels Angels que se venera en la present monachal y par
roquial yglésia.A.E.R. y P.»(134).
30-VI-1807. Abat Joan Font, natural de Borredà i profés del mones
tir, d ’edat de 87 anys poc més o menys «en sa casa cita en la parròquia
de Santa M aria de Gurp, prop de la ciutat de Vich». Fou enterrat en la
parroquial de El Gurb. Havia rebut tots els sagraments. «Fou lo dit Rt.
monjo de conducta molt religiosa, addicta a la oració y molt versat en
las Colacions dels Pares. En lo gran retiro que observà hera la sua ocu
pació llegir les exposicions de la Santa Regla del Pare St. Benet formant
de totes un compendi en lo qual vindica la Regla del Patriarca St. Benet

(132) Òbits VI, 349. Fou abat del monestir en tres ocasions (1781-85, 1789-93, 1794-97). ZA
RAGOZA, 99-100.
(133) Òbits VI, 360. Nasqué a Alforge (Tarragona) el dia 30 de novembre de 1730 i prengué
l’hàbit el 9 d ’octubre de 1749. Gradas, 22. Fou vicari parroquial (1761-65, 1773-77, 1781-89,
1801-05), mestre de novicis (1763-65, 1781-89), prior (1763-69, 1773-77, 1797-1805), m ajordom
(1789-93) i prior segon (1805-07). Càrrecs, 1.
(134) Òbits VI, 375. Nasqué a Cervera (Lleida) el 29 de setembre de 1749 i prengué l’hàbit
el 16 de juliol de 1767. Fou sagristà del m onestir (1785-93). Gradas, 22; Càrrecs, 1.
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y fa veurer que no és conforme al esperit del St. lo rigor de la Observància que plantà en Trapa Rancé.A.E.R.y P.Nota. Lo dit Rt.Monjo fou abat
del present monestir y als dos anys renuncià a la abadia»(135).
1809? Cap al 1809 el P.Benet Camps Dalmases i el llec Oleguer Sala(135 bis).

7-IX-1812. Poc dies abans d ’aquesta data morí a Canet de Mar l’abat
Bonaventura Sans(136).
18-XI-1815. P.Ignasi Fillol, de 73 anys, fou enterrat el dia 19 en la tomba
de la part de l’evangeli del prebiteri de l’altar major. Rebé tots els
sagramentsü37).
5-VII-1816. P.Sebastià Juler, de 74 anys d ’edat. Fou enterrat el dia se
güent a la capella de Sant Amanç(*38).
22-IX-1818. P.Domènec (Josep) Crest, de 49 anys d ’edat. Fou enter
rat el 23 a l ’ermita de St. AmançO39).
23-X-1819. P.Ferran (Josep) Pouplana, de 70 anys d ’edat, profés i abat
del monestir, havent rebut tots els sagraments. Fou enterrat l’endemà a
St. Amanç(14°).

(135) Òbits VI, 376. Fou batejat a Borreà el 30 de juny de 1732 i una volta abat del m ones
tir (1761-63). ZARAGOZA, 95-96. El tractat que s’esmenta s’ha perdut.
(135 bis) El prim er era natural de Sant M artí de Sesgaioles (Barcelona) i fill de Domènech
Camps, doctor en dret civil i de Raim unda Dalmases i Camps. Arx. Parroquial, Ll. Baptismes,
26,p 277. Fou batejat el 6 d ’abril de 1776, amb el nom de Francesc. Era germà del P. Anselm
Dalmases, nascut a la mateixa localitat i batejat el 7 d ’abril de 1772, amb el nom de Ramon.
Ibíd, p 223. Aquest fou profés del monestir de M ontserrat, on prengué l’hàbit el 6 de setembre
de 1789. Fou mestre d ’estudiants a la Universitat de Irache (1801-05), a més de catedràtic de
vespres de cànons i d ’història eclesiàstica (1805-07). S’havia graduat en filosofia i teologia en
aquesta mateixa universitat navarresa el 21 d ’octubre de 1799. El germà Oleguer form à part
dels som atents guixolencs al 1808 i exercí el càrrec d ’infermer m ajor de l’hospital del monestir
des del mes d ’octubre de 1808. Morí poc després.
(136) Era nascut a Figueres el 25 de maig de 1755. Fou abat del m onestir (1801-05). ZARA
GOZA, 105-106.
(137) Òbits VII, 103. Havia nascut a Olot el 25 de gener de 1743 i pres l’hàbit el 5 de setem
bre de 1758. Fou bibliotecari (1793-1815) i arxiver (1805-15) del monestir. Gradas, 22; Càrrecs, 1.
(138) Òbits VII, 116. Havia nascut a Igualada (Barcelona) el 20 de gener de 1742 i pres l’hà
bit el 15 de febrer de 1760. Gradas, 22. Fou m ajordom (1769-79, 1785-88), mestre de novicis
llecs (1769-73), sagristà (1781-85), mestre de novicis (1801-05) i arxiver (1805-16). Càrrecs, 1.
(139) Òbits VII, 150. Nasqué a Barcelona el 18 d ’abril de 1769 i prengué l’hàbit el 15 de
febrer de 1784; fou ordenat prevere al 1794 i nom enat prior segon (1814-18). Gradas, 22; Càr
recs, 1.
(140) Òbits VII, 166. Fou abat del m onestir en dues ocasions (1785-89, 1797-1801). ZARA
GOZA, 100,103,104.
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III-l821. P.Benet (Francesc) Roquer i Grau(141).
25-XI-1825. Pere Barrau, llec, de 66 anys d ’edat, havent rebut els sa
graments. Fou enterrat a St. AmançO42).
28-XII-1825. Daniel Matas, llec, a Tordera d ’on era fill. Havia pres
l’hàbit per a organista l’li de maig de 1807.
15-1V-l826. A Barcelona l’abat Gaietà Riera(143>.
23-XII-1829. P.Anselm (Vicenç) Viola, de 59 anys d ’edat, havent re
but tots els sagraments. Fou enterrat el 24 a la capella de St. Amanç(144>.
29-111-1832. P.Isidre Hernàndez, havent rebut tots els sagraments. Fou
enterrat el dia 30 a la capella de St. AmançO45).
21-V-1835. A Barcelona el P.Jaume Xuriachí146).
28-VII-1835. Fou assassinat el P.Veremond Casanovas, m ajordom del
monestir(147).

(141) Era fill de St. Romà de Sau on habia estat batejat el 9 de febrer de 1793. Prengué
l’hàbit el 14 d ’agost de 1816 i professà el 15 d ’agost de 1817. Fou ordenat prevere al desembre
de 1817. Gradas, 22.
(142) Òbits VII, 273. Nasqué a San Julià de Cabera (Barcelona) el 4 d ’octubre de 1759 i
prengué l’hàbit per a flaquer el 13 de novembre de 1781. Gradas, 22.
(143) Nasqué a Igualada (Barcelona) el 22 d ’abril de 1754. Fou abat del m onestir guixolenc
en dues ocasions (1805-14, 1818-24). ZARAGOZA, 106-108.
(144) Òbits VII, 337. Era nascut a St. Feliu de Pallarols (Girona), on havia estat batejat
el 5 d ’abril de 1771. Prengué l’hàbit el 10 de desembre de 1786. Fou ordenat sacerdot el 1795.
Gradas, 22. Estigué autoexiliat a França al 1821. Fou vicari parroquial (1814-29) i prior (1723-28)
del monestir. Escrigué dues relacions dels successos ocorreguts en el monestir durant el Trienni
Constitucional, que jo mateix vaig publicar a Àncora, n 1368 (10 d ’octubre de 1974), i n 1370-72
(24 d ’octubre i 7 de novembre de 1974) i a Relación de los danos su frid o sp o r algunos monasterios benedictinos espanoles durante el Trienio Constitucional (1820-23), a Stvdia monastica,
vol 30 (1988) 137-144.
(145) Òbits VII, 410. Nasqué a la ciutat de Tarragona i fou batejat el 19 d ’agost de 1764.
Prengué l ’hàbit el 14 de setembre de 1787 per a organista. Fou ordenat sacerdot per l’octubre
de 1791. Gradas, 22. Exerci els càrrecs de secretari del Consell del monestir (1797-1801, 1805-14)
i sagristà (1801-18, 1828-32). Arxiu de M ontserrat, Ll. del Consell del m onestir de St. Feliu de
Guíxols, pp 227,232,238,263,321,351,395,478,518,534;E.ZARAGOZA PASCUAL, M úsicos be
nedictinos espanoles (S.X X ), a Revista de M usicologia V (1982) 100.
(146) Òbits VIII, 37. Era de Barcelona on fou batejat el 9 d ’abril de 1769. Prengué l’hàbit
el 10 de desembre de 1786 i fou m ajordom (1797-1801). Vicari parroquial (1814-18, 1824-28),
bibliotecari (1817-32) i sotsprior (1824-28). Era fill de Francesc i de G aietana Campins. Al 1820
fou em presonat a St. Feliu durant cinc mesos. Càrrecs, 1 i E.ZARAGOZA, Relación de los
danos, o.c. 139-143.
(147) Òbits VIII, 38. Nasqué a Terrassa (Barcelona) on fou batejat el 2 de desembre de 1777
amb el nom de Magí. Prengué l’hàbit el 5 de març de 1793. Fou ordenat prevere al 1808. Al
1821 s ’exilià a França. Fou m ajordom segon (1805-14) i primer (1824-35) del monestir. Tenia
una veu potent per a cantar. El prior, Isidor Gil Dalmau conta la seva m ort en les seves M em o-
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1835. A França, potser a Le Puy, el P.Jeroni Moré(148).
1837. A Le Puy (?) el P.Josep Paradeda i Sabater, últim abat del
monestirO49).
1838? P.Bonifaci Bertrana i Dorca, ex-abat del monestirOso).
1838? A França, el germà llec Josep Vendrell, natural de Llagostera
(Girona), que havia pres l’hàbit de llec el 17 de desembre de 1814.
X-1840. En un monestir d ’Itàlia el P.Plàcid (Baldiri) Boix Pons(151).
14-11-1859. A l’abadia de Saint Pierre de Solesmes el monjo i ex-abat
del monestir M aur Gras i de Roca(152).
4-VI-1861. Al bisbat de Girona el P.Narcís Quirch i Negre(153).
14-VIII-l863. Al bisbat de Girona el P.Ildefons (Pau) AmetllerU54).
1836-1880. Fulgenci (Salvi) Fugarolas i RafartO55).

rias para servir a la historia del monasterio de S.Feliu de Guíxols desde los acontecim ientos
de la noche d e l28 al 29 de ju lio de 1835... (Bibl.M ontserrat, Ms. 1130) que jo mateix vaig publi
car amb el títol: Crònica de l ’expulsió dels m onjos de Sant Feliu de Guíxols (1835), a Àncora,
n 2014-55 (març-desembre de 1987).
(148) Era fill de la parròquia de Sta. M aria de Salas, prop de Besalú i prengué l’hàbit el
30 de juliol de 1796. Fou vicari parroquial (1805-09, 1814-21) del monestir, ecònom de Sarrià
de Ter (1821), refugiat a Perpinyà el 1821 i finalment arxiver ajudant des del 4 d ’agost de 1815
i titular a partir del 14 de setembre de 1816 fins al 1832. Càrrecs, 1.
(149) Fou abat del monestir en dues ocasions (1814-18, 1832-37). ZARAGOZA, 106,107, 111
i a E.Z., Un calongí il.lustre: l ’abat Josep Paradeda, a Àncora n 1951-53 (Nadal
de 1985).
(150)Fou abat del m onestir des de 1828 a 1832. ZARAGOZA, 110.
(151) Era nascut a Sant Salvi de Cladells o a Anglés (Girona) i fou batejat el 19 de juny
de 1796 amb el nom de Baldiri. Prengué l ’hàbit el dia 11 de juliol de 1817 i professà el 13 de
juliol de 1818. Fou vicari parroquial, sagristà i m ajordom segon des de 1832 a 1835. Gradas,
22; Càrrecs, 1.
(152) Fou abat del monestir des de 1824 a 1828. ZARAGOZA, 108-110, amb les m odifica
cions introduïdes per mi mateix al Dictionnaire d ’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques
i a Correspondència epistolar de Fr. Gil Dalmau, prior de Sant Feliu de Guíxols (1835-1859),
a Analecta Sacra Tarraconensia, vol 57-58 (1984-85) 111-120.
(153) Era natural de Rupià (Girona) i potser parent del metge de St. Feliu, Benet Quirch
(+ 1735). Fou batejat el 27 de gener de 1797 i prengué l’hàbit el 15 de juny de 1816. Professà
el 15 de juny de 1817. Fou vicari parroquial i prior segon (1828-35). Exiliat a França al 1835
retornà a la diòcesi de Girona, Boletín Oficial del Ob. de Gerona VI (1861) 580.
(154) Era natural de Martorell de la Selva (Girona) on havia estat batejat el 18 de novembre
de 1798. Prengué l’hàbit l’U de juliol de 1817 i professà el 12 de juliol de 1818. Estudià filosofia
al colegi de N tra.Sra.d’Obona (Astúries)(1818ss). Fou vicari parroquial (1832-35). Càrrecs, 1;
Bol.Oficial del Ob. de Gerona VIII (1963) 510.
(155) El nom entre parèntesi és el de baptisme. Era fill de St. Quirze d ’Arbúcies (Girona),
on fou batejat el 20 de setembre de 1802. Prengué l’hàbit el 16 de juliol de 1819 i novament
el 31 de març de 1824. Professà el 2 de maig de 1824 i fou vicari parroquial (1832-35). Gradas,
23. Vivia a la diòcesi de Barcelona des de l’l d ’abril de 1856. Vivia encara l’u de gener de 1861.
Arxiu Corona d ’Aragò, M. Hisenda, vol 2949, f 23v.
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1836-1880. Bonaventura (Joan) Valls i MaimóU56).
1836-1880. Benet (Francesc) Bruguera i Moliner(157).
1836-1880. Anselm (Miquel) Marí i AlmirallU58).
1836-1880. Ramon Fonseca i MundetO59).
1836-1880. Bartomeu Rossich i Rivas. Morí a Riom de França(16°).
1836-1880. Manel Alibés i Planas*16*).
1836-1880. Antoni (Lluís) Blanch i Ràfols*162).
1836-1880. Benet Ferrer i Pagès*163).
1836-1880. Antoni Porcalla i Cros*164).
1836-1880. Isidor Gil Dalmau i Teixidor*165).
19-IV-1885. PBernat (Joan) Sala i Masnou, a Montserrat. Últim monjo
supervivent de la comunitat guixolenca*166).
(156) Nasqué a Cruïlles, on fou batejat el 17-XI-1808. Prengué l’hàbit el 17 de novembre
de 1824 i professà el 4 de desembre de 1825. Gradas, 23.
(157) Com l’anterior, natural de Cruïlles, on fou batejat el 28 de gener de 1808. Prengué
l’hàbit i professà en les mateixes datas que l’anterior. Fou ordenat prevere el 25 de juliol de
1832. Gradas, 23.
(158) Era fill de la Pobla de C laram unt (Barcelona), on fou batejat el 10 de gener de 1811.
Prengué l’hàbit el 12 d ’abril de 1827 i professà el 13 d ’abril de 1828.
(159) Nasqué a St. Feliu de Buixelleu (Girona), on fou batejat l’l de gener de 1815. Prengué
l’hàbit el 28 de maig de 1832 i professà el 12 de maig de 1833. Exiliat a França el 1835, retornà
a la diòcesi de Girona i fou ecònom de Massanes (1854).
(160) Era fill d ’Igualada (Barcelona), on havia estat batejat el 6 de gener de 1810. Fou esco
là de M ontserrat i prengué l’hàbit per a organista el 4 de desembre de 1827. Professà el 7 de
desembre de 1828. Fou ordenat prevere a la Seu d ’Urgell pel maig de 1834. Exiliat a França
el 1835, restà com a organista de la localitat de Riom (1856).
(161) Nasqué a St. Julià de Cabrera (Barcelona) no fou batejat el 13 d ’octubre de 1811. Prengué
l’hàbit el 6 de maig de 1830 i professà el 19 de maig de 1831. Exiliat a França al 1835, retornà
a la diòcesi de Barcelona l’l de febrer de 1846. Vivia encara l’l de gener de 1861. Arxiu Corona
d ’Aragó, M .H isenda, vol 2949, f lv.
(162) Era natural de Vilafranca del Penedès, on fou batejat amb el nom de Lluís el 26 de
setembre de 1814. Prengué l’hàbit el 8 de maig de 1830 i professà el 25 de juliol de 1831. Vivia
a la diòcesi de Barcelona el 15 d ’octubre de 1861. Ibíd f 8v.
(163 Nasqué a Castelló d ’Empúries, on fou batejat l ’l de gener de 1817. Prengué l ’hàbit
el 28 de maig de 1832 i professà pel gener de 1833. Vivia a la diòcesi de Barcelona des del 6
de maig de 1862. Ibíd f 24v.
(164) Era fill de Santa M aria de Lledó (Girona) i havia pres l’hàbit de 25 de març de 1806.
(165) E. ZARAGOZA, Correspondencia epistolar de Fr.Gil Dalmau, o.c.111-138.
(166) Nasqué a St. M artí Sescorts (Barcelona), on fou batejat amb el nom de Joan el 20
de desembre de 1810. Al 1835 era estudiant al col·legi de San Vicente de Oviedo i diaca. Al
1835 mateix passà a Itàlia, però retornà més tard a Catalunya, on fou claretià i finalm ent m es
tre de novicis de M ontserrat. Fou fecund escriptor, bon teòleg i bon traductor. E. ZARAGOZA
PASCUAL, Los generales de la Congregación de San Benito de Valladolid VI (Silos 1987) 424-425
i bibliografia a ibíd, 446-447. Mireu tam bé del mateix autor: E l últim o m onje de St. Feliu: El
P.Bernardo Sala M asnou (+ 1885), a Àncora, n 2128 (11 de maig de 1989).
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1.— LA FAÇANA DE L’ESGLÉSIA DE SANT VICENÇ DE RUPIÀ
(1688)

L’església de Rupià té una sola nau amb capelles laterals i absis poli
gonal. La nau, feta en estil gòtic ha estat datada en el s.XV, i les capelles
laterals dels ss.XVI-XVIIO).
Destaca, a la part exterior, la seva portalada, feta amb pedra calcà
ria, de Pedret de Girona de color grisenc, que és encerclada per l ’arenisca de l’obra constructiva de grans carreus de param ent gòtics, d ’un co
lor m arronós, força erosionats.
A l’interior, al presbiteri, s’ha conservat la sepultura del responsable
d ’aquesta façana barroca: el reverent Vicenç M assanet i Font, natural
de Rupià*2) i beneficiat de la Catedral de Barcelona. En el seu testa

(1) Badia i Homs, J.: L ’arquitectura medieval de l ’Empordà, vol. I: «Baix Em pordà». Gi
rona 1977, p.348. Joan Badia en fa una excel·lent descripció artística.
(2) Fill de Vicenç M assanet, candeler de cera i d ’Antiga Font, tots ells de Rupià.

121

2

JO SEP M.T. GRAU i PUJOL - ROSER PU IG i TÀRRECH

ment(3), fet quatre anys abans de la seva m ortw, llegim que «elegesch
la sepultura al cos meu fahedora en lo sementiri de la isglésia parrochial
de Sant Vicens de Rupià y en lo vas hont stan entarrats dits quondam
mos pares (si emperò lo die de la mia fi no hauré fet tomba dins dita
isglésia)». La salut li permeté veure acomplir la darrera voluntat.
El 29 de març del 1685(5) contractava amb el picapedrer de Pedret,
Joan Cisterna, «una tom ba o sepultura de pedra picada de pedra de Pe
dret de Girona», per 50 lliures. L’obra havia d ’estar acabada pel Nadal
del mateix any, i col.locada al presbiteri de l’església de Sant Vicenç de
Rupià. La form a era senzilla, s’havia de composar de «tres llosetes de
quatre palms quiscuna». Així fou feta.
Damunt de la primera llosa sepulcral, podem llegir la següent
inscripció:
«Speculum Rdi. Vincentii
Massanet, Pbri huius icclesiae qui m oriturus hic est
sepeliendus obiit que Barcinone in alma sed benefíciatus die 25 ianuarii
1688»
Les altres dues pedres resten nues, sense cap mena de treball artístic.
El reverent diu en el seu testament, que vol contribuir, amb les seves
rendes, un cop difunt, «en adorno y conservatió» de l ’església de Rupià.
Concretament, «fer dorar lo retaule de l’altar major, en fer lo portal de
la isglésia ab la O y de pedra de Girona, en fer alguns sants de plata fa
bricats en la argenteria de Barcelona y altres obres a dits administradors
ben vistas en adorno de l’altar y de la isglésia»(6).
Nomena com a marmessor de les rendes, com a únic responsable que
la seva voluntat es compleixi, al reverent Pau Torres, beneficiat de la Seu
de Barcelona i de Sant Pere de les Puel.les. Dos mesos després de la m ort
de l’insigne testador, l’adm inistrador acorda amb Joan Alesma i Espe

(3) El testam ent el transcriu Aurora Pérez Santam aría: Escultura barroca a Catalunya. Els
tallers de Barcelona i Vic (1680-1730 c.a.J. Projecció a Girona. Lleida, 1988, pp. 620-623 (apèn
dix núm ero 318). El signà davant del notari de Barcelona Bonaventura Torres el 19-X-1684.
(4) Ocorreguda el 25 de gener del 1688.
(5) Arxiu Històric de G irona (AHG), notaria de G irona 2 (NG-2), núm. 904(1685), s.f.,
notari J.Nató.
(6) No acaben les seves deixes en l’església de Rupià, sinó que també, en un codicil del
25-1-1688 (dia de la m ort) estableix la construcció d ’un retaule a Sant Pacià, per la catedral
de la ciutat de Barcelona.
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rança, mestre de cases de Girona, els pactes per fer «una portalada de
pedra picada de Pedret de Gerona»(7). El preu total és de 865 lliures, pa
gadores en tres terminis, i s’ha de tenir acabada en el mes d ’agost. El
mestre de cases dóna com a fermança el seu sogre Jaume Buxó, del m a
teix ofici, veí de Girona, qui segurament també participaria en la
construcció.
Si bé el document parla de «la planta y traça li ha entregada», el marmessor vol que quedi constància notarial clara del model a fer. Mercès
aquesta minuciositat, podem comprovar el compliment fil per randa del
contracte: «vasas y pedestrals, cornisa de pedestrals, vasa de pilastre, pilastre ab son capitell, arquitrava, frissa y cornissa y frontespici ab tres
piràmides posant a la del mig una creu, y axí mateix fent una O de deu
palms de llum de diàmetro, y des de la portalada fins a l’igual de la cor
nissa del final, junt ab los costats de dits pilastres a plom de la cornissa
de dalt fins a la vasa, ha de ser tot de carreu de pedra picada de Padret
de Gerona sens brunyir, ab una cornissa ab sa mulura per lo coronament
de l’obra».
Tot i tractar-se d ’una construcció pagada per un particular, com que
és en benefici comú, el beneficiat procurarà que els jurats traginin la pe
dra de Pedret, la calç, la sorra i la fusta per les «vestides» a peu d ’obra.
El mestre Alesma solament ajudarà a carregar les pedres a Pedret.
En aquesta ocasió els documents ens serveixen per a conèixer amb
exactitud el «promotor», el pagador, el constructor, la datació i les cir
cumstàncies de dues peces artístiques que han perdurat fins als nostres dies.
La portalada, de difícil datació només per l’estil arquitectònic, veiem
que és de l’últim quart del segle XVII.
2.— L’ESGLÉSIA DE SANTA M ARIA DE SERRA, UNA OBRA
PERDUDA (1651)
L’actual edifici de la parròquia de Santa M aria de Serra de Daró da
ta de la segona meitat del segle XIX. L’església fou consagrada l’l de
juny del 1884 pel bisbe Tomàs Sivilla(8). A la façana, dam unt la porta,
hi llegim 1881.
Joan Badia ja apunta que, per les mides del campanar, l’anterior es
glésia «devia ésser de proporcions molt inferiors» a l’actual. Els docu

(7) AHG, NG-2 núm.909 (1688), s.f., l-IV-1688.
(8) Badia i Homs, Joan: op. cit., p. 389, nota 5. Per la descripció de l’actual edifici us reme
tem a la que realitza l ’autor.
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ments ens ho corroboren. A m itjan segle XVII (1651), en plena guerra
dels segadors, en l’any de la gran sequera i carestia de blat, propers a
l’arribada de la pesta, els habitants de Serra de Daró emprenien el costós
esforç de «fer e edificar eo de nou construir la Isglésia parrochial»(9).
El detall a què arriba la capitulació ens permet dibuixar clarament el pro
jecte i, suposem, realització, de l ’obra. Per part de Serra actuen el Rec
tor, Joan Massoni i els síndics de la Universitat*10).
El constructor o mestre de cases contractat és Pere Pagès, fill de Ru
pià i veí de Torroella. En Pagès es compromet a acabar el treball en un
any, el 25 de desembre del 1651 s’havia d ’inaugurar. Dubtem molt que
el termini fos complert: ja hem mencionat d ’una forma breu la difícil
situació de l ’època i, tot i ser de petites dimensions (planta de 19 per 6,5
metres aproximadament), l’elevat cost (900 lliures), i la necessitat de l’ajut
de la gent del poble, la degueren fer retardar.
No volem repetir la descripció, molt clara en el text mateix del con
tracte que transcrivim en apèndix, però ens fixarem en els elements que
la defineixen. El temple projectat consta de quatre capelles, dues per ban
da, orientades al nord i al sud. Les del nord tenen al centre una trona
amb peu de pedra i a la banda oriental la sagristia. A la part nord, a
la zona del presbiteri hi ha una «espiera» perquè entri llum. La sagristia
té la porta de pedra, així com una aigüera i una finestra que comunica
amb l’exterior. Calca el model de Parlavà*11).
El presbiteri, amb volta, va precedit per tres esgraons que l ’aixequen.
Tota la pedra bona havia de ser pedra «de la montanya de Torroella
de M ontgrí». També pot aprofitar la de l’anterior edifici, el qual ha de
derruir. De pedra són les parts més destacades, i la resta s’enlluïria.
Si
bé s’esmenta clarament la teulada, amb el ràfec o barbacana i les
teules, no apareix cap referència del campanar. Desconeixem, doncs, si
l’únic element avui conservat de l’antic edifici, fou aixecat en aquest ocasió.
Segurament, es deixava per una segona fase constructiva. També es m an
tenia la façana principal.

(9) AHG, notaria de la Bisbal (NB), núm. 521 (1651), s.f., 20-1-1651, notari Pere Geronès.
Transcrit en apèndix.
(10) Són els veïns de Torroella de M ontgrí, Francesc Pereantoni, cavaller, i Miquel Begur
i Portes, pagès, constituïts pel poder signat el 15-1-1651 davant del notari Salvador Font, de
la Bisbal.
(11) La sagristia de Parlavà es va acabar el 1630. Aquesta és la data que apareix gravada
a les llindes de la finestra i de la porta que comunica amb la nau del temple, i també pintada
al ràfec de la teulada (Badia i Homs, J.: op. cit., pp.293-294).
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El terra havia d ’enllosar-se, sobretot «allí ahont las donas acostuman
a estar». Aquesta clàusula recorda que fins fa poc existia una divisió se
xual a les esglésies. Encara queden temples amb una porta per als homes
i una altra per a les dones.
La presència de la rectoria, «la porta que entra de dita Isglésia en
la casa de la Rectoria», adossada al temple, ens fa adonar com en el se
gle XIX s’ocupà tot el solar (església i rectoria) per edificar-la.Enten
dríem així el notable augment de les proporcions. A finals del segle XIX
la rectoria s’edificà de bell nou a uns 50 metres de l’església, en una gran
casa pagada per un particular.
La documentació ens ha servit per a descobrir l’antic edifici del tem 
ple parroquial, o en tot cas, la idea que es va tenir de contruir-lo a m it
jan segle XVII, quan moltes de les esglésies de les nostres comarques
veieren canviat el seu aspecte. No podem afirm ar amb rotunditat, però,
que aquest projecte de Serra fos realitzat. No seria la primera vegada
que una concòrdia notarial no es materialitzés: sigui per causes perso
nals (mort del mestre de cases), per agents externs (guerra), per les difi
cultats de finançam ent, etc.
L’activitat artística d ’aquest segle, tan controvertida pels diferents es
tils emprats, només tindrà una explicació clara amb la documentació.
Cal conèixer la datació de les obres, els autors i la seva mobilitat, els
materials...

APÈNDIX
Capitulació de l’obra nova de l’església de Serra de Daró signada a
Serra el 20-1-1651.
«... sobre lo fer e edificar, eo de nou construir la isglésia parrochial
del lloch de Serra, per y entre lo Reverent Joan Massoni, prevere rector
de la dita isglésia, lo magnífich Francesch Pereantoni, cavaller, y lo ho
norable Miquel Begur y Portes, pagès, en la vila de Torroella de M ontgrí
populats, síndichs procuradors y actors de la universitat de dit lloch de
Serra per dit effecte constituïts y creats ab acte rebut en poder de Salva
dor Font, notari real de la vila de la Bisbal als quinse del corrent mes
de una part, y Pere Pagès, mestre de cases del castell de Rupià, vuy en
dita vila de Torroella de M ontgrí habitant, de part altre, entre ditas parts
se ha tractat y concordat en lo modo y firma baix scrit y següents:
Primerament, lo dit Pere Pagès enprèn y promet als dits senyors sín
dichs en dit nom de fer y edificar eho de nou construir part de la Isglésia
de dit lloch de Serra, és a saber, des de la porta forana qua avuy és envés
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solyxent. La qual isglésia tinga de tenir de llarch dotse canes comptant
des de la porta qui entra de dita isglésia en la casa de la rectoria, y de
emplària quatra canes en la qual part de la isglésia tinga de fer quatre
capellas, çò és, dos a la part de migdie y altres dos a la part de tram ontana, y en cas sie convenient que per occasió de ditas capelles dita Isglésia
tinga de tenir més llargària y amplària de la dalt dita aja de fer dita is
glésia de llargària de dotze canes y m itja y de am plària de quatre canes
y un palm y de alsada segons lo art de arquitectura demana y requir las
parets de la qual obra tingan de tenir de gruixa, és a saber, las parets
foranes fins a flor de terra una cana y de aquí fins a la volta sis palms
y los mitjans de ditas capellas nou palms en lo mig de las ditas dos cape
lles en la part de tram ontana fahedores aja de fer un peu de trona de
pedra picada de la montanya de Torroella de M ontgrí ab una carassa la
qual trona tinga de fer a tot prim (excepto las baranes) y la scala per
m untar a dita trona tinga de fer per lo mig de la dita paret entrant per
la capella que serà més prop del presbiteri, la qual scala tinga de ésser
de pedra picada en la qual trona çò és, a l’entrar y exir tinga de fer dos
portals de pedra picada de la dita montanya de Torroella, boxardades
y la trona tallentada las quatra capelles tingan de tenir tant de fondo
com de ample setse palms y lo arch, grades, y canteres de la part de fora
de pedra picada de la padrera del mas Vilar y la alsada de ditas capelles
tinga de ésser segons lo art de arquitectura demana y requer y en lo pres
biteri tinga de fer tres gradas de pedra picada de la propdita padrera y
ixi mateix tinga de fer-ho de nou construir e edificar junt la dita isglésia
y a la part de solyxent y tram ontana de aquella una sacristia comforme
està la sacristia de la isglésia del lloch de Parlavà las parets de la qual
sacristia tingan de tenir sis palms de gruxa en la qual sacristia tinga de
posar una finestra, una aygüera, y un portal tot de pedra picada boxardada de la dita montanya de la vila de Torroella de M ontgrí la qual sa
cristia aja de cobrir ab volta grassa, anlluir y enrejolar y axí mateix tinga
de fer una spiera de pedra picada de alsada de sis palms picada fora y
dins y posar-la devant lo presbiteri de la part de migdie en las quals fi
nestra y spiera tinga de posar lo ferro que dits senyors síndichs li dona
ran y axí mateix tinga de fer un arch de pedra borda en lo principi del
presbiteri, lo qual presbiteri tinga de estar en forma de m itja volta de
forn y axí mateix aja de posar los arm aris que ja avuy fets per tenir la
plata allí ahont li serà assenyalat per dits síndichs la qual part de isglésia
tinga de fer a tot punt ab volta grassa y cobrir-le ab teula plena rebatent
aquella a pedra vista y fer la barbacana, çò és, a dos rajols y tres teules
y fer desota dita barbacana un palms de faixa.
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ítem dit Pere Pagès tinga y promet fer los fonaments de dita isglésia
fins que trobe roca o aygua y en cas trobé aygua que naxia allí ultra lo
preu avall scrit dita universitat aja de donar y pagar a dit Pagès set reals
per quiscum jornal que treballarà en fer dits fonaments, çò és, dita ayga
en avall, restant en llibertat de dita universitat en fer-hi treballar la gent
que li aparexarà.
ítem és pactat y concordat entre ditas parts que las pedres dels scalons del presbiteri que avuy és en dita isglésia sien de dit Pagès y també
totas las demés pedres de la paret vella de dita isglésia que spallarà exceptat las llosas y padrisos són en dita isglésia, las quals dits síndichs
se reservan y aquelles dit Pagès tinga de posar en enllosar dita isglésia
çò és allí ahont las donas acotum an estar y tinga també dit Pagès de enrejolar lo presbiteri capellas y lo demés de dita part de isglésia y enlluhïr
aquella.
ítem dit Pere Pagès axí mateix aja y promet arrencar tota la pedra
serà manester per fer dita obra y fer los peus dels altars y posar las lloses
si las hi donan y fer-los xindris donant-li fusta y claus, y aja de spallar
la isglésia que avuy és en dit lloch fins a la porta principal.
ítem dits síndichs en dit nom prometan aportar tots los pertrets a
peu de obra y am arar la cals en las bassas y junt de dit lloch de Serra
y també prometan bestraurer cordas y fusta per bestidas necessaris tota
la qual obra dit mestre Pagès promet fer y acabar de assí a festa de Na
dal pròxim vinent sots les obligations renuntiations y clàusules avall scrites.
ítem dits síndichs en dit nom y en nom llur propri, convenen y en
bona fe prometan a dit Pere Pagès y als seus que per la dita obra li dona
ran y pagaran realment y ab degut efecte nou-centes lliures moneda bar
celonesa en esta forma: çò és, tres-centes lliures lo die comensarà de paredar en dita obra, altres tres-centes lliures quan tinga dita obra a punt
de posar dits xindis y las restants tres-centes lliures quant dita obra serà
acabada y rebuda la qual li tingan de rèbrer encontinent serà acabada
y las ditas pagas li prometan fer fora banc y taula...».
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SEGON INTENT D ’ALÇAR BLOCS DE
CASES ALS PASSEIGS PROPERS
A LA PLATJA
PER

LLUÍS ESTEVA i CRUANAS

Fa temps, vaig historiar el primer intent d ’alçar illes de cases al pas
seig del M ar de Sant Feliu de Guíxols. Com parat amb aquest, era un in
tent que en podríem dir de bona fe. Es tractava d ’aprofitar l ’extens sor
ral que hi havia des de la riera del Monestir fins a la del Portalet i des
del carrer del Mar fins a la platja, car el passeig encara no era iniciat.
L’autor de la idea, com tots els que fan negocis a cavall del comú, el.legava que ho feia a «beneficio de la población»*1).
En aquest segon intent que estic historiant, uns tramposos, servintse de documents falsificats, pretengueren establir illes de cases als ac
tuals passeigs del Mar i dels Guíxols en un intent que els documents ju 
dicials consideren «fraudulento». Era la repetició del primer intent, amb
l’agravant de falsificació de documents i que el lloc aquesta vegada no
era un areny, com deien els confabulats; ara el passeig del M ar —que

(1)
LLUÍS ESTEVA, Prim er intento de edificar casas en el paseo del M ar de San Feliu de
Guíxols (1797-1817), «Revista de Gerona», núm 60, 1972, pàgs 74-80. Prim er article que recor
do sobre aquest tema: JOAN TORRENT, H ojeando antiguos papeles guixolenses. Se pretendió reiteradamente, en el siglo pasado, edificar un bloque de casas en el Paseo del Mar, al
lado de la playa, «À ncora» 1954 F.M.
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llavors s’anomenava d ’Espartero— tenia ja tres rengleres d ’arbres, un molí
per a regar-los i la il·luminació corresponent*2). Circumstàncies que feien
provocativa i aparentment inversemblant la temptativa; malgrat tot, aques
ta fou portada amb gran audàcia i desvergonyiment.
Deu persones protagonitzaren l’intent i el recolzaren en uns documents
que foren falsificats per un notari que exercia a Sant Feliu i pel seu escri
vent. El municipi i la gran m ajoria dels seus habitants, però, actuaren
amb fermesa i promogueren contra els estafadors una causa criminal al
jutjat.
La primera sentència fou contundent; la segona en fou un xic menys
i a la tercera els processats varen ser absolts, com veurem. Malgrat que
finalment van sortir sense cap pena (si exceptuem els costos), des que
fou iniciada la causa criminal fins que es donà per acabada, van passar
quatre anys i mig durant els quals els deu encartats no van tenir gaire
tranquil·litat. Dels més responsables, uns van passar per la presó i altres
s’escapoliren o s ’amagaren per no anar-hi. Als menys responsables no
els va anar tan malament, però Déu n ’hi dó. Tots deu, però, ho tenien
ben merescut.
Sant Feliu, per ara (no descarto del tot una tercera temptativa a càr
rec de persones «altruistes» disposades a «sacrificar-se» en bé de la ciu
tat) pot disfrutar dels actuals passeigs gràcies a la fermesa de la gran m a
joria dels guixolencs d ’aquell temps i, en especial, de Patxot, Macià i Caimó. Si els tramposos haguessin sortit amb la seva, hauria estat una veri
table catàstrofe urbanística per a Sant Feliu. El fet que historio, per tant,
és d ’una gran trascendència per a la nostra ciutat. Per això dono al tema
una extensió que alguns potser consideraran excessiva, però que jo crec
adequada.
SANT FELIU ELEGEIX UN AJUNTAM ENT DE NOTABLES
31-XII-1866. S’aproven les eleccions municipals. Al dia següent, el m u
nicipi queda constituït sota la presidència de Joaquim Macià àlies Japet
dels BousO).
És interessant recollir bona part d ’un article publicat per Manel de
l’H orta (pseudònim de Manuel Sala) el 1930. Recordo, però, que Sala

(2) LLUÍS ESTEVA, E l passeig de Sant Feliu de Guíxols com pleix 150 anys, SFG, 1984,
pàg 10.
(3) En els M. d A . signa Masià. Els noms de la totalitat del consistori són consignats al
capítol Protagonistes dels fets. Els defensors dels passeigs.
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El notari Joaquim Ametller i Rexach, un dels principals processats per haver falsificat do
cuments oficials. El 1870 fou condem nat a 7 anys de presó i a «inhabilitación absoluta perpe
tua para cargos públicos», però el 15-III-1873, com si no hagués passat res, tornà a exercir de
notari a la mateixa vila i a «donar fe» dels documents que passaven per la seva notaria (Oli
de Pons M artí, datat a SFG el 15-VII-l 887, segons consta al dors. M useu Municipal de SFG,
donació de Santiago Güitó).

