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BENEDICCIONS DE BARQUES
( 1391- 1594)
PER

JOSEP Ma MARQUÈS

Per afegir noves dades a la història del trànsit marítim, menys
documentat del que desitjaríem, donem brevíssim compte de les benedic
cions de naus autoritzades pel bisbe de Girona o pel seu vicari general,
durant els segles XIV-XVI.
Hom beneïa els vaixells en botar-los. La necessitat de permís episcopal
per a aquest acte s'explica pel fet que comportava la celebració de la missa
fora de l'església i prop del mar, és a dir, en un marc inhabitual, del qual el
prelat es reservava el control.
La llicència de beneir conté el nom de la persona que la sol.licita, i el
del lloc d'on es veí, cas que sigui distint d’aquell on s'ha de fer la
benedicció. La professió de vegades s'indica amb el "nauta" llatí que val
per "home del mar". Conté també el nom de la parròquia on s'havia de
celebrar la cerimònia. Pot assenyalar o no la classe de bastiment
(caravel.la, sagetia) que es beneirà.
Les dades que oferim provenen dels registres de lletres episcopals,
dels quals hem confeccionat índexs selectius pel període 1334-1620. La
sèrie porta, a l'arxiu diocesà, la lletra U. En el nostre llistat n'assenyalem
el volum i el foli. Hem procurat recollir totes les autoritzacions de beneir
que es van enregistrar: potser alguna ens haurà passat per alt. Es beneïen
bastiments de dimensions relativament grans, atès que hom celebrava la
missa damunt d'ells; si dels construïts d'aquesta classe se'n beneïa la
major part o no, no en tenim cap indici per deduir-ho. En tot cas, després
de la derrota turca a Lepant (1571) desapareixen gairebé les autoritza5
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cions; creuríem que la major seguretat en la navegació en va ser la causa,
més que no pas una altra també possible: que es beneïssin sense permís.
Sobre un total de 157 benediccions, (59 en el segle X V i 97 en el segle
XVI) Sant Feliu de Guíxols n'enregistrà 46; Lloret n'enregistrà 40; Blanes
21; Arenys de Mar 11, Palamós 11, Canet, Malgrat i Calella 5 cada un; els
altres llocs (Calonge, Sant Pol, Pineda, Tossa, Palafrugell) sumen entre
tots una dotzena de noves naus. Possiblement aquestes xifres són un
índex d'activitat de les mestrances en la construcció dels vaixells de
majors dimensions.
En aquest supòsit hem de subratllar que Sant Feliu tingué 23
benediccions al segle XV i 23 al segle XVI. L'activitat mantingué el
mateix ritme.
Les xifres de Blanes (11 i 11), Arenys (6 i 5), i Palamós (5 i 6) marquen
pel segle XVI una tendencia estabilitzada. En canvi Lloret, amb 4
benediccions al segle XV i 36 al segle XVI hauria enregistrat un
creixement màxim.
El nostre desig es d'oferir un material de treball; per això ens abstenim
d’altres comentaris, esperant que la confrontació amb altre documents
permeti de treure'n més conclusions.
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APÈNDIX I
1424 abril 10
Minuta d'autorització per beneïr una barca.
ADG U-124, f 104, registre contemporani.
Iohannes de Palomar etc. vicarius etc. dilectis nobis in Christo clericis
ecclesie monasterii Sancti Felicis Guixellensis diòcesis Gerundensis,
salutem in Domino. Cum venerabilis Gracianus Amat mercator civis
Barchinone quandam navim propriam noviter in dicto loco Sancti Felicis
fabricatam cupiat marinis fluctibus sociare, idcirco admissa supplicatione
humili super huiusmodi nobis facta ut dicta navis et navigantes in eadem
cum suis mercimoniis ubique prospere et feliciter dirigantur, quatenus
intus eandem navim, ipsa in loco stabili atque firmo permanente, altare
portatile erigere seu erigi facere atque in eo sic erecto ara cum consecrata
superposita ipsoque corporalibus, pannis, palleis atque aliis ornamentis
ad hoc necessariis decenter ornato, excommunicatis tamen et interdictis
exclusis, missam cum orationibus et benedictionibus in similibus assuetis
celebrare libere et licite valeatis, dicti domini episcopi auctoritate
concedimus per presentes. Datum Gerunde X die aprilis anno a nativitate
Domini. MCCCC XX IIII.
Traducció del document que precedeix:
Joan de Palomar etc. vicari etc, als nostres estimats en Crist, clergues
de l'església del monestir de Sant Feliu de Guíxols, salut en el Senyor.
Atès que l'honorable Gracià Amat, mercader, ciutadà de Barcelona,
desitja immergir a les ones marines una nau pròpia recentment construïda
al dit lloc de Sant Feliu, per tant, admesa la seva súplica presentada a
nosaltres, i a fi que la dita nau i els que hi naveguen junt amb les seves
mercaderies puguin fer camí arreu feliçment i pròspera, per les presents
us concedim llicència, amb autoritat dels senyor bisbe, perquè pugueu
lliure i lícitament erigir dins de la mateixa nau, en un lloc estable i ferm,
un altar portàtil, i, una vegada erigit i posant-hi una ara consagrada i
decorant-lo decentment al damunt amb estovalles i altres ornaments
necessaris, perquè hi pugueu celebrar la missa i les oracions i benedic
cions acostumades en semblants circumstàncies, excloent de l'assistència
els excomunicats i sotmesos a pena d'entredit. Donat a Girona, el 10
d'abril de l'any de la nativitat del Senyor 1424.
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APÈNDIX 2
1448 setembre 6
Dispensa per treballar en dia de festa a fi d'armar una nau reial.
ADG U-148 f 72, registre contemporani.
En Bernat, per la miseració divinal bisbe de Gerona, als discrets e
arnats nostres lo capellà o rector de la vila de Sanet Feliu de Guíxols e
altres rectors de les sglésies de la vila de Palamors e d.altres llocs
vehinables a la dita vila de Sanet Ffeliu, saluts en nostre Senyor.
Sapiats que lo dia present som stats certifficats per lo patró de la nau
grossa del senyor rey fabricada en lo port de la dita vila de Sanet Ffeliu
que digmenge pus prop vinent, que comptarem, VIII. del present mes de
satembra, ell dit patró farà mitgensant lo adjutori de Déu arborar la dita
nau, e assó per la necessitat de fustes armades de enamichs del dit senyor
rey qui trastegen en aquestes mars, dels quals la dita nau pus fàcilment
serà deffesa arborada que no sens arbra. E nos, a soplicació humil del dit
patró, occorrents a la dita necessitat e dant camí a tant necessària obra,
confiants de la misericòrdia de Déu, dispensam per aquesta vegada que
totes aquelles persones qui de necessitat hauran manualment obrar la dita
jornada per lo dit negoci /f 72v/ puxen lavorar e treballar en spatxament
del dit arborament sens incorriment de peccat mortal. E encare a tots e
sengles faels christians ajudants en lo dit negoci la dita jornada, nos de
gràcia special donam .XL. dies de perdó, menants a vosaltres en virtut de
sancta obediència e sots pena de vet que les dites presents nostres letres
publiquets e intimets als pobles a vosaltres comenats e aquells induhits a
socórrer al dit negoci e gonyar la dita nostra indulgència, considerada la
necessitat damunt dita. E dessó haurets mèrit e.n farets a nos servei
singular.
Dade en Gerona a .VI. del mes de satembra en l.any de la nativitat de
nostre senyor Deus Ihesu Christ .MCCCCXL. vuyt.
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PER
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Creiem d'interès donar a conèixer en extracte alguns documents referits
a jueus del Baix Empordà durant el s. XIV. Procedeixen de la sèrie de
Lletres Episcopals, que recentment hem analitzat per composar un
repertori al servei dels estudiosos de l'Arxiu Diocesà de Girona.
La sèrie de lletres correspon, dins l'organització de la cúria episcopal,
als registres de la cancelleria de la cort del rei. S'hi enregistra la
correspondència sortida, sigui per iniciativa del bisbe o dels vicaris
generals, sigui a instància d'autoritats o particulars.
Pel que fa als jueus, el bisbe se n'ocupa a causa de la seva senyoria
jurisdiccional. S'adreça, per tant, als seus batlles, principalment els de la
Bisbal, Ullà o Bàscara, i els encomana, com hom pot comprovar als
nostres extractes, el més sovint d'intervenir sobre deutes que sotmesos del
bisbe han contret, versemblantment a causa d'haver rebut préstecs, o bé
d'intervenir en afers propis de la jurisdicció episcopal. Pel que fa a la vida
interna del grup, és possible de detectar-la més o menys a la Bisbal, on els
jueus depenen de l'aljama de Girona; no així a altres poblacions.
El text és sovint en català, sobretot si el jutge s'adreça als batlles, i
sempre que s'usa la datació per festes (p. ex., dijous després de Pasqua);
les lletres a clergues i jutges, en canvi, es redacten en llatí. Els noms dels
jueus oscil.len: Naffaman i Affaman corresponen al Naaman bíblic;
Astruc i Estruc són grafia diversa d'un mateix nom. Els deixem literalment
als regests i els regularitzem a l'índex.
Avençant el segle XIV, el prelat deixa de despatxar els afers de la seva
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senyoria jurisdiccional, que passa a mans de procuradors generals. Les
lletres d'aquests als batlles, si es van produir, no s'enregistraren en volums
conservats a l'Arxiu Diocesà. Escadusseres referències a jueus, sense
relació amb la comarca, poden trobar-se encara a inicis del s. XV a les
lletres episcopals; les darreres fan referència a la campanya coactiva de
conversions que promogué el papa Benet XIII. El silenci de les lletres
episcopals fa creure que no afectà jueus del Baix Empordà.
Hem recollit també esments de jueus que es troben en lletres del bisbe,
tot i no ser residents a poblacions del Baix Empordà, quan la seva activitat
— generalment com a prestamistes— toca viles i pobles de la comarca.
Atès que la nostra intenció és de confeccionar un repertori, hem conservat
l'ordre dels volums, que de vegades no és estrictament cronològic, i hi
hem afegit uns índexs que facilitaran la confrontació de la font històrica
ací extractada amb dades d'altres llocs.
Girona, setembre de 1991.
U-2
1 A Ponç Albert, oficial. Pere de Raquell, de la Bisbal, protesta de l'excomunió que li ha
estat intimada a instància de certs jueus; sobresegui el procediment, 6 juny 1326, f 96.

2 A Bernat de Llapart, jutge de la Bisbal. Accedeixi al prec de Guillem de Senesterra,
que la causa entre Samsó de Versso, jueu de la Bisbal i un altre jueu se sentenciï de pla, 30 juliol
1326, fl6 7 v .
3 Als clergues de Parlavà. Berenguer de Candell, de Rupià, diu que ells es proposen
excomunicar Bernat de Llapart, jutge de la Bisbal i Dalmau de Xesa, lloctinent del batlle de
Rupià si no obliguen Candell a satisfer a Duran Abraham, jueu de Girona, certa quantitat. Atès
que el mateix Candell no pot sortir de Rupià sense perill de vida per amenaces dels seus
enemics, no procedeixin, 14 agost 1326, f 174v-175.
4 A Dalmau des Cros lloctinent de batlle a Rupià. Duran Abraham, jueu de Girona,
requereix obligar Berenguer Candell a satisfer un deute; ho faci, 4 setembre 1326, f 183v-184.
U-2b
5 Nota de lletra expedida a instància dels jueus de la Bisbal al jutge i batlle d'aquest lloc,
sense indicació de contingut, 22 setembre 1326, f 4.
6
A Guillem de Frigola, batlle de la Bisbal. El bisbe ha concedit a Salomó Caravida,
jueu metge de Girona i als seus fills, Maimó, Astruc i Caravida, de no haver de dur roda, 20
octubre 1326, f 24v.

7 Als batlles de Rupià, Parlavà i Ultramort. Pere des Pou de Parlavà ha estat excomunicat
per deutes a petició de Jucef de Blanes, jueu de Girona; si dóna alguna possessió a vendre en
subhasta per pagar, se li revoqui la pena, 30 gener 1327, f 73v.
8 El bisbe firma a García de Biota, claver de la Bisbal, rebut de 100 sous del carnalatge
de l'any present, 200 sous del censal del castell i 119 sous de les morabatinades de jueus de la
Bisbal, 11 febrer 1327, f98v.
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9 Nota de carta al batlle de la Bisbal, expedida a instància de Salvador de Xesa contra
Astruc Gambai, jueu de la Bisbal, dimecres abans de Pentecosta (27-V) 1327, f 126v.
U-3
10 Al batlle de la Bisbal. Doni a manlleuta els jueus que té presos al castell, 30 gener
1328, f 60v.
11 A Guillem Frigola, batlle de la Bisbal. Bellhom Falcó, jueu de Girona, reclama a
Amat Fuster de la Bisbal, 125 sous, i el batlle no ha respost al requeriment del veguer de
Girona; si es penyora per aquest motiu algú de la Bisbal, el bisbe penyorarà el batlle, 3 febrer
1328, f 66 v.
12 A Guillem Frigola, batlle de la Bisbal. Faci satisfer a Bellhom Falcó, jueu de Girona,
el deute d'Amat Fuster de la Bisbal; el jueu, per manca de justícia, ha recorregut a la cort secular
i en Banyeres ha estat penyorat en un mul, 5 juliol 1328, f 150.
13 A Guillem Frigola, batlle de la Bisbal. Rebuda lletra seva sobre greuge de la cort de
Girona entorn del deute d'en Banyeres a un jueu, es desaprova la seva gestió, dijous després de
Sant Lluc (20-X) 1328, f 171v.

U-4
14
El bisbe firma rebut a Mosse Deuslocrega, jueu de Girona, i al seu fill Juceff
Deuslocrega, que havien estat veïns de la Bisbal, de 150 sous bar., donatiu dels jueus de la
Bisbal a l'inici del govern del prelat, 25 juny 1329, f 47v.

15 Als batlles de la bisbalia. El bisbe ha tret les empares sobre Mosse i Juceff
Deuslocrega, 25 juny 1329, f 47v.
U-6
16
Pere Fresolf, majordom del bisbe, a Bernat de Frigola, batlle de la Bisbal. L'oficial,
a instància de Jucef d'en Galús, jueu de Girona, el requereix de donar-li vi del cambrer del
monestir de Cruïlles que és a la Bisbal, a casa de Mosse Abraham, 5 juny 1338, f 50v-51.
17 <A1 batlle de la Bisbal>. Guillem Cebrià d'Ultramort diu haver-se obligat sota pena
de 10 sous a pagar un deute a Astruc Corea, jueu de la Bisbal, i després fou obligat a anar amb
el rei al Rosselló; no li exigeixi la pena, 2 setembre 1343, f 11 lv.
18 Al batlle de la Bisbal. S'expedeix guiatge a Juceff de Blanes, jueu de Girona, i a
Bonjhue (sic) de Blanes, jueu d'Ullastret, amb els seus béns, dimecres després de Santa Maria
de setembre (10-IX) 1343, f 115rv.
19 A Bernat ça Roca, regent la batllia de Rupià. Es comunica carta de Bernat d'Olzinelles,
tresorer reial, als oficials reials; el rei concedí pròrroga de tots els deutes, però la revocà a
instància dels jueus de Girona i Besalú; la pròrroga, però, es manté fins a nova ordre. Dijous
després de Tots Sants (6-XI) 1343, f 151.

20 Al batlle de la Bisbal. Sobresegui de l'enantament que es proposava de fer contra
Bernat Roquer de la Bisbal, per deute de tres mitgeres d'ordi a Juceff Bondia, jueu de la Bisbal,
atès que s'han entés extrajudicialment, dilluns després de Sant Martí (17-XÍ) 1343, f 161rv.
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U-7
21
Al jutge i al batlle de la Bisbal. Per part dels amics de Boniuhe i Bonadona, fills
pubills de Vidal Bonet, jueu de la Bisbal, que redactà en hebreu el seu testament i els donà per
tutor Bonastruc Bonet, germà de dit Vidal, i Bonet Vidal, fill del difunt i Dolça, esposa del
mateix s'ha presentat una petició. Atès que Bonastruc és mort i Bonet Vidal s'ha despreocupat
de l'afer, i atès que per dret romà un testament en hebreu no és vàlid, se'ls encarrega de donar als
orfes tutors idonis, 1 setembre 1339, f 5rv.
2 2 A en Roca, tinent del castell de Rupià. Simó Gallart, la seva esposa Berenguera i el
seu fill Dalmau han obligat a Ramon Miró, domer de Monells tots els fruits que reben a
Ultramort per satisfer els deutes pels que és excomunicada dita Berenguera, de 416 sous a
Mosse ç'Escola, jueu de Girona; li mana emparar els esmentats béns, 19 juliol 1341, f 52v.

23 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Bonaton Vidal, jueu de Girona, es querella
perquè li han emparat deutes que tenia a la Bisbal. Mana enviar els processos fets contra ell, 22
juliol 1342, f 63 i 64 v.
24 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. L'aljama dels jueus de Girona diu que els jueus
de la Bisbal no volen contribuir a les questies imposades pel rei, i han presentat una carta reial.
Mana que, si els secretaris de l'aljama de Girona ho sol·liciten, els forci a pagar, 12 octubre
1342, f65v.
25 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Bernat Roquer de la Bisbal exposa que volent
enantar contra ell per haver reclamat un deute de tres mitgeres de mill a Juceff Bondia, jueu de
la Bisbal; no l'enanti, dimecres abans de S. Nicolau (3-XII) 1343, f 73v-74.
26 Al batlle de la Bisbal. A instància d'Arnau de Campllong, mercader de Girona, forci
Abraham Estruch, jueu de la Bisbal, a pagar el deute que té, sense concedir-li pròrroga,
divendres abans de S. Nicolau (5-XII) 1343, f 76v-77.
27 Al batlle de la Bisbal. Mana continuar la causa de n'Affaman, jueu de la Bisbal contra
Berenguer Hualguer del mateix lloc, 26 gener 1344, f 113.
28 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Abraham Astruc, jueu de la Bisbal, diu que el
batlle de Girona, escrivint al batlle de la Bisbal a instància d'Astruc de Mercadell, jueu de
Girona, el requereix a fer pagar un deute de 120 sous de dit Abraham al dit Astruc, i l'ha
penyorat; revoqui la penyora, 10 març 1344, f 148rv.
29 Al jutge i el batlle de Rupià. Atès que Bernat de Brancós, Guillem Pere sastre i Pere
Ramon de Rupià, com a fermances de Pere Berenguer de Rupià són obligats a cert jueu i aquest
no els vol alliberar, obliguin el titular del deute a pagar, 23 març 1344, f 156; altra similar a
Bernat Roca, f 161.
30 A Guillem Pedrera, batlle d'Ullà. Tregui de la presó les persones pobres d'Ullà que hi
té preses a instància de jueus, fent que donin seguretats, "a honor de Déu i de la festa de
Pasqua", dimarts després de Rams (30-111) 1344, f 163v.
U-8
31
A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Bondia Zarach, jueu de la Bisbal, reclama a
mestre Molines, metge del lloc, 70 sous, valor de draps que li havia venut Pere Campanyes,
draper, dijous després de Cincogesma (27-V) 1344, f 41v.

32

A Bonanat de Santjoan, jutge del castell de la Bisbal. Se'l nomena assessor en la
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causa entre Astruc, fill d'Astruc Deuslocrega, jueu, i Berenguer Hualguer, 21 juliol 1344, f 90.

33 A Dalmau Gallart, batlle episcopal de Parlavà i Ultramort. Jucef de Blanes, jueu de
Girona, reclama un deute de 308 sous a Bernat Bessó, Bartomeu Garriga i Bernat Rahador de
Parlavà; els obligui a pagar, dijous ans de S. Maria d'agost (12-VIII) 1344, f 103.
34 A Guillem Pedrera, regent la batllia d'Ullà. Bonjuhà Cresques, jueu de Girona,
reclama un deute de Raimunda, vídua de Guillem de sa Font d'Ullà, dijous després de la Santa
Creu de setembre (16-IX) 1344, f 116.
35 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Pere de Cardonets, recaptador de les talles de
jueus a Girona, a instància de Bonjuhà Cresques, Belshom Escapat, Astruc Bedoç i Bellhom
Falcó, secretaris de l'aljama de Girona, assenyala que els jueus de la Bisbal, no contribueixen;
els obligui, dissabte després de Sant Martí (13-XI) 1344, f 157.
3 6 A Bernat sa Roca, batlle de Rupià. Bellhom Falcó, jueu de Girona, reclama de Pere
Ponchs de Rupià 27 lliures i de Berenguer de Candell, 46 sous; els obligui a pagar, dimarts
després de sant Martí (16-XI)1344, f 157v-158.

U-9
37 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Juceff Bondia, jueu veí de la Bisbal, es queixa que
el tenen sota manlleuta per deutes. No li tingui si a l'escriptura de debitori no hi consta
explícitament, dimecres abans de S. Gregori (9-III) 1345, f 14.
38 Al batlle de la Bisbal. Mana revocar una crida feta a fi que cap revenedor revengui
peix. A més, executi n'Affaman jueu perquè pagui els deutes a l'aljama de Girona, dimecres
després de S. Maria d'agost (17-VIII) 1345, f 69v.
3 9 Als clergues de Rupià. Samuel Atzay, jueu de Girona, es querella contra Bernat de
Roca, regent del castell de Rupià per no haver executat els béns d'Arnau de Font; intimin
monitòria d'excomunió, 8 desembre 1345, f 134v.

40 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Mana suspendre l'execució que ha disposat la cort de
la Bisbal a instància d'Isaac Vides, jueu de la Bisbal, dimecres abans d'Epifania (5-1) 1346, f
149, c f f l5 5 .
4 1 A Bernat Frigola. De part de Pere Cardonets s'han de fer pagar als jueus de la Bisbal
les següents quantitats a l'aljama de Girona: n'Affaman, 1.200 sous; Bonet Vidal, 1.000 sous;
Isaac Bellshom, 200 sous; Jucef, germà de l'anterior, 45 sous; Bonjuan, germà de l'anterior, 45
sous; Mosse David, 20 sous; Isaac Vides 30 sous; Vidal Ravaia i en Mayr, germà seu, 30 sous;
Bonató, 30 sous. Els executi, dimarts després d'Epifania (11 -I) 1346, f 150v-151. L'ordre fou
suspesa, f 153rv, però s'impedí que els jueus elegissin síndics, f 154.

42 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Faci guiatge als jueus de la Bisbal per Girona
fins a diumenge <per pagar quantitats que deuen a l'aljama>, dimarts abans de S. Vicenç (181) 1346, f 159.
43 A Bernat Frigola. Els jueus de la Bisbal tenen privilegi reial de no ser penyorats per
tributs reials; el faci complir, 26 gener 1346, f 169.
44 Als clergues d'Ultramont. Mosse Abraham i Duran Abraham, jueus de Girona, es
querellen que Dalmau Gallart d'Ultramort no executa Ponç Ferrer d'Ultramort; intimin
monitòria d'excomunió, 31 gener 1346, f 171v.
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45 Al batlle de la Bisbal. Isaac Vides, jueu de la Bisbal, assegura que Elicsèn, vídua
d'Arnau Bofill de la Bisbal, li llogà una casa on ell fa vi; ara li demana de deixar-la. Atès que els
jueus tarden més a tenir fet el vi que no els cristians, li prorrogui el termini, dimarts després de
la Candelera (7-II) 1346, f 173rv.
46 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Jaume de Monell, jurista, té comissió d'inquirir
sobre oficials reials, i li ha donat el rei de salari 10 sous sobre la col·lecta de l'aljama dels jueus
de Girona. Toca pagar als jueus de la Bisbal 120 sous; disposi que Francesc Ballester i el jueu
que ell elegeixi facin la taxa, 8 març 1346, f 186rv.
U-10
47 Al batlle de la Bisbal. Sobresegui d'obligar els jueus de la Bisbal a pagar talles,
dijous darrer de març (30-111) 1346, f 4v.
48 A en Frigola. Els jueus de la Bisbal deuen a Jaume des Monell, jurista comissionat
reial, 72 sous. Obligui a pagar i els intimi ordre de comparèixer davant Ramon de Totzó,
governador de Girona, 17 maig 1346, f 42v; la citació s'anul.là, f 47.
49 A en Frigola. El bisbe ha fet remissió a Ramon de Malver de la Bisbal, que de nit
prengué redortes de sarments i llenya de l'escola dels jueus de la Bisbal i ho cremà al cementiri,
9 agost 1346, f 84v-85.
50 Als clergues de la Bisbal. David Jucef, jueu de Girona, es querella contra Pere Miró
i Francesc Cornill, de la Bisbal, per deutes; intimin monitòria, 25 agost 1346, f 94v-95. Altra
lletra semblant contra el batlle s'expedí a instància d'Astruc Salomó de Bellcaire, jueu de
Girona creditor de Francesc Cornill.
51 A Bernat sa Frigola, batlle de la Bisbal. A instància de la viuda d'Arnau de Blanes ha
perdonat Pere des Cals i Ramon sa Riera de la Bisbal, d'haver tret llenya de l'escola dels jueus
de la Bisbal, dilluns primer de setembre (4-IX) 1346, f lOOv-lOl.
5 2 Als clergues de Rupià. Samuel Asday jueu de Girona, reclama contra Bernat de
Roca, regent la batllia, per no haver executat un deutor seu; li intimin monitòria, 27 octubre
1346, f 125.
5 3 A Mayr Ravaya, Vidal Ravaya i Abraam i Isaac Rabay, jueus de la Bisbal, els prega
donin moratòria per les quantitats que se'ls deuen sobre el mas que fou de Guillem Ferrer de
Rupià, divendres abans de Santa Caterina (24-XI) 1346, f 137v-138.

54 Al batlle de la Bisbal. Pere des Monar de la Bisbal es queixa que, per pagar a Vidal
Bonet, jueu de la Bisbal, s'ha venut una feixa de terra a preu molt baix; la faci valorar pel jutge,
dimecres després de Sant Nicolau (13-XII) 1346, f 144.
55 A Pere de Puig, jurista de Figueres. Comissió per jutjar la causa d'apel.lació d'Astruc
Deuslocrega, jueu de Girona, contra Nicolaua, esposa de Pere Maruny de la Bisbal, 29
desembre 1346, f 155v.
56 Al batlle de la Bisbal. Els jueus de la Bisbal demanen prevenir injúries durant la
setmana santa; posi guardes si cal, dilluns abans de S. Benet (19-111) 1347, f 185.
U - ll
57

Al batlle d'Ullà. Francesc Vanoer dit Exameniç diu ser fermança d'un deute de Joan
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Ullà a Bonjuhan Cresques, jueu de Girona, i ha pagat 20 sous; li faci justícia, dijous després de
Cincogesma (24-V) 1347, f 25.
5 8 A Bernat ça Frigola. Mosse Abraham, jueu de Girona veí de la Bisbal, es querella que
el batlle no el deixa recórrer a altre tribunal i que l'ha penyorat per un deute de Gualta.
Sobresegui de vendre les penyores, dijous primer de juliol (5-VII) 1347, f 43v.

59 A en Frigola. Certs jueus de la Bisbal es queixen que alguns d'ells han passat a viure
a Vulpellac i no se'ls deixa treure els béns de les cases on habitaven; les hi desclavi, dimecres
abans de S. Magdalena (18-VII) 1347, f 49v, reiterada f 53v-54.
60 A Bernat Frigola. Es prorroga als veïns de la Bisbal la moratòria per satisfer deutes a
jueus, dissabte després de Sant Bartomeu (25-VIII) 1347, f 65.
61 A Pere de Puig, jurista de Figueres. Comissió de judicar l'apel·lació de Bonjuhan
Cresques, jueu de Girona, contra Pere Pellicer de la Bisbal, 28 setembre 1347, f 82.
62 Al batlle de la Bisbal. Pere de Cardonets vol obligar els jueus de la Bisbal a pagar la
part que els toca de contribució reial de l'aljama de Girona. Faci guiatge als que han d'anar a
Girona a negociar, i obligui els altres a pagar, 6 novembre 1347, f 105v-106.
63 A Ramon de Campllong, clergue i jurista. Vidal Bonet, cosí de Bonastruga, filla de
Bonastruc Bonet i jueu de la Bisbal, i Bonastruc Ferrer fill de cosí germà de dita Bonastruga,
supliquen, a causa de controvèrsia familiar sobre l'oportunitat de casar-la, l'arbitratge de dit
Campllong. Se'l comissiona per donar-lo, 10 desembre 1347, f 126; se li suspèn la comissió, f
128 v; es comissiona el batlle de la Bisbal per segrestar Bonastruga, f 129.
64 A Bernat Frigola. Bonastruc Ferrer, jueu de Besalú, i Jucef Vidal, jueu de Vic, i
Bonet Vidal de la Bisbal acorden que Bonastruga, filla de Bonastruc Bonet difunt, que fou
segrestada en poder d'Isaac Belshom, jueu de la Bisbal, sigui lliurada en poder del dit Bonet
Vidal, dijous ans de S. Tomàs (20-XII) 1347, f 131.
65 A Bernat Frigola. Per lletra de novembre manà que forcés jueus de la Bisbal a pagar
allò que requeria Pere de Cardonets, porter reial. Han justificat les seves raons Bonet Vidal,
Bonjuhà Vidal, Abraam Astruc, Isaac Belshom de Blanes, Mosse David, Astruch Samuel,
Jacob Bonjuhà i Vidal Bonet; no els enanti, dijous ans de la Candelera (31-1) 1348, f 147.
6 6 A Bonanat de Santjoan, jutge, i Bernat sa Roca, tinent del castell de Rupià. Miquel
Martí de Parlavà i Valent des Pere, d'Ultramort, es queixen que a instància de certs jueus de
Girona s'han pres penyores de bestiar que tenen en comanda; es revoqui la marca posada, dijous
després de S. Maria de març (27-111) 1348, U -ll, plec sòlt, f 31.

67 Al jutge de la Bisbal. Vidal Bonet i Isach de Blanes, jueus de la Bisbal, han manllevat
10 lliures i diuen que per pagar-les s'havia de fer talla. Compel.leixi els altres jueus a contribuirhi, 31 març 1348, U -ll, plec solt, f 34.
U-12
6 8 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Bonanat de Llémena , draper de Girona, diu que
Jucef Issach de Monells, en Bonet Vidal, en Vidal Bonet, Bonjuhà de Blanes i Mosse David,
jueus difunts de la Bisbal, li devien diners. Obligui els hereus a pagar, dissabte ans del Ram (4IV) 1349, f87rv.