—barber d ’ofici— contava el que havia sentit dir a la gent major, potser
clients de la seva barberia del carrer Estret núms 2-4 antics, ara 43-45:
«...el dia senyalat per a la renovació de l’Ajuntam ent, aparegué una
candidatura que sorprengué xistosament el poble. En ella hi figuraven
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una mena de gent que, segons l’opinió general, eren incapaços de desempenyar airosament el càrrec, perquè si bé eren models de bonhom ia,
en canvi tots ells sense excepció, eren coneguts per gent molt retrets a
casa, senzills de costums, de poc nivell social i intel·lectual, i algun de
caràcter tan apocat, que més aviat s’haguera deixat tallar de la capa [...]
que sostenir qualsevol qüestió. I el més particular! semblava que s’ha
gués buscat per a elegir-los els que se distingissin pels motius més disso
nants del poble: en Japet dels bous, en Calçonis, en Joan Gran, el Tra
buc [...] els quals en sa m ajor part eran terrassans d ’ofici. —Com de cos
tum, semblant candidatura sortí elegida íntegrament, i donà lloc sa pro
clamació a xistosos comentaris per part del poble, que de moment es creia
que l’autor d ’això s’havia volgut m ofar d ’ells [...] Amb completa tran
quil·litat, desempenyaren el seu comès durant un quan temps, demos
trant al poble que encara que pagesos, també sabien administrar i gover
nar, ja que per una part la caixa comunal creixia, i per l’altra, en Japet
dels bous —que era l’alcalde— es feia obeir perfectament m itjançant pe
nyores als que no volien fer cas dels seus mandats, i així anaven tirant,
quan tot d ’un cop un afer inesperat féu caure la vena que durant tot aquell
temps havia tapat els ulls dels poc maliciosos veïns»*4).
A continuació fa un resum de l ’afer i segueix així:
«... l’estupefacció de l ’alcalde i regidors no tingué límits quan s’enteraren de l ’assumpte, ja que ni ell ni cap dels companys de municipi te
nien coneixement de tal cosa, i encar que semblaven pagesos, en aquest
afer demostraren no ser-ho gaire, perquè al veure la mala passada que
els havien fet, s’agafaren la cosa amb tant d ’empenyo, que ben assesso
rat l’alcalde per persona competent, i secundat per l’opinió pública, no
es donà punt de repòs fins que va haver ben esbrinat l’enredo, el qual
donà per resultat que el Govern anul.lés la subhasta, i a l’ensems un pro
cés, degut al qual foren condemnats a presó per falsificadors de docu
ments, un curial i l’escribent, i la personalitat que s’havia cuidat de ferlos elegir, la qual fugi a l’estranger per no complir la pena, amb tot la
qual cosa el poble comprengué llavors el perquè havien sigut posats a
la Casa de la Vila, tota aquella colla de personatges en apariència inca
paços de fer-se respectar, però que demostraren en tots conceptes que
no impunement es podia jugar amb ells».
És evident que Manuel Sala no féu més que recollir el que havia sen

(4)
MANEL DE L’HORTA, Un ajuntam ent de notables, «Ganxoneries», II, 1930, Impremta
Viader, pàg 56. Reeditat per E.R., Sant Cugat del Vallès, 1981.
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tit explicar. Amb tot, denota com entengué la qüestió, abreujada, la ge
neralitat dels guixolencs.
TRÀMITS PREPARATORIS DE LA GRAN ESTAFA
A conseqüència de la desamortització, l’estat espanyol anuncià la venda
dels predis anomenats béns propis municipals. Abans d ’executar l ’ordre,
però, cada municipi podia reclamar els que li eren necessaris i, si les al·le
gacions eren considerades justes, les finques continuaven de propietat
municipal. Així va passar amb la punta dels Guíxols*5).
La jugada-estafa que em proposo historiar consistia a aconseguir que
els terrenys contigus a la platja del mar fossin considerats béns propis
i, per tant, subhastats a benefici de l’estat, segons deien; el que, en reali
tat, pretenien els conjurats era una subhasta a benefici seu. Però com
que uns particulars no podien lograr que els bén propis d ’una localitat
fossin subhastats si no era amb l’informe i consentiment del municipi,
van idear una combinació rocambolesca que no podia sortir bé, si no
era amb la complicitat de l ’ajuntam ent. Per això Manuel de l ’H orta insi
nuà que la tria dels homes que llavors governava la vila havia estat prè
viament efectuada amb una jugada que pretenia ser mestra: els bonifa
cis que governaven el municipi no serien capaços d ’arribar a una causa
criminal, degueren pensar. Els fets varen demostrar el contrari.
Historiem-los:
De l’estudi de les tres sentències i dels documents que es guarden a
l’AHM SF (Arxiu Històric Municipal de Sant Feliu) es dedueix que els
tràmits fins arribar a la subhasta dels terrenys, foren els que segueixen:
4-1-1867. Instància al governador. La signa M artí Calderón, de Giro
na, perquè, segons fa constar, li interessa adquirir un terreny de l ’ajunta
ment guixolenc que, més o menys, apama 560 m de llargària per 16 d ’amplària. Limita, a orient, amb la pujada dels Guíxols; a ponent, amb la
riera del Monestir; a migdia, amb el carrer del Mar, i a tram untana, part
amb el carrer del M ar i part amb el dels Guíxols. Aquest terreny, segons
la instància, era un predi municipal i, com els altres, havia de ser subhastat.
Quan, temps després, comença la causa criminal, Calderón declara
que havia fet la instància per ordre del seu superior Francesc Malavella,
ambdós de l’administració d ’hisenda, secció de béns nacionals, Girona.
Malavella fou un dels encartats.

(5)
NOLLA/ESTEVA/AICART, E l p oblat ibèric dels Guíxols (segles I V aC -I dC), «E stu
dis del Baix Em pordà», núm 8 (1989), pàg 51, núm 11.

133

6

LLUÍS ESTEVA i CRUANAS

Les dades semblen donar la raó a Manuel Sala: l’ajuntam ent de «no
tables» havia estat elegit el 31-XII-1866 i havia pres possessió el primer
de gener del 1867, com he dit. El mecanisme dels tramposos, per tant,
començà a funcionar al cap de tres dies. No hi ha dubte que estava pre
parat de molt abans.
15-1-1867. Decret del governador. Ordena que la instància subscrita
per Calderón passi a informe de la comissió de vendes de béns nacionals.
16-1-1867. El comissionat de vendes (Hipòlit Torroella, un altre dels
encartats) tram et una comunicació a l’alcalde Macià. Li demana si real
ment el terreny existeix.
En els judicis, l’alcalde assegura que no va rebre la comunicació.
28-1-1867. Ofici datat a Sant Feliu. Duu la signatura que diu «Joaquín Macià» i el segell en tinta blava de l’alcaldia de Sant Feliu de Guí
xols. És la suposada resposta de l’alcalde al comunicat anterior que, com
he dit, Macià no havia rebut. En ella es diu que, efectivament, el terreny
existeix, pertany als propis de Sant Feliu i no s’havia inclòs a la relació
de les seves finques perquè era improductiu i no redituava res al municipi.
En el judici, l’alcalde Macià declara que l ’ofici no procedeix del m u
nicipi, ni el paper és el que usa l’alcaldia per assumptes governatius i
administratius, car per aquests usa paper imprès que diu «Alcaldia Cons
titucional de San Feliu de Guíxols»; que la lletra no és ni del secretari,
ni de cap dels escrivents de l’alcaldia. També manifesta que no ha con
testat al comissionat perquè no n ’ha rebut cap escrit; que ignora com
fou col·locat el segell de l’alcaldia, i assegura que la signatura no és seva.
Altrament els escrivents municipals neguen haver-lo tramès.
És el primer document falsificat; a l’expedient de la causa ocupa el
foli 11.
11-11-1867. El comissionat Torroella passa la documentació precedent
a l’administració principal d ’hisenda per tal que el terreny sigui afegit
als inventaris de finques rústiques de béns propis.
13-11-1867. L’administració d ’hisenda participa al comissionat Torroella
que els terrenys de Sant Feliu han estat afegits a l’inventari, que duen
el núm 223 i que poden posar-se a la venda.
14-11-1867. Ofici imprès de la comissió de vendes, amb signatura també
impresa d ’Hipòlit Torroella dirigida a l’alcalde Macià per tal que el sín
dic de Sant Feliu nomeni un perit que, en unió amb el de l’estat, proce
deixin a la taxació dels terrenys.
En el judici, Macià nega haver rebut aquest ofici.
16-11-1867. Ofici datat a Sant Feliu. És la suposada resposta a l’ofici
anterior, núm 7. Signatura que diu «Joaquín Macià» i el segell de l’al
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caldia en tinta blava, dirigit al comissionat Torroella. Li fa saber que el
síndic Valls ha nom enat perit Manuel Suner i Ribot. Al marge del docu
ment consta: «Acepto» i la signatura «Manuel Suner y Ribot».
En el judici, Macià nega haver ordenat la seva redacció, així com que
el síndic li hagués comunicat el nomenament de Manuel Suner; diu que
no tenia notícia que aquest hagués acceptat, ni que signés al marge de
cap ofici dirigit al comissionat; tampoc no reconeix com a seva la signa
tura que hi ha a l’ofici, que és de les mateixes condicions que la del foli
11. Com que no havia rebut l’ofici anterior (núm 7), no tenia per què
contestar-lo.
El síndic Valls declara que res no se li havia ordenat sobre nomenar
perit per a valorar el terreny, assegura que no coneix el document falsifi
cat i que la lletra no és de cap dels oficials ni escrivents de l’ajuntament
guixolenc.
Altrament, Manuel Suner i Ribot nega haver intervingut en la valo
ració del terreny «pues no fue nom brado por nadie para ello, ni aceptó,
ni firmó la aceptación de documento alguno no siendo suya la aceptación y la firma que aparece al margen del oficio de folio 13 aun cuando
se había tratado de imitar bastante bien su letra y rúbrica».
És el segon dels documents falsificats; es troba al foli 13 de l’expedient.
12-1 V-l 867. Ofici de la comissió general de vendes, sense signatura,
dirigit a Joaquim Suner i Canals, perit de l’estat, perquè es posi d ’acord
amb Suner i Ribot, perit «que se dice nombrado por el Sindico del Ayuntamiento de San Feliu de Guíxols procediese a la tasación en venta y ren
ta de una finca que no se expresa».
2-IX-1867. Així les coses, Frederic Bru presenta una instància al go
vernador; sol.licita la venda de «una porción de terreno situado en la
playa de San Feliu de Guíxols». La instància és passada a l’adm inistra
ció d ’hisenda i aquesta ordena que es consulti l’autoritat de m arina per
saber si l’estat podia incautar-se dels terrenys la venda dels quals es pre
tenia. La consulta, però, no es fa; la instància de Bru queda parada «por
haber manifestado el oficial del negociado que dicho terreno form aba
parte de otro de mayor estensión que estaba incluido en el inventario y
en estado de venta y que de consiguiente no llegó dicho espediente a pa
rar al Comisionado Torroella; lo que así mismo declaramos probado».
Durant la causa, Pau Prats, acusador privat de l’ajuntam ent, recla
ma els expedients de la doble subhasta (Girona i la Bisbal). En ells Tor
roella explica que, uns mesos enrere, se li havia presentat Frederic Bru,
que portava un plànol, i demanà instruccions per a aconseguir la venda
dels terrenys, però diu que ignora qui era l’interessat per a la compra.
135

8

LLUÍS ESTEVA i CRUANAS

Més endavant, Bru diu que obra en nom de Telesfor Izal, mestre d ’ins
trucció prim ària de Sant Feliu*6), que vol el terreny per edificar-hi, però
que no sap qui és l’autor del plànol. Izal confirm a la declaració de Bru
i hi afegeix que en el croquis es tracta d ’un terreny situat davant del car
rer dels Guíxols, molt més petit que el subhastat, i que ho fa en nom
de Josep Carbó, que pretén edificar uns magatzems i alçar un moll o
desembarcador.
26-X-1867. Durant la causa, Joaquim Suner presenta un ofici sem
blant al del 12 d ’abril, però signat per Torroella, amb expressió de la fin
ca que s’ha de valorar i amb una nota que diu «cumplido en 26-X-1867».
El document del 12 d ’abril ni porta signatura, ni esmenta la finca
de què es tracta. Ara, el document és signat per Torroella i concreta qui
na és la finca. Irregularitats que demostren la mala fe dels encausats.
27-X-1867. Ofici amb la valoració del terreny i signatures que diuen
«El perito del Gobierno, Joaquín Suner. = V°B°, El Alcalde, Joaquín
Macià. = El perito del Ayuntamiento, Manuel Suner y Ribot y el sello
también en tinta azul de la Alcaldia, en el cual se expresa que el mencionado terreno podia producir en renta anual 600 reales y en venta 18.000».
En el judici, Macià diu que la signatura del vist i plau no és seva,
ni ha vist signar els perits; que no coneix Suner i Canals, ni tan sols de
vista i que tampoc no comprèn com el document pot dur el segell de
l’alcaldia.
Manuel Suner declara «que jam às en su vida había sido nom brado
perito para la valoración de que se trata, ni para ninguna otra, pues que
por razón de su oficio no entiende de tierras; que no conocía a D. Joa
quín Suner, ni sabia quien fuere, ni había tenido en su vida relación al
guna con él, y que ni junto con el mismo ni por separado, había hecho
ni firm ado la relación que tenia a la vista».
El taxador oficial, Joaquim Suner, justifica que havia arribat a Sant
Feliu al capvespre, havia parlat amb l’alcalde amb qui havia anat a veure
el terreny «cuya latitud espresa haber medido a aquella hora y por tanto
de noche a pasos, sin que cuydara de hacerlo en cuanto a la longitud».
Després torna a parlar amb l’alcalde i amb Manuel Suner, entre altres,
circumstàncies que l ’alcalde i Manuel Suner neguen, com he dit; altra
ment, quan esmenta altres testimonis, la sentència diu «sin que nadie
advere sus citas».
En resum, com que es tracta de comprar a baix preu uns terrenys que
proposaven vendre cars per tal de fer un negoci rodó, Joaquim Suner
(6) Per Telesfor Izal, vegeu Protagonistes dels fets.
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certifica, després d ’haver-los amidat de la forma pintoresca ja descrita,
el que es llegirà tot seguit.
En efecte, la sentència del 6-IX-1871 no deixa lloc a dubte: «D. Jo a
quín Suner y Canals es reo del delito de falsedad cometida en su calidad
de funcionario publico abusando de su oficio, pues ademàs de que, a
pesar de la prueba judicial por el hecho, hay méritos bastantes para reputar que en la certificación del folio 16 se supone la intervención de
personas que no la han tenido, es incuestionable que en la propia certifi
cación se falta a la verdad en la narración de los hechos senalando a los
terrenos en venta de que se trata el valor de 18.000 reales o sean 1.800
escudos, cuando según relación pericial hecha en estos autos, y que no
ha sido impugnada, su verdadero valor es de 85.583,676 escudos».
Segons la certificació del perit de l’estat, Joaquim Suner, el terreny
valia poc «pues era cubierto por el mar en sus mareas, lo que hacía imposible la edificación en él, conceptuando por ello que sólo podia servir
para depósito de maderas, barcas u otra cosa por el estilo». Per contra,
dos perits nomenats pel jutge certifiquen que el terreny era «capaz de
servir para la edificación».
És el tercer dels documents falsificats; duu el núm 12 de l’expedient
i es troba en el seu foli 16.
10-XII-1867. Al dors de l’ofici anterior, Torroella posa una nota «espresiva de quedar unida dicha valoracíon al espediente y pasarlo a la Administración para la capitalización y demàs efectos de instrucción».
13-XII-1867. Queda assenyalat com a tipus per a la subhasta el valor
de venda fixat a la peritació.
20-XII-1867. Decret del governador. Declara la finca de menor quantia
i concreta que el dia de la subhasta serà el 7-II-1868.
4-1-1868. Data del B.O. de venda de béns nacionals de la província
de Girona. Té 4 planes, de les quals només les dues primeres i una petita
part de la tercera són impreses. La segona conté l’anunci de la subhasta.
Es tracta, diu, d ’un «terreno arenal en S. Feliu de Guíxols, perteneciente
a sus propios, de cabida 4 vesanas 36 céntimos, equivalentes a 95 àreas
37 centiàreas, linda al N. parte con el paseo de la calle del M ar y parte
con la calle dels Guíxols, mediante carretera o paseo; al S. con la playa
del mar; al E. con la calle bajada dels Guíxols y al O. con la Riera del
Monasterio*7). No constando su renta en inventario, los peritos del Go(7)
Per tant, cap dels dos plànols de l’A H M SF publicats fins ara (ESTEVA, 1984, figs 2
i 10) no són d ’aquest moment, perquè ambdós comprenen des del Portalet fins a la riera del
Monestir. L’ambició dels confabulats és total: des de la baixada dels Guíxols fins a l’esmentada
riera.
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bierno, D. Joaquín Suner y Canals, y de la Corporación, D. Manuel Su
ner y Ribot, le han conceptado la de 60 escudos, por la que se ha capitalizado en 1.350 escudos y tasado en 1.800 escudos, que serviran de tipo
para la subasta»*8).
També diu que la suhasta tindrà lloc el mateix dia i hora a Girona
i també a la Bisbal «por radicar la finca en dicho partido». El B.O. duu
el núm 433 i a la finca li dóna el 233 de l’inventari.
6-1-1868. Ofici de Torroella al jutjat de Girona; adjunta el B.O. es
mentat «para su remesa al pueblo de San Feliu de Guíxols y su fijación
en el sitio de costumbre».
8-1-1868. Al marge de l’ofici anterior, consta «una nota espresiva de
haberse remitido el día 8 al Alcalde de dicho pueblo como en efecto dijo
Puiggoriol que se verifico en aquel día habiendo depositado dicho Boletín en la mesa de los Alguaciles según se hacía con todos los pliegos que
iban al correo».
10-1-1868. L’escrivà Puiggoriol —no expedientat— presenta a la cau
sa un ofici datat a Sant Feliu «que se testimonio en el expediente de subasta del juzgado de Gerona» amb signatura que diu «Joaquín Macià»
i el segell en tinta blava de l’alcaldia guixolenca; figura dirigit al jutge
de primera instància de Girona i li fa saber que el butlletí de vendes de
béns nacionals que anuncia la subhasta del terreny contigu a la platja
del m ar s’ha exposat en els llocs de costum, en compliment del que pre
veia la comunicació del dia 8 del mateix jutjat. Puiggoriol, més enda
vant, aclareix que es va quedar l’original perquè després de la subhasta
se li va presentar una comissió de l’ajuntam ent de Sant Feliu «que le in
dico que el contenido de dicho oficio era ilegítimo con lo que creyó que
debiendo salir el espediente del Juzgado, lo mas prudente era retener el
oficio original y esperar a que la Administración lo reclamara».
En el judici, Macià declara que la signatura sembla la seva, «pero
que observando en dicho oficio raspaduras muy visibles como efectivamente se observan en las líneas 3 a, 4 a, 8a, 9 a y 10a y en el membrete de,
su pie, era posible que un oficio firmado por el declarante hubiese sido
raspado y que en lugar de lo que decía y de la autoridad a quien fuese
dirigido se hubiese puesto lo que ahora dice, siendo falsa la comunicación y dirección y cierta la firma: que como la letra del mencionado ofi
cio de fojas 35 es todo de una misma letra, y no es del Secretario ni de
ninguno de los escribientes del Municipio, sospechaba si seria un oficio

(8)
Un exemplar del B.O. és a 1AHMSF, sec X X III, núm 18; vegeu també el M.A. núm
61, fol 13, sessió del 10-11-1868.
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muy corto firm ado por el declarante y se rasparía todo él inclusa la direeeión, dejando sólo la firma y el sello de la Alcaldia, y empezando mas
arriba se escribiría lo de fojas 35; anadiendo que en todas las comunicaciones que el declarante firmaba dirigidas a las autoridades, siempre usaba
la ante firma «El Alcalde» puesta por el escribiente». També declara que
no havia rebut el B.O.; per tant, que no havia pogut fer-lo exposar al públic.
És el quart document falsificat; a l’expedient es troba al foli 35.
6-II-1868. Vigília de la subhasta dels passeigs de Sant Feliu. Es tro
ben a la fonda dels Italians (Girona) els següents personatges, que més
endavant es van veure embolicats en una «causa criminal sobre falsificación de documentos»: Ametller notari de Sant Feliu, un dels més com 
promesos (potser l’iniciador de la gran jugada); el seu sogre Ferrer, el
propietari Josep Carbó, l’empleat Malavila i l’oficial d ’hisenda Quintana.
Ací es va decidir el pla d ’actuació de l’endemà: Quintana seria el mésdonant a la subhasta de la Bisbal i Carbó, a la de Girona.
Els textos de què disposo no donen detalls de com els confabulats
van passar aquella nit. Imagino que van fer un bon sopar amb extres
i tot. A la fonda dels Italians no s’hi anava pas a m enjar plats vulgars.
Sabent les trampes que havien preparat i, per tant, el perill que corrien,
és segur que algun dels reunits no les tenia pas totes. La jugada era m as
sa arriscada.
SUBHASTA DELS PASSEIGS ARA ANOMENATS DEL MAR I DELS GUÍXOLS

7-II-1868. El mateix dia i a la mateixa hora, té lloc, als jutjats de la
Bisbal i de Girona, la subhasta dels terrenys. Per anar bé als interessos
dels tramposos, la suhasta ha de ser ignorada pels que no són de la co
lla. Només havien de ser ells els licitadors. Així adquiririen els terrenys
al preu irrisori de la valoració feta pel taxador oficial Suner i Canals:
1.800 escuts (4.500 ptes).
Però no passa així. M algrat el que desitgen els confabulats i malgrat
les trampes fetes, la notícia de la subhasta és coneguda per Rafael Patxot i Ferrer, probablement el principal opositor als interessos dels que
més endavant serien encartats en un judici criminal per falsificació de
documents oficials. També n ’estan assabentats dos altres guixolencs: Su
ris i Roura, com veurem tot seguit.
Tal com havien convingut a l’hotel dels Italians, a la subhasta de Gi
rona hi és present Carbó, però també hi ha Joan Suris i Josep Roura que
coneixen l’entrellat de la jugada. Malgrat això, Carbó no té cap entre
banc perquè Suris i Roura es conformen amb dos solars —un per a cada
un— a preu de subhasta. Per tant, no són contraris a l’estafa, sinó que
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volen aprofitar-se’n. El terreny es concedeix pel preu de 5.595 escuts, unes
tres vegades el de sortida*9). A l’acte hi ha «el Juez de Paz Regente del
Juzgado, el comisionado D. Hipólito Torroella, el Regidor Sindico, el pregonero y el Escribano D. Domingo Puiggoriol, firm ando con ellos la di
ligència el mejor postor D. José Carbó». Per tant, un confabulat (To
rroella) i el millor postor (Carbó).
A la Bisbal la cosa és encara menys planera perquè Patxot, l’opositor
a Quintana, no està disposat a tolerar la gran estafa als guixolencs. Quin
tana té ordre de Carbó de no pujar més de 10 escuts sobre el preu inicial
que, com he dit, era de 1.800 escuts. Patxot arriba a oferir-ne 40.000.
Quintana sap que els terrenys valen més i puja a 45.000. Patxot dóna
per acabada la seva intervenció. H a desbaratat el gran negoci: ja no pa
ga la pena haver fet tantes trampes i exposar-se a un procés criminal.
De pagar 1.800 escuts a pagar-ne 45.000 hi ha una bona diferència. Pat
xot, de moment, ja els ha aixafat la guitarra; si la causa criminal fracas
sa, almenys el negoci ja no és tan rodó com tenien pensat els tramposos.
A la Bisbal consta que hi ha «el Juez accidental D. Benito de Ciurana,
el Regidor Sindico D. Francisco Casas, el comisionado de ventas D. Pío
José Serra, el pregonero M ariano Bitlloch y el Escribano D. Antonio Casanas, todos los cuales firmaron la diligència lo propio que el rematente
D. Narciso Quintana». Per tant, hi són dos dels confabulats: Serra i Casanas, així com el millor postor, Quintana.
FALSIFICACIÓ DE DOCUMENTS

No hi ha cap dubte que els processats havien falsificat els documents
necessaris per tal que els terrenys fossin subhastats. En el primer «considerando» de la primera sentència es diu: «según las reglas ordinarias de
la crítica racional, se adquiere el convencimiento moral de que en el espediente de venta de los terrenos de la playa de San Feliu de Guíxols se
cometieron varias falsedades y falsificaciones así como de que entre los
autores de ellas figuran los procesados D. Joaquín Suner y Canals, D.
Juan Bordas y Marimón y D. Joaquín Ametller y Rexach y que aun cuando
se conoce que debieron intervenir en ello otras personas, no se ha podido averiguar quienes sean». I a la tercera sentència, si bé diu que els tres
processats són absolts perquè «no queda suficientmente justificada la
existencia de este delito [de falsificació]... tampoco puede absolvérseles
libremente».
(9)
Si Carbó dóna a Quintana l’ordre de no pujar més de 10 escuts el preu de subhasta (1.800
escuts en total), per què el mateix Carbó —sense oposició coneguda— en dóna 5.595?
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L’estudi de la documentació coneguda dóna la seguretat que els encartats eren culpables. Altram ent seria absurd que l ’alcalde, el municipi
i les cent persones i escaig que voluntàriament van contribuir a les des
peses de la causa criminal l ’haguessin iniciada sense estar segurs de la
culpabilitat dels encartats.
Per falsificar documents, els tramposos es valgueren de papers que
duien el segell municipal. L’alcaldia tenia dues matrius: una era el m uni
cipi i l’altra la tenia el secretari —Joaquim Roca— a casa seva, però no
pas «bajo llave sino sobre la mesa de su despacho». Com que mai no
havia passat res de nou, hom podia obtenir fàcilment paper amb el se
gell esmentat.
Tres documents foren falsificats en papers d ’aquests. Per al quart,
en canvi, sembla que els encartats es valgueren d ’un document autèntic,
varen fer desaparèixer el que deia i, en el seu lloc, hi escriviren el que
els convenia que digués. La firm a era autèntica, però fals el text, com
veurem amb més detall ben aviat.
Per trametre els documents de les causes criminals, els notaris guixolencs —Llinàs i Ametller— usaven el segell i, suposo el franqueig m uni
cipals. Unes vegades l’agutzil portava els documents a l’ajuntament i allà
els segellava, però altres vegades —les menys— agafava la m atriu, anava
a la notaria corresponent, segellava els documents i tornava la m atriu
al municipi. Era fàcil obtenir paper en blanc amb el segell municipal;
ja no n ’era tant aconseguir el paper oficial que el municipi usava per
als assumptes més importants i el segell corresponent.
Un dia, per ordre d ’Ametller, l’agutzil Estanol va anar a la secretaria
de l’ajuntm ent (on hi havia els escrivents Salvador Roca —fill del
secretari— i Enric Villaespesa) a segellar dos mitjos plecs de paper d ’ofici
en blanc. Roca, no gaire convençut, va permetre el que Ametller desitja
va. L’agutzil portà els mitjos plecs segellats a Ametller. Aquests papers
segellats van servir per a falsificar alguns dels documents necessaris per
a la subhasta de la platja. En el judici, les explicacions del notari Am et
ller són prou significatives: «D. Joaquín Ametller manifesto que en una
sola ocasión y que le parecía fue a principios de 1867 m andó al alguacil
Estanol que fuese a la Secretaria a sellar medio pliego de papel de oficio
que debía servir para una comunicación referente a un negocio criminal
que urgia, pero que no tuvo efecto por haber vuelto dicho Alguacil sin
el medio pliego sellado; que careado con Estanol persistió Ametller en
su esplicación y que luego en la indagatoria espresó que al hacer el esplicado encargo al Alguacil tal vez le dijo que fuesen dos los pliegos en
blanco que debían sellarse aunque no lo recordaba, pero que insistia en

141

14

LLUÍS ESTEVA i CRUANAS

asegurar que no reeibió ninguno del repetido alguacil y que si éste llevó
y dejó sobre la mesa de su despacho dos pliegos sellados no se apercibió
de ello ni de consiguiente los empleó en cosa alguna, debiendo en tal
caso estar los mismos en aquel puesto revueltos y confundidos con los
otros papeles.= 22 Resultando que practicado en virtud de esto un reconocimiento de los papeles encontrados en el despacho de Ametller no
apareció entre ellos ningún medio pliego de papel de oficio en blanco
y sellado con el sello de la mencionada Alcaldia».
Quatre foren els documents falsificats:
Primer. Duu el núm 4 de l’expedient i es troba en el seu foli 11. És
un ofici signat «Joaquín Macià», porta el segell en tinta blava de l’alcal
dia i diu que els terrenys propers a la platja existeixen i són tinguts com
a béns propis.
Macià nega haver-lo tramès. (Vegeu més detalls en els textos corres
ponents a les dates 16 i 28-1-1867).
Segon. Duu el núm 8 de l’expedient i es troba en el seu foli 13. És
un ofici signat «Joaquín Macià», porta el segell de l’alcaldia en tinta blava
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i va dirigit al comissionat Torroella. Li fa saber que el síndic Valls ha
nom enat perit Manuel Suner i Ribot. Al marge consta: «Acepto» i la
signatura «Manuel Suner y Ribot».
Macià, Valls i Suner i Ribot neguen haver intervingut en la seva re
dacció. (Vegeu més detalls en els textos corresponents a 14 i 16-11-1867).
Tercer. Duu el núm 12 de l’expedient i es troba en el seu foli 16. És
l’ofici que conté la valoració del terreny i les signatures corresponents.
Diu: «El perito del Gobierno, Joaquín Suner. = V°B°, El Alcalde, Joa
quín Macià. = El perito del Ayuntamiento, Manuel Suner y Ribot y el
sello también en tinta azul de la Alcaldia, en el cual se expresa que el
mencionado terreno podia producir en renta anual 600 reales y en venta
18.000».
Macià i Manuel Suner neguen haver signat el document. (Per més
detalls, vegeu els textos corresponents a 27-X-1867).
Q uart document falsificat. Duu el núm 19 de l’expedient i es troba
en el seu foli 35. És un ofici datat a Sant Feliu «que se testimonio en
el espediente de subasta del juzgado de Gerona» amb signatura que diu
«Joaquín Macià» i el segell en tinta blava de l’alcaldia guixolenca; figu
ra dirigit al jutge de l a instància de Girona i li fa saber que el butlletí
de vendes de béns nacionals que anuncia la subhasta del terreny contigu
a la platja del m ar s’ha exposat en els llocs de costum, complint el que
preveia la comunicació del dia 8 del mateix jutjat.
Macià nega haver signat aquest document. Com que hi observa raspadures a cinc ratlles, creu que s’ha fet servir un ofici signat per ell, s’ha
raspat i «en lugar de lo que decía y de la autoridad a quien fuese dirigido se hubiese puesto lo que ahora dice, siendo falsa la comunicación y
dirección i cierta la firma». (Hi ha més detalls en els textos correspo
nents a les dates 6, 8 i 10 gener 1868).
Els quatre documents eren necessaris perquè la subhasta tingués lloc.
El fet més escandalós, però, és que la falsificació dels documents sortís
d ’una notaria. Que l’home responsable de donar fe de la veracitat dels
documents d ’una vila resultés ser un vulgar falsificador de documents,
és difícil de comprendre i d ’acceptar. I molt més encara que, passat un
temps, tornés a exercir de notari a la mateixa localitat fins el dia de la
seva m ort, ocorreguda el 14-XII-1903.
SU PERFÍCIE I PREU DEL TERRENY

En el primer intent d ’edificar blocs de cases en el passeig del Mar
(1797-1817) el terreny pretès comprenia des de la riera del M onestir fins
a la rambla del Portalet.
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Ara la superfície és superior: des de la mateixa riera del Monestir fins
a la baixada dels Guíxols i des del carrer del M ar fins a la platja. Amida
560 m de llargària per 16 d ’am plària= 8.960 m2 = 89 àrees 60 ca, bé
que en un altre lloc diu que la superfície és de 95 a 37 ca.
Aquest terreny fou valorat diferentment pels tram posos i pels perits
nom brats pel jutge. Si hi afegim les quantitats ofertes a les subhastes,
tindrem el resum següent:
Preu de subhasta
1.800,00 escuts =
4.500 Ptes
Carbó a Girona
5.595,00 escuts = 13.987 Ptes
Patxot a la Bisbal
40.000,00 escuts = 100.000 Ptes
Quintana a la Bisbal
45.000,00 escuts = 112.500 Ptes
Valor real
85.583,67 escuts = 213.959 Ptes
Això si els terrenys s’haguessin volgut vendre, cosa que, per Sant Fe
liu, hagués estat una veritable catàstrofe urbanística.
ANÒNIM S

És curiosa la manera com alguns conegueren detalls dels fets:
Ferrer va saber que els terrenys es subhastaven «por un anónim o»
i «por un anónim o que introdujeron en su casa en uno de los días dos,
tres o cuatro del espresado mes».
L’anada d ’Ametller a Gironat també «fue casual, debiéndose a haber
ido aquella m anana a La Bisbal con el esclusivo objeto de satisfacer a
Macienda los derechos de que estaba en descubierto [...] no teniendo ninguna noticia de la subasta que debía verificarse, que también fue casual
su encuentro con Carbó y Ferrer a quienes vio al bajar del tren».
Patxot no féu altram ent. Declarà que va saber que es feia la subhasta
dels terrenys «por un anónim o que recibió en San Feliu por el correo
del día anterior».
INTERVENCIÓ OFICIA L DEL M UNICIPI
Com he dit, la subhasta tingué lloc el 7-II-1868. El mateix dia, a l’arri
bada a Sant Feliu, Patxot assabentà del fet al síndic Valls i altres perso
nes. A l’endemà, parlant-ne amb l’alcalde Macià, va dir-li que si havia
signat els documents de l’expedient de subhasta «iria a presidio por no
haberse observado las formalidades debidas».
8
i 9-II-1868. Sense perdre temps, el primer tinent d ’alcalde, Joan Rosa,
i el síndic, Simó Valls, viatgen a la BisbaK10).
(10)
Consta en una relació de «Gastos que se hacen por razón de la cuestión de la playa
del mar» (AHMSF, sec X X III, núm 18).
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10-11-1868. Sessió extraordinària convocada per l’alcalde Macià. Ex
plica que no sabia res de la subhasta fins després d ’haver-se realitzat.
Valls diu el mateix. Ambdós asseguren que els documents que duen les
seves signatures són falsos i proposen que s’adoptin les mesures perti
nents per esbrinar què ha passat i procurar que els culpables siguin cas
tigats. Per unanim itat, l’ajuntam ent acorda:
«Que siendo atribución de los Ayuntamientos conocer sobre la enagenación de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al Común, según
lo dispone el pàrrafo 9° del art. 81 de la ley de Ayuntamientos de 8-1-1845
y el 83 en su pàrrafo también 9° de la indicada ley m odificada por R.D.
de 21-X-1866, y que ademàs siendo preciso en caso de proceder a tales
enagenaciones oir antes un número de contribuyentes igual al de Concejales como lo establece el art. 105 de la citada ley y el 107 de la misma
en virtud del referido R.D. que la reforma, y que por último no habiéndose observado ninguno de los requisitos prevenidos para tales casos en
el R.D. de 28-IX-1849, no podràn consentir tal enagenación, y que en
su consecuencia se acudiese contra la misma en nombre y representación del Municipio, por la via gubernativa o la contenciosa adm inistra
tiva si fuese necesario, apurando todos los recursos procedentes, y que
ademàs se formulen las correspondientes diligencias criminales en averiguación del delito o delitós que en el expediente de la subasta hayan podido cometerse; suplicando al propio tiempo al M.I.S. Gobernador de
la provincià que como medida previa se sirva suspender los efectos de
la subasta tan ilegalmente practicada»*11).
11-11-1868. Alcalde, síndic i alguns regidors viatgen a Girona, proba
blement a veure les autoritats provincials*12).
16-11-1868. Sessió municipal. Assabentat l’ajuntam ent que el gover
nador, d ’acord amb el consell provincial, havia tramès al jutjat de l a ins
tància de Girona un ofici «para la instrucción de diligencias crimina
les», a conseqüència de l’acta d ’aquest municipi, acorda demar-li que
l’ajuntam ent «para vindicar su honra y dejar tranquilos a los habitantes
que representa» pugui, com a acusador particular, prendre part a la cau
sa. Per això l’ajuntament presenta al jutjat de Girona un escrit sol.licitantho i demana al governador «se sirva dar la correspondiente autorización
para form ar parte en dicho juicio»*13).