69 A en Frigola. No enanti Jacob Bonjuhà, jueu de la Bisbal, dimecres ans de Sant Feliu
(29-VII) 1349, f l l l v.
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70 Als clergues de Parlavà. Pere de na Pou, batlle de Parlavà és excomunicat públic de
temps, per querella de Goigs, hereva en part del seu germà, Mosse Jucef jueu, i de Salomó Isaac
que té donació de Bonadona, germana i hereva, en altra part; li intimin monitòria de pagar a dit
Salomó Isaac sota pena de 200 sous, 14 agost 1349, f 122.
7 1 El bisbe fa guiatge a Bonastruc Isaac, jueu de Castelló, i a la seva esposa Dolça, per
estar a la Bisbal, 7 setembre 1349, f 122v.

U-14
7 2 <A1 batlle de la Bisbal>. Deslliuri Aster, muller d'Abraham Juceff, jueu de la Bisbal,
de la presó on ha estat posada per pena incorreguda per dit Abraham, i retorni les penyores, a
condició que els dos abandonin la vila, dimarts després de Sant Gregori (17-111) 1349, f 63.

73 Al batlle de la Bisbal. A instància d'Abraham Astruch, jueu de la Bisbal, administra
dor de les seves filles, Alta, Bonafilla i Bebura, es faci pregó que es vendran certes penyores,
divendres abans de S. Maties (20-11) 1349, f 120.
U-15
74 A Bernat ça Frigola. Atès que certs homes de la Bisbal diuen voler anar a Sardenya
amb els que hi envia el rei, els doni manlleuta. "E si per ventura per pahor de deutes de jueus en
que sien obligats se acorden ho.s volen acordar d.anar e absentar.se en Cerdenya, volem que
sien sustenguts per la cort nostra de pagar com mils fer se puga, sens gran periudici dels jueus
lurs creedors", dimarts primer d'octubre (6-X) 1349, f 5. Similars s'expediren als batlles de
Rupià, Bàscara, Ullà i Crespià-Dosquers.
75 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Jacob Bonjuhà és obligat a l'aljama de Girona,
segons afirma en Saltell, secretari d'aljama, en 50 sous, i altres 10 els deu a Abraham Juceff,
jueu de Girona. Els obligui a pagar, dilluns abans de S. Lluc (12-X) 1349, f 9v.
76 A Bernat Frigola. El bisbe té sota manlleuta Joan Riera, clergue que ha firmat dret en
poder del mateix bisbe a favor d'Isaac Bonafé, jueu de Girona. A instància de dit jueu no enanti
contra el clergue, divendres ans de S. Andreu (27-XI) 1349, f 37rv.
77 A Bernat ça Frigola, batlle de la Bisbal. Els secretaris de l'aljama de Girona
assenyalen que, entre els jueus de la Bisbal deuen a la questia reial Affaman 400 sous, M<a>ir
Ravaya 130 sous i Bonjuhà Vidal, 120; els obligui a pagar, 2 juliol 1349, f 56.
78 A Bernat Frigola. Pere Janer, cambrer reial, ha taxat els jueus de la Bisbal a contribuir
amb l'aliama de Girona segons la nota que se li adjunta; obligui a pagar, diumenge després de
Sant Martí (15-XI) 1349, f 115v.
79 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Reitarant ordre als jueus de la Bisbal de pagar
la quantitat deguda a l'aljama de Girona, li mana requerir-los assignant-los un termini, dimarts
després de S. Nicolau (8-XII) 1349, f 186v.
80 Al batlle de la Bisbal. Es dóna guiatge a Salamó sa Torra, jueu que ara està a Girona,
per poder concordar amb dit batlle, divendres ans de S. Llúcia (11 -XII) 1349, f 188.
U-16
81 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Astruc Deuslocrega i Bonjuhà Vidal, jueus de
la Bisbal, s'obligaren sota pena de 15 lliures a posar en mà de dit batlle Rouen ç'Escola, jueu de
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Girona pel dret de Mosse ç'Escola, pare de dit Rouen, sobre certa vinya de Fonteta; cancel·li
l'obligació, 12 abril 1350, f 32v.

82 Al batlle de la Bisbal. Lliuri els diners haguts de la vinya que fou de Guillem
Hualguer de Fonteta, comprada per Guillem Ribot a Rouen ç'Escola, fill i hereu de Mosse
ç'Escola, jueu de Girona, que tenia cessió de la mateixa, a dit Rouen, que ha venut legalment,
4 juny 1350, f 202.
8 3 Al batlle de la Bisbal. No executi els deutors de Duran Abraham i Abraham Maimó,
jueus de Girona, i revoqui els procediments, 4 juny 1350, f 202rv.

U-17
84 A Marc de Puig, regent la batllia d'Ullà. El bisbe remet a Galeàs Arnau, d'Ullà, la
injúria contra Benvenist, jueu de Castelló, 8 setembre 1350, f 4v.
85 A en Frigola, batlle de la Bisbal. A instància d'Astruch Isaac, jueu, mani na Bohura
Juià que pagui deute o bé posi ostatge a casa de Bonjuhà Vidal o d'en Ravaya de la Bisbal, 28
febrer 1351, f 64.
8 6 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Amb acord d'Abraham Saig de Girona, procurador
d'Affaman, jueu de Girona, s'ha prorrogat a Pere de Cals i al seu fill Pere de no tenir un ostatge
per a dit Affaman, fins a 1 d'agost, 11 maig 1351, f 92v.

87 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. A instància d'Abraham Jucef, jueu, posi pena a
en Jacoet, jueu de la Bisbal, a fi que comparegui dilluns a Girona, i li clavi la porta dissabte ans
de S. Tomàs (18-XII) 1350, f 121.
8 8 Al batlle de la Bisbal. Suspengui l'execució contra Mosse des Far, jueu de la Bisbal,
dimecres ans de S. Lluc (13-X) 1350, f 132.

89 Als clergues de Monells. Llicència d'absoldre tretze dones de les que es dona el nom,
excomunicades per haver ajudat la dona a mestre Duran, jueu que habitava a Monells, i tres
d'elles alletaren el seu fill, 23 febrer 1351, f 190.
U-18
90 A Duran Abraham i Abraham Astruc, jueus de Girona. Havent-hi qüestió entre
Bonastruc Isaac, jueu de Castelló i Belaura, vídua de Bonet Vidal, jueu de la Bisbal, els
comissiona per resoldre "per via del dret nostre, o hebraic o composició", 25 maig 1351, f 8.
91 El bisbe dóna guiatge a Astruc Deuslocrega, Duran Abram, Abram Maimó i Salomó
ça Torra, jueus de Girona, per anar a la Bisbal, 22 abril 1351, f 88v.

92 Al batlle de la Bisbal. Belaura, vídua de Bonet Vidal, jueu de la Bisbal, tutor que fou
de Bonet Bonastruch del mateix lloc, reclama 30 lliures que aquest deu del compte de la tutoria,
i que han estat objecte de cessions a d'altres jueus que s'enumeren, 9 maig 1351, f 90rv.
93 A en Frigola. En Duran, jueu de Girona, reclama a Brunissendis, vídua d'Arnau Amat
de la Bisbal, un deute del seu fill, Jaume Amat; li prorrogui el termini, 3 setembre 1351, f 140v.
S'escriví a Guillem Pons, notari de la Bisbal, que cerqués el reconeixement fet per en Mosse,
jueu de Girona, a favor de dit Jaume, ibid.
94 A tots els oficials. El bisbe relaxa a Jacob Bonjuhà, jueu de la Bisbal, les ferradures
que prengué a Parlavà a instància d'Abraham Jucef, jueu de Girona, 6 octubre 1351, f 151 v.
22

JOSEP M. MARQUÈS

11

U-19
95 A Bernat Frigola. Belaura, vídua de Bonet Vidal, jueu de la Bisbal, és obligada a tenir
ostatges a Vulpellac. El bisbe, però, no ho vol, i mana que no els hi tingui, 9 juny 1350, f 6.
S'insistí, no obstant, que pagués un deute a Jucef Vidal, jueu de Vic, f 17.
96 A Marc de Puig, regent la batllia d'Ullà. Desempari els esplets emparats a Joan Ullà,
d'Ullà, a instància d'un jueu de Castelló, per fermança feta a Ramon Bonet, difunt d'Ullà,
dimarts després de S. Maria d'agost (17-VIII) 1350, f 29v.
97 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Belaura, vídua de Bonet Vidal, jueu de la
Bisbal, diu que Abraham, fill de Benvenguda jueva de Girona, se li presentà per tractar
matrimoni entre ella i Affaman, jueu de la Bisbal, i per això li féu donar en capítols
matrimonials 500 sous rebuts en préstec de Jaume Beuda, familiar seu; ara, però, Belaura vol
anul.lar l'escriptura; faci justícia sumària, dijous ans de Nadal (22-XII) 1351, f 59v.
98 A Guillem Pedrera, regent la batllia d'Ullà. Nicolau Mir d'Ullà fou fermança de
Berenguer Esteve d'Ullà per un deute a Estruch Bonanasch, jueu de Torroella de Montgrí; ara
el jueu dit vol prendre la seva persona; no l'enanti, 21 gener 1352, f 77v.
99 Al batlle de la Bisbal. A súplica d'Abraham Jucef, jueu de Girona, en causa contra
Belaura, vídua de Bonet Vidal, jueu de la Bisbal, faci justícia, 24 gener 1352, f 87v; es donà
també guiatge a dit Abraham, f 88.
1 0 0 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. No es subhasti la fàbrega junt amb el mas
Hualguer de la Bisbal, perquè no és annexa al mas. I faci donar seguretat a Naaman, dit Astruc
Deuslocrega, jueu de la Bisbal, de part de les persones que l'amenacen, dimecres després de
Sant Lluc (26-X) 1351, f 176.
101 Al batlle i jutge de la Bisbal. Suplica Dolça, germana de Bonastruc Isaac, jueu
difunt de la Bisbal, que Jucef Bellhom, tutor dels fills d'Isaac Bellhom i Vidal de Blanes,
procuradors dels mateixos, li tornin dos llibres, un titulat Caçuí i l'altre Hummas, que havien
estat de Bonet Bonastruc, jueu difunt de la Bisbal del que ella és hereu; faci justícia, 14
novembre 1351, f 193.

U-20
1 0 2 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Mana forçar els jueus de la Bisbal Bonjuhà Vidal
per 36 sous, Maïr Ravaía (36 s) Estruch Belshom (24 s), Belaura (80 s) i Bonastruch Isaac (160)
per les quantitats que han de satisfer a Bernat Gich, comissionat de la reina, per la part que els
toca de l'aljama de Girona, 16 juny 1352, f 116.

103 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Es revoca l'ordre de forçar Abram Jucef, jueu
de Girona a pagar un deute a Pere d'Hostoles de Girona, ja que el deute no subsisteix, 25
octubre 1352, f 179.

U-21
104

El bisbe fa guiatge a Abram Jucef jueu, 4 setembre 1352, f 113.

105 Al batlle de Rupià. Maimó Ravaya, jueu de la Bisbal, reclama a Berenguera, vídua
de Pere Maçot d'Ultramort, 120 sous, per haver estat dit Maçot fermança; faci justícia,
divendres després de Pasqua (27-111) 1353, f 188v-189.
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106 A Bernat ça Frigola. A súplica dels jueus de la Bisbal, previngui que ningú els
injurii durant la setmana santa, i posi pena de 500 sous als que ho fessin, dilluns després del
Ram (18-111) 1353, f 229.
U-22
107 Al batlle de Rupià. Juceff Bellshom, jueu de la Bisbal, reclama deutes de Simó de
Solers de Rupià; el forci a pagar 17 maig 1353, f 22v.
108 A en Frigola. Astruc Deuslocrega, Abraam Astruch, Mayr Ravaya i Bonjuhà Vidal,
jueus de la Bisbal, diuen que abans de les mortaldats vengueren a Pere Vidal del Roquet 100
sous de violari, amb promesa de tenir ostatges dins l'escola dels jueus de la Bisbal, que era
millor que no ara, que és un alberg deshabitat, i demanen poder-los tenir dins el mur de la
Bisbal. Informi si poden haver-hi ostatges, 19 juliol 1353, f 81.
109 Als clergues d'Ultramort. Citin Berenguera, vídua de Pere Maçot, per un deute que
reclama Mayr Ravaya, jueu de la Bisbal, 24 juliol 1353, f 83v.
1 1 0 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Romeu Reynés, fuster de Girona, junt amb altres
i Abram jueu, manobre de Girona, obraren en una casa d'Abram Gambay, jueu de Girona ara
veí de la Bisbal, per valor de 18 sous; obligui a pagar, 30 setembre 1353, f 108.
111 A en Frigola. Salomó Issac, jueu de Girona, reclama deute de 230 sous a Francesc
Corneli de la Bisbal; l'executi, 8 novembre 1353, f 114.
1 1 2 A en Frigola. Els collidors de col·lectes de jueus per al rei reclamen a Mayr Ravaya
150 sous; a Bonjuhà Vidal, 135 sous, als marmessors d'Astruch Belshom, 106 sous, a Abraham
Maymó, 505 sous; a Affaman, 545 sous; a Belaura, 80 sous; a Abraham Astruch, 127 sous; els
executi, 13 novembre 1353, f 116; cf f 121 v, els jueus composaren amb els recaptadors.

113 Al batlle de la Bisbal. De part del recaptador dels jueus, faci pagar 150 sous a
Belaura, jueva de la Bisbal. Dijous ans de Sant Tomàs (19-XII) 1353, f 177v.
114 A en Frigola, batlle de la Bisbal. A requesta de Bernat Guich, ciutadà de Girona
col·lector dels jueus faci pagar a Mayr Ravaya 35 sous, a Bonjuhà Vidal, 30, a la muller
d'Astruch Belshom, 15 i a na Belaura, 150, dijous després de S. Vicenç (24-1) 1354, f 186v.
U-23
115 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Obligui a pagar al col·lector dels jueus 320 sous a
Afaman, 52 a Mayr Ravaya, 40 a Bonjuhà Vidal, 15 a na Belaura, 20 sous a Bonastruch Isaach,
30 sous a l'esposa de Bonastruch Belshom i 10 sous a en Vides Manafem, 4 juny 1354, f 43.
116 A Guillem Pedrera, batlle d'Ullà. Bernat Navató, com a fermança de Pere Narbonés,
clergue de Torroella, pagà a Astruch Bonanasch, jueu de Torroella de Montgrí 91 sous; forci a
Marc de Puig a pagar la seva part de la fermançà, 3 juny 1354, f 85.
U-24
117 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Forci els jueus a pagar; Mayr Ravaya, 78 sous;
Bonjuhà Vidal, 72 sous; la muller d'Astruch Belshom, 38 sous; Abraham Astruch, 54 sous;
Belaura, 15 sous; Vides Menahem, 15 sous, 17 juliol 1354, f 13v-14.
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118 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Abraham Astruch, Mahir Ravaya i Bonjuhà Vidal
han proposat que abans de les mortalitats vengueren un violari de 100 sous a Pere Vidal,
clergue de Rupià a fi de finançar la controvèrsia que tenien amb l'aljama de Girona, i ara són
sols quatre jueus en aquest violari; obligui a contribuir els hereus dels que firmaren, 23 juliol
1354, f 59.
119 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Astruc Deuslocrega, jueu de Girona, deu a
Alemany Vives d'Ullastret i a Pere Mallol de la Bisbal pensions d'un violari; se li remet la pena,
16 agost 1354, f 70v.
120 A en Frigola. Alemany Vives, abans veí d'Ullastret, ha amenaçat certs jueus de la
Bisbal; li faci donar seguretats o bé el tingui pres, 16 agost 1354, f 71.
U-25
121 A en Frigola. Faci manament que ningú tiri pedres als jueus de la Bisbal per
setmana santa, 21 març 1354, f 8v.
122 Al jutge d'Ullà. Sentencïi de pla sobre fermances del deute de Pere Narbonés a
Astruch Bonanasch, jueu de Torroella de Montgrí, 17 juny 1354, f 51.
123 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Forci Astruc Deuslocrega, dit Affaman, Mayr
Ravaya i Abram Gambay, jueus de la Bisbal, a pactar amb Felip de Palau, clergue, sobre la
carta que ha conseguit de l'infant a favor de jueus i altres de la Bisbal, 15 gener 1355, f 89v.
124 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. A súplica d'Abraam Astruch, jueu de la
Bisbal, es fa guiatge a Vidal Astruch, Momet Astruch i Nicach Mayr, jueus de Castelló, i
Salomó Isaac, jueu de Girona, que han d'acudir a la Bisbal, dijous ans de S. Tomàs (18-XII)
1354, f 129.
125 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Belaura, vídua d'en Bonetó, jueu de la Bisbal,
reclama un deute de 50 sous a Ermesenda, vídua de Bernat Isarn de Canapost; essent ja pagat,
faci fer escriptura, 21 març 1355, f 228.
126 A Bernat Frigola. Faci guardar bé els jueus de la Bisbal durant la Setmana Santa, 31
març 1355, f 232v.
U-27
127 Al batlle de Parlavà. Forci Dalmau Guillem, de Parlavà, a pagar un deute a Bellhom
Bonjuhà, fill de Bonjuhà de Blanes, jueu de Girona, 4 novembre 1355, f 28v.
U-28
128 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Ordre de fer pagar a Bernat Gich, ciutadà de
Girona, pels jueus de la Bisbal les següents quantitats: Mayr Ravaya, 26 sous; Bonjuhà Vidal,
100 sous; Bonastruch Issac, 210 sous; Belaura, 50 i l'hereu d'Issac Bellshom, 100, 11 març
1356, f30v.
U-29
129 Al batlle de la Bisbal. Guiatge per a Astruch Deuslocrega dit Affaman, jueu que va
a la Bisbal, 26 agost 1356, f 154.
25

14

JUEUS DEL BAIX EMPORDÀ A LES LLETRES EPISCOPALS, 1326-1385

U-30
130 A Guillem Boet, lloctinent de batlle d'Ullà. Raimunda, viuda de Guillem sa Font,
devia 68 sous a en Jucef, jueu de Torroella, i els pagà; ara Momet, fill de Jucef els reclama de
nou. Faci certificar a Guillem Pedrera el pagament, 19 gener 135.
U-32
131 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Faci justícia a Belaura contra Mayr Ravaya, jueu
de la Bisbal, 30 gener 1358, f 222; cf f 248.
U-37
132 Ordre de pagar a Isaac Duran, jueu metge de la Bisbal, els serveis prestats al
sagristà de Sant Iscle d'Empordà, 19 març 1360, f 184v.
U-38
133 A Bernat Margarit, dispeser del duc <de G ironax Sabent que es proposa de forçar
jueus de la Bisbal i Perelada per raó del fogatge, prega que no ho faci, 7 juny 1360, f 77; en
sentit semblant s'escriu a Guillem Bernat de Perles, majordom del bisbe, f 77.
134 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Intervingui en la querella de n'Içach Ravaya i
Mayr Ravaya, jueus, contra Belaura, jueva del mateix lloc, 12 agost 1360, f 177.
U-39
135 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Ja que Issach Escuies, jueu de Girona de la família
del bisbe, ha d'anar a la Bisbal, es prega el batlle d'ajudar-lo en els seus afers, 3 febrer 1361, f
119v.
U-40
136 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Astruch Deuslocrega, dit Affaman Abraam, es
querella contra Astruch i Bonjuhà Vidal, que abans de les mortaldats passades féu gestions
prop del rei sobre la contribució dels jueus de la Bisbal a l'aljama de Girona i s'endeutà; li
paguin pensions de violari, 11 març 1361, f 91v-92.
137 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Es tramet una súplica d'Affaman, Abram Astruch
i Bonjuhà Vidal, jueus de la Bisbal; procedeixi segons justícia, 12 abril 1361, f 74.
U-41
1 3 8 <A1 batlle de la Bisbalx A instància de Ramon Marrachi, llevador reial de les talles
de l'aljama, Astruch Deuslocrega dit Affaman i el seu fill Mosse, jueus de la Bisbal, han estat
condemnats, per un arbitratge de Bonet Belshom i Jucef Isach, a pagar, d'una part 1.000 sous,
i d'altra, 1.400; els executi, 1 juny 1361, f 9rv.

U-43
139 Al batlle d'Ullà. A petició d'Astruc Lobel Gracià, jueu de Girona, forci Guillem
Negre d'Ullà, que ha estat marcat per la cort de Girona, 15 desembre 1361, f 59rv.
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140 A en Frigola, batlle de la Bisbal. Cerqui les escriptures de quantitats pagades per en
Guillem Banyuls a diversos jueus, 10 desembre 1361, f 63.
141 A Jordà d'Abellars, lloctinent de batlle de Rupià. No procedeixi contra Pere Ferrer
de Rupià a instància de Bonjuhà Vidal, jueu de la Bisbal, 7 febrer 1362, f 118.
142 A Bernat Pedrera, batlle d'Ullà. Lobell Gracià, jueu de Girona, reclama un deute de
Guillem Negre d'Ullà, i el batlle no ha actuat; l'obligui, 8 febrer 1362, f 163v-164.
U-46
143

A Bernat sa Roca, castlà de Rupià. A instància d'Astruc Rouen, jueu de Girona, el
sotsveguer ha jutjat marca contra homes de la bisbalia perquè el batlle d'Ultramort no ha volgut
obligar Pere Guerau d'Ultramort a pagar 45 sous d'un deute, 148 d'un altre i 205 d'un tercer;
obligui el batlle d'Ultramort a procedir, 29 desembre 1362, f 54v.

U-49
144

Es revoca la marca jutjada per la cort de la Bisbal contra Ramon Figueres de Sant
Sadurní a instància de Steron, muller de Mestre Duran, jueu de la Bisbal, per deute de 136 sous
a Astruga, esposa d'Isaac Ravaia, 7 juliol 1363, f 26v.

U-50
145

A Joan Ferràndiz de Falces, procurador general del bisbe. Isaac Ravaya, fill de
Mosse Ravaya jueu, ha fet composició amb el bisbe; li cancel·li l'obligació pendent, 1 gener
1364, f 47.

146 A Joan Ferràndiz de Falces, procurador general del bisbe, al batlle de Parlavà. A
requesta d'Abraham Ravaya, jueu de Girona, ha estat presentada al bisbe requisitòria per un
deute de 350 sous del jutge ordinari de Girona contra el batlle per no voler forçar Ramon Bassa
de Madremanya, que s'ha traslladat a viure a Parlavà; l'obligui, 6 març 1364, f 61v.
147 Al batlle d'Ullà. Ha estat posada marca pel jutge ordinari de Girona contra Bernat
Boet a requesta de Bonastruc Isaac, jueu de Girona; l'obligui a pagar, 27 febrer 1364, f 77.
148 A Pere Pagès, batlle de Rupià. El veguer de Girona vol que obligui Bartomeu ses
Planes de Rupià a pagar 60 sous a Astruch Mercadell, jueu, 2 desembre 1364, f 112.
149

Guiatge a Rouen ç'Escola, jueu, dins el terme del castell de la Bisbal, 4 gener 1365,

f 155v.

150 Guiatge a favor d'Isaac Vidal Ravaya, jueu de la Bisbal, veí de Peratallada, per estar
dins la Bisbal, culpat de brega amb Maimó Bonet, jueu de la Bisbal, 20 març 1365, f 179.
U-51
151

A Bernat Torroella, batlle d'Ullà. Per culpa seva s'ha posat marca contra els homes
d'Ullà perquè no ha volgut forçar Bernat Boet a pagar un deute de 100 sous a Bonastruc Isach,
jueu de Girona; els pagui en el termini de 6 dies, 17 juliol 1364, f 30v.

U-52
152

Guiatge a favor d'Astruc Deuslocrega alias Affaman i Bonjuhan Vidal, jueus de
Peratallada, per a totes les viles de la bisbalia, 3 febrer 1365, f lOv.
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U-53
153 A Guillem Banyils, notari de la Bisbal. Vidal Bonet, jueu fill de na Belaura de la
Bisbal, s'imposà pena de 100 sous per no jugar; havent demanat que se li cancel·li, el bisbe hi
accedeix, 25 octubre 1364, f 27.
154 Als batlles de la Bisbal, Ullà i Ultramort. Es restitueixi a Andreu Vila, de la Bisbal,
una mula que fou venuda per execució com a fermança, a instància de Bonastruc Isaac jueu de
Girona i Abraham Isaac, 21 novembre 1364, f 63.
U-56
155 A Joan Resta, batlle d'Ullastret. No podia posar pena a Pere Rupià, veí de
Matajudaica, a requesta de Bellhom, jueu de Peratallada, per no tenir-hi jurisdicció, 2 maig
1367, f 186v.
U-57
156 Guiatge a favor de Salomó Astruc sa Torra, jueu de la Bisbal, i dels seus béns, dins
de la bisbalia, 7 març 1368, f 23v.
157 A Bernat Frigola, batlle de la Bisbal. Astruch Deuslocrega i Abraham Estruch,
jueus de la Bisbal, Mosse Abraham, Isaac de Blanes, Mosse David, Vidal Bonet David, jueus
de Camprodon, Isaac Vides, Vidal Revaya, Jucef Isaac, Maar Revaya, Astruch Samuel,
Astruch David, Jucef Bondia, Bonet fill de Bonastruc Bonet i Abraham Vidal, jueus de la
Bisbal, amb data de primer de febrer de 1365, vengueren un violari de 100 sous anuals a Pere
Vidal de Candell, de Rupià. Per cada paga endarrerida prometeren posar ostatge al pati de la
casa on hi ha l'escola dels jueus de la Bisbal. Deuen actualment més de 2.000 sous; els executi,
a sol.licitut de Caterina, esposa de Bernat Marquès de Monells, 21 març 1368, f 33v-34.
1 5 8 A Bernat Frigola. Tregui de la presó de la Bisbal Vidal Bonet, jueu de la Bisbal, que
hi és per deute a Isaac Duran, jueu del mateix lloc, però el tingui a disposició del jutge, 30 març
1368, f 36.

159 A En Ferrer de Rupià. Berenguer de Brancós, de Rupià, es querella perquè la cort
de Peratallada intenta emparar-lo a instància de Bonjuan Vidal, jueu de Peratallada; el defensin,
2 agost 1368, f 150.
U-58
160 Al batlle d'Ultramort. El veguer de Girona ha posat marca contra certs súbdits del
bisbe a instància de Bonastruc Isaac, jueu de Girona, hereu d'Astruc, també jueu de Girona;
executi Arnau Antoni, d'Ultramort, 20 octubre 1367, f 63v.
161 Al batlle d'Ullà. Executi la carta de Francesc de Montanyans, veguer de Girona, que
ordena a Joan Ullà i Domènec de Santjoan d'avenir-se amb Salomó Astruc Mercadell, jueu de
Girona, que els ha fet adjudicar una marca, 3 agost 1368, f 78.
162 El lloctinent del veguer de Girona Francesc de Montanyans demana al bisbe
permeti d'executar marca imposada a instància de Maimó Abraham i la seva esposa Ester, jueus
de Girona, contra el batlle de Rupià, Pere Pagès, que no obligà Bernat Senpol, de Rupià, per
deute de 25 sous, 4 setembre 1368, f 80v-81, amb la corresponent carta a dit batlle, f 82.
163

A Pere Pagès, batlle de Rupià. A instància de Salvador Amalric, fermança, obligui
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Berenguer de Brancós, de Rupià, a pagar a Vidal Bonet, jueu de la Bisbal, 20 sous, part d'un
deute de set lliures pel qual s'havia adjudicat marca, 2 novembre 1368, f 85.

164 Nota de presentació al bisbe de lletra del sotsveguer de Girona, que indica que el
batlle d'Ullà no ha exigit a Guillem Font d'Ullà 140 sous que deu a Dolça, esposa d'Isaac
Scapat, jueu de Girona, 28 octubre 1368, amb la corresponent carta del bisbe al batlle, f 85-86.
165 Nota de presentació de lletra de Francesc de Montanyans, lloctinent del veguer de
Girona al bisbe, on intima la marca posada contra el batlle de Rupià per no haver executat Pere
ça Via de Rupià i Berenguer Brancós, per deute de 47 sous a Bonastruc Isaac, jueu de Girona,
7 desembre 1368, f 88v, amb carta del bisbe al batlle, f 89.
1 6 6 A Pere Pagès, batlle perquè de Rupià. Maimó Abraham, jueu de Girona, es querella
perquè el batlle no hagi volgut forçar Bernat Sentpol, de Rupià, a pagar-li un deute de 42 sous,
29 gener 1369, f 93; s'insistí, ordenant executar, f 96.