(11) M.A. 61, pàg 13.
(12) Com nota 10.
(13) M.A. 61, pàg 14 v.
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A la relació de «Gastos» esmentats, consten anades de l ’alcalde i al
tres representants del municipi a Girona, amb la tartana de Joan Duran
(a) Toledo, a «declarar» i «para verse con el abogado».
17-11-1868. Francesc Ruira (o Ruyra), apoderat i en nom de l’ajunta
ment de Sant Feliu, presenta una sol·licitud al president de la junta pro
vincial de vendes de propietats i drets de l ’estat. Demana Panul.lació de
la subhasta del dia 7.
26-11-1868. Vicenta Patxot, vídua de Calzada, presenta una sol·lici
tud documentada al governador en la qual demana l ’anul.lació de la
subhasta.
5-III-1868. Certificació de Joaquim Roca, secretari de l’ajuntam ent,
a petició del secretari del govern civil de Girona, per la formació «de
cierto espediente gubernativo»: Segons anteriors acords de l’ajuntam ent
(anys 1859-61 i 1866), les cases que han guanyat terreny en el carrer del
Mar per posar-se a la línea eren les de Miquel Suris i Llorens, Tomàs
Andreu i Buscarons, Esteve Grau i Bosch, Melcior Petit i Riera (núm 32),
Josep Carbó i Martinell i Francesc Ferrer i Jordà, terreny que han pagat
a 4 rals el pam quadret, segons la taxassió que sempre s’havia pagat.
Els quatre primers vivien al carrer del M ar i contribuïren a la subs
cripció a favor de la causa criminal; Carbó i Ferrer també hi vivien, però
eren dels processats.
5-III-1868. Tomàs Andreu, Rafael Patxot, Sebastià Andreu, Joan Roig
i Josep Sunyer, en compliment de l ’encàrrec que se’ls havia fet, conside
ren: 1) Que la subhasta és nul.la. 2) Que els perjudicis que la construcció
d ’edificis a la platja causaria serien incalculables perquè desapareixerien
les drassanes, dificultaria la càrrega i descàrrega de vaixells i arts m ari
neres, circumstàncies que també afectarien el comerç i la indústria. 3)
Els edificis del carrer del M ar quedarien perjudicats per la pèrdua de
la magnífica perspectiva de què avui disfruten els que els habiten, de la
qual també en gaudeixen tots els habitants de la vila en els seus moments
d ’esbarjo. 4) L’eixample de la població se’n ressentiria car molts edifica
rien en els terrenys de la platja en lloc de fer-ho als afores. 5) Tots els
solars baixarien un 50% del seu preu actual. 6) Actualment el preu dels
solars del carrer del M ar és de 4 rals el pam quadrat, dada que coinci
deix amb la donada pel municipi. Els cinc van contribuir a les despeses
per a la causa criminal, àdhuc Roig que després se n ’apartà.
16-111-1868. El governador contesta: «Para la regular instrucción del
expediente incoado por ese Ayuntamiento solicitando la nulidad de la
venta de parte de los terrenos de la playa de esa villa y para que los mismos se declaren de interès común de los vecinos de la misma, es necesa146
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rio que la Corporació Municipal llene los requisitos que previenen la R.O.
de 2-X-1862, 4-VIII-1860, R.D. de 10-VII-l865 y demàs disposiciones vigentes...» i dóna a l’ajuntam ent 15 dies de temps per a fer-ho.
El municipi contesta que per a formar un nou expedient no en té prou
amb 15 dies i sol.licita que el temps sigui ampliat. També demana una
certificació conforme en els comptes municipals d ’aquesta vila no cons
ta que l’esmentat terreny hagi estat mai arrendat, ni que se n ’hagi pagat
mai el 20% de propis*14).
19-111-1868. Joaquim Sala i Martí, veí de Barcelona, presenta una sol·li
citud documentada semblant a la de Vicenta Patxot*15).
Des de la sessió del 10 de febrer, el municipi demana ajuda als guixolencs influents. Un dels que es va posar al seu costat fou Joaquim Barraquer i Llauder,*15a) enginyer militar de renom (dos anys després el sabem
general) bé que no consta a la llista dels subscriptors reproduïda a l’apèndix
I*16), document que potser és d ’aquest temps (només duu la data 1868).
24-111-1868. Escrit de l’ajuntament al governador. Sol.licita que el ter
reny de la platja sigui declarat «exceptuado de la desamortización».
25-III-1868. Resposta del governador: «para poder declarar de inte
rès común el terreno arenal de esta villa contiguo a la playa del mar, pre
vienen las R.O. [...] que se haga constar en el mismo informe de este Ayuntamiento, m anifestando si el Común de vecinos de esta villa se ha aprovechado del terreno arenal mencionado desde 20 anos antes a la ley de
l-V-1855 hasta hoy sin interrupción...».
A la qual cosa tots els regidors van contestar «que debían emitir co
mo emitían su informe afirmativamente», això és, que el terreny l ’han
usat sempre lliure i gratuïtament, sens interrupció fins al dia d ’avui, tots
els veïns de la vila, i no consta que l’ajuntam ent hagi pagat mai el 20%
de propis; per això poden assegurar que el terreny ha estat lliure i gratuï
tament aprofitat pel comú dels veïns des de 20 anys abans de la llei de
l-V-1855 fins avui*17).
(14) M.A. 61, pàg. 25.
(15) Joaquim Sala i Martí, notari, fill de M aria Josep Sala i Puig, notari i secretari de l’ajun
tament guixolenc. El 1861 publicà el Relato histórico... i el 5-VI-1881 fou nom enat notari de
Sant Feliu. Per més notícies, vegeu ESTEVA, M em orias históricas..., «Estudis del Baix Em por
dà», 4 (1985) pàg 41.
(15a) LLUÍS ESTEVA, Un guixolenc il.lustre. Joaquim Barraquer y Llauder (Sant Feliu
de Guíxols 1796. Barcelona 1877), «À ncora» 22-11 i 8-III-1979.
(16) A l’AHMSF, sec X X III, núm 18 es conserven dues cartes que Barraquer va dirigir al
municipi guixolenc en les que s ’ofereix i dóna compte de les gestions fetes per a la defensa dels
passeigs.
(17) M.A. 61, pàg 28 del 1868.

147

20

LLUÍS ESTEVA i CRUANAS

16-VI-1868. De l’ajuntam ent al governador. Interessa que la direcció
general de béns i drets de l’estat declari exceptuat de la desamortització
el terreny del passeig, com ja ho havia dem anat el 24 de març.
El governador certifica que de 1835 a 1864 no consta que elterreny
«haya producido renta alguna al Ayuntamiento».
4-IX-1868. El B.O. de la província, núm 104, publica un R.D. «para
que los Ayuntamientos puedan hacer uso del derecho [...] para solicitar
la concesión de terrenos de aprovechamiento común»*18).
L’ajuntament no para. Els viatges dels seus components, així com dels
seus advocats, són nombrosos. Llurs moviments es veuen reflectits a la
nota dels «Gastos» efectuats. Fins el 28 d ’agost, el total de les despeses
anotades puja a 5.902 rals*19), quantitat aleshores important.
Fins ací, la documentació recull l ’interès del municipi a prendre part
a la causa criminal, a Panul.lació de la subhasta i que l’areny —que ja
eren passeigs— sigui declarat d ’interès comú, això és, que no pugui és
ser subhastat com passa amb els béns propis.
Cap document no dóna peu a creure que el judici ha començat ni,
molt menys, que algun dels encartats és a la presó.
Amb tot, segons el document del 16-III-1869 (recollit a l’apèndix III),
signat pels components del municipi, abans de la revolució de setembre
el jutge d ’hisenda de Girona ja havia decretat «auto de prisión contra
diez individuos, siete de los cuales lo apelaron; pero a pesar de una brillante defensa, se confirmo dicho auto por el Tribunal Superior». La ve
ritat és que no he trobat cap escrit que certifiqui aquesta notícia, ni a
la primera sentència no s’hi fa referència. Sembla, però que un docu
ment signat per 11 components del municipi ha de ser veraç; si és així,
per aquestes dates tots o alguns dels encartats eren a la presó, a l ’exili
o amagats.
LA REVOLUCIÓ DE SETEM BRE. CAIM Ó

No cal que m ’extengui comentant aquest im portant fet polític, sobradam ent estudiat*20).
(18) M.A. 61, pàg 102v.
(19) Vegeu la nota 10.
(20) PERE CAIMÓ, Resena històrica de los sucesos de la villa de la Bisbal..., Mónaco,
3-III-1870, 2 a edició, Girona 1933. JOAN TORRENT i FÀBREGAS, La revolución de 1868
en San Feliu de Guíxols, «À ncora» de 14-VIII a 23-X-1969. LLUÍS ESTEVA, Testimonio de
condena de Pedro Caymó, «À ncora» Nadal 1972; A utoritats municipals..., «Estudis del Baix
Empordà», 3 (1984), pàgs 155, núm 53 i 156, núm 56. JO SEP CLARA i ÀNGEL JIM ÉN EZ,
El federal Pere Caimó, 1819-1878, Ed Pòrtic, 1975.
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30-IX-1868. És constituïda la Junta Provisional Revolucionària pre
sidida per Caimó; Joan Casas n ’és secretari. No trobo que la Junta in
tervingui en la qüestió de la platja.
18-X-1868. El ministre de la governació nom ena l ’ajuntam ent provi
sional que es reuneix per primera vegada. Caimó és «Alcalde 1°», Eusebi
Patxot, síndic, i Casas, regidor*21). El darrer no pren possessió i l ’ende
mà dimiteix, dimissió que no li és acceptada.
A conseqüència del nomenament anterior, Macià i els seus companys
de consistori són apartats del municipi. Recordem, amb agraïment, la
seva ferma actuació en defensa dels nostres passeigs.
27-X-1868. Sessió municipal presidida per Caimó: «Se ha tratado de
la mucha utilidad del terreno situado en la playa [...] y como que podria
resultar que se diese por vàlida la venta que se hizo, se ha acordado se
dirija una exposición a la Excma. Diputación Provincial manifestando
las razones que hay para que no se enajene dicho terreno, y por consiguiente la necesidad de la anulación de la venta, en el caso de que las
diligencias practicadas por el pasado Ayuntamiento no hubiesen sido suficientes para efectuar el objeto de este acuerdo»*22). Casas no és a la
sessió.
28-X-1868. L’ajuntam ent presidit per Macià havia iniciat la causa cri
minal en defensa dels passeigs (10-11-1868). En cessar, els seus com po
nents entenen que és el nou ajuntam ent el que ha de seguir la causa. Per
això li fan saber que ells se’n retiren.
En aquest escrit queda clar que l ’ajuntam ent presidit per Macià vo
lia form ar part a la causa, però «que se facultara cargar en el presupuesto municipal una cantidad al objeto de sufragar los gastos que indispensablemente debía ocasionar». El governador denega l’autorització, bé que
«le autorizó para verificarlo con los suyos propios en concepto de acu
sadores particulares», cosa que no sembla justa perquè es defensaven in
teressos del comú i no interessos particulars. Per això Macià i els seus
companys de consistori opinen «que por parte de las oficinas del Gobierno civil se les hacía gran resistencia».
M algrat tot, això no fou cap impediment perquè es féu una subscrip
ció pública a la qual correspongueren 109 famílies i es recolliren 995,53
escuts (2.488,82 pessetes)*23) quantitat llavors im portant, que dóna pro
va de la decidida acollida popular que el fet tingué. Sant Feliu volia els

(21) Vegeu com era form at a Protagonistes dels fets. Els defensors dels passeigs.
(22) M.A. 61, pàg 5, a continuació de les actes de la Junta Revolucionària.
(23) AHMSF, sec X X III, núm 18.
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seus passeigs i no tolerà que ningú els convertís en un negoci particular.
Conducta exemplar la d ’aquella gent!
Signen Macià, Rosa, Girbal, Boada, Bertran, Font, Sala, Vilà, «A
ruego de D. Juan Peraferrer que no sabe firmar, Hermegildo Font», Arxer i Valls*24). Dels que havien pres possessió (vegeu 31-XII-1866 a «De
fensors dels passeigs») falten Jaume Rovira, Joan Sagrera i Francesc Cor
neli; ignoro per què.
Document interessant que és transcrit a l’apèndix II.
Assabentat el nou consistori de l ’escrit anterior, fa constar a l’extrac
te de la sessió corresponent: «Como que dichos individuos formaron parte
en la espresada causa criminal como acusadores particulares, por razón
de que el Sr. Gobernador de la Provincià denegó la autorización de cargar en el presupuesto municipal las cantidades que fuesen necesarias pa
ra los gastos que podrían ocasionarse, fue el caso que se formalizó enseguida una suscripción voluntaria entre los vecinos de esta villa, a fin de
que los que form aban el Ayuntamiento no estuviesen espuestos, como
acusadores particulares, a tener que satisfacer los gastos que se seguirían con la expresada causa criminal. En su virtud, se ha acordado que
el espresado oficio se una a continuación y que para el día 5 del próximo
mes, a las 10 de la m anana, sean avisados todos los senores que se suscribieron para sufragar los gastos en la entendida causa, a fin de enterarles del espresado oficio, para después resolver el Ayuntamiento lo que
crea màs conveniente a los intereses de esta villa*25).
6-XI-1868. Consistori presidit per Caimó. S’acorda contestar oficial
ment «a dichos senores manifestàndoles quedar enterados de su comunicación y que al propio tiempo cuando sepan la resolución que habrà
recaído referente a la aceptación o no aceptación por el Juzgado de la
dimisión o cesación de form ar parte de la causa criminal [...] que se sirvan también comunicarlo a este Ayuntamiento»*26).
ll-XI-1868. L’alcalde dirigeix una sol·licitud a la diputació; demana
Panul.lació de la subhasta tantes vegades esmentada.
20-XI-1868. Sessió municipal. Es llegeix un ofici dels que formaven
l’ajuntam ent anterior. Diu que foren cridats al ju tjat de la Bisbal «para
notificaries que se adm itía sin perjuicio de la responsabilidad que hayan
podido haber contraído acusando, la renuncia presentada al Juzgado como
acusadores particulares en la causa criminal [...] En su virtud se ha acor-

(24) M.A. 61, pàgs 7-10.
(25) M.A. 61, pàg 6v.
(26) M.A. 61, pàg 15v.
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dado reunir a todos los Sres. que sufragaron los gastos de esta cuestión
en Domingo próximo a las diez de la manana»*27).
24-XI-1868. Sessió municipal presidida per Caimó; Casas pren pos
sessió del seu càrrec de regidor. Seguidament «se ha tratado minuciosamente y con toda detención de si el actual Ayuntamiento tom arà o no
parte en las consabidas diligencias criminales y por fin se ha acordado
form ar parte en la espresada causa criminal; pero inhibiéndose de la responsabilidad que hayan podido haber contraído acusando los referidos
Senores; acordando igualmente que copia certificada de esta acta se remita a la Diputación Provincial para su correspondiente aprobación.—
El Sor. Regidor D. Juan Casas hace la màs formal protesta de que se
inhibe de todo lo que practique el Ayuntamiento con la cuestión de la
causa criminal»*28).
26-XI-1868. Presideix l’alcalde Caimó. El jutge de Sant Feliu, acom 
panyat del notari Josep M a Llinàs, és present a la sessió i llegeix un es
crit del jutge de la Bisbal en el qual es pregunta a l’ajuntam ent «si quiere
0 no tom ar parte en la causa criminal que se sigue sobre la falsificación
de documentos oficiales [...] el ayuntamiento se ha dado por notificado
y por aceptar el form ar parte en la expresada causa criminal*29).
21-XII-1868. La Diputació demana còpia de l’acord municipal on cons
ta si l’ajuntam ent vol form ar part en el judici que s’instrueix a la Bisbal.
La resposta, afirmativa, duu la data 26 del mateix mes.
25-XII-1868. Presidits per Pere Caimó en sessió extraordinària, es reu
neixen a la casa comunal els components del municipi —entre els quals
hi ha Joan Casas— i doble nombre de majors contribuents. Es llegeix
un escrit de la diputació en el qual s ’autoritza «poder form ar parte en
el juicio criminal». Però «es de parecer que a fin de inform ar con el debido acierto, procede se reúna el Ayuntamiento en sesión extraordinaria
asociado con doble número de mayores contribuyentes, para que acuerden si se conform an o no a la pretensión de dicho municipio». Llegida
la comunicació i escoltats els diferents criteris, a proposta de Rafael Pat
xot hi ha votació nominal dels majors contribuents. Voten a favor Ra
fael Patxot, Josep Sunyer i Patxot, Joan Fortó, Josep Puiggermanal, Ra
fael Robert, Ramon Bousarenys, Francesc Daltabuit, Sebastià Andreu,
Joan Andreu, Joan Vinyes, Baldiri Vergés, Josep Roses, Josep Canals
1 Malla, Joan Alsina i Manuel Girbal. Voten en contra, Joan Roig, A n

(27) M.A. 61, pàg 20.
(28) M.A. 61, pàg 21v.
(29) M.A. 61, pàg 22.
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toni Vinyes i Josep M a Bernieh. Total, 15 contra 3(3°). Dels 15 que vo
ten a favor, només 6 (Patxot, Josep Sunyer, Rafael Robert, Ramon Bousarenys, Francesc Daltabuit i Sebastià Andreu) són a la llista dels que
varen contribuir a les despeses de la causa criminal (apèndix I). Dels 3
que voten en contra, Roig també és a la llista; prova que ha canviat
d ’opinió.
1-1-1869. Nou ajuntam ent elegit a les eleccions generals, també presi
dit per Caimó(31). Casas és nom enat síndic (12 vots), malgrat que a la
sessió del 24-XI-1868 s’havia inhibit de tot el que fa referencia a la causa
criminal; suplent, Josep Soler i Codolà (8 vots).
5-1-1869. El jutge de Sant Feliu, en presència del notari, entrega un
document del ju tjat de la Bisbal, en el qual es comunica que si volen
seguir la causa criminal «prevéngase a los nuevos concejales de la mis
ma que manifestaron querer form ar parte en causa, que si quieren efectuarlo comparezcan a ella por medio de procurador y letrado para que
dentro el preciso término de seis días [...] expongan lo que vieren conveniente acerca las nuevas diligencias que se hayan practicado con posterioridad al escrito de acusación particular obrante en autos». L’ajunta
ment acorda comunicar que encara no pot nom enar procurador i lletrat
perquè no té permís del governador ni de la diputació(32).
26-11-1869. A la sessió municipal s’acorda: «En atención a que no
se ha tenido contestación de la Diputacion Provincial referente al acuerdo de form ar parte en la causa criminal de la playa, se ha acordado nombrar una comisión compuesta de los Senores Regidores Petit y Soler pa
ra que se presenten con un oficio a la Exma. Diputacion y otro al Senor
Gobernador al objeto de ver si se logra la aprobación del acuerdo de
24-XI-1868»(33).
16-III-1869. L’ajuntam ent es queixa al Regent de l’Audiència del Ter
ritori (Barcelona) per la forma com el ju tjat de la Bisbal duu la causa.
Exposa el que segueix: El jutge d ’Hisenda de Girona havia decretat acte
de presó contra 10 individus, 7 dels quals l’havien apel.lat. Vingué la re
volució de setembre i la causa va ser traslladada a la Bisbal. Com que
els ajuntam ents foren dissolts, els components del municipi guixolenc
deixaren de ser acusadors privats. «Desde entonces empezó una nueva
era para los procesados; se les tuvo mil consideraciones, se les dejó li-

(30)
(31)
(32)
(33)

M.A. 61, pàg
Vegeu la nota
M.A. 62, pàg
M.A. 62, pàg

28v.
21.— M.A. 62, pàg 2.
4v.
22.
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bres para salir al paseo, frecuentar los cafés y hasta ausentarse del territorio del Juzado; en una palabra, no se respetó bajo concepto alguno
el auto de prisión que contra ellos había pronunciado el muy digno Juez
de Hacienda de Gerona y confirm ado S.E. la Audiència del Territorio».
L’ajuntament que «ha tenido siempre gran empeno en sostener la honra
del pueblo que representa», a les sessions del 24-XI i 25-XII-1868 acordà
seguir la causa i, previ informe de dos lletrats, demanà a la Diputació
la seva aprovació, tal com manava la llei. H an estat necessaris quasi 6
mesos perquè els actes passessin al ju tjat de la Bisbal i, malgrat «que
se hallaban ya en estado de acusación Fiscal» no se sap que la causa ha
gi estat presentada, «siendo de notar que los procesados se hallan libremente en sus respectivas casas, según se afirm a extrajudicialmente bajo
auto de excarcelación obtenida mediante fianza».
L’ajuntam ent no ho comprèn. El cert és que els processats es troben
en llibertat «de una m anera inconcebible, lo cual menos que fuera por
indulto del Gobierno (que no es creible) no se encuentra en los anales
del foro una medida semejante, ni existe ley alguna que autorice tal arbitrariedad; por lo tanto, este Ayuntamiento està decidido a recurrir por
todos los medios posibles, aunque fuera haciendo una interpelación contra
tal abuso a las Soberanas Cortes Constituyentes».
L’ajuntam ent demana que el fiscal de la Bisbal presenti ràpidament
l’acusació i que «se mande a los procesados que a tenor del auto de pri
sión contra ellos pronunciado, se presenten de rejas a dentro en la càrcel
pública de la cabeza del partido; y respecto a la responsabilidad que por
la excarcelación pueda haber incurrido el Senor Juez, proceder a lo que
en derecho corresponda, por ser todo ello de justicia, que nos prometemos de la rectitud de V.E.»(34).
2-IV-1869. Presideix Pascual. El contundent acord anterior va fer efecte.
Es llegeix la resposta de la diputació, datada el primer d ’abril: Consul
tats dos advocats, «opinan que la referida Corporación tiene derecho y
hasta un deber en justa y legítima defensa de su honra corporativa y de
los intereses confiados a su custodia de form ar parte en la indicada cau
sa criminal. Visto el mencionado dictamen y = Considerando que el
Ayuntamiento de San Feliu de Guíxols ha llenado todos los requisitos
necesarios al objeto. = Esta Corporación ha tenido a bien conceder a es
te Ayuntamiento la autorización que solicita...»
Com a conseqüència, l ’ajuntam ent acorda convocar els majors con
tribuents que es van comprometre a pagar les despeses de la causa; tam(34) Les transcricions són de l’apèndix III.
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Des del 1868 (quan foren subhastats els passeigs) fins el 27-XII-1872 (data de la 3a sentèn
cia) el notari Joaquim Ametller estigué —en dates que no he pogut concretar— a la presó, en
llibertat, absent i fugitiu, acusat d ’haver falsificat docum ents oficials. Però, incom prensible
ment, el 15-III-1873 —en el mateix SFG— encetà un nou «Protocolo de los instrum entos públicos». Des d ’aquest m om ent, «Dios mediante», l’home processat per falsificació de docu
ments públics, començà a donar fe dels tram itats a la seva notaria. Prim era plana del protocol
Ametller, 1873. Arxiu Comarcal de la Bisbal.
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bé que es nomeni un procurador a la Bisbal per tal que representi el m u
nicipi!35). Casas no és a la sessió.
6-IV-1869. A la Bisbal, els guixolencs no troben ni procurador ni lle
trat. L’ajuntam ent hi envia una comisió per tal que el jutge els nomeni
d ’ofici. Tan forta és la pressió que hi ha al cap del partit judiciaK36). Ca
sas és present a la sessió.
8-IV-1869. La Diputació torna, inform at, l’expedient. Consta de 87
folis útils. Opina que ha d ’anul.lar-se la venda «no sólo por las informalidades de la subasta y remate, sino por haberse justificado pertenecer
el mismo a bienes comunales y, por consiguiente, exceptuado de la desamortización, por lo que puede remitirse el expediente a la Dirección Ge
neral del ramo para que el Gobierno resuelva lo que sea procedente».
9-IV-1869. Sessió que presideix Pascual. El jutge de la Bisbal com u
nica «que los individuos de la Corporación que han presentado una esposición form ando parte de la mencionada causa se ratifiquen al escrito
dicho y así se ha verificado por todos los Senores del Ayuntamiento que
firm aran a escepción de Don Alejo Sala que no lo firmó».
A la mateixa sessió els components del consistori nomenen abogat
Francesc Barret i procuradors Jaume Puiguriguer i de Dorda, i Francesc
d ’Assís Canals, tots de Barcelona, per sostenir l ’acusació de la causa criminaK37). Casas no és a la sessió.
22-1 V-l869. Es tramet l’expedient original a la direcció general de pro
pietats i drets de l’estat.
23-V-1869. Presideix Pascual per absència de Caimó. El regidor pri
mer, Aleix Sala, diu que ha rebut un ofici del jutge de la Bisbal «a fin
de que diese orden a este Senor Alcalde y Sindico del Ayuntamiento»
que es presentin al jutjat de Girona per tal de notificar-los una provi
dència de la superioritat sobre la causa criminal i com que el síndic Ca
sas, a la sessió del 24 de novembre passat, va fer constar que «protestaba
y se inhibia de todo lo que practique el Ayuntamiento con la cuestión
de la causa criminal de la playa», decisió que havia comunicat als jutges
de la Bisbal i de Girona, l’esmentat Sala va dir que donaria l ’ordre de
presentació al síndic suplent, Josep Soler, així que tornés del seu viatge;
de la qual cosa assabentava el municipi.
«En su virtud, el Cuerpo Municipal ha quedado enterado y en vista
de que el Senor Sindico propietario D. Juan Casas està inhibido de la

(35) M.A. 62, pàg 32.
(36) M.A. 62, pàg 34v.
(37) M.A. 62, pàg 38.
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causa y el suplente D. José Soler se halla algo enfermo» acorda nom e
nar Melcior Petit per tal que es presenti al ju tjat de Girona a rebre la
notificació que s’ha de fer al síndic, nomenament que es farà saber als
jutges de la Bisbal i de Girona.
A continuació, consta que el municipi, considerant que el síndic és
el que en tots els judicis representa l ’ajuntament; considerant que Joan
Casas a la sessió del 24 de novembre passat va fer constar «que se inhibe
de todo lo que practique el Ayuntamiento con la cuestión de la causa
criminal que se està siguiendo con referencia al terreno contiguo a la playa»; considerant que l’Ajuntam ent «form a parte en la consabida causa
criminal de la playa como únicos representantes de la población»; consi
derant que «en ciertas ocasiones no conviene hacer público las resoluciones que el Ayuntamiento haga u otras cosas pertenecientes a la causa
criminal dicha y que todo debe ponerse en conocimiento del Regidor Sin
dico como a representante del Ayuntamiento», y considerant que Joan
Casas «apenas asiste a las sesiones ordinarias y estraordinarias que el
Ayuntamiento celebra, de suerte que desde el primero de Enero de este
ano a quince del mismo mes aparecen sus firmas en cuatro actas y desde
dicho día hasta el de hoy a dos».
«El Ayuntamiento acuerda relevar a D. Juan Casas del cargo de Sin
dico del Ayuntamiento nom brando para desempenarlo al Senor Regidor
D. Melchor Petit». L’acord es posarà a coneixement de la Diputació(38).
La destitució de Casas és lògica, donada la seva posició. El que no
en sembla —amb les dades que tinc— és que fos nom enat síndic amb
el vot de tots els regidors, com ja he dit. La meva pregunda és: per què
els homes que ara el destitueixen l’havien elegit per unanim itat, si ja sa
bien que Casas s’inhibia de la causa criminal?
Sembla, això sí, que Casas es trobava incòmode a l’ajuntam ent. El
cas és que des de l ’l-I-1869 fins que el cessen de síndic tingueren lloc 42
sessions i assistí només a 6. Els números són prou eloqüents en aquest
sentit.
30-VII-1869. A la sessió municipal es llegeix una comunicació que
diu: «La Diputacion en sesión del día 24 del actual acordó manifestar
a V. que el Concejal D. Juan Casas y Arxer debe entrar otra vez en el
desempeno del cargo de que fue relevado, cesando en su consecuencia
D. Melchor Petit; advirtiendo a V. al propio tiempo que si dicho sujeto
deja de asistir a las sesiones y se evade de cumplir las atribuciones que
le confió el Ayuntamiento con arreglo al articulo 74 de la ley municipal,
(38) M.A. 62, pàg 58v.
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le imponga una multa y en caso de reincidencia, lo ponga en conocimiento de este Cuerpo provincial quien adoptarà una enèrgica
medida...»(39).
3-X-1869. Alçament de Caimó al crit de «Viva la República federal»,
i fets de la Bisbal. El cabdill cau ingènuament en una trampa; fet preso
ner i condemnat a m ort, la pena li és comm utada pel general Prim, bé
que ha d ’exiliar-se(4°).
15-X-1869. A conseqüència del fet esmentat, Joan Casas i Arxer és
nom enat pel governador militar de Girona «Alcalde Primero Provisio
nal», càrrec que exerceix fins el 16-1-1870. Recordem que Casas s’inhibí
de la causa criminal contra els tramposos. Per això segurament no he
trobat res referit a l ’esmentada causa mentre Casas és alcalde.
17-XI-1869. Data de l’últim document que Ametller signa en el pro
tocol notarial de 1869-1870, fol 693. Des del foli següent els signa l’altre
notari de Sant Feliu, Josep M a Llinàs, com a «Notario substituto» fins
a final del llibre. Dels signats per Llinàs, el primer que porta data és del
31-1-1870, fol 695. Per tant, Ametller fugi entre les dues dates
esmentades(41).
Potser és devers aquesta data —no tinc dades segures— quan els prin
cipals encartats comprenen que la cosa no va de broma i s’escapoleixen.
El cert és que quan el 7-VI-1870 és dictada la primera sentència es fa cons
tar que Suner, Bordas i Quintana són «reos ausentes» i Ametller «fugitivo ».

16-1-1870. Josep Batet y Granés és nom enat alcalde(42).
18-1-1870. Quan Batet porta només dos dies en el càrrec, al.legant que
a Sant Feliu sempre hi ha hagut dos notaris i ara només hi ha Josep M a
Llinàs car, a causa del procés criminal Ametller no exerceix, l ’ajunta
ment acorda «acudir al Sr. Juez de primera instancia a fin de que se nom 
bre otro Notario que sustituya al Sr. Ametller»(43).
11-11-1870. Sessió municipal: «se acuerda acudir al Sr. Regente de la
Audiència del territorio [...] esponemos que de resultas de la causa cri
minal [...] se principio en el Juzgado de Hacienda de Gerona sobre la
subasta fraudulenta de los terrenos de la playa [...] se tuvo preso al N ota
rio [...] Ametller. Con motivo de la memorable revolución de Setiembre
(39) M.A. 62, pàg 87v.
(40) Vegeu la nota 20.
(41) Arxiu Com arcal de la Bisbal.
(42) LLUÍS ESTEVA, A utoritats municipals..., «Estudis del Baix Em pordà», 3 (1984), pàg
156, núm 55.
(43) M.A. 63, pàg 8.
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de 1868, pasaron los autos en el Juzgado de La Bisbal, mas a causa demasiada lentitud con que se continuaban las consiguientes diligencias,
el Ayuntamiento acudió a V. en 16-111-1868 esponiéndole varios hechos
referentes al mismo asunto lo que dio por resultado que los autos aludidos pasaron sin demora al Juzgado de que habían precedido para proceder a su continuación. Aún no ha aparecido el fallo de aquella causa
[...] y como que uno de los comprendidos en la causa lo es [...] Ametller
por cuyo motivo se halla ausente de esta villa, de modo que en fecha
31 de diciembre último fue llamado y emplazado por tercera vez para
comparecer de rejas a dentro en las Càrceles Nacionales de [...] Gerona
ignorando si lo ha cumplido [...] que una villa de siete mil almas sin con
tar las de los pueblos comarcanos...». L’ajuntam ent sol.licita que sigui
nom enat un altre notari en substitució d ’Ametller(44).
7-VI-1870. Encarregada la causa per l’Audiència Territorial de Barce
lona al ju tjat de Girona, aquest dicta la primera sentència:
Joaquim Suner i Canals: 12 anys de presó, multa de 200 escuts, interdicció civil durant la condemna, inhabilitació absoluta per a càrrecs i
drets polítics, subjecció a la vigilància de l’autoritat durant el mateix temps
i pagar la dècima part (els encartats eren deu) de les costes i despeses
del judici.
Joaquim Ametller i Reixach i Joan Bordas i Marimon: 7 anys de pre
só major, multa de 200 escuts i el demés com Suner. Els altres set queden
absolts del delicte de falsetat de documents, però cada un ha de pagar
la part corresponent. Francesc Malavila havia m ort durant la causa(45).
6-VII-1870. A la sessió corresponent és entregada pel jutge i el notari
la notificació de la primera sentència al municipi guixolenc(46).
6-IX-l871. Joaquim Suner, que era en lloc desconegut, es presenta.
La causa és revisada. A la data precedent es dicta nova sentència en la
qual, parlant de firmes falsificades, es llegeix: «que al decir que aquella
firma representaba con algún tanto de similitud a las indubitadas entendieron que no había méritos para tenerla por falsa, que dieron su rela
ción fundada en sus conocimientos, pero que podrían haber influido en
las diferencias que consignaron [...] el distinto papel, pluma y hasta la
distinta posición en que se colocara el brazo, así como el particular estu
dio que tal vez hiciera [...] al poner sus firmas posteriores sabiendo que
debían obrar en los autos» i que «atendidos los indicios graves y conclu(44) M.A. 63, pàg 20.
(45) Apèndix IV.
(46) M.A. 63, pàg 73v.
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yentes que de la delincueneia de los procesados existen». Els càstics són
els mateixos menys els d ’Ametller i de Bordas que de 7 anys a la sentèn
cia primera passen a 6 a la segona. En aquesta es diu que Bordas i Quin
tana són absents: «entendiéndose respecto de los ausentes D. Juan Bor
das y D. Narciso Quintana, sin perjuicio de oírseles en defensa, si se presentasen o fuesen habidos»(4?).
1-II-1872. Cessa l’alcalde Batet. Novament Caimó és elegit alcalde*48).
27-XII-1872. Tercera sentència. La segona fou apel.lada davant de la
«Audiència del Territorio» de Barcelona que, a la data esmentada i des
prés de 45 «resultandos» i 6 «considerandos», dicta el veredicte següent:
«Fallamos que revocando la sentencia consultada, debemos absolver y
absolvemos libremente a Torroella, Serra y Casanas, y de la instancia a
Suner, Ametller, Ferrer y Carbó declarando que la absolución de los cuatro
últimos se funda en no estar acreditado en form a legal bastante la existencia del delito, y la de los tres primeros a que aun cuando lo estuviese
no quedaria justificada su participación en el mismo, sobreseemos sin
ulterior progreso en cuanto al difunto Malavila, m andam os que se archive esta causa por lo tocante a los ausente Bordas y Quintana hasta
que se presenten a la instrucción de deligencias por lo relativo a los hechos a que se refieren los considerandos 5° y 6° sacàndose al efecto los
correspondientes testimonios y declaramos de oficio las costas entendién
dose absolutamente las causadas por Torroella, Casanas y Serra y tres
décimas partes de las comunes y con la calidad de por ahora todas las
restantes. Devuélvase a su tiempo la causa al mencionado Juez con el
correspondiente despacho para la notificación personal y demàs efectos
oportunos...»
En realitat, aquesta tercera sentència es basa en el dictamen dels pe
rits sobre els documents falsificats. Qui llegeixi la documentació té l’evi
dència de la culpabilitat dels acusats. Les sentències anteriors són justes,
no en tinc cap dubte. Altrament si l’estafa no fos clara, s’hauria produït
la reacció dels guixolencs? Haurien contribuït voluntàriament més de cent
famílies a les despeses d ’un plet si no haguessin estat segurs del que
defensaven?
Però en el tercer plenari hi eren presents 6 perits presentats per Ametller
i 4 per Joaquim Suner. Davant dels seus arguments, els perits del jutjat
—cansats també d ’un plet que no s’acabava m ai— digueren que «no podían afirm ar de una m anera categòrica si observaron o no alguna dife
rencia entre la firma de Macià...».
(47) Apèndix V.
(48) Vegeu la nota 42, però núm 41.
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El dubte havia guanyat la partida. Els processats havien guanyat la
causa.
1-1-1873. Carta de l’advocat Francesc Barret a l’alcalde. Fa un resum
de les sentències de la causa criminal i aconsella no prosseguir-la per les
raons que al.lega; això sí, recomana fer les gestions oportunes «para que
se declaren dichos terrenos exentos de haberse de vender por ser indis
pensables para la población». Per creure aquest document molt im por
tant, va transcrit a l’apèndix VII.
5-1-1873. Sessió presidida per Pere Caimó. Es llegeix la carta de Bar
ret i es fa constar «que este Ayuntamiento està plenamente convencido
de que dicho Sr., como abogado de la Corporación, ha defendido la causa
con todo interès, cumpliendo con la confianza que se le había depositado, creyendo íntimamente no ha omitido cosa alguna que pudiera conducir a obtener un buen resultado, cual convenia a los intereses de esta
villa»*49).
2-III-1873. Sessió municipal presidida per Caimó. Es fa constar que
el dia abans el jutge municipal suplent, Narcís Andreu, i el seu secretari,
Joaquim Clara, havien notificat oficialment la sentència de l’Audiència
del Territori (27-XII-1872). A continuació, es va tractar de la «necesidad
de obtener se declara que dichos terrenos son de aprovechamiento co
mún». Tot seguit el secretari ha inform at que ja «se había form ulado
espediente en solicitud de que fuesen declarados exentos de la desamortización el cual se remitió a la Superioridad sin que hasta el presente se
haya dictado ninguna resolución». Per això s’acorda nom enar el tercer
alcalde, Pere Pla, perquè amb el secretari vagin a Girona a saber on es
troba l ’expedient per tal d ’obtenir la seva aprovació, i es consulti l’advo
cat Narcís Heras de Puig(5°).
15-111-1873. El notari Joaquim Ametller i Rexach, un dels falsifica
dors de documents —potser el capitost de la banda— es reintegra a la
notaria de Sant Feliu després d ’haver estat a la presó i a l’exili: «protocolo de los instrumentos públicos que yo el infrascrito notario de San Feliu
de Guíxols [...] autoritzaré, Dios mediante, en este ano de 1873. San Fe
liu de Guíxols, 15-111-1873». És, sens dubte, el moment més denigrant
de tot el procés, perquè si finalment Ametller fou absolt «en no estar
acreditada en forma legal bastante la existencia del delito», avui, amb
la perspectiva que donen els anys passats, queda ben clar que la primera
sentència era justa i que un notari —Ametller— havia falsificat docu
ments oficials en benefici seu i d ’uns altres aprofitats.
(49) M.A. 64, pàg 1.
(50) M.A. 64, pàg 15v.
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Lògicament la qüestió podia donar-se per acabada. Ajuntament i guixolencs havien aconseguit que no es fessin blocs de cases en els passeigs.
Els tramposos quedaven absolts, és cert, però des de començaments
de febrer del 1868 fins el 27-XII-1872 van passar quatre anys i mig de
fortes engoixes: uns van anar a la presó, altres a l’exili i els més amb prou
maldecaps; això sense tenir en compte la vergonya que hagueren de pas
sar davant de tot Sant Feliu.
Per això en els llibres municipals es troben els acords que segueixen,
que són la liquidació oficial de la «causa criminal». La preocupació del
municipi és que la qüestió no es repeteixi (cosa difícil després de l ’escar
ment rebut pels falsificadors, però no impossible donada la gosadia dels
que creuen lícits tots els camins per a fer-se seus uns grapats de m one
des). Per això s’observa l’interès del municipi per tal que els terrenys si
guin declarats d ’ús comú. Però fins l ’últim document recollit, a Girona
insisteixen a valorar el terreny, com si aquí no hagués passat res.
Vegem els últims acords:
16-VIII-1873. Sessió presidida per Caimó. S’aprova el borrador fet per
l’advocat Narcís Heras de Puig en el qual es crida l’atenció de l’adminis
tració econòmica de la província. S’acompanyen còpies dels acords an
teriors sobre el tema de la platja i s’espera que el terreny sigui declarat
un bé del comú d ’aquesta vila, exceptuat de la desamortització*51).
3-IV-1874. Cessa Caimó. És nomenat alcalde Joan Casas i Arxer, que
s’havia inhibit de la causa criminal. Potser per això, mentre és alcalde,
no he trobat cap referència sobre la qüestió. Cessa el 15-V-1876 i entra
Cebrià Prats.
1-1II-1877. Cessa Prats i entra Eliseu Forest i Cardona que és alcalde
fins el 2-VII-18 79(52).
18-111-1878. La «Comisión e Investigación de Propiedades y Derechos
del Estado de la Provincià de Gerona» inform a l’alcaldia que per a la
taxació de la platja és necessari que el síndic de Sant Feliu nomeni un
perit perquè, amb el de l’estat, facin la peritació. És a dir, com si tornes
sin a començar els tràmits(53); com si no hagués passat res.
28-111-1878. Resposta de l’alcalde Eliseu Forest a l’ofici anterior. In
forma, una vegada més, que el terreny «no pertenece a Propios, siendo
de los llamados de aprovechamiento común sin redituar empero producto
alguno a los fondos municipales ni a los vecinos en particular, toda vez

(51) M.A. 64, pàg 53v. El borrador de Narcís Heras és a l’AHMSF, sec X X III, núm 18.
(52) Com la nota 42, però els núms 57-59.
(53) AHMSF, sec X X III, núm 18.