167 A instància de Ramon Provençal, sotsveguer de Girona, s'ordena al batlle de
Matajudaica executar, a instància de Bonastruc Isaac, jueu de Girona, Pere Tos i Caterina,
esposos de Mata, que deuen 39 sous a dit jueu, 6 abril 1369, f 97.
168 Nota de presentació al bisbe de requisitòria de Gilabert de Cruïlles, senyor de
Peratallada, a fi d'obligar a Pere sa l'Om, batlle de Matajudaica a executar Pere Tos, de dit lloc,
per deute a Bonjuhà Vidal, jueu de Peratallada, 8 octubre 1369, f 106, amb carta de Ramon
Masó, procurador general del bisbe a dit sa l'Om, f 106 rv.
169 A Bernat sa Roca, castlà i regent la jurisdicció de Rupià, Ramon Masó, procurador
general del bisbe. Havent-se adjudicat marca contra els súbdits del castell de Rupià, obligui
Bernat Sentpol a pagar a Astruc Lobell Gracià, jueu de Girona, 50 sous, 12 novembre 1369, f
109, reiterada 22 novembre f i l l .
170 Requisitòria de Ramon Provençal, sotsveguer de Girona, a fi que el bisbe obligui el
batlle d'Ullà a fer pagar a Guillem Negre, d'Ullà, 360 sous que deu des de 1365 a Rouen Vides,
Salamó Astruc Mercadell i Dolça, viuda d'Isaac Scapat, jueus de Girona, 16 gener 1370, f 118,
amb la corresponent carta del bisbe al batlle d'Ullà, 21 febrer 1370, f 118v.
U-61
171 El bisbe revoca al vicari general, Guillem de Vilagaià, la comissió per jutjar la
causa entre Francesca, viuda de Ramon de Begur, i l'aljama i particulars jueus de Castelló, 16
desembre 1370, f 7.
U-62
172 Als homes de Rupià. El bisbe fa guiatge als veïns que fossin fora per raó de marques
de jueus, 19 setembre 1374, f 176.
173 Atès el perill d'invasió de les companyies estrangeres, es mana a la Bisbal de
sobreseure l'execució de béns de Berenguer Canonge i Pere Teixidor, tan si és a instància de
cristians com de jueus, 25 setembre 1374, f 177; ordres semblants per a altres llocs de
jurisdicció episcopal als folis següents.
174 Al batlle de la Bisbal. Mosse Ravaya, jueu, diu ésser pobre, i que el seu fill Isaac
Ravaya té mitjans i obligació de mantenir-lo; l'obligui a fer-ho, 8 gener 1375, f 232v.
29
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U-67
175 A fra Pere Bagueny, lloctinent de Nicolau Eymerich, inquisidor. El bisbe ha
reconciliat Pere de Saumana, dit mentre era jueu, Jacob Isaac, veí de Peratallada; s'alci el
segrest dels seus béns, 22 octubre 1375, f 59, enregistrada novament a f 67v.
176 El vicari general i Pere Bagueny, inquisidor delegat de Nicolau Eymerich, als
clergues de Peratallada. Absolguin, després d'imposar-los penitència, Elvira, esposa de Gilabert
de Cruïlles, i altres que es negaren a lliurar dues filles de Pere de Saumana, dit mentre era jueu,
Jacob Isaac de Peratallada, 22 desembre 1375, f 74v.
177 A tots els oficials seculars. Lliurin a Pere de Saumana, que mentre era jueu es deia
Jacob Issac, veí de Peratallada, els béns que són a nom de la seva esposa Priçosa, d'acord amb
la sentència del tribunal del duc de Girona, 29 maig 1376, f 121.
178 Al batlle de la Bisbal. Faci justícia a Pere de Saumana, dit com a jueu Jacob Isaac,
en el deute que reclama a Nicolau Martí de la Bisbal, 3 juliol 1376, f 137v.
179 Comissió per a judicar la querella de Dalmau de Palol, d'Ullà, que hagué de
manllevar per al prior de Bellcaire 20 mitgeres de blat pel preu de 8 lliures a un jueu de nom
Mandi, de Castelló d'Empúries, i ha sofert perjudicis en no poder restituir a temps, 1376, f 144.
U-73
180 A Bartomeu Vives, batlle del castell de Sant Sadurní. No doni curs a la petició
d'Isaac Rouen, jueu de Girona, contra Pere Eimerich, ja que aquest és fermança de Simó
Burgués de Sant Tomàs, 22 agost 1385, f 55.
ÍNDEX DE NOMS DE JUEUS
Abraham, manobre, 110
Abraham Astruch, 26, 28, 65, 73, 84, 108,
112, 117, 118, 124, 137, 157
Abraham Gambai, 110, 123
Abraham Jucef, 72, 75, 87, 94, 99, 103, 104
Abraham Isaac, 154
Abraham, fill de Benvenguda, 97
Abraham Maimó, 83, 91, 112
Abraham Ravaia, 53, 146
Abraham Saig, 86
Abraham Vidal, 157
Affaman 27, 38, 41, 77. V. Naaman i Astruc
Deuslocrega
Aster, esposa d'Abraham Jucef, 72; esposa
de mestre Duran, 144
Astruc, en, 136
Astruc Belshom, 112, 114, 117
Astruc Bonanasc, 98, 116, 122
Astruc Corça, 17
Astruc David, 157
Astruc Deuslocrega, dit Affaman o Affaman
Abraham, 32, 55, 81, 91, 108, 119, 123,
129, 136, 137, 138, 152, 157. V. Affaman.
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Astruc Gambai, 9
Astruc Isaac, 85
Astruc Lobel Gracià, 139, 142, 169
Astruc de Mercadell, 28, 148
Astruc Rouen, 143
Astruc Salomó de Bellcaire, 50
Astruc Samuel, 65, 157
Astruga, esposa d'Issac Ravaia, 144
Belaura, viuda de Bonet Vidal, 90, 92, 95,
97, 99, 102, 112, 113, 114, 115, 117,
125, 128, 131, 134, 153
Bellhom, en 155
Bellhom Bonjuhà, 127
Bellhom Falcó, 11, 12, 35,36
Bellhom Scapat, 35
Benvenist, 84
Bonadona, filla de Vidal Bonet, 21
Bonadona, germana de Salomó Isaac, 70
Bonastruc Belshom, 115
Bonastruc Bonet, 21, 63
Bonastruc Ferrer, 63, 64
Bonastruc Isaac, 71,90, 101, 102, 115, 128,
147, 151, 154, 160, 165, 167
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Bonastruga, filla de Bonastruc Bonet, 63,64
Bondia Zarach, 31
Bonet Belshom, 138
Bonet Bonastruc, 92,101
Bonet, fill de Bonastruc Bonet, 157
Bonet Vidal, 21, 23, 41, 64, 65, 68
Bonetó, 41. V. Bonet.
Bonjuhà de Blanes, 18, 68, 127
Bonjuhà Cresques, 34, 35, 57, 61
Bonjuhà, germà d'Isaac Bellshom, 41
Bonjuhà, fill de Vidal Bonet, 21
Bonjuhà Vidal, 65, 77, 81, 85, 102, 108,
112, 114, 117, 118, 128, 136, 137, 141,
152, 159, 168
David Jucef, 50
Dolça, esposa de Bonastruc Isaac, 70; espo
sa d'Isaac Scapat, 164, 170.
Dolça, germana de Bonastruc Isaac, 101
Duran, mestre, 89, 144
Duran Abraham, 3, 4, 44, 83, 90, 91, 93
Ester, esposa de Maimó Abraham, 162
Goigs, germana de Mosse Jucef, 70
Isaac Bellshom (de Blanes), 41, 64, 65, 67,
101,128
Isaac de Blanes, 157. v. Issac Bellshom
Isaac Bonafé, 76
Isaac Duran, 132, 158
Isaac Escuies, 135
Isaac Maïr, 124
Isaac Ravaia, 53, 134, 144, 145, 174
Isaac Rouen, 180
Isaac Scapat, 164, 170
Isaac Vidal Ravaia, 150
Isaac Vides, 40, 41, 45, 157
Jacob Bonjuhà, 65, 69, 75, 94
Jacob Issac, (convers, Pere de Saumana),
175,176, 177, 178
Jacoet, en, 87
Jucef, en, 130
Jucef de Blanes, 7, 8, 33
Jucef Bellshom, 41, 101, 107
Jucef Bondia, 20, 25,37, 157
Jucef Deuslocrega, 14, 15.
Jucef de Galús, 16
Jucef Isaac de Monells, 68, 138, 157
Jucef Vidal, 64, 95
Maimó Abraham, 162, 166
Maimó Bonet, 150
Maimó Ravaia, 104
Maïr Ravaia, 41,53,77,102, 108, 109, 112,
114, 117, 118, 123, 128, 131, 134, 157
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Mandi, en, 179
Momet, fill de Jucef, 130
Momet Astruc, 124
Mosse, en, 93
Mosse Abraham, 16, 44, 58, 157
Mosse David, 41, 65, 68, 157
Mosse Deuslocrega, 14, 15
Mosse, fill d'Astruc Deuslocrega, 138
Mosse s'Escola, 22, 81, 82
Mosse des Far, 88
Mosse Ravaia, 145, 174
Naaman (Naffaman) dit Astruc Deuslocre
ga, 100
Naaman (Naffaman), 27, 38, 41, 77, 86, 97,
112, 115
Niçac, v. Issac
Pere de Saumana, v. Jacob Isaac
Priçosa, esposa de Jacob Isaac, 177
Ravaia, en, 85
Rouen s'Escola, 81, 82, 149
Rouen Vides, 170
Salomó Astruc Mercadell, 161, 170
Salomó Astruc sa Torra, 156
Salomó Caravida, 6
Salomó Isaac, 70, 111, 124
Salomó sa Torra, 80, 91
Saltell, en, 75
Samsó de Verssó, 2
-Samuel Asday (Atzay), 39, 52
Steron, v. Aster
Vidal Astruc, 124
Vidal de Blanes, 101
Vidal Bonet, (fill de na Belaura) 21, 54, 63,
65,67, 68, 153, 158, 163
Vidal Bonet David, 157
Vidal Ravaia, 41, 53, 157
Vides Manahem, 115, 117
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INVENTARI DEL CASTELL DE
VILA-ROMÀ (1411)
PER

PERE TRIJUEQUE

El castell de Vila-romà havia estat, abans del segle XIV, la residència
dels senyors d'un dels dominis més importants a les parròquies de Vilaromà i Vall-llobrega. Ara per ara no es coneixen els seus orígens ni la data
de la construcció.
L'any 1277, el bisbe de Girona, Pere de Castellnou, va comprar-lo per
45.000 sous als marmessors de Pere Alemany, últim senyor d'aquesta
família que el va posseir. Quan morí Pere de Castellnou, la propietat va
passar als successius bisbes de Girona. El 3 dels idus de gener de l'any
1328, el bisbe Pere d'Urrea, quan va permutar la titularitat de la diòcesi de
Girona per la que tenia el bisbe Gascó de Montcada a Osca, va fer
inventariar tots els béns de la Mitra, entre ells, el castell de Vila-romà.
L'inventari fou publicat, l'any 1947, per Lluís BATLLE i PRATS als
"Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses", dins el treball, Inventa
rio de la Biblioteca Episcopal de Gerona y de los bienes propiedad de la
Mitra en el ano 1329. Sembla ser que aquest era, fins ara, l'únic inventari
conegut del castell de Vila-romà.
El senyor feudal, en aquest cas el bisbe, no tenia cura personalment de
l'administració dels seus dominis ni de les relacions amb els seus vassalls.
Per a aquesta funció nomenava procuradors i batlles de "sac". Un d'aquests
batlles, Ramon d'Arenys, fou nomenat pel bisbe Berenguer de Cruïlles,
l'any 1360, i entre els pactes que figuraven a l'escriptura de nominació hi
ha una clàusula per la qual ell i la seva família havien de fer contínua
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residència al castell, deixant el seu mas Arenys(1).
Aquesta clàusula va ser cabdal per a poder gaudir, avui dia, d'un altre
inventari del castell de Vila-romà. Com és ben conegut, les Constitucions
Generals de Catalunya, promulgades a Perpinyà, obligaven la vídua a fer
inventari dels béns del marit si volia tenir-los hipotecats. Aquest requisit
s'havia de complir abans d'haver passat 30 dies després de la coneixença
de la seva mort.
L'esmentat Ramon d'Arenys va morir l'any 1411 en una cambra del
castell i, per tant, la vídua, Margarida, va haver d'inventariar tots els béns
del seu marit incloent els que tenia dins el propi castell. L'inventari fou
començat el dia 20 de març i l'acabaren el 27 d'abril en una casa que
posseïa a Sant Joan de Palamós(2).
Segons les dades aportades per l'inventari de l'any 1328 es dedueix
que, en aquell moment, no l'habitava ningú de forma habitual, sinó que
servia, més que res, per a emmagatzemar els productes de les tasques
agràries, tals com gra, vi i oli. Encara hi havia algunes armes, ballestes
principalment, i alguns escuts, segurament record del temps en què fou
residència del "milites" Pere Alemany. No dóna referències del seu estat,
però si que s'esmenta que havia sofert una reparació.
En canvi, l'inventari de l'any 1411 és molt més interessant pel fet que
foren anotades les coses més inversemblants i, per això, és possible
treure'n una visió molt més completa de com era i com vivien els seus
habitants. Si el comparem amb l'anterior, es veu que hi ha igualment un
celler, dues cuines, un graner, un rebost, el pòrtic, l'entrada i tres cambres,
però s'hi ha afegit una altra edificació anomenada "Palau", amb l'entrada
corresponent, i una capella dedicada a Sant Antoni i una altra cambra
anomenada "Tirboll".
Entre els utensilis i altres coses inventariades, cal esmentar com a
curioses i que pressuposen que era habitat com si es tractés d'un mas
qualsevol, un didal de costurera, un pot de terra de València amb confits
de "terongins" i un altre amb dàtils confits, una ampolla amb aiguanaf, un
joc de cartes, unes ulleres amb el seu estoig, un olier de vidre amb aigua
d'arboç, etc. També és interessant fer palès que la majoria de les robes
portaven franges de color blau i els pavesos tenien senyals de castells i
ales, un d'ells amb ales negres. Segurament l'escut d'armes del Castell era
blau amb castells i ales. L'alt nivell econòmic de la família Arenys es
correspon amb els tipus d'utensilis inventariats i amb el fet que tenien una

(1) ADG. Primera Vintena de Vilaromà, núm 12; 1360.
(2) AHG NP, núm 499; 20/3/1411.
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esclava per a les feines casolanes.Per tot això, crec interessant donar a
conèixer el seu contingut.
TRANSCRIPCIÓ DE L'INVENTARI DEL CASTELL DE VILAROMÀ (1411)
Noverint universis quod cum inter constituciones Cathalonie genera
les per Serenissimum dominus Regem in villa Perpiniani e ditas mulieres
postquo mortem viros scridivit infra XXX dies... Ego Margarita uxor
Raimundi d'Arenys quondam baculi Castri de Vilaromano per Reverendo
domino Gerunden Episcopo... mortem ipsius quondam viri mei.
Et primo in entrata dicti Castri un pali en que es figurada la pessio de
Jhesu Cristi ab diverses altres figures de diverses colos. ítem una taula de
manjar. ítem una post. ítem un morter de coura ab sa man. ítem un banc
de seura. ítem tres paveses ab senyals de castells de ondes e de ales. ítem
un day d'armes. ítem un torn de fila r lana. ítem un bast. ítem un capell de
soll de paya. ítem dues pales de ferra. ítem una dastrall e un day.ítem un
cantir aygader. ítem canalabre de ferra petit. ítem un lavamans de terra
ab cadena de ferra e pila de pedra.
ítem in coquina dicti Castri primo unas taulas de manyar ab IIII bancs
de seura, ítem tres cantes aygadés. item dos bacins. ítem XII tayades de
fu st petites. Item IIII loces de fu st e tres boys. Item uns alembucs ab la
casola de aram e ab la cuberta de stany. Item dues olles de coura una
gran altra poca. Item unes leves de ferra. Item dues peroles mitjenseras la
una squinsada. Item una cas sa. Item un ster de ferra. Item una librela de
terra de València. Item V tayades de terra. Item una payella de ferra gran
ab sa giradora. Item unes grinyes. Item un coven de canes ab XVII
scudeles de terra. Item dos grasols de terra. Item una sistela de canyes.
Item dos cabassos petits. Item un sedas de sules. Item un scriny de cuyna
ab una servidera de palme. Item un cuyator de poca valor ab VI grasalets
de terra petits. Item un cossi enserpeyat. Item una pila de pedra de fe r
bugada. Item un banc de seura. Item dues carabasses una de res. Item
dues cubertores de ferra. Item un poall aygader de terra. Item un poall de
ferra de poca valor. Item una gaveta de fust. Item tres bigues de abre.
Item tres ferres de foc. Item unferoy de poca valor. Item un cap de biga
per seura engir lo foc. Item un canalobre de ferra caradis. Item un armari
de peret e ins ha un pitxer de vidra blau pintat de blanc. Item dues
ampolles de vidre. Item dues tasses e una copa de vidra. Item una tayador
de fu st ab dos form atges frescs. Item un pot de vidre. Item dos oliés de
terra grans e tres petits. Item dues scudeles de terra. Item un ast de ferra.
Item un viantin de casa de ferra. Item V lumanes de ferra. Item una
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bromadora de ferra. Item una raya de raura pan. Item un xorac de
empaitar. Item un rastell. Item dues teneyes de aradra de ferra. Item una
barrina e un stanpret petit. Item un pern de ferra de mola. Item una cama
de musela de ferra. Item una pala de ferra trencada. Item un alcuxin de
fust. Item un morter de pedra marbre. Item quatre embuderes de terra
pocas. Item una seia poca de seura. Item una rassa de picar lin. Item un
botifarrer de fust. Item dos sachs de montonat apadasats. Item un dobler
petit de ca[n]yem amb un poc de lenties. Item una podadora ab les
carpirell trencat. Item unes tovayes de claues ab listes blancs als caps.
Item un sedoll de pintanar canyem de poca valor.
Item en la entrada del palau del dit Castell V bigues de arbre. Item un
tinart. Item una corterola de tenir vin. Item una axada predera. Item una
corda de canyem. Item un garbell de barron. Item dues tayes ab moltes
ceries. Item un tinter de mestre de axe.
Item en una casa apelada la despensa una scrinya gran de tenir gran en
que pot hauer X mitgeres d'ordi o engir. Item un sac gran apadasat. Item
una altra scrinya en que ha tres mitgeres o engir de garbaladures d'ordi.
Item IIII canes de montonat. Item una cortera de fu st nova. Item una olla
gran de terra trencada. Item un poall de terra gran ab un poc de lenties.
Item una sanaya plena de gran de lin. Item una axa. Item tres singles de
bast de poca valor. Item un sac de montonat en que ha dues mitgeres de
gran de lin. Item un partidor de fust. Item un banc de seura. Item un
graner en que pot haver IIII mitgeres de mill. Item dos cabirons de fust.
Item un tauler de jugar ab XX taules. Item una saria de poca valor.
Item in cellario dicti Castri dues tines e un tinart en la una de les quals
eren les coses següents. Primo una perola gran. Item una olla de coura
gran. Item una olla de coura qui sta penyora per XXIIII sous e es d'en
Pere d'Arenys. Item tres asts de ferra. Item tresfaus. Item una spasa ab
bayna negre. Item un sedoll de pintanar lin. Item una serra manera. Item
unafanga. Item una axada pradera. Item un tramec per pedres arencar.
Item dues axades agudes. Item un fes. Item dos tribens un gran altre
mitgenser. Item un pern de ferra agut. Item dues aspas de ferra. Item dues
pintes de ferra de pintenar lin. Item un cap martell gros de ferra. Item una
careta de bassinet. Item un sach gran en que ha IIII mitgeres de farina de
form ent o engir. Item altre sac en que sta un poc de farina de forment.
Item dos sacs de montonat la un nou plen de farina de mestay e en l'altre
ha entorn dues mitgeres. Item un sac gran de montonat buyt. Item quatre
sacs de montonat apadasat. Item un sac en que pot haver III mitgeres de
garbalines de forment. Item un banc gran de tina. Item un ambut
ensercolat gran. Item un martell petit ab un lambrox de ferra de pocha
valor. Item VII streps de seia de cavalcar. Item una raya de pan pochata.
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Item en un graner de pedra dins lo selerX X mitgeres d'ordi o engir. Item
dues posts grosses de roura. Item dogas de vaxell en que pot haver dos
vaxell o engir. Item un libanch de barron nou. Item una pastalera de
porta. Item tres vaxells grans de tenir vin buyts que poden tenir cascun V
somades o engir. Item un carratell somadall. Item IIII botes celereses de
poca valor. Item una bota celeresa bona. Item un sac de montonat ab un
poc de lana blanca. Item una corterola de tenir vin. Item un sac de
montonat en que pot haver una cortera de faves manudes o engir. Item
dos barrils vinades. Item un scrin gran en que ha un tayador de terra.
Item un coven de canes ab un cap de drap squinsat. Item tres botes de
mena plenes de vin vermey. Item tres botes de mena buydes. Item un
carratell somadal plen de vin vert. Item una corterola ab vinagra blanc.
Item un burall gran de fu st en que ha vin. Item un barril buyt vinader.
Item una corterola vinadera. Item un banc de perar balesta ab sa raderta.
Item un barril plen de sali. Item dos barrils paxates en la un dels quals ha
sardines. Item un ambut de fust. Item una tramosera de terra. Item IIII
gerrotas trencadas pexeteres. Item XX gerres olieras buydes la una de les
quals es mige d'oli. Item dues borrasses de montonat. Item una alfabia
gran buyda. Item un coven e un paner de canes. Item VII flats de lin
spadat. Item un coven de canes plen de lin picat en que pot haver IIII flats
o engir. Item Vflats de canyem scaramuxat. Item un barril olier. Item tres
sagins e mig. Item II trosses de carn salada. Item IIII peus de porc. Item
una carabassa oliera e un conton de terra. Item un cap de post ab mantin.
Item una sanaya ab una quarte de sal nova. Item un bras days. Item un
rusc meys de fons. Item un barril ab un poc de sal de scuma. Item una taya
gran sens cornia.
Item en la cuyna del fons un truy de fu st ab sa perxa. Item un sac ab un
poc de sagons. Item una samal plena de segon. Item una rusca gran. Item
una pastera. Item dos sedassos de seda. Item uns cancells de fu st de tenir
garbes. Item una taula de poca valor. Item una panera de canyes. Item un
tinardor de tenir segon. Item dues pales de forn. Item dos sacs de poca
valor. Item un tayador gran de fust. Item una rasera de pastera. Item un
coven gran de canyes.
Item en la capella de Sent Antoni del dit Castell un altar de fu st ab un
pali blau ab flo r de lis grogues. Item un frontal semblant flocat. Item dos
draps de stope de lin nous. Item dues tovayoles de lin blancas steses. Item
unes tovayes blancas noves de canyem ab listes blaues als caps. Item una
cuberta de stan de stamenya vermella de poca valor. Item dos canalobres
poquos. Item dos rerataulers ab la image de Santa Maria e ab diverses
altres figures. Item una post per donar pau. Item un vestiment sacerdotal
complert. Item uns corporals de altar. Item un marsapa per tenir hòsties.
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Item una caxeta poca. Item una citreta petita de obra de València. Item
un pot de vidra poc. Item una squella de vidra ab son batay. Item una
lantea de vidra. Item un brondon que pesa de V en VI liures. Item VII
candeles de sera.
Item in quadam camera apellada lo graner un lit de posts ab ses petges
e marfaga plena de payes e matalaf blanc de canamas ab la sotana groga
de canamas. Item un pereyll de lansols de canyem de tres teles nous. Item
una vanova de bastes en la qual ha un forat de orinadura. Item un paves
ab senyal de castell e de ales nou. Item un bancall o arquibanch de arbre.
Item sac gran de montonat en que ha V mitgeres de mestall. Item un
garbell padrer altre de garbelar de cuyro. Item una permetera verda ab
un corton de mell o engir. Item un sac apadassat en que ha una mitgera
de vesses o engir. Item mitgera cortera de fust. Item un banc de fren de
mula. Item dos caps de fu st de armar. Item dues pes ses de ferra de armar
la cara. Item unes portas veyas de fust. Item una bota de mena ab un fons
en que ha dues mitgeres o engir de garbalins. Una saca de poca valor.
Item un sac apadassat. Item dos sacs migerals un nou altre vey la un plen
de garbalins de forment. Item una flasada de borra ab listes als caps
verdes e vermeyes. Item un sac gran en que ha V mitgeres de form ent o
engir. Item un torn de fila r lana. Item XX V mitgeres de form ent o engir en
orri. Item una pala de fust. Item sac de poca valor. Item dos lansols de
tres teles olans. Item una sanaya corteral olana. Item una mitgera o engir
de garbalins ab terra en orri. Item dues stores de barron. Item un coven
de canes.
Item in quadam camera vocata del palau dicti Castri una caxa gran de
abre blanc. Item V pereylls de lansols de lin cascun de tres teles bons.
Item tres lansols de lin cascun de quatre teles bons. Item X lansols cascun
de tres teles de stupe de lin nous. Item una caxa gran veya en que ha uns
caps de draps de canyem de pastera ab listes blancs als caps. Item V
tovayoles de lin blanques stesses. Item dos alferidos de lin ab moltes
listes blaues a cascun cap. Item quatre tovayons nous entre dues pesses
de stope de lin. Item quatre tovayons de stope de lin ab listes blaues als
caps. Item VIII tovayons nous en una pessa de stopa de lin. Item VI
tovayons en una pessa de stopa de lin nous listat a cascun cap. Item X I
tovayons de stope de lin en una pessa listat de blau a cascun cap. Item un
tovayon olan ab listes blaues als caps. Item VII tovayes blancas stesses.
Item unes tovayes de lin blancas stesses. Item altres tovayes de lin primes
ab listes blauas als caps. Item tres trovayes de stope de lin ab listes
blaues als caps. Item un tros de drap de canyem nou. Item un pereyll de
coxins de ploma ab lus cubertes de drap de lin prim. Item un scrin en que
ha dos cabassos de palma sotills. Item X X pinyes de pin ver. Item un
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panestret sotill ab prunes seques saregossanes. Item una colga de abre
blanc plena de payes. Item un m atalaf barrat de blanc e de blau de IIII
teles bon ab sotana de tela blaua. Item un pereyll de lansols de lin de tres
teles ab randa. Item una vanova prima de drap de lin de poudes de quatre
teles. Item altre vanova prima de tres teles puntada manut. Item un
coberton de drap de lana de lit vermey. Item un traveser de tosserill llistal
de blau. Item un lit de posts ab sos petges ab VI posts marfaga plena de
payes. Item un m atalaf de fustani de listes blaues e blanques de tres teles
ab la sotana de tela blaua. Item un travaser de tosserill listat de blau per
lonc. Item altre travaser de poca valor. Item una vanova de drap de lin de
IIII teles de randes. Item una flasada tota de listes blaues e blanques e
burelles. Item un cobertor de drap de lana vermey. Item un bancall
davant lit vermey. Item un banc de seura. Item una lansa ab lo ferra
ample entic. Item un paves nou ab senyal de castell e de ales. Item una
stora de paret morisca squinsada. Item un coven de canes. Item un confin
de barron de tanir figues. Item un forca de vuillastre.
Item in quadam camera parva dicti hospiti un lit de posts petit ab sos
petges e marfaga de poca valor. Item un travaser de drap de canem de
poca valor. Item dos petges de lit. Item una marfaga plena de payes. Item
un lansol de dues teles de canem del lit de la sclava de poca valor. Item
una vanova de poca valor. Item una flasada de listes blaues vermeys e
blanques e vermey es. Item altre flasada de listes blaues e blancas de poca
valor. Item un scrinyoll sensa soll. Item una camisa de dona de canem.
Item un tovayon de stope de lin blanc stes. Item dos bancs petits de seura
de poca valor. Item una post de poca valor.
Item in portico dicti Castri XXVflats de lin no spadat. Item VIIIflats de
canyem encara no scaramoxat. Item un sac de montonat ab dues mitgeres
o engir de form ent sagalos e juyos. Item altre sac de montonat de poca
valor. Item una taula de una post ab sos petges. Item un banc de figera.
Item dos trabeses dues spadeles e una massa de jucar lin. Item una massa
de fica r pals. Item dos trosses de libant. Item una cortera de mesurar
gran farrada. Item dos bacons de carn salada..
Item in quandam camera dicti Castri prope dictum porticum versus
occidentem dos lits de pots ab lus petges e quatre posts a cascun ab
marfagas plenes de paye. Item un matalaf de canamas blancs. Item un
travaser listat de blau e de blanc. Item un lansol de stope de lin de tres
teles bon. Item altre lansol de tres teles olan. Item una flasada serpeyera
ab listes negres als caps. Item altre flasada serpeyera ab listes vermey es
als caps. Item un orinal. Item un cabas. Item un m atalaf listat de blau
apadassat ab sotana de canamas blanc. Item un travaser de fustany listat
de listes blaues blancas vermeyes e verdes. Item unes andes. Item unh
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banc de seura. Item un scriny en que ha una axa e dos trosses de lansols
squinsats. Item una massa de picar lin.
Item in alia camera contigua pròxima dicta un scriny buit. Item un
banc de seura. Item un roy de fust.
Item in quandam alia camera vocata de la cambre del tirboll sobre lo
portal del dit Castell una taula fe r plega ab sos petges. Item un m atalaf tot
de canamas blanc. Item altre m atalaf de fustany listat de blau e de blanc
ab sotana groga de poca valor. Item un banchall de drap de lana vermey.
Item una palisa de dona blanca. Item una gonella burella de dona de
poca valor. Item un mantell de dona morat olan. Item una aljuba de dona
morada de poca valor. Item un drap de post de cobrir ab diverses listes.
Item una seia de cambre trocada. Item una cuberta de plega de tela verda
clara. Item un lit de posts ab sos petges, marfaga de montonat plena de
payes. Item un m atalaf de dues teles verdes e una listada ab sotana de
canamas groga. Item un travaser de tossell ab listes blaues. Item una
vanova de bastes de tres teles. Item un vayrat ab un forat de fo c al un cap.
Item una caxa gran ab payas sensa barfela en que ha un lansol de lin de
tres teles squinsat. Item una camisa de dona de lin squinsada. Item una
tovayola squinsada ab listes blaues als caps. Item una camisa e unes
bragues de drap de lin noves. Item una cuberta de coxin ab dues liures de
fideus o engir. Item un cabas de palma ab diverses scriptures. Item una
barreta de drap en cotonada tudesca. Item un vel de lin de dona. Item
unes tauletes de fu st de scriura ab bayna negra. Item un pitxerde stany ab
cuberta. Item altres moltes scriptures. Item un cofret petit ferrat en que
havia un marsapan nou ab dos vels de seda scufats. Item altre marsapan
ab safran. Item un lis de fe r vetas. Item un ganivet de ferra. Item un
dobleret petit ab gengibra. Item un scriny de cuyro de vuylleres. Item una
caxeta de abre blanc plena de scriptures en que ha un saltiri. Item un
Romans de na Guineu. Item un cohern de paper de libre de genest. Item
un libre de cobertes de pergamin. Item un libre dels VII salms en romans.
Item un libre de Santa Margarida. Item un lavador de censos antics. Item
un libra de paper de oracions per versos rimats. Item un cartapas de
gramatiga. Item un libret de pergamin de diversos versos en latin. Item
unes parts de pergami de poca valor. Item molts altres scriptures. Item
unes bassaroles de pergamin. Item una polanda blaua de dona qui fo u de
na Coloma filla den Joan d'Arenys quondam. Item una aljuba morada qui
fou de la dita Coloma. Item un cofret petit ferrat en que ha una copa
d'argent daurada qui pasava de VII e VIII unsas. Item un anap d'argent
blanc qui pesa de VI en VII unses. Item un anel d'argent daurat ab un
granat. Item altre anell d'argent menys de sedra. Item XXXII fuyetas
d'argent. Item X grans d'argent fets a manera de cor. Item un colar de
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perles manudes. Item quatre gandayes de fil d'aur. Item una gandaya de
fil blanc squinsada. Item un cap de coton de dona. Item altre cap de lin
blanc. Item un trescoll de drap de lin de dona. Item unes alcaderes de lin
clares. Item uns paternostres de os blancs e negres. Item un paner de
vimes. Item una manteta de dona morada. Item una camisa nova de dona.
Item unes tasores. Item un marsapan gran sens coberter. Item una caxa
gran en que son les robes següents primo un calser d'argent blanc ab sa
patena qui es de la capella del dit castell. Item un marsapan pintat. Item
altre marsapan gran ab un tros de sanastra de seda negra. Item un capell
de dona de cotonina. Item unafolradura de mantell de tafatan listat. Item
una manteta morada de dona forada de tafatan vert listat squinsat. Item
un caperon de dona tarat. Item un coll de lin de dona. Item un caperon de
dona vert olan. Item dos vells de lin. Item un cap de lin de dona. Item unes
bragues de lin. Item un marsapan ab tres vell de lin scufats. Item altre
marsapan. Item unes bragues de home de lin noves. Item un tros de drap
olan morat. Item dos trosses de trepes de drap blau. Item un libret de
pergami de la passio. Item un didal de custurera. Item unes uyeres. Item
una polanda de dona de color de tenat. Item tres canes de scintes de
veruin ferret. Item en un caxoll de la dita caxa diverses scriptures. Item
una lenterna de banya trencada. Item un arquibanc de dos calays en que
ha un pot de terra de València ab confits de terongins. Item altre pot de
terra vermeya o roge ab datils confits. Item una am ludera de terra petita.
Item una servidora de palme. Item CXVIII rams de fil de stope de lin cru.
Item LVIIII rams de fil de lin cru. Item VIII lliures de serra de lin pintenat
o engir. Item quatre lliures de stope de lin pintenada o engir. Item VI
parells de calses blancas de clona. Item una cota de maya ab managas.
Item un paves ab senya de Castell e de ala. Item altre paves ab senyal de
ale negre. Item dues capalines tudesques la una ab careta e goryall de
maya. Item un goryall de ferra ab cuberta de alieda. Item una servelera.
Item un mandret. Item dues spasas ab bayne negra. Item una balesta
cuberta de vert. Item dues servidores de vidre de color blaua. Item VI
alboratxes de vidre blaues. Item un pitxer de vidre blanc ab aneles. Item
una recombre de vidre blanc. Item un finot de sera blanca. Item una
servelera de poca valor. Item una massa darmes. Item un cartax pelos ab
una vira. Item un stoyt de canamas en que ha un joc de nahips. Item unes
uyeres ab stoyt de cuyro sedades. Item quatre vells de dona de lin. Item un
capell de dona de lin nou. Item un castanay gros deform a mayor. Item un
corn gran de vidre. Item une servidore de vidre pintade. Item una
servidore de vimens. Item una servelera. Item una careta de bassinet.
Item un basalart ab bayna negre. Item un grasalet de terra. Item un tros
de sera nova entorn I lliura. Item un cuyator de canyes. Item un olier de
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vidre ab ayga d.arbos. Item dos plats de vidre blanc e una scudela de
vidra. Item dos pots de vidre blau. Item una empola ab oli de lin. Item
altre empola ab ayga naf. Item un brocall ab ayga naf almascada. Item un
pot de vidre blanc ab cuberta. Item una empoleta ab ayga de scabiosa.
Item una ambudera poca ab arop. Item una copa de vidra ab petges. Item
un pot petit de terra. Item una empo[lla] sens coll. Item un seler de vidre
blau e blanc. Item una empoleta per tenir tinta. Item una lanterna de
vidra. Item un dart. Item una sitre de terra. Item un oratori petit. Item uns
candarons ab tinter. Item un barret de tenir tinta. Item dues ollas de
coure grans passant la una X II lliures o engir e l'altre X lliures o engir.
Item una caxa gran de abre en que ha una vanova nova de IIII teles e mige
feta a daus o scacs. Item VIII o VIIII canes de drap de lin prim. Item V
canes de drap de stope de lin. Item VIpalm s del dit drap. Item VI canes o
engir de drap de canem. Item tres tovayes de canem crues fetes adevets.
Item una camisa de home botonada e unes bragues. Item un percint de
aluda. Item un pot o capsa de fust. Item un avengelis ab stoyg o coberta de
drap de seda vert. Item uns VII salms en latin e en plan. Item una tassa
d'argent stesa de pes de V en VI unses. Item una colga de pin plena de
payes ab m atalaf de fustani listat de blau e blanc e una cosera ab listes
blaues. Item un perell de lansols de lin de tres teles squinsats. Item un
travaser listat de blau de valna. Item una vanova prima de IIII teles. Item
altre vanova de vudes squinsada. Item una flasada de borra blanca ab
listes blaues verdes e vermey es als caps. Item un cobertor de drap de lana
vermey. Item un ventay de fust. Item una stora gran morisca nova qui sta
en la paret. Item una balesta que ten en Colom e un manto blau. Item una
lansa atzagaya que ten lo dit en Colom. Item un mull de pell de rata
poquet. Item un fren. Item un pereyll de sperons. Item una seia de
cavalcar. Item un asen vey de pell blanch. Item un albaryon de color de
ginolat. Item una panera de canes. Item un cap de fu st darmar.
Actum in castro de Villaromano. XX die Marty anno predicto. Testes,
Johannes de Podio de Turricella de Montegrino. Jacobus de Puyals de
Peralada et Petrus d'Arenys de Vilaromano.
L'inventari va continuar en una casa propietat del mateix Ramon
d'Arenys i finalment també foren declarades totes les altres propietats.
Postquam, die Lune XXVII Aprilis anno predicto. Dicta domina
continuando dictum inventarium, confessa fuit invenisse intus villam de
Palamós, in hospitio in quo Jacobus d'Arenys, quondam, filii dicte
Raymundi d'Arenys, quondam, habitabat bona sequencia.
Primo, dictum hospitium prout affrontat ab oriente et ab occidente in
carrarys publicis. A meridie in hospitio heredis Guillem Daner, quondam,
et a circio in hospitio Johannis Salom de Palamós. Item in dicty hospitii,
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una colga de abre poll, nova. Item un lit de posts ab VII posts e ab sos
petges e marfaga de montonat, de pocha valor. Item una taula de manjar
tota de una pessa ab sos capitells. Item un banch de seura. Item una perxa
qui es sta de entera encastada a la aperet o vuiga. Item una post de peret.
Item, in coquina dicti hospitii, una taula pocha de manjar de dues pesses
ab capitells. Item II banchs petits de seura. Item una pastalera de porta.
Item, in entrata dicti hospiti, un roy serat de abre poll qui ha XIIpalms, o
engir, de larch, e II de ample. Item II trosses de pontias de pocha valor.
Item una alfabia gran. Item una post de paret de pocha valor. Item una
pastera de pocha valor, sgavalada. Item una scala petita levedissa.
Item un ort enfra la perroquia de Villaroma, afronta de solixent en la
riera, a mitjorn en la vinya dels hereus domini Pere Sernela, quondam, a
solponent en la honor de Simon Garriga, i de cers en la honor de... Item
un camp enfre la dita paroquia, loch apella Plan de Sent Johan, afronta
de solixent en la honor d'en Matheu Gerau e partida en la honor d'en
Sbert de Palamós i a ponent en la riera e es de IIII versanes o engir. Item
mes qui es de la hereta del dit Johan d'Arenys, quondam, un sanastra de
fill d'aur e de seda ..oda fo ra t de un sanastra morat ab cap e sinela e VII
platons d'argent daurats. Item un sanastra de seda morada stes. Item un
anell d'aur e pedra apelada calsadoyna ab letres entorn. Item dues
aguyes d'argent de mantell de dona ab figura de serena daurada. Item
VIII cuyeres d'argent blanc e una trencada en lo... en que ha VII de
mercades.
Item dita die confessa fuit invenisse quodam hospitium quod est in
cellaria Sant Johanis. Prout affrontat ab oriente, etc.
Item in entrata dicti hospiti unum roy de olivera. Item altre roy e dues
perxes de olivera. Item una pastalera de porta de poca valor. Item en lo
celer del dit alberg una tina gran qui ret X somades o engir de vin. Item
un vexell qui ten tres somades o engir plen de vinagre. Item una bota de
mena plena de vinagre. Item altre bota de mena plena de vin. Item III
botes e dos carratells somadals buyts. Item un banc de tina. Item dues
cremasteres de terra sedades. Item un cimbut de rusca. Item un brasol ab
petges sens soll. Item los pontets en que sesen les dites botas.
Item in granario dicti hospiti una seia de cavalcar. Item dues senayes
de palma sotills. Item un sac gran de montonat en que pot haver una
mitgera de lobins o engir. Item una pastalera de porta soll. Item una
porta. Item un cap de roy serat. Item una samal defonade. Item una sort
de dogues de vexel petit. Item una pastalera sotill ab VII senayas. Item
una post de pin. Item una scala lavadisa. Item VIII bigues de abre entre
grans e pocas. Item una pala de fu st trencada. Item uns patrenostres en
que ha L grans de corall e XXXIIII de negres e un escurador de dens
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d'argent blanc. Item altre fill de paternostres en que ha XXI grans de
coral e XX grans de ambre e XXX de negres. Item una stora veya de spart
de poca valor. Item camp en la parochia de Vilaroma en loc apellat
Sestanyol que conten VII versanes o engir e es sembrat e afrontat de
solixent, etc.
Item altre camp enfra la dita parochia en loc apellat Prat des orts qui
conten III versanes o engir e es sembrat e afront, etc.
Item altre camp en loc apellat Stanyol de Vilaroma continet V versanes
o engir e afront de solixent en la honor del mas Bruguera e de solponent
en la honor d'en Bernat Garriga de Vilaroma.
Item unafexa enfra la dita parochia en loc apellat Falgueras conten II
versanes o engir e afront, etc. Item un camp en loc apellat prop del mas
Gueraudin.
Item un hort clos ab taronges e figueras e altres abres dejus lo Castell
de Vilaroma.
Item un camp des mas Vey qui conten III versanes o engir afronta de
solixent en lo camp de les Costes e de solponent, etc.
Item un camp apellat de les Costes qui conten IIII versanes o engir.
Item una vinya prop lo dit Castell cavadura de V homens o engir.
Item un camp contigu a la dita vinya qui conten III versanes o engir
sembrat de faves e de lenties.
Item X V bucs de abeyes o engir.
Item un camp e hera prop lo dit Castell sembrat de ordi qui conten VII
versanes o engir afront de solixent en lo vall del dit Castell e de solponent
en la honor del mas Moracurt.
Item un olivar contigu al dit Castell.
Item una sureda e bosc contiguas a la vinya desus dita.
Item dos ortets prop lo dit Castell.
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ELS QUATRE GENETS DE
L’APOCALIPSI A PALAMÓS
(1630-1750)
PER
P E R E T R IJU E Q U E