161

34

LLUÍS ESTEVA i CRUANAS

que las playas son del dominio públieo conforme lo determinan las leyes
vigentes, y la de esta villa es de uso común a todos y del primero que
la ocupa con tal de no embarazar el común aprovechamiento, hallàndose ocupada en todas ocasiones por los Comerciantes y marineros en la
carga y descarga de buques mercantes, construcción de éstos y otras maniobras del arte»(54).
Per tant, queda clar que encara en aquesta data l’ajuntam ent m ani
festa que el terreny és d ’ús comú però que a Girona («Comisión e Investigación...») insisteixen en valorar-lo, sens dubte perquè el consideren de
propis.
PROTAGONISTES DELS FETS
Els principals protagonistes pertanyen a dos grups ben diferenciats:
als que volien apropiar-se d ’uns béns comunals en un negoci fraudulent
i als que varen desbaratar la jugada i, amb la seva desinteressada i noble
conducta, aconseguiren que Sant Feliu pogués continuar disfrutant dels
seus espaiosos i bells passeigs del Mar i dels Guíxols.
Entremig hi havia, no ben definides, altres persones de les quals do
no les poques notícies que en tinc recollides per si, el dia de demà, pot
aprofitar-les algun estudiós.
ELS PROCESSATS

Si exceptuem Serra, cap dels altres nou encartats no havia estat mai
processat; quan varen iniciar la gran estafa, probablement ni sospitaren
que es poguessin veure embolicats en una causa criminal. Era tota una
plana m ajor estratègicament distribuïda als punts clau: el taxador ofi
cial de terrenys (Joaquim Suner); tres de Sant Feliu (el notari Ametller,
el seu sogre Ferrer i l’escrivent del primer, Joan Bordas); tres empleats
a hisenda de Girona (l’oficial Quintana, el comissionat Torroella i l’em
pleat Malavila); dos al ju tjat de la Bisbal (el notari Casanas i el subal
tern Serra), i un a Barcelona (el propietari Carbó). L’estratègia semblava
perfecta.
Faré un breu estudi de cada un d ’ells, col·locats per ordre de les res
ponsabilitats hagudes en els judicis:
JO A Q U IM SU N E R i C A N A L S

Natural i veí de Fornells, partit i província de Girona, agrimensor,
perit, taxador oficial de terres, solter, de 27 anys el 1870, sense antece
dents penals.
(54) AHMSF, sec XX III, núm 18.
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És una de les claus de volta de la gran estafa. El seu comès és bàsic:
peritar els terrenys a molt baix preu, car ha de ser el de sortida el dia
de la subhasta. Ho fa d ’una manera ben pintoresca. Ell mateix ho expli
ca en els judicis: Arriba a Sant Feliu un capvespre d ’octubre, va a casa
de l’alcalde, es dóna a conèixer i, junts, van a veure el terreny. Amida,
a passes, Pam plària quan amb prou feines s’hi veu, pren apunts i, curio
sament, no amida la llargària. Amb aquestes dades tan originals, no s’hi
pensa més: creu que la totalitat del terreny val 4.500 pessetes.
L’alcalde, el síndic, el perit municipal (que no n ’era) i totes les perso
nes que Joaquin Suner esmenta, el desmenteixen. Ningú no el coneix ni
l’ha vist mai. Altrament els perits nom brats pel jutge opinen que el ter
reny val 213.959 ptes. Només s’ha equivocat de 209.459 ptes!
En els judicis, la culpabilitat del taxador oficial és clara. A les sen
tències es diu, referit a ell:
1) «el terreno cuya latitud espresa haber medido a aquella hora y por
lo tanto de noche a pasos, sin que cuydase de hacerlo en cuanto a
longitud».
2) «se adquiere el convencimiento moral de que en el espediente de
venta de los terrenos se cometieron varias falsedades y falsificaciones».
3) «es reo del delito de falsedad cometida en su calidad de funcionario público abusando de su oficio».
4) «corroborando la existencia de esta falsedad la manera informal
por una parte e inverosímil por otra, como explica Suner haber hecho
la valoración».
És el castigat amb la pena més dura. A la primera sentència, «a la
pena de 12 anos de cadena temporal, a la multa de 200 escudos, a la interdicción civil durante la dicha condena, a la inhabilitación absoluta para
cargos y derechos políticos, a sujeción a la vigilancia de la autoridad du
rante aquel mismo tiempo y otro tanto màs que empezarà a contarse desde
el cumplimiento de la propia condena principal y al pago de la dècima
parte de las costas y gastos del juicio». La segona sentència és igual. A
la tercera és absolt.
Sembla que, per ordre del jutjat d ’hisenda de Girona va ser empreso
nat, però pel que es diu en el document del 16-111-1869, més tard sortí
de la presó. A la primera sentència (7-VI-1870) consta que és «reo ausente». Poc després es presenta, es torna a obrir la causa i, a la segona sen
tència (6-IX-1871), és pres a Girona. A la tercera sentència (27-XII-1872)
si bé no «puede absolvérsele libremente» és absolt per no ser «acredita
da en forma legal bastante la existencia del delito».
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JO AN BORDAS i M A R IM O N

Natural i veí de Sant Feliu de Guíxols, dependent de comerç i escri
vent, de 25 anys el 1870; quan té lloc la qüestió treballa a casa del notari
Ametller.
En els judicis se’l considera el segon responsable de l ’estafa, abans
d ’Ametller. La cosa, però, no queda clara. És Bordas el pare de la idea
rocambolesca, el que tem pta el seu amo Ametller i aquest, el seu sogre
Ferrer? És Ametller l’iniciador de la jugada? Ho ignoro. En canvi, sem
bla evident que Bordas és l’autor material dels documents falsificats. A
la segona sentència es diu: «de la relación pericial hecha en el sumario
mediante el cotejo de la letra indubitada del procesado D. Juan Bordas
y M arimon con las de los oficios de fol 11, 13 y 35, en que declaran terminantemente ser una y otra de una misma mano y por tanto escrita por
D. Juan Bordas y M arimon, aparece ser este autor en particular de una
falsedad cometida en documento oficial».
A la primera sentència és condemnat a «la pena de 7 anos de presidio mayor, a la multa de 200 escudos, a la inhabilitación absoluta perpe
tua para cargos públicos, a sujeción a la vigilancia de la Autoridad por
durante el tiempo de la condena principal y otro tanto mas que empezarà a contarse desde el cumplimiento de la misma y al pago de otra dèci
ma parte de costas y gastos del juicio». La segona sentència és igual que
la primera, però la pena li és rebaixada a 6 anys i un dia. A la tercera
és absolt «en no estar acreditada en forma legal bastante la existencia
del delito».
En els tres judicis consta que és absent. A la tercera sentència, con
creta que s’havia «ausentado durante la sustanciación de la causa y no
comparecido a pesar de los llamamientos que se le hicieron» i acaba dient
que la seva causa sigui arxivada «hasta que se presente».
JO A Q U IM A M E T L L E R i R E X A C H

Natural de Martorell de la Selva, partit de Santa Coloma de Farners,
veí i notari de Sant Feliu de Guíxols, «nom brado por Real Titulo de
9-IV-1860», de 40 anys el 1970, casat i amb dos fills; gendre de Ferrer,
un altre dels encartats.
Els tres fins ací esmentats són els més compromesos, els que tenen
les penes més elevades perquè són considerats els autors de les falsifica
cions i el procés criminal fou obert per aquest motiu.
La vigília de la subhasta és a la fonda dels Italians.
En els expedients es diu que «tomó parte directa en la falsificación»
i recorda que Bordas era «su amanuense». Altram ent l’agutzil Estanol
explica que «llevó dos medios pliegos en blanco y sellados con el que
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usa aquella Alcaldia a casa de dicho Ametller». Aquest diu que havia
m anat segellar un sol ofici «en blanco para un negocio que no recordaba, pero que el alguacil no llevó tal oficio o papel; después manifesto
que tal vez fuesen dos, y últimamente espresó que en caso de haberle
llevado el Alguacil los dos oficios o papeles sellados se encontrarían en
tre los de la mesa de su despacho, pues que no los había usado, sin que
a pesar del minucioso reconocimiento practicado se encontrasen tales
papeles».
En un escrit que trameté al jutjat després de saber-se la sentència con
demnatòria, «se manifesto que el juez le llamaba de rejas a dentro para
que nombrase defensores en esta causa y que habiéndose presentado se
encontraba con que no tenia que hacer tal nombramiento porque ya los
tenia nombrados, que esto vulgarmente hablando, y salvo el respeto debido, se llamaba enganar y que el Juez que dentro del circulo de sus atribuciones se valiese del engano para atentar contra la libertad de un Ciudadano parecía que debía tener esto alguna denominación especial en
el derecho». Una impertinència com aquesta, signada per un culpable
de falsificació, demostra a les clares l’improcedent caràcter d ’Ametller,
impropi d ’un notari responsable.
En temps de l’alcalde Macià (abans del 30-IX-1868) Ametller és a la
presó del ju tjat d ’hisenda de Girona («Se le tuvo preso al notario [...]
Ametller» es llegeix en el document del Pll-II-1870). A conseqüència d ’una
nova llei, en temps de Caimó els encartats passen al ju tjat de la Bisbal
on els deixen en llibertat. El 17-XI-1869 Ametller signa el darrer docu
ment en el seu protocol notarial. El 31-XII-1869 «fue llamado y emplazado por tercera vez para comparecer de rejas a dentro en las Càrceles
Nacionales de [...] Gerona». El 18-1-1870 no exerceix de notari. L’ll-II-1870
el sabem «ausente de la villa». El 7-VI-1870 (primera sentència) i el
6-IX-1871 (segona sentència) es «fugitivo» i el 27-XII-1872 (tercera sen
tència) és a la presó. Així que coneix la sentència absolutòria «en no es
tar acreditada en forma legal bastante la existencia del delito», el seu pro
curador demana «que se decrete inmediatamente su escarcelación».
A l’Arxiu Comarcal de la Bisbal es guarden els protocols d ’Ametller.
El de l ’any 1869-70 el signa el titular fins al foli 693 del 17-XI-1869, com
he dit. A continuació ho fa, des del 31-1-1870, l ’altre notari Josep M a
Llinàs, «Notario substituto», fins a final, on consta: «Concluye el protocolo del ano 1870 del Notario D. Joaquín Ametller que contiene un
instrumento publico y dos foleos autorizado por mi el infrascrito nota
rio, ambos de esta villa, en calidad de substituto de aquel y doy fe de
no haber autorizado otros en tal concepto».
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Els protocols dels anys 1871 i 1872 no hi són perquè Ametller era fu
gitiu o a la presó. El 15-111-1873, com si no hagués passat res, inicia un
nou registre: «Protocolo de los instrumentos públicos que yo el infrascrito notario de San Feliu de Guíxols [...] autorizaré, Dios mediante, en
este ano de 1873. San Feliu de Guíxols, 15-111-1873». Dos mesos abans

Signatures dels que regien el municipi guixolenc el 10-11-1868 quan s’acordà obrir una cau
sa criminal contra els que volien alçar blocs de cases en els passeigs del Mar i dels Guíxols.
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era a la presó per falsificació de documents públics; ara torna a «donar
fe» d ’altres documents també públics. I així segueix durant trenta anys
més, fins que el dia 4-XII-1903 signa l ’últim document en el protocol
de l’esmentat any. Deu dies després deixa aquest món de llàgrimes, mi
sèries i d ’incongruències: «Queda vacante esta notaria de San Feliu de
Guíxols por fallecimiento en el día de hoy del Notario Joaquín Am et
ller». Signen el Jutge Salvador Rabassa. El secretari Emili (il·legible).
JO SE P C A R B Ó i M A R T IN E L L

Natural de Sant Feliu de Guíxols, veí de Barcelona, propietari, de 64
anys el 1870, amb fills (no diu quants); segons el document del 5-III-1868,
en aquesta data té una casa al carrer del Mar.
No sembla pas que sigui dels més compromesos. Amic de Ferrer i,
com ell propietari disposat a fer negoci, en conèixer la jugada dels pas
seigs, s ’afegeix a la colla. El sabem a la fonda dels Italians la vigília de
la subhasta. Encarrega a Quintana que vagi a la Bisbal a prendre-hi part.
Quan torna, després d ’oferir 45.000 escuts (112.500 ptes) pels terrenys,
Carbó li proposa fer una societat, però no es posen d ’acord.
És a la subhasta de Girona on ofereix 5.595 escuts (13.987 ptes), sen
se que tingui oposició perquè primer es posa d ’acord amb Joan Suris
i Josep Roure, també guixolencs, als quals, perquè no fessin pujar el preu
dels terrenys, accepta cedir-los dos solars —un per a cada un— a preu
de subhasta.
El veiem unit amb Izal quan aquest, per m itjà de Bru, intenta com 
prar un terreny davant del carrer del Guíxols per fer-hi un moll o
desembarcador.
A les tres sentències sempre és absolt «en no estar acreditada en for
ma legal bastante la existencia del delito», però ha de pagar la dècima
de les costes. A la primera sentència es diu, referint-se a Serra, Ferrer
i Carbó: «aún cuando se les procesó por los indicios que de un principio
aparecieron contra ellos, no se ha podido adquirir el convencimiento moral
de su culpabilidad ni tampoco consta patentizada su inocencia».
A N T O N I C A S A N A S (55) i C A R A N D E L L

Natural i veí de la Bisbal, notari i escrivà del ju tjat de primera ins
tància del mateix partit, de 49 anys, casat i sense fills.
Intenta que la subhasta sigui ignorada; per això fa el que pot perquè
el B.O. que l’anuncia no arribi a coneixement dels interessats. Tot plegat,
menudències, si bé indignes d ’un notari.

(55) En alguns documents Cassanas.
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A la primera sentència, parlant de Torroella, Quintana i Casanas, es
diu que si bé existeixen «vehementes indicios de culpabilidad [...] no son
bastantes para producir el convencimiento moral de ello, y que por consiguiente no hay méritos suficientes para castigaries ni para absolverlos
libremente, al paso que aparece son culpables de abusos cometidos en
sus respectivos cargos». Per això és absolt del delicte de falsedat, però
condemnat pels abusos comesos des dels seu càrrec a la pena de 200 es
cuts (500 ptes) i a pagar la desena part de les despeses del judici. Quan
es defensa en el segon judici es fa un embolic, però, com que no se li
pot demostrar cap delicte, surt absolt; només ha de pagar la seva part
de les despeses. En el judici dirigeix «expresiones injuriosas y calumniosas» al seu superior Víctor de Arriaga, jutge de la Bisbal. Segons la ter
cera sentència, se sospita que Serra i Casanas han «procurado la ocultación o falta de publicidad del remate celebrado en aquella villa la Bisbal
y que en este concepto les había cabido participaciòn en los hechos».
Fou absolt, bé que a la sentència consta que l’absolució es funda «en
no estar acreditada en forma legal bastante la existencia del delito» i que
encara «que lo estuviese no quedaria justificada su participaciòn en el
mismo».
F R A N C E SC F E R R E R i JO RD À

Natural i veí de Sant Feliu, del comerç, casat, de 64 anys; sogre del
notari Ametller. Segons el document del 5-III-1868, és propietari d ’una
casa del carrer del Mar, probablement la contigua a la riera del Monestir.
Segons declara en el judici, té notícia de la subhasta per un anònim.
Com que sap que el negoci interessa al seu amic Josep Carbó —guixolenc
com ell— va a Barcelona i li fa saber el que passa. És a la fonda dels
Italians la vigília de la subhasta.
A la primera sentència consta: «por los indicios que de un principio
aparecieron contra ellos (Serra, Ferrer i Carbó), no se ha podido adqui
rir el convencimiento moral de su culpabilidad ni tampoco consta patentizada su inocencia»; a la segona es diu: «ademàs de la sospecha que
su fuga infunde no existen méritos bastantes para condenarle ni para absolverle libremente»; a la tercera fou absolt per «no estar acreditada en
forma legal bastante la existencia del delito».
F R A N C E SC D A S S ÍS M A L A VEL LA<56> i B L A N C H

Natural i veí de Girona, empleat cessant, de 43 anys, casat i amb tres
fills. Redacta el borrador que Calderón (no processat), per indicació de
(56) Algunes vegades Malavila.
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Malavella, passa en net i el signa com si fos iniciativa seva. Després M a
lavella el tram et al governador per tal que els terrenys siguin posats a
subhasta pública. És l ’inici de l’expedient. Segons sembla, Malavella és
el culpable; Calderón, innocent. En el judici, Calderón no denuncia qui
l’ha induït a posar en curs la instància. Diu «que la promovió a instancia de una persona desconocida cuyo nombre no había tratado de averiguar [...] la cual le facilito todas las noticias y datos necesarios al efecto
y creyendo que con la presentación de dicho asunto prestaba un servicio
a los intereses del Estado».
La vigília de la subhasta és a la fonda dels Italians.
Mor el 7-VII-l869, abans de conèixer-se la primera de les sentències
conegudes. Per això la seva causa és sobreseguda, bé que li correspon
pagar la part corresponent de les costes.
N A R C ÍS Q U IN T A N A i R O U R A

Natural de Sant Hilari Sacalm, partit de Santa Coloma de Farners,
veí de Girona, oficial de l’escrivania de rendes d ’aquesta província, de
44 anys, casat i amb 4 fills.
Quan el B.O. que publica l’anunci de la subhasta és encara humit,
va a la impremta de Pacià Torres, on l’imprimeixen, a comprar-ne un
exemplar. Això fa sospitar la seva participació a la mala jugada, però
no serveix per a acusar-lo del fet que motiva la causa criminal: falsifica
ció de documents oficials.
És a la fonda dels Italians el dia abans de la subhasta. Comissionat
per Carbó, té l’encàrrec de no pujar més de 10 escuts sobre el tipus ini
cial. A la Bisbal, però, ha de competir amb Patxot i aquest no està dis
posat a permetre el robatori. Cada vegada que Quintana puja el preu,
Patxot fa el mateix fins que Quintana ofereix 45.000 escuts (112.500 ptes).
Llavors Patxot abandona i el terreny queda per Quintana, bé que a un
preu molt superior al que se li havia indicat com a límit. Això li porta
maldecaps amb els seus associats, però aviat se li acaben, perquè n’hi
surten de nous: el procés criminal.
Quan sap que l’ajuntam ent gestiona l’anul.lació de la subhasta, de
m ana consell al seu principal, l’escrivà Francesc Grau, i li ofereix entrar
a una societat per a gestionar el negoci, però quan el darrer sap el que
passa, renuncia a intervenir.
Quan son anunciades les tres sentències, Quintana es troba absent.
A la primera es diu que se l’absolt del delicte de falsedat «entendiéndose
lo fallado con respecto a los reos ausentes [Suner, Bordas i Quintana],
sin perjuicio de oírseles en defensa, siempre que se presentasen o fuesen
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habidos». Quelcom semblant es diu a la segona sentència. A la tercera,
s’ordena que s’arxivi la seva causa fins que es presenti.
P IU S JO SE P SE R R A i M A R Q U È S

Natural i veí de la Bisbal, propietari i administrador subaltern de pro
pietats i drets de l’Estat a l’esmentat partit, de 38 anys, casat i amb 2
fills. Abans d ’intervenir en els fets, ja havia estat processat i penat per
alteració d ’un document públic. És l’únic reincident dels deu encartats.
En el judici es veu clarament que és de la colla dels que volien aprofitarse del negoci i se li apliquen els mateixos conceptes que als altres no tant
compromesos: «había cabido participaciòn en los hechos», però no se’l
podia acusar de falsificar documents públics, objecte dels judicis. Se’n
va sortir després de pagar la dècima de les costes i de passar els m alde
caps corresponents.
H IP Ò L IT T O R R O E L L A i L L O R E N S

Natural de Barcelona i veí de Girona, comissionat principal de ren
des de propietats i drets de l’estat en aquesta província, de 49 anys el
1870, casat i amb 2 fills.
Xerra quina és l ’autoritat judicial i el nom de l’escrivà de la Bisbal
davant dels quals s ’ha de celebrar la subhasta. Potser no coneix la false
dat dels documents, ni s ’adona de les alteracions que es veuen a l ’ofici
del foli 25, ni queda justificat que deixi de trametre a les autoritats cor
responents els exemplars del B.O. en el qual s’anuncia la venda dels ter
renys, malgrat que el jutge de la Bisbal no l’hagi rebut; ni recorda com
va rebre l ’ofici de l ’administració d ’hisenda en què se li notifica que la
finca de Sant Feliu és afegida a l ’inventari, etc, etc, «sin que existan por
tanto méritos bastantes para condenarle ni para absolverle libremente».
Inform a que la venda dels terrenys és correcta. Fa l’ofici de la comis
sió de vendes dirigit a l’alcalde de Sant Feliu per tal que ordeni que el
síndic de l’ajuntament guixolenc nomeni un perit que, en unió del de l’estat,
tassi els terrenys. Document que l’alcalde nega haver rebut.
Posa al dors del document que contenia la taxació dels terrenys una
nota per la qual l ’ofici queda unit a l’expedient.
En els judicis, reconeix la seva intervenció «manifestando que al lle
gar a sus manos la instancia de Calderón pidió informe al Alcalde de
San Feliu [...] recibiendo por el correo el oficio de foleo 11, que luego
recibió por el mismo conducto el de foleo 13 y de manos del perito Joa
quín Suner la valoración de foleo 16 que unió al espediente». És a dir,
es veu la seva complicitat, però com que la causa criminal era per falsifi
cació, no se’l pot pas acusar.
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A la primera sentència és condemnat «por los abusos que aparece
haber cometido en el desempeno de su cargo, a la pena de 200 escudos
(500 ptes) y al pago de una dècima parte de costas y gastos del juicio».
A la segona sentència és absolt, bé que ha de pagar la part que li corres
pon de les costes del procés. A la tercera és absolt amb les mateixes con
dicions que Casanas.
DEFENSORS DELS PASSEIGS

Són els que varen desbaratar la jugada que havien planejat, els tram 
posos. Col.loco en aquest grup els components dels municipis que van
pledejar contra els encartats (tant el que va iniciar la causa criminal com
els que la varen continuar) i aquelles persones que defensaren la noble
causa amb aportacions diverses, d ’entre les quals, sense cap dubte, cal
destacar Rafael Patxot i Ferrer.
És possible que hi hagués algun regidor al costat dels tramposos, com
ho és també que no totes les persones que van defensar els passeigs, si
guin a la llista dels qui van contribuir voluntàriament a pagar les despe
ses de la causa. Faig constar, però, que la meva llista respon a les dades
recollides, dades que, evidentment, poden ser augmentades o corregides
per altres investigadors o per mi mateix si se me’n presenta l’ocasió.
El primer d ’aquests ajuntaments va ser elegit el 31-XII-1866 i va prendre
possessió el dia següent. El formaven Joaquim Macià àlies Japet dels
Bous, alcalde; Joan Rosa, primer tinent; Manuel Girbal, segon tinent;
regidors: Joan Boada, Jaume Rovira, Joan Bertran, Ermengol Font, Fe
lip Sala, Joan Sagrera, Fèlix Vilà, Joan Peraferrer, Benet Arxer, Simó
Valls i Francesc CornelK57). Malgrat que tots els regidors són dignes
d ’elogi, cal destacar la figura dels dos personatges que més es van distin
gir a causa dels càrrecs que ostentaren: Joaquim Macià i Simó Valls. Quan
s’assabentaren de la subhasta dels passeigs, varen reaccionar de manera
enèrgica i fulminant: convocaren el ple municipal del 10-11-1868, expli
caren els fets i, tot seguit, fou iniciada la causa criminal contra els falsi
ficadors. Malgrat que la seva conducta d ’homes honrats i fidels servi
dors de la vila és esmentada repetidament en aquest treball, considero
que els seus noms mereixen ésser esmentats de manera rellevant en aquest
lloc.
30-IX-1868. Es constitueix la junta provisional revolucionària presi
dida per Caimó. Casas n’és secretari. No trobo que intervingui en la qüestió
de la platja, potser per la seva poca durada.
(57) M.A. 61, pàg 2.
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En canvi, l’ajuntam ent provisional —també presidit per Caim ó— a
la sessió del 27-X-1868 acorda continuar la causa, acord que és refermat
el 24-XI-1868. Formaven l ’ajuntam ent, Pere Caimó i Bascós, alcalde pri
mer; Josep Pascual i Buxó, alcalde segon; Eusebi Patxot i Llagostera (fill
de Rafael Patxot i Ferrer), síndic; Joan Casas i Arxer, Joan Estrada, Joan
Romaguera, Melcior Petit i Riera, Jaume Prats i Aymerich, Jaume Roig
i Mundó, Josep Vila i Roger, Emeri Vilà i Pagès, Joan Güitó i Olivé, i
Joan Sala i Roca, regidors. Dels esmenetats, només Joan Casas fa cons
tar que s’inhibeix de la causa criminal.
1-1-1869. Nou ajuntam ent elegit a les eleccions generals. El formen
Pere Caimó i Bascós, alcalde primer; Josep Pascual i Buxó, alcalde se
gon; Aleix Sala i Saló, Josep Soler i Codolà, Josep Boada i Iglésies, Joan
Romaguera i Mestres, Josep Vila i Roger, Jaume Prats i Aymerich, Mel
cior Petit i Riera, Joan Aurich i Ruscalleda, Joan Güitó i Olivé, Joan
Estrada i Bernich, Tomàs Dausà i Mateu, Joan Casas i Arxer, regidors(58). Casas és elegit síndic per unanim itat (12 vots). Després de m ol
tes gestions, el 9-IV-1869 l ’ajuntam ent acorda seguir la causa criminal.
Signen l ’acord tots els regidors presents menys Aleix Sala; l’extracte de
la sessió no diu res de Joan Casas.
Queda clar, per tant, que tots els components dels municipis esmen
tats ací foren defensors dels passeigs, excepte els que es manifestaren en
contra. D ’entre els primers, per la seva rellevància històrica, cal citar el
que fou im portant cabdill federalista Pere Caimó, sense que aquest es
ment signifiqui el més petit demèrit per cap dels altres.
R A F A E L P A T X O T i F E R R E R (28-1-1810 a 26-1-1886)

És l ’home clau del moment. Sense la seva intervenció potser Sant Fe
liu s’hauria quedat sense passeigs. S’assabenta de la subhasta primer que
ningú i fa pujar el preu dels terrenys. Després parla amb el síndic Valls
i amb Macià i provoca la sessió municipal del 10-11-1868 en què s’acorda
iniciar la causa criminal contra els tramposos.
També a la sessió del 25-XII-1868, essent alcalde Caimó, encapçala
l’aportació dels majors contribuents per a seguir-la i demana votació no
minal que posa en clar quins són favorables i quins són contraris a se
guir la causa.
Són ja conegudes altres dades d ’aquest guixolenc il.lustre: Fou set ve
gades alcalde: uns dies de l’any 1839 (dimití perquè tenia un altre càrrec
que era incompatible amb el d ’alcalde); 9 mesos de l’any 1840 (cessà perquè

(58) M.A. 62, pàg lv.
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fou nom enat «individuo de la Diputacion Provincial»); del 31-111-1844
a 1’1-1-1846; de l’l-I-1852 a l’l-I-1854; de l’ll-XI-1856 a Fl-I-1861; del
16-V-1864 a Tl-I-1867; de ri-VII-1881 al 19-IV-1882. És a dir, quan els pas
seigs foren subhastats, Patxot ja havia estat alcalde sis vegades i havia
tingut altres càrrecs tant o més importants. Per això coneixia bé com ha
via de m oure’s en defensa dels interessos guixolencs(59).
Casat amb Teresa Llagostera (o Llagustera) i Baguer, tingueren 7 fills
el més conegut dels quals fou Eusebi Patxot i Llagostera, pare del patrici
Rafael Patxot i Jubert. No s’ha fet un estudi aprofundit de Rafael Pat
xot i Ferrer. Per les dades de què disposo, es dedicava preferentment a
la fabricació i exportació de taps de suro. A l’AHM SF hi ha un llibre
m ajor de comptabilitat de la seva fàbrica. Per ell he pogut saber que te
nia obert compte a 104 clients: 32 de Sant Feliu de Guíxols; 15 de Tossa,
4 de Palamós, 7 de Palafrugell, 1 de Llagostera, 8 de Cassà, 3 de Figue
res, 1 de Blanes, 5 de Girona, 6 de Barcelona, 1 de Tarragona, 11 de França
(Reims 1, Pessac-Bordeus 1, Cette 1, Perpinyà 1 i Marsella 7), 4 d ’Itàlia
(Gènova 2, Milà 1, Trieste 1), 1 de Cuba (Havana), 4 de Rússia (tots a
Odessa) i 1 d ’Alemanya (Hanau).
Pel que sembla, Patxot tenia caràcter autoritari; servia per a Alcalde:
«era un home que semblava haver nascut per a ser-ho, ja que el seu tipu
i gènit eren a propòsit per a tenir m anam ent. La seva cara de pocus amigus i el seu caràcter que no’s freqüentava quasi amb ningú, feien que
fins solament al parlar amb ell infundís respecte i això unit al rigor amb
què feia complir les ordres que donava feia que el poble el tingués per
autoritari i fins els seus enemics polítics que no eren pocs, el tatxaven
de dèspota», escriví en «Manel de l ’Horta».
Conceptes que coincideixen amb els de Caimó exposats en un full
imprès que féu repartir per Sant Feliu. El fet fou aquest: Hi havia una
ordre per la qual els pares havien de portar a batejar llurs fills poc des
prés de néixer. Un tal Pi tardà 7 dies a fer-ho i Patxot li posà 100 rals
de m ulta —quan segons la llei havien de ser de 10 a 80—. Caimó protes
tà m itjançant un escrit a la premsa. Patxot, per tota resposta, li posà una
multa de 10 rals, per un motiu qualsevol. Caimó reaccionà vivament i
publicà el full imprès esmentat en el que hi deixa anar conceptes com
aquests: «abuso de autoridad», «su genio arrebatado y colérico, y tan
sumamente orgulloso que se torna en brutal a la menor objección», «se
vino a mi con ademanes furibundos, rostro iracundo, pasos descompa-

(59) Com nota 42, però núms 29, 31, 39, 44, 48, 51 i 61.
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sados y atronadores gritos, echando denuestos sin qué ni para qué», «lo
despótico de su caràcter», etc.
Anys després, però, Patxot podia enfonsar Caimó i no ho féu. ^Flavia canviat, amb els anys, el seu caràcter? ^Reconeixia la raó del cabdill
federalista o intentà ajudar-lo quan el veié caigut?
A L T R E S BEN E F AC TO R S G U IX O LE N C S

Cal tenir en compte igualment les 108 famílies que contribuïren vo
luntàriam ent a pagar les despeses de la causa criminal. La seva llista,
junt amb el lloc on residia cada una i la quantitat satisfeta és, íntegra,
a l’apèndix I. Entre elles, hi ha la m ajoria de les més responsables de
Sant Feliu. Esmentem el rector Joan de la Creu Geonès, el notari Josep
M a Llinàs, els que foren alcaldes Rafael Robert, Jaume Lloberas i Ri
bas, Sebastià Andreu, Pere M .Estrada, Cebrià Prats, Sebastià Cateura,
Miquel Suris i els esmentats Rafael Patxot, Macià i Caimó. També els
escrivents del municipi Joaquim Roca, Salvador Roca i Enric Villaespesa.
I
sospito que la llista de l’apèndix I no és completa o n ’hi havia algu
na altra que no m ’ha arribat a les mans.
ALTES PERSONES ESMENTADES EN ELS DOCUMENTS

Ultra els deu processats i les persones que actuaren en defensa dels
passeigs, els documents que he pogut estudiar esmenten les següents per
sones:
JO A N C A S A S i A R X E R (19-VIII-1839 a 25-XI-1923)

Fou tres vegades alcalde(6°), però és més conegut per haver aconse
guit —junt amb Enric Heriz— el tren de Sant Feliu a Girona (1892). Igual
ment fou un dels principals promotors de la gran Exposició de Belles
Arts que tingué lloc el mateix any en els grans i bells jardins de la seva
propietat i els de la família Ferrer (familiars d ’un dels processats en l’afer
de la platja?). És, sens dubte, un dels guixolencs remarcables. Per això,
fa uns anys, Sant Feliu li va dedicar una via urbana i jo, un article
encomiàstic(61).
Ara, amb els documents que tinc a l’abast, Casas no sembla pas que
hagués actuat tan decididament de manera favorable als interessos de
Sant Feliu com en les seves actuacions esmentades abans, com veurem
en els documents que segueixen.