Josep Carreras, teixidor de lli de 76 anys, i Joan Botet, pescador de
73 anys, ambdós habitants de Palam ós, es presentaren el dia 15
d ’octubre de 1721 davant el notari Pere P ra ts(1) i, després dels
corresponents juram ents, varen fer el següent testimoniatge, [...] es
veritat que de temps de llur recort, que serà de més de 60 anys, en est
pahís del Empurdà, entre peste (que Déu nos preserve) y guerras,
sempre se ha estat patint; que may hi ha hagut sis anys de pau y
tranquilitat. Y assenyaladament tenen recort de la guerra hi hagué fin s
lo any 1655 o 1656 y, després, de la guerra hi hagué en la dazena de
1660. Y després de las guerras hi ha hagudas desde 1673 fin s vuy, que
casi són estadas contínuas, entrant molts anys los exercits de França en
lo Empurdà y fe n t citis de plassas, devestant lo pahís y fe n t contrubihir
als pobles ab grans contribucions _y secajant molts de aquells [...1.
Josep Carreras i Joan Botet fonamentaven la seva declaració en dos

(1) Arxiu Històric de Girona (AHG). Notaris de Palamós (NP), núm 321; 15/10/1721.
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fets molt significatius, la pesta i la guerra, com als genets que varen
portar a Palamós, en concret, i a l ’Empordà en general, a la ruïna total.
Com a conseqüència, també es va patir molta fam i la dalla de la mort
va senyorejar durant molts anys la nostra vila.
La història de la vila de Palamós es coneix principalm ent per la
inform ació obtinguda a partir dels pergam ins i dem és docum ents
conservats a l'Arxiu històric de la vila, així com d’altres documents de
l'Arxiu de la Corona d'Aragó. En aquest treball, basat fonamentalment
en els documents deixats pels successius notaris de Palamós i en els
llibres d ’actes i de clavari, s’aprofundirà en els petits detalls o fets quo
tidians protagonitzats pels veïns de la vila, mitjançant els quals podrem
comprendre i reviure una part de la seva història, precisament la més
dolorosa, i segurament la menys coneguda, que varen patir els nostres
avantpassats durant el període comprès entre els anys 1630 i 1750,
època en què a Catalunya varen succeir tot un seguit de fets condicionants del nostre “estatus” actual envers la resta de l’Estat.
No cal fer gaire comentaris al que ens varen deixar escrit per a com
prendre, en tota la seva magnitud, aquest drama. Sigui aquest treball
d ’investigació un homenatge al sofriment dels nostres avantpassats.
LA PESTA, EL PRIMER GENET
La pesta o mal “del contagi”, com era conegut en el llenguatge del
poble, ja havia fet acte de presència a la nostra vila en altres èpoques. Cal
recordar la gran epidèmia del 1348, potser la més virulenta, que va des
poblar pràcticament tota la part de Vila-romà propera al seu castell,
llavors el lloc més populós de la parròquia. Però la que va patir
Catalunya devers l’any 1650, i Palamós l ’any 1652, va deixar a la vila
un nombre molt important de morts.
El 1650, en plena guerra de Separació o dels Segadors, la pesta
havia fet presa de Barcelona, que aleshores estava assetjada per les tropes
del rei Felip IV, “sa majestat catòlica”, i també començava a patir-la la
ciutat de Girona. El batlle i jurats de Palamós havien nomenat batlle
del “morbo” i els corresponents “morbers” per encarregar-se de vigi
lar les portes de la vila, la costa i el port perquè tenien notícies que
l’epidèmia avançava molt ràpidament.
Fugint de la ciutat de Barcelona, entre les cinc i les sis de la matinada
del dia 18 de juny de 1651, va arribar al port de Palamós un llagut en
el qual viatjaven els frares agustins, Felip Caminades, Agustí Torrent i
Nicolau Metje, del convent de Sant Agustí de l’esmentada ciutat. El
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batlle del “m orbo”, Nicolau Llitrà(2), seguint el desig dels frares i com
era costum, els destinà un lloc on fer la corresponent quarantena abans
de poder entrar dins els murs de Palamós. Per aquest efecte se’ls va
habilitar una platja pedregosa coneguda vulgarment pel Codolar d ’en
Gotes -l’actual Cala Margarida- situada al veïnat de la Fosca, sota la
muntanya deCap-gros. Allà es va construir una petita barraca a la vora
del mar. La platja, que tenia 120 passos de llargada i 14 d ’amplada, era
perfecta per a poder complir la quarantena perquè estava voltada de
penyes per les vessants de llevant, tramuntana i ponent i tenia el mar pel
sud.
Per ordre del batlle del “m orbo” i en presència del notari, els frares
deixaren la seva roba en el llagut i, després de tallar-se els cabells, varen
saltar al mar despullats. Es rentaren i es fregaren tot el cos amb vinagre
i després es vestiren amb robes netes dels frares del monestir de Nostra
Senyora de Gràcia de Palamós. Pere Guàrdies, Joan Bajandas i Pere
Ravell foren els “morbers” elegits per encarregar-se d ’assistir-los i vigi
lar, tant de dia com de nit, que no sortissin de la platja, evitant que ningú
no s’apropés a ells a menys de 60 passos, sota pena de vida. Tan sols els
estava permès la comunicació verbal.
El 20 de ju lio l, el batlle del “m orbo” donà per finalitzada la
quarantena. Declarà(3) que els frares havien estat 33 dies aïllats i que el
doctor Antoni Pellicer de Sant Feliu de Guíxols i el cirurgià Antoni
Reart de Palamós, havien certificat el seu perfecte estat de salut. Al
mateix temps, “els morbers” Joan Bajandas i Pere Ravell, encarregats
de la seva vigilància, juraren que, en llur temps de quarantena, els frares
havien tingut gana de menjar i que no havien parlat amb cap altre perso
na ni sortit de l’espai prefixat.
Tot el procés esmentat anteriorment és un bon exemple de la seriositat
en què es tractava el tema de la pesta i de les mesures preses per evitar el
contagi.
El dia 16 del mateix mes de juliol, el consell general de la universitat
dels habitants de Palamós, convocat pel batlle Joan Constantí, va
creure que el perill de la pesta ja havia passat i acordà(4) que [...] atès
que la vila de Palamós s'ha lliurat de la pesta existent en moltes
ciutats i viles de Catalunya, i amb acció de gràcies, decidim que es
construeix-hi una capella dedicada a Sant Sebastià en el portal de terra