(60) Com nota 42, però núms 54, 57 i 68.
(61) LLUÍS ESTEVA, Joan Casas i Arxer, «Quaderns d ’Inform ació M unicipal», SFG, núm
12, maig 1980.
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30-IX-1868. És constituïda la junta provisional revolucionària presi
dida per Caimó. Casas n’és secretari. Aquesta junta no intervé en la qüestió
del passeig. Casas —recordem-ho com a punt de com paració— signa L·'·.
15 actes de la junta. No ha deixat d ’assistir a cap d ’elles.
18-X-1868. El ministre de la governació nom ena l’ajuntam ent provi
sional. Caimó és alcalde primer; Eusebi Patxot, síndic, i Casas, regidor.
El darrer no preu possessió «por ausente».
19-X-1868. Casas presenta la dimissió, però no li és acceptada. No
va a les 9 sessions següents.
24-XI-1868. Per prim era vegada assisteix a la sessió, a l’extracte de
la qual consta que «habiéndose presentado D. Juan Casas i Arxer, el Sr.
Presidente le ha m anifestado que desde este momento quedaba en posesión del cargo de Regidor de esta villa, nom brado por la Junta Revolu
cionaria de la misma»(62).
A la mateixa sessió, l’ajuntam ent acorda form ar part de la causa cri
minal. Llavors Casas «hace la màs formal protesta de que se inhibe de
todo lo que practique el Ayuntamiento con la cuestión de la causa crimi
nal». De moment, sembla com si Casas protestés perquè l ’ajuntam ent
emprenia la causa criminal. Però potser la paraula «protesta» significa
ací que Casas «afirm a solemnement» i fa constar en acta que no inter
vindrà quan el municipi tracti aquest tema. És evident que Casas vol deixar
ben clara la seva futura conducta sobre aquest afer.
Pel manual d ’acords sabem que, malgrat ésser regidor des del 18 d ’oc
tubre, no assisteix a cap sessió fins el 24 de novembre, quan es tracta de
la causa criminal.
Després no torna a cap més sessió fins al 25 de desembre. Llavors
l’ajuntament i els majors contribuents decideixen seguir la causa criminal.
1-1-1869. Nou ajuntam ent, sorgit d ’eleccions generals, també presidit
per Caimó. Casas és elegit síndic per unanim itat (12 vots). No comprenc
aquest nomenament. El síndic havia de defensar els acords del m unici
pi. ^Com podia Casas defensar la causa criminal si havia declarat que
se n ’inhibia? ^Per què tots els regidors l ’elegiren sense que ni un sol fes
constar la seva disconformitat? ^Per què Casas acceptà el càrrec sense
fer la més petita objecció? I no obstant, la signatura de Casas és al peu
de l’acta corresponent.
23-V-1869. Presideix Pascual per absència de Caimó. El regidor pri
mer, Aleix Sala, diu que ha rebut un ofici del jutge de la Bisbal «a fin
de que diese orden a este Senor Alcalde y Sindico del Ayuntamiento»
(62) M.A. 61, pàg 20v de les A ctas originales de las Juntas provional y ...
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que es presentin al ju tjat de Girona per tal de notificar-los una provi
dència de la superioritat sobre la causa criminal i com que el síndic Ca
sas, a la sessió del 24 de novembre passat, va fer constar que «protestaba
y se inhibia de todo lo que practique el Ayuntamiento con la cuestión
de la causa criminal de la playa», decisió que havia comunicat als jutges
de la Bisbal i de Girona, l’esmentat Sala va dir que donaria l ’ordre de
presentació al síndic suplent, Josep Soler, així que tornés del seu viatge;
de la qual cosa assabentava el municipi.
«En su virtud, el Cuerpo Municipal ha quedado enterado y en vista
de que el Senor Sindico propietario D. Juan Casas està inhibido de la
causa y el suplente D. José Soler se halla algo enfermo» s’acorda nome
nar Melcior Petit per tal que es presenti al ju tjat de Girona a rebre la
notificació que s’ha de fer al síndic, nom enam ent que es farà saber als
jutges de la Bisbal i de Girona.
A continuació, consta que el municipi, considerant que el síndic és
el que en tots els judicis representa l’ajuntament; considerant que Joan
Casas a la sessió del 24 de novembre passat va fer constar «que se inhibe
de todo lo que practique el Ayuntamiento con la cuestión de la causa
criminal que se està siguiendo con referencia al terreno contiguo a la pla
ya»; considerant que l ’Ajuntam ent «form a parte en la consabida causa
criminal de la playa como únicos representantes de la población»; consi
derant que «en ciertas ocasiones no conviene hacer público las resoluciones que el Ayuntamiento haga u otras cosas pertenecientes a la causa
criminal dicha y que todo debe ponerse en conocimiento del Regidor Sin
dico como representante del Ayuntamiento», y considerant que Joan Casas
«apenas asiste a las sesiones ordinarias y extraordinarias que el Ayunta
miento celebra, de suerte que desde el primero de Enero de este ano a
quince del mismo mes aparecen sus firmas en cuatro actas y desde dicho
día hasta el de hoy, a dos».
«El Ayuntamiento acuerda relevar a D. Juan Casas del cargo de Sin
dico del Ayuntamiento nom brando para desempenarlo al Senor Regidor
D. Melchor Petit». L’acord es posarà a coneixement de la Diputació.
La destitució de Casas és lògica, donada la seva posició. El que no
en sembla —amb les dades que tinc— és que fos nom enat síndic amb
el vot de tots els regidors, com ja he dit. La meva pregunta és: ^per què
els homes que ara el destitueixen l ’havien elegit per unanim itat, si ja sa
bien que Casas s’inhibia de la causa criminal?
Sembla, això sí, que Casas es trobava incòmode a l’ajuntam ent. El
cas és que des de l’l-I-1869 fins que el cessen de síndic tingueren lloc 42
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sessions i assistí només a 6. Els números són prou eloqüents en aquest
sentit.
A la sessió del 30-VII-1869 es llegeix una comunicació de la diputa
ció en la qual s’ordena que Joan Casas torni al càrrec de síndic i adver
teix que si deixa d ’assitir a les sessions se’l multi «y en caso de reincidèn
cia, lo ponga en conocimiento de este Cuerpo provincial quien adoptarà
una enèrgica medida».
Amb tot, des que Casas torna a ser síndic fins que Caimó és empre
sonat (3-X-1869) tenen lloc 16 sessions, a 6 de les quals Casas no assis
teix sense que se li apliqui cap sanció.
Resum. És evident que els guixolencs de cor havien de ser partidaris
de seguir la causa criminal contra els que volien alçar blocs de cases al
mig dels passeigs del M ar i dels Guíxols. Joan Casas, que demostrà al
llarg de la seva vida l’am or per Sant Feliu, possiblement s’inhibí per al
gun motiu de pes que desconec: ^era familiar o amic íntim d ’algun dels
processats?
JO SE P R O U R E i J O A N SU R IS

Els sabem a la subhasta que va tenir lloc a Girona. Carbó, en veure’ls, els demana que no fassin pujar el preu dels terrenys. Suris li con
testa que «desistiria de presentar postura siempre que de aquel terreno
le cediese Carbó dos solares al precio de remate, uno para él y otro para
Roura». Tot seguit es posen d ’acord.
No són dels processats, ni sembla que formin part del complot per
a fer-se seus els passeigs. No són ni contraris, ni companys dels proces
sats. Intenten aprofitar-se de l ’estafa.
F R E D E R IC B R U i TELESFO R IZ A L

Ambdós intervenen en la sol·licitud d ’un terreny. El primer signa l’escrit
però diu que obra «por comisión de D. Telesforo Izal, Maestro de instrucción prim aria de SFG, quien le indicó que su intención al comprar
aquel terreno era para edificar: que ignoraba quien había delineando el
plano, porque el mismo Izal se lo entregó».
Segons la primera sentència, Izal accepta que la cita de Bru és certa,
però observa que en el croquis es tracta només d ’un terreny situat da
vant del carrer dels Guíxols, incomparablement menor al que es va sub
hastar. També diu que obrava en nom de Josep Carbó —un dels
processats— que volia fer-hi uns magatzems i un moll o desembarcador.
Qüestions que, amb els documents de què disposo, no queden massa clares.
Telesfor Izal i Deu, nascut el 1829 a Vilanova de Sitges, casà el
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Rafael Patxot i Ferrer (28T-1810 a 26-1-1886) va ser set vegades alcalde de Sant Feliu. Se
gons «La Lealtad» del 31-V11-1897 era «alto, fornido y de m irada enèrgica y adem àn imperativo», descripció que correspon amb la fotografia que, junt amb la signatura, varen ser publica
des al «Boletín de la Real Acadèmia de Buenas Letras», vol XI, 1924, pàg 51v. Sense aquest
il.lustre guixolenc, potser SFG hauria perdut els passeig del M ar i dels Guíxols.
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15-X-1864 amb Dolors Juera de Sant Feliu, i vivien al carrer del Mar,
núm K63).
J O A N RO IG (TA M B É A N T O N I V IN YE S i JO SE P M a B E R N IC H )

Joan Roig contribueix amb 20 escuts (50 ptes) a la subscripció per
a iniciar la causa criminal (1868, apèndix I); llavors residia al carrer del
Mar.
Del 12 al 18-11-1868 va a Girona —amb Joan Roura— a defensar els
passeigs. Dada que consta als «Gastos que se hacen por razón de la cues
tión de la playa del mar»(64).
5-III-1868. Amb Tomàs Andreu, Rafael Patxot, Sebastià Andreu i Jo
sep Sunyer, signa el document segons el qual la pèrdua dels passeigs per
judicaria molt Sant Feliu.
24-XI-1868. En el M. d ’A. núm 61, pàg 20v es llegeix: «El Ayunta
miento ha acordado pasar una orden a D. Juan Roig para que haga limpiar toda la parte de la Riera que da frente a su huerta, por estar llena
de tierra procedente de la misma huerta, lo cual así lo han manifestado
los Sres. de la Comisión de rieras».
25-XII-1868. Com que és un dels majors contribuents, assisteix a la
sessió municipal on es vota per seguir o no seguir la causa criminal. Dotze
majors contribuents (entre els quals hi ha els que havien signat el docu
ment del 5-III-1868) voten a favor. Joan Roig, Antoni Vinyes i Josep M a
Bernich ho fan encontra.
^Què ha passat que justifiqui el canvi de Roig? ^L’ordre de netejar
la riera n’és la causa? No tinc cap dada que ho concreti.
A L E IX SALA

A la sessió municipal del 9-IV-1869 els components de l’ajuntament
signen conforme volen formar part de la causa criminal «y así se ha verificado por todos los Senores del Ayuntamiento que firmaran a escepción de Don Alejo Sala que no lo firmó».
Sala signa l’acta del Manuel d ’Acords; no l’acord pres a la sessió(65).
FERRAN ZANO N

A la primera sentència es diu que era «Administrador de ventas de
San Feliu de Guíxols» («Resultando» núm 8). No l’hauria esmentat, pe

(63) Referències sobre Izal: JOAN TORRENT, E l col.legi Vidal i el mestre Joan Esteva i
Vilallonga, «Estudis del Baix E m pordà», 2 (1983), pàg 230, nota 22. LLUÍS ESTEVA, E l pas
seig del M ar com pleix 150 anys, 1984, pàg 9 i figs 9 i 10.
(64) AHMSF, sec XX III, núm 18.
(65) M.A. 62, pàg 38.
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rò com que contribuí amb 10 escuts a la subscripció a favor de seguir
la causa criminal, crec correcte recollir el seu nom.
TO M À S A N D R E U , R A F A E L PATXOT, SE B A STIÀ A N D R E U , J O A N R O IG i
JO SE P SU N Y E R

Quan el 5-III-1868 fan un informe, certifiquen que la pèrdua dels pas
seigs seria una gran desgràcia per a la vila. Això equival a dir que són
partidaris de la seva defensa. Els cinc figuren entre els que més van con
tribuir voluntàriament a pagar les despeses de la causa criminal (Roig
20 escuts; els altres 50 cada un).
ACTUALS ANOTACIONS ALS FETS

La causa criminal ací estudiada, els fets que la varen precedir i els
que la seguiren, em suggereixen les següents anotacions:
1. Repeteixo la meva opinió: Queda clar que els processats eren cul
pables i que la pena imposada a la primera sentència, correcta. Conside
ro inacceptable que un home —Ametller— que havia falsificat documents
o havia induït a falsificar-los, tornés a exercir el càrrec de notari. El fet,
no en tinc cap dubte, havia de fer caure la cara de vergonya als notaris
honrats.
2. Quan el municipi inicià la causa criminal, els regidors no defensa
ven interessos particulars, sinó un bé del comú. ^.Per què se’ls prohibí
usar els diners municipals i només s ’accedí a permetre la causa criminal
si els regidors actuaven com a acusadors particulars i pagaven de la seva
butxaca les despeses? L’ajuntam ent presidit per Macià manifestà clara
ment en un document públic que «pudo convencerse que por parte de
las oficinas del Gobierno civil, se les hacía gran resistència». Per tant,
sembla que els deu processats no haurien estat sols a repartir els benefi
cis del «negoci».
3. Que els estafaires no eren només els deu processats es veu d ’una
hora lluny. Ultra el que deixo dit al final de l ’apartat anterior, és sim pto
màtic que els acusadors particulars, el 6-IV-1869, no varen trobar a la
Bisbal ni procurador ni lletrat que els volgués representar.
4. Altrament no comprenc per què, en els judicis, els defensors dels
passeigs no varen fer constar en cap moment que els terreys subhastats
no eren un areny com anys enrere, sinó uns passeigs públics que ja te
nien tres fileres d ’arbres.
5. Que jo sàpiga, ningú no ha aconseguit encara que els passeigs del
M ar i dels Guíxols siguin reconeguts com a béns comunals guixolencs.
Prou ho demanaven els ajuntam ents posteriors a la subhasta, però inú
tilment. Tinc, imprès, un Inventario y presupuesto municipal fet a la im
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premta Suner el 1916, on consten les finques que el municipi tenia lla
vors. Eren aquestes:
A. «Una extensión de terreno infructuoso en el que efluye una fuente. Està situado en la parte de Poniente de la Playa de esta Ciudad, desde
la calle de Tetuàn hasta la punta llamada de Garbí. Su cabida es de unos
16.000 m2. Se destina a paseo para solaz del vecindario...»
B. «Edificio Hospital con un huerto anexo...»
C. «Terreno rocal con un casucho, denominado E l Fortí. Se halla si
tuado en la parte de levante de la playa. Su extensión superficial es de
unos 4.500 m 2...»
D. «Edificio Casa Consistorial...»
E. «Edificio de m oderna costrucción. Contiguo al anterior con fachada en el Paseo del Mar y senalado con el N° 22 de dicho Paseo. Se
destina a Escuelas Nacionales...»
F. «Cementerios Municipales. Situados en el paraje llamado «Massanas» y en terreno del «M anso Pintó». Ocupan una superfície de unos
13.922 m 2...»
G. «Edificio denominado «Ex-Convento...»
H. «M atadero Municipal. Situado en el paraje denominado Creu de
Sant Pol...»
I. «Lavaderos municipales. Edificios situados en sitio llamado E l Puig
o Puig Marí...»
J. «Terrenos de la vecina playa de San Pol de este término, sobrantes
de la zona marítima-terrestre delimitada y am ojanada en 18-X-1912. Fueron cedidos al Ayuntamiento por R.O. de 29-VII-1913, para ser destinados a Paseos y Jardines públicos conforme al Proyecto de Urbanización
aprobado por el Ministerio de Fomento...»
K. «Fuente de M onte Calvari y pequena parcela en el lugar de dicho
nombre. Es de dominio público inmemorial y su cuidado y conservación
està a cargo del Ayuntamiento...»
Resum: Si consten a l’inventari l ’actual avinguda del President Iria
(que «se destina a paseo para solaz del vecindario»), el Fortí i els terrenys
immediats a la platja de Sant Pol «destinados a Paseos y Jardines públi
cos», ^per què no hi figuren els passeigs que foren subhastats el 1868?
Tampoc no són a l’actual inventari del patrim oni municipal.
A la meva manera de veure, els passeigs del M ar i dels Guíxols han
de ser bén comunals reconeguts per les autoritats competents i inclosos
a l’inventari oficial. L’ajuntam ent guixolenc els ha de posseir, en nom
de la ciutat sense que ningú —ni el mateix ajuntam ent guixolenc— no
pugui vendre’ls ni hipotecar-los, perquè, com a bén comunals «son ina181
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lienables, inembargables e imprescriptibles y no estan sujetos a tributo
alguno» (R.D. 1372/1986 del 13 de juny. BOE núm 161 del 7-VII-1986,
pàg 24561).
APÈND IX DOCUMENTAL
I

1868 Relació nominal dels qui van contribuir voluntàriament a p a 
gar les depeses de la causa criminal, complementada amb tes respectives
adreces.
SUSCRIPCIÓN para sufragar los gastos sobre la cuestión de la playa.
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Total: 995,53 escudos [2.488,82 pessetes]
AHMSF, sec XX III, núm 18.
184
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II
28-X-1868. Escrit dels components de l ’ajuntam ent elegit Vl-I-1867
als que els substituïren el 30-IX-1868, sobre si continuar o no la causa
criminal contra els que volien apropiar-se dels terrenys contigus a la platja.
Magnifico Senor
Los infrascritos, vocales del Ayuntamiento de esta villa desde primero de Enero próximo pasado ano de 1867 hasta el día en que, con motivo
de la gloriosa y siempre memorable revolución espanola se instaló el ac
tual, no pueden menos de poner en su conocimiento lo siguiente:
«Apenas supieron los abajo firmados, que por las oficinas de Propiedades i derechos del Estado de esta provincià se había form ado expediente, y en su consecuencia enagenado la hermosa playa de esta villa,
previeron desde luego la existencia de un delito de falsificación de documentos oficiales, en razón de constaries que el Ayuntamiento no había
intervenido ni en el nom bramiento de perito, ni en la medición del espre
sado terreno, ni que tam poco se recibió y fijó al público el B.O. de ventas, ni intervino en fin en cuanto debía intervenir a tenor de lo prevenido
en la ley de 1° de mayo de 1855.
Con tales circunstancias, pues, la indicada venta debía proceder de
un espediente falso, y así fue que el Ayuntamiento en cumplimiento de
su deber y en vindicación de su honra y la del pueblo que representaba,
acordó apurar todos los medios posibles en averiguación del delito y en
obtener se declarase la nulidad de tan perjudicial como injusta venta.
En efecto, a mediados de febrero del corriente ano se presento una
estensa y razonada instancia a la Junta provincial de ventas, para que
se sirviera anular la de que se trata; pero a pesar de proceder dicha nuli
dad de una manera incuestionable, no pudo nunca la Corporación que
suscribe alcanzar que se decretase, pues pudo convencerse que por parte
de las oficinas del Gobierno civil, se les hacía gran resistencia.
Como en la instrucción del relatado espediente se había cometido un
delito de falsificación de documentos oficiales, no pudo menos el Ayun
tamiento que presentar una denuncia criminal al Juzgado de Hacienda
de la provincià para que se instruyeran las oportunas diligencias criminales en averiguación del delito y de los reos, sin indicar una palabra
de quienes pudieran ser estos, pues se concreto la Corporación a poner
en conocimiento del Juzgado la existencia del espresado delito, pidiendo
al propio tiempo se le admitiera a form ar parte en las referidas diligen
cias criminales.
Como era natural, se pidió autorización al Gobernador civil para for185
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mar parte en las espresadas diligencias criminales, y al propio tiempo
para que se facultara cargar en el presupuesto municipal una cantidad
al objeto de sufragar los gastos que ello indispensablemente debía oca
sionar. La autoridad civil, de acuerdo con el Consejo provisional, dene
go el que el Ayuntamiento form ara parte en causa con fondos del co
mún, pero le autorizó para verificarlo con los suyos propios en el concepto de acusadores particulares.
La cuestión de fondos no impidió que se cumpliera el acuerdo del
Ayuntamiento en tan delicado asunto, puesto que la gran mayoría de la
población se ofreció gustosa a sufragarlos; en virtud de lo cual formó
el Ayuntamiento parte en las relatadas diligencias en calidad de simples
acusadores particulares, en cuyo concepto formularon la correspondiente
acusación.
De cuanto queda dicho se desprende, que si bien los infrascritos forman parte en la citada causa criminal como simples acusadores particu
lares, han tenido tal intervención consideràndose concejales, y por lo tanto
representantes de la villa de San Feliu; mas habiendo cesado esta representación, debe irremisiblemente cesar también toda la intervención que
hayan tenido y tengan; ya en la espresada causa criminal, ya en los espedientes gubernativos que vierten en el Gobierno civil de la provincià; por
lo tanto, en vista de estas consideraciones ponen en conocimiento de esa
Corporación municipal para los efectos oportunos, que cesan desde luego de form ar parte en los relatados espedientes y causa criminal, en vir
tud de lo cual con esta fecha se presenta el oportuno escrito de desistimiento al caballero Senor Juez del distrito judicial de La Bisbal, que es
quien actualmente conoce de las relatadas diligencias.
Antes de concluir se creen los abajo firmados en el deber de poner
en conocimiento de esa Corporación, que ademàs del espediente de nulidad de la espresada venta, se instruyó otra cuya instancia es de fecha
24 de M arzo del corriente ano, solicitando que el indicado terreno are
nal o playa se declarase esceptuando de la desamortización. Con lo di
cho, queda demostrado que los abajo firmados, en el concepto de repre
sentantes del pueblo han cumplido con su deber en un asunto de tanta
trascendencia; pero que habiendo cesado su representación, se ven en la
necesidad de cesar en dichos negocios, por ser ya ahora de la pura y úni
ca incumbencia de esa Corporación, que en su mayor ilustración acor
darà cuanto crea màs oportuno.
Dios guarde a esa Corporación municipal muchos anos.
San Feliu de Guíxols 28 Octubre de 1868.
(Signen Macià, Rosa, Girbal, Boada, Bertran, Font, Sala, Vilà, «A
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ruego de D. Juan Peraferrer que no sabe firmar, Hermenegildo Font»,
Arxer i Valls).
Magnifico Ayuntamiento de esta villa.
AHMSF, M anual d ’Acords municipals, núm 61, pàgs 7 a 10, docu
ment cosit entre les pàgs 6 i 11.
III
16-111-1869. Escrit de l ’ajuntam ent al regent de l ’audiència del terri
tori (Barcelona). Li fa saber que no comprèn con els processats són lliu
res, poden anar a passeig, freqüentar els cafés i àdhuc absentar-se de la
demarcació del ju tja t essent així que el jutge d ’hisenda de Girona havia
dictat presó contra els encartats.
Excmo. Senor:
Los infrascritos Alcalde y Concejales del Magno. Ayunt° de la villa
de SFG [...] acudimos a V.E. y con el màs profundo respeto decimos:
que en la noble calidad de legítimos representantes de todo el vecindario
que nos ha elegido con sus sufragios, nos vemos en la imperiosa necesidad a fin de corresponder con los unànimes deseos de nuestros representados (que al propio tiempo son la genuina voluntad y espresión del
Cuerpo Municipal) de acudir a V.E. en queja acerca la manera como se
està procediendo en el Juzgado de La Bisbal respecto a la causa criminal
que sobre falsificación de documentos oficiales relativos a la subasta y
venta practicada de la hermosa playa de esta villa por la comisión prin
cipal de propiedades y derechos del Estado vierte en el espresado Juzgado.
Público se hizo en la Prova y hasta en la Corte durante el tiempo
de la dominación pasada de que fraudulentamente se había instruído en
las oficinas correspondientes del Gobierno Civil de esta prova un espe
diente para la venta (como bienes de propios) de todo el terreno que constituye la mencionada playa, cuya peritación se fijó en una mezquina cantidad, que motivó el que se declarara de menor cuantía, cuando por lo
menos vale dicha finca unos 120.000 escudos.
Apenas el anterior Ayuntamiento tuvo conocimiento de la perpetración de tal delito, se reunió en sesión estraordinaria y acordó apurar to
dos los medios para la averiguación y correspondiente castigo de los reos,
a cuyo efecto remitió testimonio de dicho acuerdo al M.I.S. Gobernador
de la prova, quien a su vez dirigió oficio al Senor Juez de Hacienda de
la misma, a fin de que procediera a lo que hubiese lugar.
Se instruyeron en dicho Juzgado procedimientos criminales en méri187

60

LLUÍS ESTEVA i CRUANAS

tos de los euales se decretó auto de prisión contra diez individuos, siete
de los cuales lo apelaron; pero a pesar de una brillante defensa, se con
firmo dicho auto por el Tribunal Superior.
El Ayunt° de esta villa insiguiendo lo acordado formó parte en cau
sa como acusador particular, y bajo tal concepto presento a su debido
tiempo el correspondiente escrito de acusación.
Presentado dicho escrito, tuvo lugar la gloriosa revolución de Setiembre
y como la Junta revolucionaria de Gerona decretó la unidad de fueros,
fue causa de que los presos y el rollo criminal se trasladaran al Juzgado
de La Bisbal, y como naturalm ente fue disuelta la Corporación M unici
pal presento ésta renuncia de continuar form ando parte en causa como
acusadores privados, la cual fue admitida por el Juzgado.
Desde entonces, empezó una nueva era para los procesados; se les
tuvo mil consideraciones, se les dejó libres para salir al paseo, frecuentar
los cafés y hasta ausentarse del territorio del Juzgado; en una palabra,
no se respetó bajo concepto alguno el auto de prisión que contra ellos
había pronunciado el muy digno Juez de Hacienda de Gerona y confirmado S.E. la Audiència del Territorio.
El actual Ayuntamiento que tiene y ha tenido siempre gran empeno
en sostener la honra del pueblo que representa, no podia mirar con indiferencia que quedara completamente abandonada por su parte una cau
sa de tanta trascendencia, y por lo tanto, con acuerdo celebrado a los
24-XI-1868, y otro a los 25-XII-del mismo ano (en el que asistieron do
ble número de mayores contribuyentes) se resolvió form ar parte en los
referidos procedimientos criminales, a cuyo efecto previo informe de dos
letrados, se solicitó la aprobación de la Excma. Diputacion en conformidad a lo prevenido en la vigente ley orgànica Provincial.
Circunstancias que no son del caso referir han sido causa de que la
Excma. Diputacion Provincial no se reuniera, y que por lo mismo no
haya podido obtener este Municipio la aprobación que necesita para po
der form ar parte en la mencionada causa criminal, lo que no ignora el
Juzgado, supuesto que al notificarse a dicho Municipio el auto de 22
Diciembre próximo pasado en que se le previno, que por medio de pro
curador y letrado espusiera dentro el preciso término de 6 días lo que
creyera conveniente; se contesto que no podia efectuarlo hasta obtener
la citada aprobación de la Diputacion provincial.
Cerca 6 meses han transcurrido desde que los autos a que nos referimos pasaron al Juzgado de La Bisbal, y sin embargo a pesar de que se
hallaban ya en el estado de acusación Fiscal, no se sabe que todavía se
haya esta presentado, siendo de notar que los procesados se hallan libre188

SEGON INTENT D ’ALÇAR BLOCS DE CASES ALS PASSEIGS

61

mente en sus respectivas casas, según se afirm a extrajudicialmente bajo
auto de excarcelación obtenida mediante fianza.
Este Ayuntamiento no comprende como puede haberse pronunciado
tal auto, siendo como es la pena que el cap0 4 tit° 4, sección l a del Código penal impone a los falsificadores mayor a la de prisión o presidio cor
reccional, que son las únicas de mas gravedad en que según la regla 34
de la ley provisional reform ada que acom pana a dicho Código, se deja
al prudente arbitrio del Juez que el reo permanezca en libertad mediante
la fianza de 100 a 500 $ depositados en el Banco Espanol de S. Fernando
o de 500 a 2.000 en fincas bajo la responsabilidad del escribano que otorgue la escritura.
Sea como quiera, lo cierto és que los procesados se hallan en libertad
de una manera inconcebible, lo cual menos que fuera por indulto del Gobierno (que no es creible) no se encuentra en los anales del.Foro una medida semejante, ni existe ley alguna que autorice tal arbitrariedad; por
lo tanto, este Ayuntamiento està decidido a recurrir por todos los medios posibles, aunque fuera haciendo una interpelación contra tal abuso
a las Soberanas Cortes Constituyentes; pero creen no serà necesario lle
gar a tal estremo, supuesto que la justificada rectitud de V.E. en bien
de la administración de justicia, procurarà poner el debido correctivo,
y hacer que la ley sea respetada y cumplida en todas sus partes por sus
subordinados; en cuya persuación pues
A V.E. pedimos y suplicamos se sirva ordenar al Senor Juez del partido judicial de La Bisbal que conoce de las diligencias criminales a que
no referimos en este escrito, que dentro la mayor brevedad posible se prevenga al Prom otor Fiscal de dicho Juzgado presente el oportuno escrito
de acusación relativo a las espresadas diligencias; y al propio tiempo que
en cumplimiento a lo prevenido en el Código penal, se mande a los pro
cesados que a tenor del auto de prisión contra ellos pronunciado, se pre
senten de rejas a dentro en la càrcel publica de la cabeza del partido;
y respecto a la responsabilidad que por la excarcelación pueda haber incurrido el Senor Juez, proceder a lo que en derecho corresponda; por
ser todo ello de justicia, que nos prometemos de la rectitud de V.E.
San Feliu de Guíxols, 16 Marzo 1869.= Excmo. Senor. = José Pas
cual y Buxó.= José Vila y Buge. = Tomàs Daura. = José Boada. = Mel
chor Petit. = José Soler. = JuanA urich.= Jaime Prats. = Juan Estrada. =
Juan Güitó. = El Secretario Roca.
Excmo. Sr. Regente de la Audiència del Territorio. Barcelona.
AHM SF, sec X X III, núm 18.
189
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IV
7-VI-1870. Primera sentència condemnatòria contra els processats que
volien edificar cases en els passeigs del M ar i dels Guíxols.
SENTENCIA proferida por el Sr. juez de primera instancia de la ciudad de Gerona en méritos de la causa criminal seguida sobre la subasta
fraudulenta de los terrenos de la playa de esta villa de San Feliu de Guí
xols [des d ’ara SFG].
En la causa criminal sobre falsificación de documentos, pendiente
ante este Juzgado por comisión de la Superioridad form ada contra D.
Joaquín Suner y Canals, hijo de los consortes Francisco y Teresa, vivientes,
natural y vecino de Fornells en este partido y provincià de Gerona, Agri
mensor y tazador de tierras, soltero, de 27 anos de edad, que sabe leer
y escribir, y que no consta hubiese sido anteriormente procesado; D. Juan
Bordas y M arimón, hijo de los consortes Rafael y Rosalia, vivientes, na-

Entre 1797 i 1817 hom intentà construir deu blocs de cases —lletres B en el dibuix— a l’areny
de Sant Feliu, on ara hi ha el passeig del Mar, entre la riera del M onestir i el Portalet. El dibuix
és el projecte d ’aquell primer intent. A la platja s’hi veuen tres norais —ara desapareguts—
i a la punta dels Guíxols, els dos que encara hi ha. El dibuix és el fragment d ’un croquis ja
publicat (ESTEVA, E l passeig del Mar... 1984, fig. 2). Per ara, del segon intent no en conec
cap dibuix: les cases projectades haurien d ’arribar fins a la punta dels Guíxols.
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tural y vecino de SFG, partido de La Bisbal en esta provincià, dependiente de comercio y escribiente, de 25 anos de edad, que sabe leer y escribir y que no consta hubiese sido anteriormente procesado; y D. Narciso Quintana y Roure, hijo de Luis y de Francisca, consortes difuntos,
natural de S. Hilario Sacalm, partido de Sta. Coloma de Farners, en esta
provincià y vecino de la presente ciudad, Oficial que era de la Escribanía
de Rentas de esta provincià, de 44 anos de edad, casado, que tiene 4 hijos, que sabe leer y escribir y que no consta hubiese sido anteriormente
procesado; los tres referidos procesados, reos ausentes; D. Joaquín Amet
ller y Rexach, hijo de los consortes José, difunto, y Rita, viviente, natu
ral de M artorell de la Selva, partido de Sta. Coloma de Farners y vecino
de SFG, Notario y Escribano, de 40 anos de edad, casado, que tiene dos
hijos, que sabe leer y escribir, y no consta que hubiese sido anteriorm en
te procesado, en la actualidad fugitivo; D. Francisco de Asís Malavila
y Blanch, hijo de otro Francisco de Asís y de Rosa, natural y vecino de
esta Capital, empleado cesante, de 43 anos de edad, casado, que tenia
3 hijos, que sabia leer y escribir, que no consta hubiese sido anterior
mente procesado y que falleció en 7 Julio del ppdo. ano 1869, según la
partida de núm 1232; D. Hipólito Torroella y Llorens, hijo de Feliu y
de Francisca, natural de Barcelona, capital de partido y de provincià,
vecino de la presente ciudad, comisionado principal que era de rentas
de propiedades y derechos del Estado en esta provincià, de 49 anos de
edad, casado, que tiene dos hijos, que sabe leer y escribir y que no cons
ta hubiere sido anteriormente procesado; D. Antonio Casanas y Carandell, hijo de Manuel y de Narcisa, natural y vecino de La Bisbal, cabeza
de partido de esta misma provincià, Notario y Escribano del Juzgado
de l a instancia del mismo partido, de 49 anos de edad, casado sin hijos,
que sabe leer y escribir y que no consta hubiere sido anteriormente pro
cesado; D. Pío José Serra y Marqués, hijo de Narciso y de M aria Josefa,
natural y vecino de La Bisbal, propietario y adm inistrador subalterno
de Propiedades y derechos del Estado de aquel partido, de 38 anos de
edad, casado, que tiene dos hijos, que sabe leer i escribir, y que había
sido anteriormente procesado y penado por alteración de un documento
público; D. Francisco Ferrer y Jordà, hijo de los consortes Francisco y
M aria, difuntos, natural y vecino de SFG, del Comercio, de 64 anos de
edad, casado, que sabe leer y escribir y que no consta hubiese sido ante
riormente procesado; y D. José Carbó y M artinell, hijo de los consortes
Gerardo y M aria, difuntos, natural de SFG y vecino de Barcelona, pro
pietario, de 64 anos de edad, casado que tiene hijos, que sabe leer y es
cribir y que no consta hubiese sito anteriormente procesado; en cuya causa
191
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forma parte como acusador privado el Ayuntamiento popular de la cita
da villa de SFG: Resultando [Rl] del oficio de fojas [foli] 5 que con fe
cha 10 Febrero de 1868 el Alcalde de SFG D. Joaquín Macià se dirigió
al Gobierno civil de esta provincià acompanando la copia certificada que
obra a fojas 6 del acta de la sesión estraordinaria celebrada aquel mismo
día por el Ayuntamiento de la citada villa en cuya sesión el propio Alcal
de que la presidió espresó haberla convocada por saber de voz pública
que la Comisión principal de ventas de propiedades y derechos del Esta
do de la província había procedido a la subasta y remate de todo aquel
terreno arenal sito en aquella villa, de cabida 95 àreas y 37 centiàreas,
lindante al Norte parte con el paseo de la calle del M ar y parte con la
calle dels Guíxols mediante carretera o paseo, al Sud con la playa del
mar, al Este con la calle Bajada dels Guíxols y al Oeste con la riera del
Monasterio; que también se afirm aba que el dicente había acusado el
recibo del Boletín Oficial en que se anunciaba dicha subasta, que se ha
bía fijado y publicado el espresado B.O. de la manera acostumbrada; y
que finalmente se decía también de público que Simon Valls, Sindico de
aquel Ayuntamiento para practicar la tasación del espresado terreno ha
bía nom brado perito a D. Manuel Suner y Ribot; que no habiendo el
dicente intervenido en ningún espediente relativo al indicado objeto ni
firm ado oficio alguno, se veia en la necesidad de comunicarlo a la Cor
poración de su presidencia para que en vindicación de sus actos y tranquilidad del vecindario se acordasen las medidas necesarias; que después
de dicha esplicación contesto el Regidor Sindico que nada sabia con res
pecto al nombramiento de perito que se le atribuía; que tampoco tenia
conocimiento de que se hubiese instruído espediente alguno relativo a
la subasta y remate de que se trataba, por lo cual dijo ser de opinión
de que se adoptasen todos los medios y se apurasen todos los recursos
en averiguación de la verdad y castigo del que apareciese culpable, porque así lo requeria la dignidad de la Corporación y lo exigia el interès
de la población entera; y que en vista de lo m anifestado y después de
una pequena discusión, el Municipio por unanim idad acordó que sien
do atribución de los Ayuntamientos conocer sobre la enagenación de bienes muebles e inmuebles pertenecientes al común, según lo disponía el
pàrrafo 9° del art° 81 de la ley de Ayuntamientos de 8 de Enero de 1845
y el 83, pàrrafo también 9°, de la misma ley modificada por R.D. de 21 Oc
tubre de 1866 y que ademàs siendo preciso en caso de proceder a tales enagenaciones oir antes un número de mayores contribuyentes igual al de Concejales como lo establece el a rt0 105 y el 107 de la citada ley en virtud
del referido R.D. que lo reformó y que por último no habiéndose obser192
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vado ninguno de los requisitos prevenidos para tales casos en el R.D. de
28 Setiembre 1849, no podían consentir tal enagenación, y que en su consecuencia se acudiese contra la misma en nombre y representación del
Municipio por la via gubernativa o por la Contenciosa administrativa
si fuese necesario apurando todos los recursos precedentes, y que ade
màs se formulasen las correspondientes diligencias criminales en averi
guación del delito o delitós que en el espediente de la subasta hubiesen
podido cometerse, suplicàndose al propio tiempo del Gobierno Civil de
la provincià que como medida previa se sirviese suspender los efectos
de la subasta tan ilegalmente practicada: Resultando [R2] que pasados
dichos comunicación y testimonio de acta en el día siguiente 10 de Febrero al Consejo Provincial para que informase, en el mismo día lo veri
fico según la comunicación de fecha 12 del propio mes, obrante a fojas
1° espresando que visto el espediente que a instancia de D. M artín Cal
derón de esta vecindad se había instruído para la venta en pública subas
ta del mencionado trozo de terreno, en cuyo espediente obran dos oficios del Alcalde D. Joaquín Masià, uno de fecha 16 Febrero del anterior
ano 1867, en que se ponia en conocimiento del Comisionado principal
de ventas de propiedades y derechos del Estado el haber sido nombrado
por aquel Sindico de aquel Ayuntamiento perito para la valoración del
terreno que espresaba la comunicación de dicho comunicado de 14 del
mismo mes, D. Manuel Suner y Ribot, vecino de aquella población; y
ademàs la certificación de la tasación del repetido terreno dada por di
cho perito y por el nom brado por el Gobierno de prova con el V° B°
del citado Alcalde D. Joaquín Macià y con el sello de la Alcaldia a los
27 del entonces anterior Octubre considerando que o bien debían ser falsas
las firmas que de dicho Alcalde figuran en el espediente de que se ha
hecho mérito, o que tanto el Alcalde como el Regidor Sindico habían
faltado a la verdad en sus aseveraciones ante el Ayuntamiento en la se
sión antes espressada, considerando que en cualquiera de estos dos ca
sos se había cometido uno de los delitós de falsificación previstos en la
sección l a del cap° 4° titulo 4° del libro 2° del Código penal, opinaba
el Consejo que podia disponerse la remisión o pase de la Comunicación
del Alcalde y acta del Ayuntamiento de SFG y original el espediente ins
truído para la tasación y publicación de subasta del m entado terreno al
Juzgado de Hacienda de esta provincià a los efectos de justicia, confor
me se verifico; Resultando [R3] del citado espediente el cual se halla a
fojas 10 y siguientes, que D. M artín Calderón, vecino de esta Capital,
con fecha 4 Enero de 1867 presento una solicitud al Gobierno de esta
provincià manifestando que le convenia adquirir un pedazo de terreno
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propio del Ayuntamiento de SFG de estensión poco mas o menos de 560
metros de largo y 16 de ancho que linda por oriente con la calle Subida
dels Guíxols, por mediodía con la calle del Mar, por poniente con la rie
ra del M onasterio y por el Norte parte con el paseo de la calle del Mar
y parte con la dels Guíxols, esperaba se dispusiese la formación del opor
tuno espediente, y de hallarse term inado se anunciase, cual correspondía, su venta en pública subasta: que pasado el espediente a la comisión
de ventas para los efectos de instrucción fundada en resultar según se
desprendía de la comunicación del Alcalde de SFG fecha 28 del anterior
Enero unida al espediente, que efectivamente existia el terreno cuya ven
ta solicitaba D. M artín Calderón perteneciente a los propios de dicha vi
lla, juzgaba que era procedente a cuyo efecto se debía pasar el espedien
te a la Admon. pral. de Hacienda para la correspondiente adición a los
inventarios de su referencia, conforme se verifico por el Gobierno de pro
vincià; que según la comunicación de fojas 11 el Alcalde de SFG D. Joa
quín Macià con fecha 28 Enero de 1867 efectivamente contestando a otra
del comisionado pral. de ventas de propiedades y derechos del Estado
de fecha 16 del mismo mes, manifestaba que la pieza de tierra a que ésta
se referia, realmente existia y era de pertenencia de aquel común, anadiendo que la había dejado de poner el Municipio en su conocimiento
por ser terreno improductivo que no daba ni había dado nunca utilidad
alguna: que adicionada en el inventario la indicada finca, se pasó al Co
misionado de ventas, para que se vendiese con arreglo a instrucciones,
según el oficio fojas 12: que con otro de 16 Febrero del propio ano 1867
el precitado Alcalde de SFG D. Joaquín Masià participo haber sido nom 
brado por el Sindico de aquel Ayunt0 perito para la valoración del indicado terreno D. Manuel Suner y Ribot, de aquella vecindad, quien firmó en el margen la nota de aceptación que con la comunicación de fojas
15 por el Comisionado pral. de ventas de propiedades y derechos del Es
tado de esta prova, se previno al perito D. Joaquín Suner y Canals nom 
brado por el Estado que se pusiese de acuerdo con D. Manuel Suner y
Ribot nom brado por el Sindico del Ayunt0 de SFG, los cuales, según
aparece de la certificación de fojas 16, tazaron el referido terreno que
podia producir en renta anual 600 reales y en venta 18.000; y que des
pués de hecha la capitalización se publicó la subasta en el B.O. de la prova
de fecha 4 Enero 1868 para tener lugar de 12 a 1 del 7 de Febrero del
mismo ano, en la presente Ciudad y simultaneamente en la villa de La
Bisbal; Resultando [R4] que iniciada la presente causa, compareció para
form ar parte en la misma como acusador privado el Procurador D. Pa
blo Prats, en representación del Ayunt0 de SFG, habiéndose reclamado
194

SEGON INTENT D ’ALÇAR BLOCS DE CASES ALS PASSEIGS

67

los espedientes de la doble subasta del terreno objeto de la denuncia, y
que recibida a fojas 37v la correspondiente declaración del Com isiona
do pral. de ventas de esta provincià D. Hipólito Torrella, reconoció ha
ber recibido por el correo los oficios de fojas 3 y 13, que no conservaba
sus carpetas porque generalmente los arrojaba, que nadie se presento a
enterarse del estado del espediente de la venta de que se trata ni a instarlo, que no tenia notícia alguna sobre si el Alcalde y Sindico de SFG estaban esterados de la venta de los indicados terrenos, no recordando otra
cosa, sino que unos 4 meses antes se había presentado en su oficina una
sola vez D. Federico Bru diciéndole que viese un plano que llevaba y pidiendo instrucciones para instar la venta de los terrenos de SFG sin po
der asegurar que fuesen los de que se trata en esta causa y que a mas
le dijo debía presentar una instancia al Gobierno de prova concluyendo
aquella entrevista sin que le manifestase dicho Bru quien era el interesado en instar aquella venta; Resultando [R5] que recibidas a fojas 54 y
60 las respectivas declaraciones a D. Joaquín Masia, Alcalde y a D. Si
món Valls, Sindico, ambos de SFG, el 1° se ratifico en el oficio de fojas
5 y al acta que por testimonio obra a fojas 6, reconociendo su firma,
espresando ademàs que el oficio de fojas 11 no era procedente de la Al
caldia de SFG, ni el papel de que acostum braba aquella Alcaldia usar
en sus comunicaciones para los negocios gubernativos, a cuyo objeto te
nia papel con membrete impreso igual al oficio de fojas 11; no era tampoco del Secretario ni de ninguno de los oficiales, escribentes, ni dependietes de la Alcaldia ni de la municipalidad de SFG, aunque ignoíaba
de quien era la letra del espresado oficio i que no habiendo recibido ofi
cio alguno del Comisionado pral. de ventas de propiedades y derechos
del Estado de esta prova, mal podia contestar con el de fojas 11 ni con
otro, no reconociendo por suya la firma que dice «Joquín Macià» y que
por lo común el sello de aquella Alcaldia se hallaba en poder del Secre
tario D. Joaquín Roca, pero que cuando se tenían que formar algunas
diligencias criminales muy a menudo dicho sello se llevaba a las casas
de los Escribanos D. José M a Llinàs y D. Joaquín Ametller para que
sellasen las comunicaciones dirigidas al Juzgado de l a instancia, ignorando
como ni por quien se hallaba estampado dicho sello en el oficio de fojas
11: que el declarante no había m andado hacer el oficio de fojas 13, ni
el Sindico le había dado aviso alguno de haber nom brado perito a D.
Manuel Suner y Ribot ni tenia noticia de que éste hubiese aceptado y
así lo consignase al margen de oficio alguno dirigido por el declarante
al Comisionado pral. de propiedades y derechos del Estado sin reconocer por suya la firma que dice «Joaquín Macià» puesta al pie del referi195
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do oficio de fojas 13 diciendo no ser de su puno y letra, siendo en todo
lo demàs de las mismas condiciones y circunstancias que la del oficio
de fojas 13, ignorando también por quien està escrito: que no recibió
oficio alguno literalmente igual al de fojas 14, ni reconocía por suya la
firma del V°B° de la relación de foja 16, ni había intervenido en la valoración a que se refiere, ni tenia noticia de ella, ni había visto firm ar los
peritos D. Joaquín Suner y D. Manuel Suner, que sólo conoce a éste pe
ro no al 1°, que no sabia quien hubiese escrito dicha relación ni como
se hallaba en ella el sello de la Alcaldia de SFG: que la firma del oficio
de fojas 35 dirigido a este Juzgado, le parecía ser suya, pero que observando en dicho oficio raspaduras muy visibles como efectivamente se
observan en las líneas 3a, 4 a, 8a, 9a y 10a y en el membrete de su pie,
era posible que un oficio firmado por el declarante hubiese sido raspado
y que en lugar de lo que decía y de la Autoridad a quien fuese dirigido
se hubiese puesto lo que ahora dice, siendo falsa la comunicación y dirección y cierta la firma: que como la letra del mencionado oficio de
fojas 35 es todo de una misma letra, y no es del Secretario ni de ninguno
de los escribientes del Municipio, sospechaba si seria un oficio muy corto firm ado por el declarante y se rasparía todo él inclusa la dirección,
dejando sólo la firma y el sello de la Alcaldia, y empezando màs arriba
se escribiría lo de fojas 35; anadiendo que en todas las comunicaciones
que el declarante firm aba dirigidas a las autoridades, siempre usaba la
ante firma «El Alcalde» puesta por el escribiente; que cuando declaró
(que era el día 19 Febrero 1868) hacía unos 16 meses poco màs o menos
que se le habían presentado un día dos personas que digeron ser de esta
Capital, ambos como de unos 25 a 30 anos, quienes le preguntaron si
era el Sr. Alcalde, y contestàndoles afirmativamente, le digeron que al
día siguiente le necesitaban a él y al Alguacil de la Alcaldia, de las 8 a
las 9 de la m anana para proceder a la medición de un terreno sin espresar cual y que les digese donde vivia el Escribano D. Joaquín Ametller:
que el declarante les acom panó hasta la casa de éste y se marchó, pudiendo únicamente decir que iban vestidos de levita oscura pareciéndole
que el uno llevaba sombrero y el otro hongo sin poder decir sus nombres
porque no se les pregunto, ni sus senas por no haber parado su atención
y haber transcurrido mucho tiempo; que al día siguiente, observando que
no se le presentaban, a cosa de las 9 fue a casa del Escribano Ametller
preguntando por ellos, a lo que éste le contesto que habían marchado,
sin saber nada màs hasta el día 7 de aquel mes a las 8 de la noche que
se dijo de voz pública por la población que se había rematado en La Bis
bal el terreno de que se trata, sabiéndolo el declarante y demàs Conceja196

SEGON INTENT D ’ALÇAR BLOCS DE CASES ALS PASSEIGS

69

les al día siguiente estando en las Casas Consistoriales por D. Rafael Pat
xot, sin que anteriormente hubiese tenido otra noticia del remate, y que
el mismo Patxot aseguró que el día antes había estado en La Bisbal, que
había preguntado al pregonero si había subasta de un terreno en SFG
y le había contestado que no tenia noticia alguna de ello, y que en la
casa de la villa no estaba fijado el B.O. ni otro anuncio para dicho rem a
te; y el Sindico D. Simón Valls espuso que se afirm aba y ratificaba en
el contenido del acta a que se refiere la certificación del fojas 6: que no
recibió orden alguna ni por conducto del Alcalde ni directament del Co
misionado de ventas de propiedades y derechos del Estado para el nombramiento de perito a fin de proceder a la tasación del terreno objeto
de la presente causa, y que por lo mismo malamente podia haber nom 
brado a D. Manuel Suner y Ribot cuando nadie le había m andado que
lo hiciese: que no sabia cosa alguna relativa al hecho de haber contesta
do D. Manuel Suner y Ribot del cargo de perito, ni si había firm ado o
no la aceptación, asegurando que no lo hizo a su presencia; que no puso
en conocimiento del Alcalde de SF haber hecho tal nombramiento; que
no conocía la letra de ninguno de los documentos que se le pusieron de
manifesto, que sólo podia asegurar que no era de ninguno de los oficia
les ni escribientes de la Secretaria del Municipio de SFG, que respecto
a las firmas nada podia decir porque ninguna era suya, que sólo tenia
que hacer notar que el oficio de fojas 35 tenia raspado su primer conte
nido y escrito lo existente sobre las raspaduras, que no tenia noticia al
guna sobre quien las hubiera hecho y que sólo podia anadir que el día
7 de aquel mes por la noche, tuvo noticia por primera vez del remate
de que se trata, por conducto del precitado D. Rafael Patxot que dijo
había estado en La Bisbal, y haber explicado lo mismo que menciona
el Alcalde en su precitada declaración: Resultando [R6] que evacuadas
las citas hechas en las referidas declaraciones D. Federico Bru a fojas
66 dijo en 20 de febrero de 1868 que en efecto 3 ó 4 meses antes, no recordando día, fue al despacho del citante D. Hipólito Torrella, Comisio
nado principal de ventas de propiedades y derechos del Estado, le pre
sento un plano del terreno arenal o plaza [platja] de SFG preguntàndole
qué gestiones debía practicar para que se pusiese en venta dicho terreno,
a lo que Torrella le contesto que debía presentar una instancia al Sr. Gobernador, y que seria a propósito acom panar el plano; que así lo hizo
a los 3 ó 4 días, ignorando la fecha; que algunos días después fue a pre
guntar a la Administración de Hacienda por el resultado del recurso, y
se le contesto que había pasado o debía pasar a informe a la Alcaldia
de SFG, sin que volviese a saber cosa alguna del negocio hasta 3 ó 4 días
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antes de declarar (lo que verifico en 20 de Febrero de 1868) que encontró
a D. Francisco Viladot, Oficial de la Administración de Hacienda, quien
le dijo que su solicitud estaba en poder del Tribunal: que dicha solicitud
iba firm ada por el declarante, pero que obraba por comisión de D. Telesforo Yzal, Maestro de instrucción prim aria de SFG, quien le indicó
que su intención al comprar aquel terreno era para edificar: que ignoraba quien había delineado el plano, porque el mismo Yzal se lo entregó;
y que no hizo viaje alguno a SFG; D. Manuel Suner y Ribot en el si
guiente día 21 Febrero a fojas 67 vto. manifesto que no había intervenido él en ningún concepto, ni con caràcter alguno en la valoración de unos
terrenos en la población de SFG; que no fue nom brado por nadie para
la valoración del terreno de que en esta causa se trata ni aceptó, ni firmó
la aceptación en documento alguno; que no era suya la aceptación y fir
ma puestas al margen del oficio de fojas 13 aun cuando se trató de imi
tar bastante bien su letra y rúbrica, por cuanto no tenia noticia del
nombramiento que debió motivar aquella firma, ni había tenido in
tervención directa ni indirecta en semejante asunto; que la firma
puesta al dorso de la relación pericial de fojas 16 que dice «El
perito del Ayuntamiento Manuel Suner y Ribot» también es falsa; que
jam às en su vida había sido nom brado perito para la valoración de que
se trata, ni para ninguna otra, pues que por razón de su oficio no entiende de tierras, que no conocía a D. Joaquín Suner, ni sabia quien fuese,
ni había tenido en su vida relación alguna con él, y que ni junto con el
mismo ni por separado, había hecho ni firmado la relación que tenia a
la vista; que seguidamente Don Joaquín Ametller a fojas 70, dijo que
cuando había estado de turno, nunca se llevaba a su casa el sello de la
Alcaldia, sino que luego que habían estado estendidos los oficios que
debían sellarse y firmados por quien correspondía, el declarante los daba al Alguacil de la Alcaldia Salvador Estanol para que los sellase, pegase la carpeta que en general llevaba ya hecha y los pusiera en el correo;
y que no recordaba el hecho de las dos personas que el Alcalde dijo ha
ber acom panado hasta su casa, no pudiendo por lo mismo decir quienes
fuesen, por el tiempo transcurrido y por las muchas personas que en su
casa concurren: acto seguido el otro Escribano D. José M aria Llinas, a
fojas 71, espresó ser cierto que en algunas ocasiones, pero pocas, en los
casos de formación de primeras diligencias, de orden del Alcalde había
llevado el Alguacil al despacho del declarante el sello de la Alcaldia, pe
ro que inmediatamente después de concluídas las diligencias, el mismo
alguacil lo devolvía; que el sello quedaba sobre la mesa del despacho del
declarante: estando presentes el Alcalde y el Alguacil; que el declarante
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en persona, sellaba cuanto era necesario, cerraba los pliegos y los entregaba al Alguacil para que los pusiese en el correo y el sello para que lo
llevase a la Alcaldia; pudiendo por lo mismo asegurar que en su casa
no se había llevado pliego alguno en blanco: seguidamente Don Juaquín
Roca, Secretario del Ayuntamiento de SFG, a fojas 72v dijo que el sello
estaba siempre en la secretaria de su cargo y que cuando se form aban
diligencias criminales, o bien se llevaba el sello a la casa del Escribano
encargado de formarlas, porque de orden del Alcalde iba el Alguacil a
buscarlo y luego lo devolvía, lo que era poco frecuente, o bien el Algua
cil llevaba a la Secretaria todo lo que era necesario sellar por razón de
la causa y lo sellaba en la misma Secretaria, siendo esto lo màs común
y frecuente, o que como el sello es necesario de continuo para sellar papeletas de contribuciones, apremio y mil otras cosas, no se tenia bajo
llave sino sobre la mesa del declarante siendo posible que por alguno
se hubiesen sellado pliegos en blanco, pero que no sabe se haya hecho,
ni por quien y que màs podia haberlo observado su hijo D. Salvador:
en seguida Salvador Roca y Carreras, Oficial de la Secretaria de SFG
declarando a fojas 14, que muchas veces cuando se instruían diligencias
criminales, el Aguacil Salvador Estanol iba a la Secretaria desde los despachos de ambos Escribanos de la población con diligencias y oficios
de causas criminales para sellarlos, cuyos papeles no miraban en la Se
cretaria, que otras, de orden del Sr. Alcalde, el Alguacil llevaba el sello
a la casa del Escribano que instruía las diligencias, esto pocas veces y
en casos extraordinarios; que recordaba bien que el actual Alguacil Sal
vador Estanol que sólo hacía ano y medio que lo era, y en ocasión que
estaba form ando unas diligencias el Escribano D. Joaquín Ametller, fue
a la Secretaria a sellar oficios procedentes de las mismas: que el decla
rante no se lo consintió, pero que después que el Alguacil estaba ya en
la calle, reflexionando que otras veces el Alguacil sólo se había llevado
el sello, que aquellos dos oficios podían hacer falta y que era una prueba de desconfianza de parte del declarante que podia ofender al Escri
bano Ametller y al Alguacil, llamó a éste y consintió que los sellase y
marchase con ellos: que recordaba bien que estaba presente en la Secre
taria el otro Oficial D. Enrique de Villaespesa, no recordando si había
alguna otra persona; y que en la Alcaldia de SFG había dos sellos, am 
bos de bronce; que el màs pequeno que es el màs moderno, estaba siem
pre en la Secretaria y que el màs antiguo, que era algo màs grande, lo
tenia el Secretario, padre del declarante, en su casa para casos urgentes
y no tener de noche ni en días festivos que ir a las Casas Consistoriales;
Resultando [R7] que D. Rafael Patxot, en 22 del precitado mes a fojas
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78, afirm ó que efectivamente en el día 7 de aquel mes fue a la Villa de
La Bisbal y le sucedió lo que referencia a él esplicaron el Alcalde y Sin
dico del Ayuntamiento de SFG y D. Joaquín Suner en el mismo día a
fojas 84 dijo: que como consta anotado por el declarante en el oficio
de nombramiento en la tarde del 26 de Octubre del 1867, se constituyó
a la villa de SFG, a la cual llegó al oscurecer y rogó a uno de los pasageros que iban en el mismo coche a quien no conoce, que le ensenase la
casa del Alcalde: que habiendo accedido, se constituyó en ella y dijo al
Alcalde que era el perito nombrado por el comisionado de Ventas de Bienes
Nacionales y por el Senor Gobernador, para la valoración de un terreno
existente en aquel pueblo que iba descrito al margen del oficio de su nom 
bramiento, y que le interesaba despachar pronto, que en aquella misma
hora, le acom panó el propio Alcalde al terreno que debía valorarse, el
cual se lo ensenó: que el declarante lo midió a pasos, tomó sus apuntes,
y juntos m archaron a casa del Escribano de SFG, D. Joaquín Ametller,
donde quedó el declarante marchàndose el Alcalde de su casa, habiendo
acordado por el camino, que el día siguiente entre once y doce se firm a
ria en su casa la relación, por lo cual tendría avisado al perito D. M a
nuel Suner y Ribot: que en el día siguiente llevó el declarante extendida
la relación escrita de su puno y letra, que en casa del Alcalde de SFG
la firmó, haciéndolo también a su presentcia el Alcalde y el otro perito,
todo lo cual niega el referido Alcalde en su declaración de fojas 91; diciendo ademàs D. Joaquín Suner que recogió la relación entregàndola
en esta Ciudad al Comisionado principal de Ventas; y que las dos anadiduras que existen en la nota puesta al margen del oficio de su nom bra
miento que dicen «bajada» y «mediante paseo» las puso el declarante
por indicación que le hizo el Alcalde: que nadie presencio lo esplicado
y que antes del 27 de Octubre de 1867 no conocía a D. Manuel Suner
y Ribot; Resultando [R8] del oficio de fojas 88, que realmente D. Joa
quín Suner fue nom brado perito por parte del Estado para la tasación
en venta y renta del terreno de que en esta causa se trata; y que evacuadas las demàs citas, D. Francisco de Paula Viladot a fojas 89, declaró
en 24 de Febrero de 1868, que efectivamente días atràs había preguntado
en la oficina D. Federico Bru al declarante, por el estado de su solicitud
referente al negocio, en ocasión en que estaba cerrado el pliego para remitir al Senor G obernador los antecedentes referentes al mismo, o sea
el inventario de la tramitación que había llevado el dependiente en la Administración de Hacienda pública, que dicha autoridad había pedido a
aquella oficina y que así lo manifesto a Don Federico Bru, pero que no
le dijo, ni le incumbia saber, con que obgeto pedía el Senor Governador
200

SEGON INTENT D ’ALÇAR BLOCS DE CASES ALS PASSEIGS

73

los espresados antecedentes: D. Telesforo Yzal, a fojas 97 v, manifesto
ser cierta la cita de D. Federico Bru; haciendo empero observar, que en
el croquis que a éste entregó para que lo acompanase con la solicitud,
se trataba tan sólo de un terreno sito frente la calle dels Guíxols, incomparablemente menor al que se subastó, lo cual se halla corroborado por
la declaración de D. Fernando Zanon de fojas 148, de modo que la su
basta debía verificarse a consecuencia de otro espediente, ignorando quien
lo promoviera; pues que no tuvo contestación de Bru acerca del curso
que se diera al espediente, y habiendo encargado al Administrador de ventas
de SFG D. Fernando Zanon que indagase si el espediente seguia su curso
por medio de las oficinas de esta Capital, creia que así lo hizo, puesto
que le manifesto que el espediente estaba en tramitación; concluyendo
el declarante con decir que obraba por encargo de D. José Carbó, quien
se proponía edificar en aquel terreno unos almacenes, y practicar un muelle
o desembarcadero: Salvador Estanol, Alguacil de la Alcaldia de SFG a
fojas 99, dijo que sólo en una ocasión había llevado a la casa del Escri
bano Don José M aria Llinàs, uno de los sellos de la Alcaldia que el Se
cretario de la misma tiene en su casa para lo que pueda ocurrir en las
noches, para sellar los oficios y diligencias que estaba form ando sobre
haberse quemado un hombre: que en otras ocasiones, cuando se estaban
form ando diligencias criminales en casa de alguno de los dos Escribanos, luego que estaban terminadas, m andaban al declarante que fuera
con ella a la Secretaria del Ayuntamiento y las sellase, lo que verificaba
entregàndolas al Secretario, quien por ser muy anciano y faltado de vis
ta, las entregaba indistintamente a su hijo D. Salvador Roca o al Vice
Secretario D. Enrique Villaespesa, que cualquiera de los dos las sellaba,
concluían de cerrar los pliegos cuyas carpetas estaban ya hechas y las
echaba el declarante al correo: que le parece que era por Setiembre u Oc
tubre último refiriéndose a estos meses del ano 1867, que una noche fue
por orden del Escribano D. Joaquín Ametller a la Secretaria del Ayunta
miento a sellar dos medios pliegos de papel de oficio doblados ya como
para dos oficios pequenos: que según le dijo el referido Escribano, eran
para el despacho de dos exortos: que en la Secretaria estaban D. Salva
dor Roca y D. Enrique Villaespesa, que el primero de estos no quiso sellarle los dos oficios en blanco, pero que al marcharse, le llamó el mismo
Roca, quien los selló y entregó, diciéndole no querer que un Escribano
dijese que no tenia en él confianza; y que el declarante cogió los dos pliegos
en blanco con los sellos de la Alcaldia de SFG, y los entregó a D. Joa
quín Ametller, dejàndolos sobre la mesa de su despacho en la cual esta
ba trabajando el propio Ametller; cuya declaración se halla corrobora201
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Si els tram posos haguessin sortit amb la seva, el tram del passeig que recull la magnífica
fotografia de Roisin seria ocupat per blocs de cases. Ells —els tram posos— haurien fet un bon
negoci, però Sant Feliu no tindria el seu principal joiell, un dels pocs que encara li queden i
que no voldria veure destrossat per cap tipus d ’experiment urbanístic totalment fora de lloc
i, per tant, inacceptable (Editor A rtur Vicens; Col·lecció de Josep Vicente).

da por la de D. Enrique Villaespesa de fojas 119; y Don Joaquín Amet
ller en su declaración de fojas 101, expresó que en una sola ocasión mandó al Alguacil que fuese a la Secretaria a sellar en blanco un medio plie
go de papel de oficio, para poner en él una comunicación referente a
un negocio criminal que urgia y que no recordaba cual era, pero que no
tuvo efecto no recordando por qué motivo, diciendo ser lo cierto que
Salvador Estanol no llevó al declarante el medio pliego de papel de ofi
cio que le había encargado, con el sello de la Alcaldia de SFG, y que
como el declarante concluyó las diligencias y lo referente a ellas, se lo
llevó junto a la Secretaria a sellar; y no le pregunto màs por aquel plie
go; y que conocía a D. Joaquín Suner, que le había visto hacía pocos
días y también cosa de tres o cuatro meses antes, ambas veces en SFG,
al objeto de encargarle la primera la busca de capitales para cierto artefacto que tiene proyectado, y la segunda para saber si se habían encontrado o no; Resultando [R9] que en vistas de la contradicción que aparece de las declaraciones de Don Joaquín Ametller y Salvador Estanol, se
practico el careo de fojas 103, en el cual se sostuvo cada uno en lo que
tenia declarado, espresando el primero, que tal vez había ocurrido con
su dependiente D. Juan Bordas, lo que esplicaba con respecto a el dicho
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Estanol, y examinado el mecionado Bordas a fojas 125, negó el precitado hecho, corroborando lo declarado por Ametller: Resultando [RIO] de
la declaración del pregonero de La Bisbal la cita de D. Rafael Patxot,
anadiendo que éste fue otro de los varios licitadores de SFG que concurrieron en el acto de la subasta, y que se m archaron juntos del salón al
parecer incomodados, en virtud de que sus posturas fueron mejoradas
adveràndola el Conserge de aquel Ayuntamiento a fojas 139, Don Fran
cisco Ronsart a fojas 139v no pudiendo deducirse fijamente de las declaraciones del mencionado pregonero y del Macero, Alguacil y Serenos
de La Bisbal obrantes a fojas 112, 113, 113v y 114v, ni la del Secretario
del Ayuntamiento de la propia villa de fojas 115 si estuvo o no espuesto
al público el B.O. anunciando el indicado remate: Resultando [Rll] del
careo de fojas 153 celebrado entre el Alcalde de SFG D. Joaquín Macià
y el perito del Estado D. Joaquín Suner, que insistieron en sus respectivas declaraciones, anadiendo el último, que si bien con certeza no podia
asegurar ser el sugeto careante el Alcalde que había citado, le parecía
que era el mismo, ignorando como se llamaba la calle en que se hallaba
la casa donde firmó la relación de la que dio algunas senas, y que entonces en aquella villa no conocía màs que a D. Rafael Patxot, al Notario
D. Joaquín Ametller y al propietario D. Amerio Garriga: Resultando [R12]
de la diligència de fojas 154, que presentados D. Lorenzo Planas, D. Joa
quín Balcells y D. Manuel Suner y Ribot, a Don Joaquín Suner, para
que manifestase si entre ellos se encontraba el que en su declaración de
signa por perito del Ayuntamiento de SFG, reconoció como a tal a D.
Manuel Suner y Ribot; que practicado seguidamente careo entre ambos,
insistió cada uno en lo que tenia declarado, anadiendo D. Joaquín Su
ner que con el perito que supone haber sido D. Manuel Suner, no tuvo
otra conversación sobre su obgeto, que la m ediada en la casa del Alcalde
al firm ar la relación, en la que el dicente espuso que a su vez y en razón
de las observaciones que le hiciera el Alcalde el día anterior, no valia
el terreno peritado mayor precio que el que espresa la relación: en lo que
convino el perito sin hacer sobre el particular reflexión alguna, en pro
ni en contra: Resultando [R13] de los espedientes de doble subasta de
los terrenos objeto de la presente causa obrantes a foja 158 y siguientes,
que en ellos según aparece se llevaron los requisitos legales y que el re
mate tuvo lugar en la villa de La Bisbal a favor de D. Narciso Quintana
de esta vecindad por precio de 45.000 escudos y en la presente Ciudad
a favor de D. José Carbó, vecino de Barcelona, por precio de 5.595 escu
dos; Resultando [R14] de la declaración pericial de fojas 11, 13 y 35, son
escritos por una misma mano, no hallando ninguna clase de similitud
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en las firmas y eseritos de D. Joaquín Ametller y D. Joaquín Suner y
Canals con los eseritos del cuerpo general de los indicados oficios: que
con respecto a la firma de D. Juan Bordas, debían manifestar que ella
no era suficiente para determinar debidamente un aproximado anàlisis:
que en los nombres y firmas de D. Joaquín Macià que se leía al pie de
dichos documentos, se observaba una variación en los dos primeros res
pecto del tercero en la construcción genèrica y soltura de las mayúsculas
J.M. y después de otras razones que dan, dicen no poder creer que sean
hechas por D. Joaquín Macià a las firmas de los oficios de 28 Enero y
16 Febrero de 1867, mientras que la que obra al pie de la relación de fo
jas 16v, se presenta con un tanto de similitud a las indubitadas; no creyendo tampoco que los nombres y firmas que aparecen al pie de la palabra «acepto» del oficio de 16 de Febrero de 1867 y de la relación de fojas
16v sean hechas de letra y puno de D. Manuel Suner y Ribot; Resultan
do [R15] de la otra relación pericial de fojas 190v que al parecer de los
peritos, la letra de los precitados oficios es escrito por D. Juan Bordas
y M arimón; Resultando [R16] que a fojas 210 y siguientes, se halla unido al espediente gubernativo firm ado sobre el hecho que motivó la pre
sente causa, habiéndose m andado la ratificación de las declaraciones en
el mismo contenidas.= Resultando [R17] de la declaración de D. Narciso Quintana de fojas 223v que como corria la voz de que el Ayuntamiento
de SF había presentado una reclamación al Senor Gobernador calificando
de fasos algunos documentos y firmas del espediente de la venta de los
terrenos que se hallaban rematados a su favor, y el haberse form ado en
la misma villa de SF una comisión de personas muy respetables a quienes se facilitaron fondos para los gastos que debía ocasionar su traslación a M adrid, con el fin de gestionar para conseguir la nulidad de la
indicada venta pidió sobre ello consejo a D. Francisco Grau, y éste le
pregunto si tenia compromiso con alguna persona, a la cual contesto que
no: y que entonces viéndose totalmente aislado en asunto de tanta importancia, habiendo propuesto al citado Grau form ar entrambos sociedad, la admitió a condición de que éste facilitase los fondos necesarios
para el pago del prim er plazo de lo cual debía reintegrarse con los pri
meros productos que obtuviesen.= Resultando [R18] que examinado D.
Francisco Grau a fojas 288v a tenor de la mencionada cita de Don Narciso Quintana declaró ser cierta, que su dependiente el citante le había
hecho la manifestación que espresaba, y que como entendiese que la oposición que se iba a verificar sobre la venta de que se trata seria por falta
de publicidad y de que no se había dado el debido valor en la tasación,
con arreglo a lo prevenido en la condición sexta de las advertencias con204
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tinuadas en el B.O. de ventas en que se anuncia la subasta, el declarante
tomó parte en la venta como dice el citante, a condición de facilitar los
fondos y gestionar lo conveniente para la validez de la subasta; pero que
visto que por lo que se decía de público sobre falsedades y de la formación de la presente causa, había abandonado por completo dicho asun
to, sin hacer gestión alguna. = Resultando [R19] a fojas 371 la instancia
presentada en nombre de D. Federico Bru de fecha 2 Setiembre de 1867,
solicitando la venta de parte de terreno del de que se trata en esta causa,
con arreglo al croquis de fojas 373, habiéndose acordado en 12 del mis
mo mes preguntase a la Com andancia de M arina si el Estado podia incautarse de los terrenos cuya venta se pretendía, sin que aparezca hubie
se tenido ulterior curso, en virtud según dijo el Adm inistrador de Hacienda pública de esta provincià Don Ramón Serrano en su declaración
de fojas 406, de haberle hecho presente el oficial del negociado, que los
terrenos cuya venta pretendía D. Federico Bru, form aban parte de otros
de mayor estención, que estaban ya adicionados al inventario y en esta
do de venta, cuya cita fue adverada por el oficial del negociado D. Pas
cual Serradell, en su declaración de fojas 407v.= Resultando [R20] que
los procesados en sus respectivas indagatorias, insistieron negando ha
ber tenido parte en la falsificación que se persigue.= Resultando [R21]
de la prueba testifical m inistrada en plenario por parte de los procesa
dos D. Pío José Serra y D. Antonio Casanas, entre otros extremos que
el B.O. de Ventas de fincas y derechos del Estado en el que se anunciaba
la de cierta estensión de terreno arenoso inmediato a la playa de SFG
senalando el remate para el día 7 de Febrero de 1868, estuvo fijado por
mucho tiempo antes del propio remate en una tablilla colocada en la parte
exterior de la puerta de entrada de las Casas Constitucionales de la Villa
de La Bisbal, y de la prueba pericial m inistrada también en plenario por
parte de la defensa de D. Joaquín Ametller, que los peritos espresaron
parecerles sin poderlo afirmar, fundàndose en las razones de ciència que
alegaron que las firmas y rúbricas que se quiso aparentar ser de D. Joa
quín Macià, Alcalde de SFG, las cuales obran en los foleos 11, 13 v I6v,
comparàndolas con las indubitadas del mismo sujeto que se hau^n en
los foleos 7, 8, 35, 60, 92v, 154 y 263v son hechas de un mismo puno;
y que no lo son los oficios de fojas 11, 13 y 35 y los eseritos indubitados
de D. Juan Bordas de fojas 126v, 196, 197, 200, 207, 208, 246, 431, 796,
1004 y 1063. Considerando [Cl] que graduado el valor de los hechos que
se dejan consignados y de la demàs resultancia de autos según las reglas
ordinarias de la crítica racional, se adquiere el convencimiento moral de
que en el espediente de venta de los terrenos de la playa de SFG se come205
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tieron varias falsedades y falsificaciones así como de que entre los auto
res de ellas, figuran los procesados D. Joaquín Suner y Canals, D. Juan
Bordas y M arimón y D. Joaquín Ametller y Rexach y que aun cuando
se conoce que debieron intervenir en ello otras personas, no se ha podido averiguar quienes sean, a lo que quizàs haya contribuído el haberse
accedido a la entrega de los testimonios que por la Administración se
reclamaron cuando se formó el sum ario.= Considerando [C2] que D.
Joaquín Suner y Canals por su caràcter que tenia de perito por el Esta
do, debe merecer la calificación de empleado público, y que en el hecho,
no aparece circunstancia alguna que deba apreciarse como agravante, ni
como atenuante.= Considerando [C3] que si bien existen vehementes in
dicios de culpabilidad en el hecho que se persigue contra D. Hipólito To
rroella y Llorens, D. Narciso Q uintana Roure y D. A ntonio
Casanas y Carandell, no son bastantes para producir el convencimiento
moral de ello, y que por consiguiente no hay méritos suficientes para cas
tigaries ni para absolverles libremente, al paso que aparece son culpa
bles de abusos cometidos en sus respectivos cargos, como de ello les acusa
el Prom otor Fiscal. = Considerando [C4] que el procesado D. Francisco
de Asís Malavila y Blanch ha fallecido durante la sustanciación de la pre
sente causa. = Considerando [C5] que contra los otros procesados D. Pío
José Serra y Marqués, D. Francisco Ferrer y Jordà y D. José Carbó y
Martinell, aun cuando se les procesó por los indicios que de un princi
pio aparecieron contra ellos, no se ha podido adquirir el convencimien
to moral de su culpabilidad ni tam poco consta patentizada su inocencia,
al paso que debe tomarse en cuenta podria parecer lo uno o lo otro si
se presentase o fuese capturado alguno de los reos ausentes.= Vistos [VI]
los artículos 226, 227, 55, 56, 313, 74, reglas 1 y 7 y 46 del Código penal,
así como la regla 45 de la ley provisional para la aplicación del mismo. =
Fallo: Que como autores del delito de falsificación que se persigue, debo
condenar como condeno al espresado Don Joaquín Suner y Canals a
la pena de 12 anos de cadena temporal, a la multa de 200 escudos, a la
interdicción civil durante la dicha condena, a la inhabilitación absoluta
para cargos y derechos políticos, a sujeción a la vigilancia de la autoridad durante aquel mismo tiempo y otro tanto màs que empezarà a contarse desde el cumplimiento de la propia condena principal y al pago
de la dècima parte de las costas y gastos del juicio: a cada uno de los
otros dos procesados, D. Juan Bordas y M arim ón y D. Joaquín Amet
ller y Rexach, a la pena de siete anos de presido mayor, a la multa de
200 escudos, a la inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos,
a sujeción a la vigilancia de la Autoridad por durante el tiempo de la
206

SEGON INTENT D ’ALÇAR BLOCS DE CASES ALS PASSEIGS

79

condena principal y otro tanto màs que empezarà a contarse desde el
cumplimiento de la misma y al pago de otra dècima parte de costas y
gastos del juicio: sobreseyendo como sobreseo el procedimiento sin ulte
rior progreso con respecto al difunto D. Francisco de Asís Malavila y
Blanch, declarando de oficio otra dècima parte de costas y gastos: absolviendo como absuelvo de la instancia y observancia del Juicio en cuanto
al m encionado delito de fasedad, a los otros procesados D. Hipólito Torrellas y Llorens, D. Antonio Casanas y Carandell, D. Narciso Quintana
y Roure, D. Pío José Serra y Marqués, D. Francisco Ferrer y Jordà y D.
José Carbó y M artinell, condenando como condeno a cada uno de los
referidos D. Hipólito Torrella y Llorens y D. Antonio Casanas y Caran
dell, por los abusos que aparecen haber cometido en el desempeno de
sus respectivos cargos, a la pena de 200 escudos y al pago de una dècima
parte de costas y gastos del juicio, declarando como declaro por ahora
de oficio las 4 restantes décimas partes de las mismas, entendiéndose lo
fallado con respecto a los reos ausentes, sin perjuicio de oírseles en de
fensa, siempre que se presentasen, o fuesen habidos.= Consúltese este
fallo definitivo a S.E. la Sala primera de la Audiència del Territorio con
remisión de la causa original, previa citación y emplazamiento de las partes
por término de 15 días en la form a ordinaria, previniéndose a los pre
sentes en el acto de emplazàrseles, que nombren Abogado y Procurador
para que les defiendan ante dicha superioridad, bajo apercibimiento de
nombràrseles de oficio. Por esta mi sentencia definitivamente juzgando
para cuya notificación personal y debido emplazamiento con respecto
al Ayuntamiento de SFG D. Antonio Casanas, D. Pío José Serra y D.
Francisco Ferrer y Jordà se dirija el oportuno exorto al Juzgado de pri
mera instancia de La Bisbal, y al de turno de Barcelona en cuanto a D.
José Carbó y M artinell, así lo pronuncio, m ando y firmo. = Juan A nto
nio C asam ada.= La sentencia que antecede, proferida por el Sr.D. Juan
Antonio Casamada y Casas, Juez de primera instancia de la presente Ciu
dad de Gerona y su partido, ha sido leída y publicada por mi el suscrito
Escribano de la Audiència pública del día de hoy, 7 de Junio de 1870,
de que doy fe.= Francisco Bazlina, Escribano. =
AHMSF, sec XXIII, núm 18.
V
6-IX-1871. Segona sentència. Com que bona part del text repeteix els
mateixos o semblants arguments de la primera sentència, reprodueixo
només els fragm ents que difereixen.
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D. Diego M endo de Figueroa, Juez de primera instancia de la villa
de La Bisbal y su partido.
Al Juez municipal de SFG, hago saber: Que por el Juzgado del Pri
mera instancia de Gerona se ha remitido al presente un exorto acompanando testimonio de la Sentencia proferida en la causa criminal form a
da contra D. Joaquín Suner y otros por falsificación de documentos, cu
ya Sentencia copiada literalmente dice así: Sentencia. = En la causa cri
minal [...] Joaquín Suner [...] Juan Bordas [...] Narciso Quintana [...] el
primero de dichos procesados preso en las Càrceles de este partido y los
otros dos ausentes [...] Reproduciendo los fundamentos de hecho de la
sentencia de 7-VI-1870 y.= Resultando [1] ademàs que habiéndose pre
sentado el procesado D. Joaquín Suner y Canals, se hizo saber a la Audièn
cia del Territorio, cuya Sala de lo criminal mandó devolver la presente
causa a este Juzgado para que reponiéndose a estado de sumario se dictase en su día nueva Sentencia, en virtud de lo cual se confirió traslado
de los autos a los procesados [...] Considerando [8]: Que de la relación
pericial hecha en el sumario mediante el cotejo de la letra indubitada
del procesado D. Juan Bordas y M arimon con la de los oficios de fol.
11, 13 y 35, en que declaran terminantemente ser una y otra de una mis
ma mano y por tanto escrita por D. Juan Bordas y M arimon, aparece
ser este autor en particular de una falsedad cometida en documento ofi
cial, suponiendo en acto la intervención de personas que no la han teni
do y haciendo alteración que varia el sentido del documento de fol. 35 [...]
D. Arsenio Ramírez de Orozco, Juez de primera instancia de la Ciu
dad de Gerona y su partido. Fallo: Que debo condenar y condeno a D.
Joaquín Suner y Canal a la pena de 12 anos de cadena temporal y multa
de 500 pesetas, a la accesoria de interdicción civil durante la condena
e inhabilitación absoluta perpetua y al pago de una dècima parte de cos
tas del procedimiento; a D. Juan Bordas y Marimon y a D. Joaquín Amet
ller y Rexach a la pena de 6 anos y un día de presidio mayor y multa
de 500 pesetas a cada uno, a la accesoria de inhabilitación absoluta tem 
poral durante igual tiempo y al pago de otra dècima parte de costas tam 
bién a cada uno; que debo absolver y absuelvo de la instancia a los pro
cesados D. Hipólito Torroella y Llorens, D. Antonio Casanas y Carandell, D. Narciso Quintana y Roure, D. Pío José Serra y Marqués, D. Fran
cisco Ferrer y Jordà y D. José Carbó y M artinell, declarando por ahora
de oficio 6 décimas partes de costas, sobreseyendo como sobreseo sin
ulterior progreso en cuanto al difunto D. Francisco de Asis Malavila y
Blanch, declarando de oficio la dècima parte restante de costas entendiéndose respecto de los ausentes D. Juan Bordas y D. Narciso Q uinta
208

SEGON INTENT D ’ALÇAR BLOCS DE CASES ALS PASSEIGS

81

na, sin perjuicio de oírseles en defensa, si se presentasen o fuesen habidos. En cuanto este fallo cause ejecutoria, sàquese el oportuno tanto de
culpa respecto a las espresiones injuriosas y calumniosas proferidas por
el procesado D. Antonio Casanas y Carandell, respecto a su Gefe D. Víctor
de Arriaga, Juez de primera instancia a la sazón del Partido de La Bis
bal, y remítase a aquel Juzgado para que proceda a lo que corresponda.
Consúltese este fallo a S.E. la Audiència del Territorio con remisión de
la causa original, previa citación y emplazamiento de las partes por término de quince días en la forma ordinaria, previniéndose a los presentes
en el acto de emplazàrseles, que nombren Abogado y Procurador que
les defiendan ante dicha Superioridad bajo apercibimiento de nombràrseles de oficio. Por esta mi Sentencia definitivamente juzgando, para cu
ya notificación personal y debido emplazamiento con respecto al Ayun
tamiento de SFG, D. Antonio Casanas, D. Pío José Serra y D. Francisco
Ferrer, se dirija el oportuno escrito al Juzgado de primera instancia de
La Bisbal, y al turno de Barcelona en cuanto a D. José Carbó y D. H ipó
lito Torroella, así lo pronuncio, m ando y firmo. = Arsenio Ramírez de
Orozco.= Publicación.= La sentencia que antecede proferida por el Se
nor D. Arsenio Ramírez de Orozco, Juez de primera instancia de la pre
sente Ciudad de Gerona y su Partido, ha sido leída y publicada por mi
el suscrito Escribano de la Audiència pública del día de hoy, 6 de Setiembre de 1871.= Francisco Baylina, Escribano. = Y en su virtud dirijo
a U. el presente a fin de que luego de recibido disponga que la Sentencia
que precede transcrita sea debidament notificada a ese Ayuntamiento y
a D. Francisco Ferrer y Jordà de esa vecindad, citàndoles y emplazàndoles en el acto por término de 15 días para ante S.E. la Audiència del Ter
ritorio y previniéndoles nombren en la misma Abogado y Procurador
que les defiendan bajo apercibimiento de series nombrados de oficio:
y con las diligencias originales de su razón, me devolverà U. este despa
cho luego de cumplimentado a los efectos de justicia. = Dado en La Bis
bal a 30 de Setiembre de 1871.= Diego M endo de Figueroa.= Por su
m andado.= Francisco Miró de Pujol, Escribano. = Lugar del sello.
Esta sentencia ha sido notificada a los Sres. D. José Batet y D. Jaime
Prats hoy 17 Octubre de 1871 por el Sr. Juez D. Jaime Lloveras y Rivas
y D. Joaquín Clara, Secretario.
AHMSF, sec XX III, núm 18.
VI
27-XII-1872. Tercera sentència. Com que bona part del text repeteix
209

82

LLUÍS ESTEVA i CRUANAS

els mateixos o semblants arguments de les dues sentències anteriors, re
produeixo només els trams que difereixen.
Cèdula de notificación.
En el exorto remitido a este Juzgado por el de primera instancia de
La Bisbal con fecha 3 de febrero último en méritos de las diligencias de
cumplimiento de la Sentencia de vista acordado por S.E. la Sala de lo
criminal de la Exma. Audiència del Territorio, en la causa criminal for
mada sobre falsificación de documentos, contra D. Francisco Ferrer y
Jordà y otros, se ha proferido por el Sr. Juez Municipal Suplente D. Nar
ciso Andreu, el auto que en lo pertinente es como sigue:
Auto.= Guàrdase y cúmplase cuanto se ordena por el Juzgado del
Partido en la providencia que antecede; y al efecto notifíquese la Sen
tencia que por testimonio se acom pana a D. Francisco Ferrer y al M ag
nifico Ayuntamiento de esta villa. = Proveido y firmado por dicho Sr.
Juez; de que certifico. Clara Srio.
Y
para que tenga efecto la notificación ordenada, libro la presente
en SFG a 28-11-1873.= Joaquín Clara, Srio.
Es copia.
D. Fernando Cabeza de Vaca, Doctor en Jurisprudència y Escribano
de Càm ara de la Audiència Territorial de Barcelona = Certifico: que por
la Sala de lo criminal en vista de la causa form ada por el Juez de prim e
ra instancia de Gerona contra D. Joaquin Suner y Canals, D. Joaquín
Ametller y Reixach y otros sobre falsificación de documentos, se ha dictado la Sentencia del tenor siguiente: = S.S. = D. Fernando Donderis, Presidente, =D. Pedro M endiri.= D. Carlos Subielos.= D. Estevan Areal.=
D. Daniel Rodríguez. = Barcelona 26-XI-1872. En la causa criminal que
ante esta Sala ha pendido y pende contra D. Joaquín Suner y Canals,
D. Joaquín Ametller y Rexach, D. Hipólito Torroella y Llorens, D. A n
tonio Casanas y Carandell, D. Pío José Serra y Marqués, D. Francisco
Ferrer y Jordà, D. José Carbó y Martinell, D. Juan Dordas y M arimón,
D. Narciso Quintana y Roure, estos dos últimos ausentes y D. Francisco
de Asis Malavila y Blanch fallecido, sobre falsificación de documentos
en consulta y apelación de la Sentencia dictada en 6-IX-1871 por el Juez
de primera instancia de Gerona y su partido, en la cual dijo: [segueixen
45 «resultandos» que ja han estat exposats anteriorm ent i acaba així]
1° Considerando que atendidos los términos en que declararon los
peritos calígrafos nom brados por el Juzgado y los que lo hicieron como
testigos presentados por alguno de los procesados, y.no existiendo otra
prueba directa de la falsificación que se persigue, que las deposiciones
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del Alcalde D. Joaquín Macià, del Sindico D. Simón Valls y D. Manuel
Suner y Ribot, no queda suficientemente justificada la existencia de este
delito por lo tanto falta la base para condenar a los procesados D. Joa
quín Suner, D. Joaquín Ametller, D. Francisco Ferrer y D. José Carbó,
si bien tampoco puede absolvérseles libremente ya que de justificarse la
falsificación podria caberles responsabilidad por razón del mismo según
la resultancia de la causa. = 2° Considerando que el Comisionado prin
cipal de ventas D. Hipólito Torroella, el subalterno D. Pío José Serra y
el Escribano D. Antonio Casanas cumplieron con lo que respectivamente les incumbia por razón de sus destinos y por mas que hubiesen podido incurrir en algunas informalidades no tienen relación con el delito
que se persigue ni constituyen hechos justiciables.= 3° Considerando
que la responsabilidad penal que hubiese podido alcanzar a D. Francis
co Malavilla quedó extinguida por su muerte ocurrida durante la sustanciación de la causa y que en cuanto a D. Juan Bordas y D. Narciso
Quintana no puede fallarse actualmente la causa con motivo de su ausencia.= 4° Considerando que lo manifestado por D. Antonio Casanas en
su indagatoria con referencia al Juez que fue de La Bisbal D.Víctor de
Arriaga de lo que se hace mención en el resultando 42 que fue alegado
por aquel en esculpación propia y no puede dar lugar a procedimiento
contra el mismo. = 5° Considerando que no puede dejarse sin averigua
ción el hecho indicado por D.Víctor Arriaga de haber dicho Casanas presentando a la firma espedientes atrasados y el declarado por algunos testigos del plenario de no asistir personalmente a las subastas los Escribanos del Juzgado de La Bisbal. = 6° Considerando que lo manifestado
en el escrito de D. Joaquín Ametller a que alude el último resultando
de esta sentencia puede constituir un hecho punible. = Vistos los artículos 12, 13 y 19 de la Ley provisional de 18-VI-1870 [o 1860] sobre reforma
del procedimiento criminal y el 132 del Código penal. = Fallamos que
revocando la sentencia consultada debemos absolver y absolvemos libre
mente a D. Hipólito Torroella y Llorens, D. Pío José Serra y Marqués
y D. Antonio Casanas y Carandell, y de la instancia a D. Joaquín Suner
y Canals, D. Joaquín Ametller y Reixach, D. Francisco Ferrer y Jordà
y D. José Carbó y M artinell, declarando que la absolución de los cuatro
últimos se funda en no estar acreditada en forma legal bastante la exis
tencia del delito, y la de los tres primeros en que aun cuando lo estuviese
no quedaria justificada su participaciòn en el mismo; sobreseemos sin
ulterior progreso en cuanto al difunto D. Francisco de Asis Malavilla y
Blanch; m andamos que se archive esta causa por lo tocante a los ausen
tes D. Juan Bordas y M arimón y D. Narciso Quintana y Roure hasta
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que se presenten a la instrucción de diligencias por lo relativo a los hechos a que se refieren los considerandos 5° y 6° sacàndose al efecto los
correspondientes testimonios y declaramos de oficio las costas entendiéndose absolutamente las causadas por Torroella, Cassanas y Serra y tres
décimas partes de las comunes y con la calidad de por ahora todas las
restantes. Devuélvase a su tiempo la causa al mencionado Juez con el
correspondiente despacho para la notificación personal y demàs efectos
oportunos; debiéndose devolver el despacho debidamente diligenciado.
Y por esta nuestra Sentencia de vista así lo pronunciamos, mandamos
y firm am os.= Fernando Donderis.= Pedro Mendis y López. = Carlos
Subielas.= Estevan Areil.= Daniel Rodríguez. = Barcelona 27-XII-1872.
La sentencia anterior ha sido leida y publicada por el Sor. Presidente en
la audiència de este día de que certifico. = P. Vaca.= Ramon Buisàn.=
Cuya sentencia se notifico en 28 del mismo al Procurador de D. Antonio
Casanas, Pío José Serra e Hipólito Torroella, en 30 al de D. Joaquín Su
ner y D. Joaquín Ametller y en 31 al Procurador del Ayuntamiento de
SFG, al Ministerio Fiscal y al Procurador de D. José Carbó y Francisco
Ferrer.
Y
por el de D. Joaquín Ametller se presento a la Sala el escrito del
tenor siguiente = D. Jaime Carraccioli, Procurador de D. Joaquín Ametller
y Reixach en la causa criminal que se le ha seguido sobre supuesta falsi
ficación de documentos, a la Sala como mejor proceda digo: Que con
la sentencia que se me comunico en 30 de Diciembre último, se ha servido la Sala absolver de la instancia a mi patrocinado. Semejante fallo da
derecho a D. Joaquín Ametller para pedir que se decrete inmediatamente su escarcelación, m andàndose al Juez de Gerona que lo ponga desde
luego en libertad. En uso pues de este derecho. = A la Sala pido y supli
co que se sirva disponer la inmediata espedición de la oportuna carta
orden al Juez para el objeto indicado. Es justicia que insto. Barcelona
2-1-1873. = Joaquín A lm eda= Jaime Carraccioli = Y con vista de lo espuesto por el ministerio Fiscal a quien se comunico, se ha dictado la pro
videncia del tenor siguiente. = S.S.= Presidente Arcal = Jordana = Bar
celona 17-1-1873. M andó la Sala como lo propone el Fiscal de S.M.=
R ubricado= Bucsan= Para que conste al espresado Juez y cumpla con
lo m andado por la Sala espido y firmo la presente en Barcelona a 18
Enero ano del Sello = Por D. Fernando Cabeza de Vaca= Ramón
Buriàn= Es copia conforme, doy fe= Francisco Baylina, Escribano.
Recibida la notificación en 2-III-1873. El Secretario S. Roca.
AHM SF, sec X X III, núm 18.
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VII
1-1-1873, Barcelona. Carta de l ’advocat Francesc Barret a l ’alcalde de
Sant Feliu de Guíxols.
Sor. Alcalde Constitucional de SFG.— Barcelona 1° Enero 1873.—
Muy Sor. mío: el Ayuntamiento de esa villa de 1869 me hizo el honor
de elegirme para sostener la acusación en la causa criminal form ada so
bre falsificación de documentos oficiales en el espediente instruido para
la subasta de los terrenos de la playa de esa población.
Encom endada dicha causa por esta Audiència Territorial al Juzgado
de Gerona, donde siguió hasta su terminación en l a instancia, fue remitida a este Tribunal Superior en consulta y apelación de la sentencia por
aquel Juez proferida en 6 de Setiembre de 1871, por la que condenó a
D. Joaquín Suner y Canals a 12 anos de cadena temporal y multa, a D.
Juan Bordas y a D. Joaquín Ametller a 6 anos y un día de presidio m a
yor y multa, y absolvió de la instancia a los otros procesados D. Hipóli
to Torroella, D. Antonio Casanas, D. Narciso Quintana, D. Pío José Ser
ra, D. Francisco Ferrer y D. José Carbó, sobreseyendo respecto al difunto D. Francisco de Asís Malavila. Por este fallo se consideraba bien ju s
tificada la falsificación y se castigaba a algunos de los procesados como
responsables de dicho delito. El Fiscal de esta Audiència en un estenso
dictamen opinaba de la misma manera y pedía también el castigo de los
culpables; y por mi parte en representación de ese Ayuntamiento sostuve
la acusación principalmente para que se declarase perpetrada la referida
falsificación, cual convenia a fin de que se pudiera reclamar del Gobier
no la nulidad de la subasta verificada y se castigase a los que el Tribunal
cosiderase convintos y responsables del mencionado delito.
Pero la Sala de lo criminal por sentencia de 26 [en realitat era del
27] de Diciembre ppdo., de la cual supongo que el procurador Sor. Puiguriguer habrà dado a V. noticia y que habrà remitido o le remitirà co
pia, ha considerado que no quedaba suficientemente justificada la ecsistencia del delito de falsificación, y ha absuelto de la instancia a Suner,
Ametller, Ferrer y Carbó, y libremente a los restantes procesados.
Este inesperado resultado ha provenido de que atendidos los términos en que declararon los peritos calígrafos nombrados por el Juzgado
y los que lo hicieron como testigos, y no ecsistiendo otra prueba directa
de la falsificación que las deposiciones del Alcalde D. Joaquín Macià,
del Sindico D. Simón Valls y de D. Manuel Suner y Ribot, no se han
tenido por bastantes estos datos. Cierto como es que los peritos calígra
fos durante el plenario contestaron en términos que favorecieron algo
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a los procesados, con lo qual su declaración del sumario perdia algún
valor, esto no obstante apreciàndolo con buen criterio podia el Tribunal
haber conocido que tal vez era defecto de los pasos que se habrían dado
en favor de los encausados, mientras que las deposiciones del Alcalde,
del Sindico y de D. Manuel Suner corroboradas con m ultitud de otros
datos podían llevar al animo el convencimiento màs completo de haberse en realidad perpretado aquel delito.
Como quiera que sea, la sentencia ha sido dictada en el modo espre
sado, y sólo debo manifestar mi parecer tocante a lo que ese Ayunta
miento podrà verificar en la actual situación del asunto.
El recurso de casación establecido en los juicios criminales no procede contra dicha sentencia, porque la ley lo da únicamente contra las definitivas que absuelvan libremente, condenen o declaren exentos de res
ponsabilidad a los procesados. La de que se trata respecto a Suner, Amet
ller, Ferrer y Carbó los ha absuelto de la instancia; por consiguiente en
cuanto a ellos no hay motivo para el recurso, puesto que la absolución
de la instancia no impide que siempre que aparezcan nuevos méritos vuelva
a abrirse el procedimiento y recaiga condena si por dichos nuevos m éri
tos se completa la justificación que el Tribunal haya estimado insuficiente.
La circunstancia de haberse absuelto libremente a Torroella, Serra y
Casanas podria hacer procedente dicho recurso de casación, pero estos
procesados no figuran como directamente responsables de la falsifica
ción y aun cuando el recurso procedería, no es de esperar que tuviese
buen resultado, porque según el n° 2 del art 4° de la ley es menester que
los hechos consignados en la sentencia no se califiquen ni penen como
delito siéndolo con arreglo a la ley, y como el Tribunal ha consignado
y adm itido que aquellos sugetos cumplieron con lo que respectivamente
les incumbia po r razón de sus destinos y que si bien pudieron incurrir
en algunas informalidades no tienen éstas relación con el delito que se
persigue ni constituyen hechos justiciables, es de ahí que debiéndose el
Tribunal Supremo atener a estas apreciaciones, no declararia haber lugar al recurso.
En mi concepto, lo que ese Ayuntamiento deberà hacer para que esa
población no pierda dichos terrenos que tan necesarios son para los objetos a que estaban destinados, es informarse del estado en que se encuentre el asunto si es que algo se haya practicado en las oficinas desde
que el espediente de subasta fue remitido al Tribunal para la averigua
ción de las falsedades en el mismo cometidas; y según sea lo que se averigüe, o según el riesgo que haya de que aquella subasta sea aprobada,
conviene elevar al Gobierno los recursos correspondientes, ya para que
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no se apruebe la venta verificada, ya para que se declaren dichos terre
nos ecsentos de haberse de vender por ser indispensables para la población. A lo primero puede contribuir la consideración de que ha de tenerse por ilegal todo lo obrado desde el momento que vemos que en l a ins
tancia se había declarado cometido el delito de falsificación, y que si bien
este fallo no ha sido confirmado, sin embargo tampoco se ha declarado
que no se hubiese cometido semejante delito, sino que no se tiene por
bastante justificado y se deja abierto el juicio con la sola absolución de
la instancia de algunos de los procesados, diciendo el Tribunal en el pri
mer considerando que si bien falta la base para condenarles, tampoco
puede absolvérseles libremente, ya que de justificarse la falsificación p o 
dria caberles responsabilidad p o r razón del mismo delito según la resultancia de la causa. Si aún se admite como posible legalmente que la fal
sificación se justifique mejor y hasta que se condene a los procesados,
claro està que el Gobierno no puede aprobar una venta efecto de un de
lito probablemente cometido y que aún queda sub judice. Para lograr
la esención de dichos terrenos de ser vendidos, puede hacerse valer la
Real Cèdula de 1818 y las demàs razones que ecsistan a fin de que el
comercio de San Feliu y su astillero no queden perjudicados.
Por último, en cuanto a emplear el medio, que aún tiene ese Ayunta
miento, de hacer proseguir la causa trayendo nuevos méritos en demostración de la falsificación cometida, me parece arriesgado y difícil, ya
porque lo es que al cabo de tanto tiempo se tengan mejores medios que
los empleados desde un principio, ya porque seria hoy màs fàcil a los
culpables destruirlos cuando hasta han logrado hacer vacilar al Tribunal
acerca de los anteriores.
Me lisonjeo de que, a pesar de aquel resultado, me harà ese Ayunta
miento la justicia de creer que no he omitido cosa alguna que pudiera
conducir a obtenerlo cual convenia a los intereses de esa población.
Soy de V. atento y seguro servidor Q.S.M.B. Francisco Barret,
rubricado.
AHMSF, sec XX III, núm 18.
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I.

IMPORTÀNCIA DE LA INDÚSTRIA SURO-TAPERA

Les indústries tèxtil i suro-tapera han estat les més importants de les
comarques gironines. El procés d ’industrialització a Girona girà al vol
tant d ’aquestes dues indústries, però l’evolució d ’ambdues fou força di
vergent. Aquí ens centrarem en el cas de la suro-tapera, una indústria
que presenta trets singulars, com ara el fet de treballar amb matèria pri
ma indígena, utilitzar mà d ’obra i capitals locals, dependre gairebé ex
clusivament de l’exportació de la seva producció, concentrar-se en una
zona molt definida, etc.
Per poder copsar adequadament el pes de la indústria cal saber quanta
gent en depenia. El 1.900, diferents dades situen els obrers suro-tapers
entre 13.000 i 15.000, a tot Catalunya, la m ajoria a la província de
GironaO).
Cal situar-nos al 1.914 per trobar noves informacions sobre la pobla

(1)
Segons M EDIR JO FRA, Ramiro, Historia del Gremio Corchero, M adrid, Ed. Alhambra, 1.953. La primera xifra procedeix dA ntonio Borallo, La indústria corchera espanola, 1.910,
i la segona de la Càmara de Comercio de Sant Feliu de Guíxols. Medir s’explica la diferència
pel fet que la cam bra comptabilitzava els treballadors transeünsts i els aprenents. De fet, segons
el mateix autor, en un any, la població podia arribar a variar entre un 10 i un 15 per cent.
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ció suro-tapera. Segons dades de VInstituto de Reformas Sociales, aquell
any, el sector estava composat per 12.983 treballadors. Aquesta xifra és
superior a la que presentava una altra estadística oficial, la del M iniste
rio de Trabajo, Comercio e Indústria, que considerava que hi havia 9.100
suro-tapers. Les raons de la divergència es poden trobar en les pròpies
característiques del sector, amb fort pes dels petits tallers, així com la
dispersió espacial entre moltes poblacions, fets que dificultaven tot re
compte. Probablement, les informacions del M inisterio es basaven prin
cipalment en les fàbriques i poblacions més importants(2).
QUADRE i

ELS OBRERS SURO-TAPERS

A més, 500 obrers repartits entre Calonge (Baix Em pordà), Lloret, Tossa i Vidreres (la Sel
va), Girona (Gironès), Cantallops, Darnius, la Jonquera i Massanet de Cabrenys (Alt Empordà).
Font: Instituto de R eform as Sociales, «Resumen de las informaciones de los Inspectores
del trabajo, acerca de las consecuencias sufridas por las industrias en Espana con motivo del
actual estado de guerra», butlletí de novembre de 1.914.
Nota: A = Fàbriques. B= Dones. C = Homes. D = Domicili o petits tallers. T= Total.
(2)
Segons V Instituto de R eform as Sociales, en els centres més im portants hi treballaven
9.883 operaris (4.327 homes i 5.556 dones). El treball a domicili o en petits tallers potser era
més gran que el donat per aquest organisme oficial, per raons de dificultat de recompte i pel
fet que, segurament, només es comptabilitzaven les màquines i no els qui realment hi treballa
ven, que podia ésser tota la família.
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Si ens fixem en el Quadre 1, podem veure com les característiques
del sector eren: concentració a la comarca del Baix Em pordà, amb rami
ficacions importants al Gironès i a l ’Alt Em pordà, i existència de gran
varietat en el tamany de les empreses (convivien tallers petits de tipus
familiar amb grans fàbriques, com ara Manufacturas de Corcho, S.A.,
de Palafrugell, o La Corchera Internacional, de Palamós, amb més de
mil treballadors cada una)(3>.
A partir de començaments del segle XX, la producció de taps de su
ro experimentà una progressiva evolució, conseqüència de la introducció
de maquinària. En els petits tallers, empreses de caire familiar, quasi mai
no es feien totes les tasques que comportava el procés de l’elaboració dels
taps, sinó que es realitzava una part de la feina per a una altra empresa
més gran(4). Norm alm ent, en una empresa tots el treballadors feien de

(3) Ramiro Medir, en el llibre ja citat, presenta la següent estadística, referida a l ’any 1.913:

Les divergències d ’aquesta estadística amb la de V Instituto de R eform as Sociales poden ser
degudes a la m etodologia del recompte, ja que els totals finals, almenys pel que fa al nombre
d ’obrers, són força semblants. Cal considerar, seguint J. FERNÀ NDEZ (dir.), Estructura eco
nòmica del àrea de la Càmara Oficia! de Comercio, Indústria y Navegación de Palamós, Pala
mós, eds. de la Càmara Oficial de Comercio, Indústria y Navegación de Palamós, 1.982, que
molts obrers vivien en llocs (municipis i pobles) veïns al seu de treball i que no totes les indús
tries es trobaven en el casc urbà, sinó en zones contigües a altres municipis. Això podia ocasio
nar diferències en l’apreciació de a quin municipi corresponia una determ inada fàbrica. Cal
tenir també en consideració que el mateix Medir, per a Palafrugell, abans de la guerra del 14,
dóna les següents xifres: 83 fàbriques i 2.518 treballadors (956 homes i 1.652 dones), que, llevat
del nombre de fàbriques, coincideixen bastant amb les de V Instituto de R eform as Sociales.
(4) Aquest aspecte és im portant, ja que foren les petites empreses les que més patiren la
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Les relacions entre empresaris i treballadors solien ser paternalistes. (Fàbrica Badosa i So
ler. Emili Canet, editor, SFG. Col·lecció Esteva).

tot, encara que hi havia feines que requerien un cert coneixement i des
tresa. La progressiva introducció de màquines(5) va significar un aug
ment considerable de la capacitat productiva: mentre la producció de taps
a mà, individualment, no excedia de mil unitats diàries, amb la m aqui
nària la producció era de quatre mil al dia, o inclús set mil, si l ’obrer
que manejava la m àquina era prou hàbil(6).
La im portància del treball infantil i femení era molt gran, ja que la
feina, no excessivament dura ni complicada, era fàcilment realitzable per
aquests grups laborals. En les dades del Quadre 1, el nombre de dones
és superior al d ’homes.
A partir de 1.914, amb l ’esclat de la I Guerra M undial i l ’impacte
negatiu que va tenir en el sector de la fabricació de derivats de suro, el
nombre de treballadors va experimentar una baixada, difícil de mesurar,
però evident. Diferents dades abonen aquesta informació.
En primer lloc, les dades del M inisterio de Trabajo, Comercio e In 
dústria i la seva Estadística de los salarios y de jornadas de trabajo refe-

crisi del sector d ’ençà 1.914. El primer que feren les grans, davant la baixa de comandes, va
ésser dism inuir les que elles feien a les petites.
(5) Principalm ent, la m àquina de garlopa, en la qual l’habilitat del treballador era molt
im portant.
(6) Això es veia, sense dubte, estimulat pel gran predomini del treball a preu fet.
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rida alperíodo 1.914-1.925, que presenta la següent informació sobre obrers
suro-tapers:

Segons aquesta informació, la població obrera suro-tapera havia dis
m inuït en un 25’5 per cent entre 1.914 i 1.920, i un 15’5 entre 1.920 i
1.925(7). Una part de les pèrdues de treballadors del sector passaren a
altres ocupacions, mentre que d ’altres varen emigrar®.
En segon lloc, VInstituto Nacional de Estadística, a la Reseha Esta
dística de la Provincià de Gerona, estableix una disminució de la pobla
ció de fet en les principals localitats suro-taperes: entre 1.910 i 1.920, la
població de Palafrugell va disminuir en 272 persones, la de Sant Feliu
de Guíxols en 1.320, la de Cassà de la Selva en 273, etc. Només Palamós
augmentà la seva població en 767 habitants.
Finalment, fonts hemerogràfiques també constaten aquesta pèrdua
de població treballadora en el suro. Així, el setmanari guixolenc «Ciutat
Nova», el 13 de setembre de 1.919, constatava que a Sant Feliu de Guí
xols, a Palamós i a Palafrugell, la població havia minvat entre tres i qua
tre mil persones, cada una, degut a la crisi de la indústria surera.

(7) HUERTAS CLAVERIA, Josep M a, Obrers a Catalunya. M anual d ’història del m ovi
ment obrer (1.840-1.975), Barcelona, «LAvenç», 1.982, pàg. 119, diu que «a les comarques giro
nines, la mecanització que s’introduí en la indústria surera va supos^'· una reducció que afectà
un terç dels 34.000 obrers que s’hi guanyaven la vida pels volts de 1.900 [...] a començament
de segle hi havia 1.250 fàbriques a unes 200 poblacions». L’errada d ’aquest autor prové de con
fondre el total d ’obrers suro-tapers de tota Espanya (que eren de 30 o 34 mil, segons les fonts
esmentades per Medir) amb els de la província de Girona. El mateix es pot dir del nombre de
fàbriques, que eren, a Catalunya, 615 en 37 poblacions. Tampoc no es pot estar d ’acord amb
la reducció d ’un terç de la població obrera suro-tapera a partir de 1.900, ja que el nombre de
treballadors d ’aquesta indústria era, a la província de Girona, el 1.914, d ’uns 13.000. Només
després de la crisi iniciada amb la I Guerra M undial minvà la població obrera suro-tapera.
(8) GARCÍA BARBANCHO Alfonso, Las migraciones interiores espanolas, M adrid, «Es
tudiós del Instituto de Desarrollo Económico», 1.967, desglossa, per partits judicials, les dades
sobre emigració entre 1.900 i 1.920. Així, constata que, pel que fa al partit judicial de la Bisbal
—que inclou les principals localitats suro-taperes—, entre 1.900 i 1.910 el saldo m igratori fou
positiu en 2.328 persones; entre 1.910 i 1.920, negatiu en 4.229 persones.
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PRIM ERS ANYS DE LA CRISI

L’esclat de la I Guerra M undial va significar un cop molt fort per
a la indústria suro-tapera, principalment pel tancament dels mercats ex
teriors d ’exportació. Això no vol dir, però, que la situació prèvia fos molt
bona. De fet, al 1.913, el sector es trobava en un mal moment.
Per un cantó, es vivia un enfrontam ent entre els productors de suro
i els industrials suro-tapers. Aquests defensaven la prohibició o la limi
tació, m itjançant aranzels, de l ’exportació de primera matèria, com a re
mei per a pal.liar la crisi del sector. Per contra, els productors de suro
al·legaven que això redundaris en perjudici de la producció de suro. Aques
tes divergències no varen acabar fins ben entrats els anys vint.
Per altra part, la indústria es trobava cada cop més constrenyida per
una forta competència estrangera, Com podem veure en el Quadre 2, els
anys immediatament anteriors a la guerra internacional no foren pas pre
cisament extraordinaris en quant a l’evolució de les xifres d ’exportació
de taps de suro. De fet, com deia la Càmara Oficial de Comercio e In 
dústria de Gerona, «lo cierto es que hoy la indústria corchera emigra de
Espana para adquirir carta de naturaleza en las naciones extrangeras,
a lo que ha contribuido notablemente el empleo de m aquinaria. Cuando
se empleaba tan solo el trabajo m anual en la fabricación de tapones, solamente los obreros espanoles y en especial los de la provincià de Gero
na estaban adiestrados para este trabajo y forzosamente el consumidor
extrangero debió concurrir a nuestro mercado; mas el empleo de la m a
quinaria ha puesto al alcance de todos la fabricación, y por lo tanto al
obrero le basta hoy conocer el manejo de la m àquina, aun sin conocer
la primera matèria, como era antes indispensable, y de ahí la superioridad del obrero espanol sobre los demàs»(9).
QUADRE 2

L’EXPORTACIÓ DE TAPS DE SURO

(9) Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Gerona, «M em òria de los trabajos realizados durante 1.913», Girona, 1.914, pàg. 117.
222

CRISI DE LA INDÚSTRIA SURO-TAPERA DEL SEGLE XX

7

Font: MEDIR JOFRA, Ramiro, Historia del Gremio Corchero, Madrid, Ed. Alhambra, 1.953.
Notes: (1) La colum na de números índexs relaciona les diferents quantitats de quilos de
taps de suro exportats (columna segona), a partir de l’any base, 1.908. S’agafa aquest any per
què les dades de Medir Jofra són en milers de taps exportats abans de 1.908, fet que no permet
comparacions, en quant a les quantitats de taps exportats, entre els períodes anteriors i poste
riors a 1.908.
(2) A partir de 1.922, es tracta de pessetes or.

Segons Santiago Hernàndez, «aquesta fou la causa determinant de
l’inici de la crisi a la indústria suro-tapera»(10). En el moment de comen
çar la I Guerra Mundial, aquesta indústria es trobava en un moment de
readaptació, en un període en el qual s’estava passant d ’un tipus de pro
ducció semi-artesanal a un altre més mecanitzat. Mentre la competència
estrangera era cada cop més eficaç. Els països que volien passar de con
(10)
H ERN À N D EZ i BAGUÉ, Santiago, La indústria surera al Baix Empordà. A spectes
d ’una crisi (1.914-1.923), dins «Treballs d ’història», Girona, Patronat «Eiximenis», 1.976, pàg. 3.
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sumidors a productors de taps de suro imposaven drets cada cop més
alts a l’entrada dels taps espanyols, alhora que donaven facilitats a l ’en
trada de suro en brut (és a dir, de matèria prima). En aquest marc cal
situar la polèmica entre industrials i productors de suro. Al respecte, el
«Diario de Gerona» es lamentava d ’aquesta manca d ’enteniment entre
industrials i productors, tot dient que, «unos y otros se encastillan en sus
respectivos puntos de vista, no hay medio de que se pongan de acuerdo,
como seria de desear, para que los beneficiós de la producción y los de
la indústria, quedaran en casa, obligando a cerrar las fàbricas de fuera
de Espana por falta de m ateriales»^1).
Tancament que tindria lloc perquè la surera només prospera en al
guns llocs de la Península Ibèrica, Còrsega, Sardenya, petits nuclis d ’Itàlia,
Albània i nord d ’Àfrica. D ’Espanya i Portugal en sortien les tres quartes
parts del suro total que es consumia en el món. Els principals clients eren
els Estats Units i Rússia.
El 1.914, els principals clients dels taps espanyols, els nordamericans,
començaven a desenvolupar una indústria pròpia, i «es casi seguro que
los obreros, por lo menos los primeros, habràn sido espanoles, que iràn
a ganar un gran jornal para ensenar a los extranos a hacer la competencia a los obreros e industriales de su país»(12).
En aquest ambient tan poc afalagador va venir a incidir-hi l’esclat
de la guerra europea, amb uns efectes molt negatius: a una crisi estruc
tural s’hi va afegir una altra de conjuntural. El 1.914, quan la Càmara
Oficial de Comercio e Indústria de Gerona classificava les indústries gi
ronines segons els diferents impactes de la guerra, distingint entre afavo
rides, perjudicades i en fallida, situava la suro-tapera en l’últim dels grups.
Per la seva part, VInstituto de Reformas Sociales assenyalava que el norante per cent de la producció (considerant suro brut i elaborat) es dedi
cava a l’exportació i això era el motiu pel qual «los efectos de la guerra
han sido peores tal vez para esta indústria que para ninguna otra en Es
pana, puesto que los grandes compradores de corcho [...] son Rusia, Alemania, Francia e Inglaterra, en la actualidad en guerra»(13). I, a més, l’al
tre client im portant del suro espanyol, els Estats Units, acudia als mer
cats de Portugal i Algèria i només anava a l’espanyol en cas d ’haver-se

(11) «Diario de Gerona», 17 de juliol de 1.914, pàg. 3.
(12) «Diario de Gerona», 17 de juliol de 1.914, pàg. 4.
(13) Instituto de R eform as Sociales, «Resumen de las informaciones de los Inspectores del
trabajo, acerca de las consecuencias sufridas por las industrias en Espana con motivo del ac
tual estado de guerra», butlletí de desembre de 1.914, pàg. 422.
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esgotat les existències en aquelles zones. I això perquè els preus eren més
baixos. En aquest sentit, VInstituto de Reformas Sociales es posava de
part dels productors de suro brut, tot dient que «esas naciones (Portu
gal, Algèria, etc.), que se preocupan de los intereses de sus productores,
no tienen establecido ningún impuesto de exportación sobre el corcho
[no elaborat], y, en todo caso, lo hacen por escalas»(14).
A la paralització de les exportacions (tant de suro brut com de taps
—vegeu, en aquest últim cas, el Quadre 2—) i a la manca de comandes,
s’hi afegí la pèrdua d ’expedicions ja enviades i la impossibilitat de co
brar remeses anteriors a la guerra. Crisi d ’exportació i crisi financera,
ja que, quan començà la guerra «el pànico fue enorme. La mayoría de
los comerciantes corcheros tenían la mayor parte de su capital en manos
de sus clientes y de Bancos extranjeros, los cuales, debido a moratorias
que inmediatamente fueron decretadas o por falta de fondos en los Ban
cos espanoles, no pudiendo remitir, de momento, a dichos comerciantes
sus créditos, y esto trajo el conflicto. Hubo cierres de fàbricas, reducción
de jornadas y se organizaron medios extraordinarios para ayudar a los
sin trabajo»(15).
Dos bancs de Sant Feliu de Guíxols varen suspendre pagaments.
La crisi es traduí immediatament en una reducció del treball: «el tra
bajo, en general, se calcula reducido a un tercio de lo ordinario, y como
esto supone la reducción de los ingresos semanales, esa reducción repercute en los demàs oficios o industrias»(16).
Els obrers rebien entre tres i quatre jornals. La seva precària situació
obligà a prendre mesures diverses: establiment de cuines econòmiques(17),

(14) Instituto de Reform as Sociales, Op. cit., pàg. 422. No sembla pas que aquest organis
me tingués una idea ben clara i definida de la problem àtica del sector suro-taper.
(15) M EDIR, Op. cit., pàg. 287.
(16) Instituto de R eform as Sociales, Op. cit., pàg. 425.
(17) Instituto de R eform as Sociales, Op. cit., pàgs. 424-5, a Palamós, «el conflicto se ha
solucionado de la mejor m anera posible: am pliando las fàbricas de discos su personal (aques
tes fàbriques varen m antenir el seu nivell d ’exportació més temps que les altres); sosteniendo
el Ayuntamiento, en las obras públicas, un brigada de unos 150 operarios, y después, merced
a una suscripción mensual, estableciendo una cocina econòmica, que da comida a un precio
muy reducido a los obreros que pueden pagaria, y gratis a aquellos que no ganan lo suficiente
para sostener su familia. Ese socorro se ha establecido de una manera muy equitativa y muy
curiosa, por cierto, tom ando como base el calculo siguiente, que representa las necesidades de
una familia.
Se establece la base que corresponde de ingresos semanales:
A una persona
A dos

8 pesetas
12 pesetas
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subscripcions entre les classes adinerades, creació de bons municipals,
endegament d ’obres públiques, etc. La insuficiència d ’aquestes mesures
propicià una creixent emigració a tota l’àrea suro-tapera.
La situació anà cada cop més malament a mesura que passaven els
anys de la guerra. El 1.915, a les fàbriques de taps es treballaven tres o
quatre dies a la setmana; segons dades oficials, l’atur afectava 1.736 obrers
de Palamós, 472 de Palafrugell (a l ’any següent ja eren més de mil), 269
de la Bisbal, 773 de Sant Feliu de Guíxols, etc. Amb tot, l ’atur devia és
ser més gran, ja que aquestes dades fan referència als centres que dispo
saven de més recursos, dels que careixien les nombroses petites fàbriques
que, segurament, varen patir amb més intensitat els efectes de la crisií18).
La progressiva davallada de les exportacions tocà fons l’any 1.918,
que fou el pitjor de la dècada. En el moment d ’acabar la guerra, el sec
tor es trobava en una crisi completa.
Aquesta crisi afectà tant els productors de suro (que desviaren la se
va producció cap a l’elaboració de llenya i carbó, fet que conduí a una
degradació progressiva dels boscos de sureres) com els industrials.
Les causes d ’aquesta crisi foren diverses. Per una banda, la guerra
posà entrebancs a la lliure sortida del suro espanyol, per la manca de

Con arreglo a esta base, a una familia de cinco individuos, que gana màs de 19 pesetas, se les
facilita en bonos las dos que faltan para completar las 21 que les correspondían, suspendiendo
el socorro en el m om ento que llegan al ingreso citado, pero m anteniéndola el derecho de adqui
rir la comida en la cocina econòmica, utilizando el bajo precio a que expenden sus artículos
(gracias a la adquisición de las primeras m atérias y por la buena administración».
(18)
La progressiva mecanització del sector ocasionà la crisi de molts petits productors, in
capaços de poder adquirir les màquines necessàries per ésser competitius. Molts foren absor
bits pels grans fabricants. Els qui continuaren treballant foren els qui més patiren la crisi d ’aquests
anys. Així ho demostren els tipus de préstecs atorgats pel Banco de Espana sobre els «Warrants»
expedits pel magatzem «Docks de Palam ós» (creat el març de 1.916, em m agatzam ava mercade
ries i, a canvi, expedia uns «Warrants» que permetien obtenir préstecs sobre els productes em 
magatzemats): Dels 207 préstecs donats per aquest procediment, 157 eren per valors de menys
de cinc mil pessetes, el 1.917. El 1.918, eren 427 d ’un total de 620 i el 1.919, 343 d ’un total de
411 (són informacions que recollia la Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Gerona). Aquests
préstecs petits eren sol·licitats m ajoritàriam ent per petits industrials. És probable que molts tan
quessin i passessin al camp dels assalariats. En aquest sentit, potser la crisi va afavorir una
certa concentració industrial, amb el consegüent' debilitam ent del petit fabricant en benefici
de la producció en fàbriques de gran envergadura.
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comandes i per les decisions d ’alguns països. Així, els alemanys varen
declarar contraban de guerra el comerç del suro i dels seus derivats. França
prohibí la importació al.legant la utilització defensiva que en feien els
alemanysO9). Les relacions amb Rússia es varen paralitzar.
Per altra part, la gran entrada d ’or al país com a conseqüència del
conflicte bèl.lic provocà una reacció alcista de la pesseta. Això es con
vertí aviat en un inconvenient a l’hora d ’exportar.
I a tot això cal afegir-hi les dificultats i l’encariment dels transports.
Pel que fa al ferrocarril, mancaven vagons suficients per a transportar
els productes m anufacturats. «Aquesta anorm alitat en els transports té
dos aspectes: anorm alitat per a portar la primera m atèria [...] i anorm a
litat per a portar els productes [...] als diferents consumidors»(2°). En
quant al transport marítim, les dificultats venien del perill que represen
tava la presència d ’unitats navals de guerra, de la declaració del govern
d ’Alemanya de considerar el suro com a contraban de guerra, de la difi
cultat de trobar vaixells que transportessin la mercaderia i dels riòlits exigits
per les navieres.
Finalment, no es poden oblidar les dificultats financeres. Els indus
trials tenien problemes per obtenir crèdits, ja que les entitats financeres
locals es varen veure greument afectades per la guerra i el Banco de E s
pana no va reaccionar prou bé en relació als problemes monetaris que
varen afectar els industrials suro-tapers i que els provocaren greus pro
blemes en el moment de fer front a les seves obligacions pecuniàries (sous,
impostos, etc.).
III—

PERÍODE DE POST-GUERRA

L’acabament de la I Guerra M undial semblava que podia significar
la recuperació del sector en restablir-se les condicions de pre-guerra. De
fet, entre 1.919 i 1.920, els índexs d ’exportació de suro es varen recupe
rar. La Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Gerona i la premsa
gironina es mostraven optimistes. Així, el «Diario de Gerona», el gener
de 1.920, escrivia el següent: «después de la prolongadísima crisis que
desde el comienzo de la guerra ha venido atravesando lo mismo la producción que la indústria corchera ha principiado a notarse alguna mejora en el movimiento de exportación»(21). Però aquestes perspectives fo
(19)
amb els
(20)
(21)

Els aliats varen posar dificultats a l’exportació del suro als països neutrals limítrofes
imperis centrals, fet que significava el bloqueig de tota exportació a Europa.
H ERNÀ NDEZ, Op. cit., pàg. 283.
«Diario de Gerona», 3 de gener de 1.920, pàg. 2.
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ren efímeres. Ja a la memòria de 1.920, la cambra de comerç gironina
apuntava la reapertura de la crisi, deguda al tancament de mercats oca
sionat per les restriccions aranzelàries establertes per Itàlia, Txecoslovà
quia, França, Noruega, Suïssa, Bèlgica, etc. El sector va iniciar una no
va crisi, més forta si cap, que la dels anys immediatament anteriors.
Les causes que determinaren la greu crisi de post-guerra es poden di
vidir en dos grupsí22): les principals o permanents (problemàtica referent
a la primera matèria, és a dir, la producció forestal, la degradació pro
gressiva de la qualitat, l’aparició al mercat de succedanis del tap tradi
cional, etc., i la passivitat dels industrials i propietaris) i les secundàries
o circumstancials (les derivades de les dificultats de la industrialització,
el transport, la comercialització, el finançament, és a dir, la política aran
zelària, la manca de crèdit per a la indústria, la depreciació de la m one
da dels països productors de suro en planxa, la competència d ’altres na
cions —principalment els Estats Units—, la qüestió dels canvis, etc.).
Doncs bé, els factors determinants de la crisi dels anys vint foren els
circumstancials.
El sector va entrar en una nova crisi sense haver tingut temps de sor
tir de l ’anterior. A finals de 1.920 va tenir lloc la suspensió de pagaments
del Banc de Barcelona: «En los primeros momentos produjo tan dolorosas consecuencias, como que hubo industrial que a fines de semana
se encontró sin metàlico con que atender al pago del personal, y aun alcanzaron aquellas a la misma clase obrera porque algunos fabricantes
ante el quebranto que sufrieron en sus intereses, viéronse obligados a despedir a sus obreros y otros a reducir el trabajo»(23).
Pel juny-juliol de 1.922, va ésser el Banco del A m purdan qui va sus
pendre pagaments. «Ens enganyaríem, però, si consideràvem aquests fets
com a culpables de les dificultats de la indústria suro-tapera [...] Els per
judicis morals eren més grans que les dificultats econòmiques que pro
duïen»^4). Però, de fet, tot contribuí a la crisi: les mesures aranzelàries
nordamericanes poc favorables a la importació de taps, la llei seca de
cretada a partir de 1.919 als Estats Units, Finlàndia i Noruega, les res
triccions importadores de nombrosos governs estrangers, la persistència
en l ’anorm alitat en el transport, etc.
Novament la classe treballadora va ser la més colpejada per la crisi.

(22) H ERNÀ NDEZ, Op. cit., pàgs. 277-8.
(23) Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Gerona, «El Comercio, la Indústria y la
Agricultura de la Provincià de Gerona en el ano 1.920», Girona, 1.921, pàg. 9.
(24) H ERNÀ NDEZ, Op. cit., pàg. 289.
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La baixada en el nombre d ’ocupats va ésser general a tota l’àrea surotapera. A Sant Feliu de Guíxols, el gener de 1.921, hi havia uns 700 obrers
en atur; a finals de març ja eren 1.860 i, a fi d ’any, 458 obrers treballaven
tota la setmana, 459 ho feien m itja setmana i 1.312 estaven totalment
aturats. A l’abril del mateix any estaven sense feina tots els tapers de Santa
Coloma de Farners; al mes següent, a Palamós, 376 obrers quedaren al
carrer. I a Palafrugell, en el mateix moment, 620 obrers tapers no tenien
feina —a finals d ’any eren ja 992— i 780 només treballaven tres o quatre
dies a la setmana(25).
Segons VInstituto de Reformas Sociales, les causes de la crisi es tro
baven en el retraïment del mercat i en les dificultats d ’exportació, que
varen donar lloc als següents percentatges d ’atur (a l’agost-setembre de
1.921): Sant Feliu de Guíxols, 70 per cent; Palamós, 63; Palafrugell, 64;
Begur, 90; la Bisbal, 62; Calonge, 60; Llagostera, 65; Cassà de la Selva,
60; Vidreres, 56, i Tossa, 56(26>.
L’agudització de la crisi a partir de 1.922 portà el tancament de noves
fàbriques. A finals de febrer, 300 treballadors s’afegiren a la llista d ’atu
rats de Palafrugell i, al juny, ho feren 600 de Palamós. Segons la cambra
de comerç de Girona, les perspectives eren totalm ent pessimistes: segons
ella, la indústria suro-tapera «no sólo se encuentra poco menos que en
la ruina, sino que camina ràpidamente a su total desaparición»(27).
L’any 1.922 marcà el punt culminant de la crisi de post-guerra. Els
anys posteriors portaren un període de certa recuperació i d ’estabilitat,
però sempre per sota del nivell anterior al 1.913.
IV— EL SECTOR, DURANT LA DICTADURA DE PRIM O DE
RIVERA
Fou aquest un període de certa bonança, principalment si el com pa
rem amb els anys immediatament anteriors i amb els posteriors a 1.930.
Si ens fixem en el Quadre 2 podem veure com l’exportació de taps de
suro augmentà en relació als mals anys de 1.921 a 1.923, però sense asso
lir uns nivells gaire espectaculars.
L’informe de la cambra de comerç de Girona corresponent a l ’any
1.924 era molt optimista. Semblava que es podria fer ressorgir un nou
cicle de prosperitat per al sector. En paraules de la cambra: «La mejora
(25) Són dades de la cam bra de comerç de Girona, en la seva m em òria de l’any 1.921.
(26) Instituto de R eform as Sociales, Butlletí corresponent al novembre de 1.921.
(27) Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Gerona, «El Comercio [...] en el ano 1.922»,
pàg. 4.
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observada en la nom brada indústria ha sido causa de que en determinados centros industriales haya renacido la esperanza, y para los màs optimistas, que alcanzara, aquella, el esplendor de pasados anos»(28). Les
perspectives bones es varen m antenir fins el 1.929. Sense assolir els ni
vells anteriors a la I Guerra Mundial, el sector, no obstant, va mantenir
un regular nivell exportador.
Aquesta millora va tenir motius foranis: la possibilitat d ’exportar no
vament a l’exterior, i en bones condicions. Quan es produïren nous tan
caments de mercats, sobre tot el nordamericà, la crisi va tornar a fer acte
de presència. Al 1.930, la cambra de comerç de Girona constatava que
la indústria del suro anava de nou a la baixa. Segons aquest organisme,
«la implantación de las nuevas tarifas aduaneras en los Estados Unidos
de Amèrica constituyen un rudo golpe»(29).
V— ELS ANYS DE LA REPÚBLICA
La crisi iniciada a les acaballes de la Dictadura no va fer més que
agreujar-se en els anys immediatament posteriors. Com podem veure en
el Quadre 2, els índexs d ’exportació varen assolir els seus nivells més baixos
de tota la sèrie. Les restriccions dels països importadors i els augments
de taxes duaneres varen portar a la indústria suro-tapera, novament, a
una situació de crisi molt greu, perllongada fins a la Guerra Civil.
Podem dir, a tall de resum, que la indústria suro-tapera, una de les
més importants de la província de Girona a començaments de segle, va
patir una crisi greu i llarga que abraça gairebé vint anys. La seva depen
dència de l ’exterior, les convulsions de l’economia internacional d ’ençà
la I Guerra M undial, la competència de nous productors, la manca de
reestructuració del propi sector, els enfrontaments entre industrials surotapers i productors de suro, etc. es troben en l ’arrel d ’aquesta llarga crisi.

(28) Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Gerona, «El Comercio [...] en el ano 1.924»,
pàg. 15.
(29) Càmara Oficial de Comercio e Indústria de Gerona, «El Comercio [...] en el ano 1.930»,
pàgs. 14-15.
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En els moments en què el règim del general Franco topava amb les
dificultats derivades del triom f dels aliats en la Segona Guerra Mundial,
l’operació de maquillatge de la dictadura va generar la promulgació del
Fuero de los Espanoles, la supressió m omentània de la Secretaria Gene
ral del Movimiento i de la salutació a l ’estil feixista, la concessió del pri
mer indult i la promulgació de la Llei del Referèndum Nacional. Tot això
en el decurs de l ’any 1945.
L’article primer de la Llei esmentada en darrer lloc establia que «cuan
do la transcendencia de determinadas leyes lo aconseje o el interès público lo demande, podrà el jefe del Estado, para mejor servicio de la Nación, someter a referèndum los proyectos de leyes elaborados por las Cor
tes». Era una m anera de fer veure que hi havia la voluntat de comptar
amb l’opinió del poble i que no li eren negats els drets de participar en
les tasques de l’Estat. A la pràctica es tractava d ’un cop d ’efecte, muntat
per neutralitzar les crítiques que s’havia d ’escoltar la dictadura.
Deixant de banda les limitacions de la Llei, ja que l’ús del dret va
quedar en mans del mateix Franco, la consulta anunciada només va te
nir aplicació efectiva en dues ocasions: el juliol de 1947, per sancionar
la Llei de Successió, i el desembre de 1966, per fer-ho respecte a la Llei
Orgànica de l’Estat.
Ateses les característiques del règim, que no permetia ni la confron
tació electoral ni les manifestacions ideològiques de signe contrari, aquestes
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Els electors de Sant Feliu de Guíxols fan cua per dipositar el vot en el referèndum del 1966
(Foto Arxiu M unicipal de Sant Feliu).

dues consultes van ser les úniques en què, a nivell teòric, els electors van
poder expressar el seu assentiment o el seu refús a la política del sistema.
La pràctica va demostrar també les limitacions de la consulta (ja que no
més era permesa la propaganda a favor del sí), però a manca d ’altres
indicadors, i amb totes les reserves derivades del procediment viciat, els
resultats poden servir a nivell comarcal per comprovar graus d ’adhesió
i de refús, i per observar actuacions interessades. Amb aquesta intenció
presentem ací els resultats corresponents al Baix Em pordà.
EL REFERÈNDUM DEL 1947
La consulta efectuada el dia 6 de juliol de 1947 per donar suport a
la Llei de Successió va servir com a experimentació de la llei del referèn
dum, per palesar el consens entorn de la figura del general i perquè aquest
fes un pas endavant per perpetuar-se en el poder. La Llei establia que
Espanya era un Estat catòlic i social que, d ’acord amb la tradició, es cons
tituïa en regne, però deixava ben clar que Franco havia de ser el cap
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d ’aquest Estat i que ell mateix podria proposar «en qualsevol moment»
la persona reial que havia de succeir-lo.
Abans que els col.legis electorals obrissin les portes per rebre les p a 
peretes del votants, la Falange s’havia encarregat d ’auscultar de poble
en poble quin seria el resultat final. Els electors van ser classificats en
tres categories —addictes, enemics i dubtosos—, i hom va treure la con
clusió que la província de Girona era dom inada pels primersO).
La preocupació dels qui es resposabilitzaren del muntatge era poder
garantir que el vot afirmatiu triomfaria de manera aclaparadora. La cam
panya que precedí la consulta serví per a orientar el vot a través de la
propaganda del diari i a través dels actes presidits i dirigits per les prim e
res autoritats. Així, a la Bisbal, els parlaments foren efectuats per l’al
calde Piera, el vice-secretari d ’Ordenació Social, V. Simón Gonzàlez, i
el.governador Mazo Mendo, qui pronuncià paraules d ’aquest estil: «Dad
gracias todos a Dios, que nos deparó el Caudillo Franco, restaurador de
las iglesias destruidas p o r la barbarie roja, que alejó el divorcio de los
hogares espanoles y ha realizado los postulados de una doctrina social
que nadie nos puede discutir»^).
La propaganda només va tenir una sola direcció: el «sí» o el caos.
Hom incidí de manera concreta en la qüestió religiosa, es reproduïren
imatges de la guerra civil i es recordaren els assassinats de capellans.«Ce>A?
Franco —indicava un dels eslògans—: Educación cristiana. Santidad del
hogar. Sentido moral de la vida. Sin Franco: Laicismo. Libertinaje.
Materialismo»<3).
Un altre text propagandístic repetia les mateixes idees amb més
paraules:
«Votar que S I es defender a la Religión, a la Iglésia, a Espana y a
Franco, instaurando un régimen monarquico que garantiza un Estado
católico y social, las creencias tradicionales de nuestra Historia y el espíritu del M ovimiento Nacional.
Votar que N O es negar a Espana y entregar a la Iglésia en manos
de los asesinos de sacerdotes y creyentes y de los incendiarios de templos.
N o votar es una cobardía indigna o una deserción imperdonable. Espahol: tú mismo has de decidir tu destino»(4).

(1) J. TUSELL, Franco y los católicos, M adrid, Alianza Editorial, 1984, ps. 163-164.
(2) «En la Bisbal se celebró ayer un gran acto de orientación para el Referèndum», dins
Los Sitios, 3 de juliol de 1947.
(3) Los Sitios, 24 de juny de 1947.
(4) Los Sitios, 1 de juliol de 1947.
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El suport de l’Església del naeionalcatolisme es manifestà a través
dels militants d ’Acció Catòlica: «Los hombres de Acción Catòlica daran
nuevam entepruebas de sus cualidades cívicas contribuyendo con su vo
to a consolidar y robustecer la paz y la prosperidad de Espana y los sagrados derechos de la Iglésia de Jesucristo»(5>.
Clandestinament van aparèixer alguns fulls volants favorables al «no»,
com els que eren objecte de referència al diari, escampats pels carlins:«//tf
caído en nuestras manos una hojita apòcrifa, que dice estar suscripta por
una gloriosa y heroica comunión política espahola, negando su solidaridad a la Ley de Sucesión en la jefatura del Estado». Per desqualificar-la
fou atribuïda al comunisme(6).
La premsa del règim va presentar els resultats de la consulta com allò
que no havien Qstat:«Contra los pronósticos de los agoreros, la ciudad
de Gerona y también su provincià pudo ayer presenciar las elecciones
màs puras y libres de cuantas se han celebrado en nuestra patria en muchas décadas. N i falseamiento, ni soborno, ni coacción que empane la
pureza de los votos emitidos en un ambiente de patriotismo, de seguridad y responsabilidad en las elecciones de ayer. E l cuerpo electoral acudió a las urnas po r el propio peso de sus convicciones y emitiò su voto
única y exclusivamente bajo el mandato de su conciencia»0).
Avui, fins i tot la historiografia més acostada al franquisme, com la
que representa Ricardo de la Cierva, ha reconegut la tupinada institu
cional: «Los gobernadores civiles y los alcaldes se aprestaban a incre
mentar a pucherazo limpio la ya segura victorià de Franco en el referèn
dum», i que «en mas de un colegio la rueda de votantes pasó media docena de veces p o r las m ismas urnas»(8>.
Pel que fa al Baix Em pordà, reportem al quadre núm. I els resultats
de cada municipi, desglossats en afirmatius, negatius, blancs o nuls i abs
tenció. Hi constatem que poblacions petites com Bellcaire i Fontanilles
no van comptabilitzar cap vot negatiu, i que Fonteta, Garrigoles, Jafre
i Torrent no n ’enregistren cap de nul o en blanc. El cas de Palafrugell,
sense també cap vot nul o en blanc, és força més sospitós.
El refús de la llei per part dels votants i per part dels electors és rela-

(5) «Acción Catòlica y el Referèndum», dins
nat per Josep M. Noguera Sabater (president) i
(6) «El arm a del confusionism o», dins Los
(7) Los Sitios, 7 de juliol de 1947.
(8) R. de la CIERVA, La Historia se confiesa.
volum V, p. 282.
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Los Sitios, 6 de juliol de 1947.Manifest sig
Josep M. Noguer Juliol (consiliari).
Sitios, 6 de juliol de 1947.
Espana 1930-1976. Barcelona, Planeta, 1976,
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QUADRE NÚM. 1

Resultats de la votació del Referèndum del 6-VII-1947

Font: Arxiu Històric de Girona, «Acta de la sesión celebrada por la Junta Provincial del
Censo Electoral de Gerona el día trece de Julio de mil novecientos cuarenta y siete».
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La propaganda del referèndum del 1966 va insistir en el fet que «votar sí» significava votar
pel progrés (Foto Arxiu M unicipal de Sant Feliu).

cionat al quadre núm. 2. Per ordre d ’im portància, els percentatges de
refús superiors al 10 per cent dels votants són constatables a Vulpellac,
Calonge, Colomers, Palamós i Vall-llobrega. Dos pobles de la costa i tres
de l ’interior; i només Palamós i Calonge depassaven el miler d ’electors.
Vall-llobrega encapçala també les poblacions on el refús dels electors
es manifestà més clarament. La segueixen, amb percentatges superiors
al 20 per cent, Colomers, Calonge, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, Pals,
Vulpellac i la Bisbal.
Tant les xifres corresponents al refús dels votants com les del refús
dels electors són superiors a les mitjanes provincials, situades al 6,37 per
cent i al 15,98 per cent, respectivament.
Un dels aspectes que ajuden a endevinar els resultats massius del «sí»
es troba en els anomenats votants transeünts. Es tractava de persones
de pas, no inscrites al cens electoral del municipi, que per les raons que
fossin hi anaren a votar. D ’aquesta manera, el cens electoral va créixer
considerablement. A Begur, Castell d ’Aro, Palamós i Santa Cristina d ’Aro
va ser superior al 10 per cent del cens establert el 1946.
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Refús del Referèndum del 6-VII-1947

237

7

8

JO SEP CLARA
QUADRE NÚM. 3

Incidència dels votants transeünts el 6-VII-1947
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EL REFERÈNDUM DEL 1966
En commemorar el 30è aniversari de l’exaltació al cap de l’Estat, Fran
co presentà a les Corts el projecte de Llei Orgànica de l’Estat, que repre
sentava la darrera fase d ’institucionalització del règim. Sense moure’s de
l’anom enada «democràcia orgànica» es tractava de coordinar els textos
legals anteriors, de ratificar la m onarquia com a form a política i d ’in
troduir petites modificacions en el funcionament de les institucions. Les
novetats més im portants es trobaven en la separació dels càrrecs de cap
de l ’Estat i cap del govern, en la representació familiar a les Corts i en
el reconeixement de la llibertat religiosa, però l’Estat s’identificava amb
el Movimiento Nacional.
«M e bastaba el derecho del que salva a una sociedad y la potestad
que me conceden las leyes para la promulgación de la ley que tantos be
neficiós ha de proporcionar a la nación; pero en bien del futuro, creo
necesario que os responsabilicéis con su refrendo, recogiendo y reteniendo en vuestras manos la seguridad de vuestro futuro, y que para modificarlas o alterarlas en el porvenir haya que acudir nuevamente a vuestro
refrendo».
Amb aquestes paraules Franco va demanar el «sí» a la Llei que va
ser promulgada, finalment, el 10 de gener de 1967.
Tal com era plantejada la consulta, tant si es votava que «sí» com
si es votava que «no», hom donava el suport al règim. El vot afirmatiu
significava recolzar una lleugera modificació del franquisme, i el nega
tiu la mateixa continuïtat sense canviar-ne res. Tot plegat consistia en
un acte més d ’adhesió a Franco.
Amb Manuel Fraga al davant del ministeri d ’Informació i Turisme,
i la introducció de la televisió a les llars, la campanya de propaganda
superà el desplegament i la insistència del 1947. El diari del Movimiento
no solament reportà les notes i els comentaris favorables de caire oficial,
sinó que va fer opinar personatges de la vida local perquè lloessin les
virtuts de la Llei i l’esperança del futur amb FrancoW. Les autoritats van
fer també campanya inaugurant obres normals, però amb l’èmfasi que
el règim complia les obligacions contretes.
Com en el referèndum del 1947, no mancà l ’esperit anticomunista '.«Mientras el m undo domocràtico ha recibido con respecto y casi ge-

(9)
Vegeu, per exemple, les m anifestacions de tres bisbalencs (F. J. Sirvent, J. Rasos i R.
Fina) i les de tres palam osins (F. Nieto, A. Romero i J. Amat), publicades a Los Sitios els dies
8 i 14 de desembre de 1966, respectivament.
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Full volant de propaganda estatal a favor del «sí a Franco» en el referèndum del 1966.

neral satisfacción la Ley Orgànica del Estado, las emisoras comunistas
piden la abstención de los espanoles en la jornada del Referèndum. N o
hagas juego al comunismo. Por una Espana en progreso y en paz, vota
el próxim o día 14»(I0>.
Les organitzacions clandestines —la força de les quals era mínima
en el cas de les comarques gironines— van recomanar, efectivament, l’abs
tenció, ja que si el vot afirm atiu significava donar suport a la continuï
tat de la dictadura, votar «no» representava també apostar pel règim.
La fórmula «abstenir-se és votar per la democràcia», però, només arribà
a una part molt petita de la població a través dels fulls clandestins policopiats. Total: que en els «feliços 60» només hi hagué un tipus d ’orien
tació en la propaganda que es confeccionà a càrrec dels pressupostos ge
nerals. La llibertat d ’expressió era incompatible amb aquella dictadura
que ara els més benèvols i neoconservadors qualifiquen de règim autoritari.
Els resultats corresponents a les poblacions del Baix Em pordà són
desglossats al quadre núm. 4 seguint el mateix criteri de la consulta
anterior.
(10) Los Sitios, 9 de desembre de 1966.
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QUADRE NÚM. 4

Resultats de la votació del Referèndum del 14-XII-1966

Font: Arxiu Històric de Girona, «Acta de la Junta Provincial del Censo Electoral celebrada
el día 22 de diciembre de 1966».
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El cap provincial del Movimiento, en escriure l ’informe reglamentari
de la jornada, va fer constar que «el pueblo de Gerona y su provincià
se ha volcado materialmente en el cumplimiento de su deber y esta participación en el Referèndum se ha efectuado con buen gesto y sonrisa
en los labios, sin que se registrara incidente alguno y con una sentida
y profunda convicción de lo que Franco nos pidió y Espana nos
exigía»(n>.
Més enllà, però, de la retòrica oficial sobre la identificació dels giro
nins amb els principis del règimü2), cal constatar a través de les xifres
el com portam ent a nivell local. En el cas del Baix Em pordà, només Vallllobrega —que ja es va fer notar en el referèndum del 1947 — presenta
percentatges superiors al 10 per cent pel que fa al refús de la llei per part
dels votants. Quant al refús manifestat pels electors, les tres poblacions
que en comptaren més foren Santa Cristina d ’Aro, Vall-llobrega i Castell
d ’Aro.
Els percentatges de refús a nivell general de la demarcació de Girona
foren el 4,97 per cent dels votants i el 13,36 dels electors. Així, doncs,
el grau de refús a la comarca del Baix Em pordà només va superar la m it
jana provincial en el primer cas.

Al quadre núm. 6 assenyalem la incidència dels votants transeünts,
els quals en moltes poblacions superaren els percentatges del 1947. A deu
pobles, les aportacions de votants suplementaris representaren percen
tatges superiors al 10 per cent del cens electoral, i es donà el cas que a
Torrent fou superior al 35 per cent. Aquestes poblacions no sempre es
localitzen al sector costaner, ja que hi trobem Monells, Regencós, Tor
rent i Vulpellac.

(11) Víctor Hellín, cap provincial del Movimiento, en un informe datat el 21 de desembre
de 1966, explica que els procediments seguits per anul.lar la propaganda contrària consistiren
en la vigilància per arreplegar els fulls subversius i apunta que se’n recolliren del «Partido Co
m unista de Espana, el Partido Socialista Unificado de Cataluna, la Oposición Democràtica
de Cataluna y el Consejo Nacional C atalàn» (Arxiu del Govern Civil, on també n ’hem vist
de la CNT).
(12) Inform e citat a la nota anterior. Los Sitios (15 de desembre de 1966) parlà d*<Una jo r
nada para la H istoria», on apareixen frases triomfalistes com aquestes: «A cualquiera le entra
un remusguillo de orgullo al saberse carne y parte de este pueblo form idable».
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Refús del Referèndum del 14-XII-1966
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QUADRE NÚM. 6

Incidència dels votants transeünts el 14-XII-1966

244

ELS REFERÈNDUM S FRANQUISTES DEL BAIX EM PORDÀ

15

PER ACABAR
La societat del 1947 i la del 1966 eren diferents, com ho era també
la manera d ’actuar de la dictadura. Si, en la primera data, les penúries
de la postguerra es corresponien amb una etapa dura del règim, el 1966
es respiraven els aires del desenvolupament i el franquisme s’havia consolitat, la qual cosa permetia determinats nivells de benestar i certes con
cessions pseudo-liberalitzadores. D ’ací cal derivar que els resultats no pu
guin comparar-se totalment(13).
Excepte en el refús dels electors del 1966, els percentatges de la gent
del Baix Em pordà són superiors a la m itjana provincial i —ja no cal dirho— a la del conjunt de l’Estat. En general, també els percentatges del
Baix Em pordà superen els reportats per Pere Anguera sobre les comar
ques tarragonines*14). Com indicadors d ’una consciència antifranquista,
doncs, han de tenir el seu valor.

(13) El referèndum del 1947 va aprovar la Llei de Succesió amb el suport del 82 per cent
dels electors i el 93 per cent dels votants. El del 1966 va aprovar la Llei Orgànica de l’Estat
amb el vot favorable del 85 per cent dels electors i el 95 per cent dels votants. Entre els diversos
comentaris generals que suscità el darrer, ens permetem de recordar el de Jaime Sànchez Vidal
(possible pseudònim de Santiago Sobrequés Vidal), «Geografia electoral», dins Presencia, 81
(21 de gener de 1967), p. 8.
(14) P. ANGUERA, «Els referèndums franquistes al Tarragonès», dins Universitas Tarraconensis.VII (1985), ps. 89-103. Per al refús superior detectat a la ciutat de Barcelona, pot
consultar-se el treball del seminari realitzat a l’ICESB, sota la direcció de M. Rosa Virós, «El
Referèndum del 1947. Una aproximació a la coherència del com portam ent electoral en algunes
seccions de la ciutat de Barcelona», dins Perspectiva Social, 10 (1977), ps. 115-132.
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