(2) AHG NP, núm 252; 18/6/1651, i Proa de Palamós, III època; núm 48; maig 1990.
(3) AHG NP, núm 252; 20/7/1651.
(4) AHG NP, núm 252; 16/7/1651.
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de la vila de Palamós, on hi ha, des de temps immemorial, una figura
de Sant Sebastià [l’actual Plaça dels Arbres]. S ’haurà de construir un
altar amb un retaule per a dir missa, amb tots els ornaments necessaris
[...]. Per finançar l ’obra es destinaren tots els diners de la venda del
peix pescat els dies de festa. També s’acordà demanar al bisbe de Girona
el corresponent permís i, al mateix temps, elegir els administradors.
Malauradament es varen equivocar i la pesta va infectar Palamós i les
parròquies de Vila-romà i Vall-llobrega. Segons el llibre d ’Obits de la
parròquia de Santa M aria de Palamós(5), el primer enterrament registrat
fou el d ’Anna Pujol, el dia 26 de març de 1652, seguit del d ’Antoni
Serrabella que morí a la “m orberia” el 6 d ’abril. Els dos fills i el marit
d ’Anna Pujol varen morir els dies 8, 9 i 10 d ’abril, respectivament, el
que demostra que el contagi era fulminant i quan entrava en una casa no
quedava quasi ningú viu. En total hi ha registrats altres 18 enterraments
durant el mateix mes d ’abril. Després ja no n ’hi ha cap més, segurament
perquè la quantitat de morts fou tan gran que el rector no tenia temps
d ’anotar-los.
Segons la declaració jurada que, el 26 de març de 1653, varen fer
Francesc Pujades, notari de Palamós, i Miquel Casanovas, jurat primer
de la mateixa vila, el contagi fou declarat oficialment el 27 de març de
1652 i va acabar a principis de setembre del mateix any(6), o sia, uns cinc
mesos més tard. El rector de Palamós, Guerau Mont, el 7 de gener de
1653, anotà en el mateix llibre d ’Obits ja esmentat: Al set de Janer de
mill siscens sinquanta tres, ab llicèntia del Sr. Official o bisbe en scrits,
ab solemne proffessó som anats a la Arena a ont estaven soterrats tres o
quatra sents persones de la villa de Palamós, mortos de la pesta i avem
beneïda tot aquell circat de terra i, feta la benedicció, ab tots los
sacerdots de la commonitat, som anats en la isglésia i avem salabrat un
ojfici de requiem solemne per totas aquellas ànimas de present i és per
memòria. L ’A rena o A renal era el nom que donaven els nostres
avantpassats a la platja de Palamós, des dels mateixos murs de la vila
fins a trobar el terme de Calonge.
Com en totes les grans calamitats, sempre hi ha algunes anècdotes.
Una d’elles l ’escriu el mateix rector després de la declaració esmentada
anteriorment, Guarau Mont, prevera i rector de Palamós, qui sempra
estigué ab los encontrats, fo ra com dintra la pesta, ni jo ni los de
ma casa no tingueren, ab la gràcia de Déu, cosa de miracle i és per
memòria. S’estranya que ell, que tot el temps que va durar la pesta va
(5) Arxiu parroquial (APP), Òbits núm 3 (03); 1648-1676.
(6) AHG NP, núm 259; 26/3/1653.
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estar en contacte amb els contagiats, no la va patir, considerant-ho
miraculós.
El 3 de setembre de 1652 es va reunir el consell general de Palamós,
convocat pel batlle Joan Constantí(7). Davant el fet que la pesta ja no
causava més morts, acordaren, Que la vila ha alguns dies es neta. Disapte
més prop vinent, que comptarem set del corrent mes de Setembre, que
serà vigilia de Nostre Senyora de Setembre, se entre en ella per a f e r
quarentena de salut y los qui entraran en ella, ço és, los qui no seats
enfectats, y hagen de bullir la roba que serà estada enfectada, devant
dos homens elegidors per dits senyors jurats, prestat empero prim er per
ells y quiscu de ells juram ent y que aquells prim er vajan per las casas
a veurer lo foch dels .... si haurà cremat. Item que los qui són estats
enfectats hajen de fe r quarantena fora antes de entrar en dita vila. Item
que totom tinga llibertat de vendrer pa, vi y oli, a la menuda, açó
entenent fin s que tingan libera entrada per tot. Item determina y vota la
dita Universitat quiscun any fe r y celebrar festa de precepte lo die de
cet de setembre, que és la vigilia de Nostre Senyora, y que nos puga
pescar, entrant ni exint y prometen anar quiscun any, al mateix die, ab
professo a la capella de Nostre Senyora de Belloch del present terme de
Palamós. Item que no obstant lo senyor ju ra t Casanovas és síndic de
dita Universitat, entre dins dita vila en companya del senyor rector y lo
senyor batlle, lo senyor ju ra t tercer, lo m ostesaph y los demés
conveindran. Item que se haje de fe r guàrdia per los entorns de las
casas y que los amons de las casas a hont noi haurà ningú, hajen de
pagar la guàrdia per igual part com los demés anals qui los dits
senyors jurats ordenaran. Item elegexen en batlle del morbo lo
Francesch Pujades notari y per morbers Joan Canyet, Francesch Metje,
Joan Sala, Pere Crosa, Jaume Mauri, per lo present any.
Aquest document, a part de donar la data en què es varen tornar obrir
les portes de la vila, després d ’haver estat tancades més de cinc mesos,
també esmenta que, com a acció de gràcies, s’instaurà el costum d ’anar
en processó a la capella de Nostra Senyora de Bell-lloc. M alauradament
ara s’ha perdut aquest acte multitudinari perquè, fa uns vint anys, el
propietari de la Vall de Bell-lloc va tancar tots els accessos a la capella.
La pesta havia ocasionat, a part d ’un nombre important de morts, una
gran davallada econòmica. Durant aquests cinc mesos, pràcticament
s’havien aturat tots els negocis, així com els lloguers o arrendaments
que la vila de Palamós feia cada any dels drets de la taverna, la venda de

(7) AHG NP, núm 253; 3/9/1652.
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pa, vi, oli i carn, el d ’entrada de mercaderies i alguns altres. Per tant, la
universitat dels habitants o “com ú” no havia recaptat els diners ne
cessaris per a fer efectiu els pagaments de censals, préstecs, etc. Per
donar fe del que va passar, els ja esmentats Francesc Pujades, notari de
Palamós, i Miquel Casanovas, jurat primer de la mateixa vila, varen de
clarar que(8) Nosaltres sabem molt be que en lo temps de lo mal contagiós
de pesta, que Deu nos guarde, [...] los arrendam ents que la dita
Universitat tenia fets a diferents persones de sos imposicions axí com
eran fleca, tavernas, ayguardent, tabaco, drets de mercaderies y altres
drets que se acostuman a arrendar, foren extincts y fin its a x íy com si
nofossen estats fets, de tal manera que la dita Universitat dexà de rebre
lo preu de dits arrendaments, que hauria discorregut en tot lo temps de
dit contagi, ni de ells may ha demanat cosa alguna, ni per part dels
arrendadors de dits drets foren donadas requestas a dita Universitat.
Lo que nosaltres diem saber, ço és, jo dit M iquel Casanovas p er
trobarme part de dit temps del contagi _yvuy ju ra t en orde prim er de dita
Universitat y jo dit Francesch Pujades, per esser ara y aleshores notari
de la notaria de destret de dita vila de Palamós y haver vist que ha
passat en la form a que alt tenim dit.
Tot això ocasionà un gran enrenou, essent revisats tots els llibres
de comptes i els registres que els síndics portaven normalment dels
arrendaments i altres tasses. En data 28 de desembre de 1653, el consell
general de la universitat dels habitants de Palamós acusà formalment
als síndics(9), declarant Que han mirat els comptes dels síndics Joan
Carreras, M iquel Arbones, Bartomeu Pau i Joan Vidal i els han trobat
malament, devent dits síndics a la vila la quantitat de 1204 lliures i 5
sous, essent comdennats. Els acusats, després d ’apel.lar al consell gene
ral foren condemnats de nou. Se’ls hi donà un termini de tres dies perquè
aquells diguessin quines partides tenien error. Que Pau M ascort i
Sebastià Canyet cobrin els diners de la carn que varen fia r en el temps
de la pesta a la gent que estava en la vila i fo ra d ’ella i que els diners
que recaptin siguin donats als jurats per a pagar els deutes dels moltons
que varen consumir sense pagar [...]. Que els jurats revisin quines
mercaderies i a quines persones es deuen diners durant el temps de la
pesta, mitjançant albarans o altres dades per fer.lis efectius els diners.
La pesta no va fer més acte de presència a Palamós, segurament degut
a tota una sèrie de mesures dictades pels governants. Al primer quart del

(8) AHG NP, núm 259; 26/3/1653.
(9) AHG NP, núm 259; 28/12/1652.
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segle XVIII, després de les guerres de Separació i de Successió, el rei
Felip V va ordenar la construcció de barraques al llarg de la costa, per
vigilar la presència de naus pirates, principals portadores de pesta,
mal endèmic de la costa nord-africana d ’on procedien la majoria d ’elles.
Algunes d ’aquestes barraques estaven dins el terme de Palamós, sobre el
Pedró i a prop del far i també a la Fosca (Sant Esteve) i a Cap-gros. Eren
fetes de material molt senzill, tenien un parell de cambres, amb els
corresponents llits, una porta i dues finestres. El proveïment de llenya
per a coure el menjar i per a la calefacció, així com de l ’oli per a les
llànties, anava a càrrec de la vila i de les parròquies de Vila-romà i de
Vall-llobrega(10). Hi feien estada soldats, manats per un oficial, i també
civils, que vigilaven de dia i de nit. La convivència entre els soldats i els
civils no era gaire bona. Els darrers eren motiu de continus atropella
ments per part dels militars de guàrdia. Tan brutals arribaren a ser, que
el governador militar va haver de posar-hi mà, sancionant els m ilitars(11).
Devers l’any 1721 va haver-hi greu perill de contagi quan les
tropes franceses estacionades al sud de França varen infectar-se. Entre
els soldats hi havia molts catalans desertors de l ’exèrcit castellà. El
governador militar de Girona va dictar ordres estrictes perquè els
agutzils de cada poble de l ’Empordà prenguessin mesures especials de
vigilància, temorós que escam ots d ’aquests soldats travessessin els
Pirineus(12).
El capítol de la pesta de l’any 1652 havia acabat, però feia uns anys
que n ’havia començat un altre no menys dolorós, que s’allargà fins ben
entrat el segle XVIII: la guerra.
LA GUERRA, EL SEGON GENET
Al llarg de la dècada de 1630-1640, el rei Felip IV havia reforçat
les fronteres amb França temorós d ’un atac de Lluís XIII. En el seu
nom, el comte-duc d ’Olivares va enviar tropes d ’un variat ventall de
nacionalitats: napolitans, irlandesos, alemanys, etc., que havien de ser
allotjades a les viles i ciutats de Catalunya, especialment a les planes
del Rosselló i de l’Empordà; també se les havia d’alimentar. A més a

(10) AHG NP, núm 324; 1/12/1723.
(11) Arxiu Històric Municipal de Palamós (AMP). Correspondència. Decret del
governador militar de Girona, pel qual s’imposaven penes molt fortes als oficials i soldats
que fessin malifetes als civils; 20/11/1721.
(12) AMP. Correspondència. Carta-decret de Pedro Gerardo Matías, baró d ’Huart,
governador militar de Girona i de l’Empordà, dirigida a la justícia de la vila de Palamós; 14/9/
1721.
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més, ordenà fer acopi de municions i pólvora i reforçar les defenses.
Tot plegat representava una despesa excessiva per a les possibilitats
dels catalans. A Palamós(13), l ’any 1633, els jurats de la vila havien rebut
una carta de l’infant, cardenal Fernando, lloctinent i capità general del
Principat de Catalunya, Rosselló i Cerdanya, en la que se’ls manava
que, davant la possibilitat que armades enemigues poguessin arribar a
les costes de Palamós, seria convenient que la vila recollís pólvora,
municions i armes i que es conservessin i arrangessin les muralles. Els
jurats, esgotant els recursos de la vila, varen fer reconstruir el tros de
mur comprès entre el portal del Mar i els Miradors, ja que amenaçava
ruïna. També enviaren un síndic a Girona a comprar pólvora, fet que es
va repetir l ’any següent<14).
Preveient una declaració de guerra per part de França, com va passar
l ’any 1640, es començà a reclutar gent de les viles i ciutats per anar a
Perpinyà i lluitar contra els francesos, que ja estaven concentrats a la
vessant nord del castell de Salses.
El dia 14 de juny de 1639, el consell de la vila de Palamós(15), reunit
al cor de l’església parroquial, va decidir que el jurat Antoni Gallart
anés a parlar amb el governador general de Catalunya, que en aquells
dies era a la ciutat de Figueres, per tractar de rebaixar el nombre de veïns
de Palamós que havien d ’anar a Perpinyà i, al mateix temps, mirar
d ’impedir que vinguessin soldats estrangers de guarnició a Palamós(16).
El 29 del mateix mes(17), el consell, novament reunit, envià l ’esmentat
jurat i Pere Massot a la ciutat de Girona a fi de copsar les intencions dels
jurats d ’aquella ciutat, davant l’ordre que havien rebut que una persona
de cada casa fos enviada a la guerra. Segurament la decisió fou d ’acatar
les ordres i per això, l ’endemà, el consell(18) va disposar que el jurat
major, Joan Casanovas, es fes càrrec del comandament dels 35 homes
de Palamós elegits per anar al “camp de guerra” que s’estava formant a
Perpinyà. Els varen assignar un salari de vint-i-sis sous per al capità,
dotze per a l’alferes, vuit per al sergent i caps d ’esquadra, i quatre sous
per als soldats. Com a punt de referència respecte del salari dels soldats,
cal dir que un paleta guanyava cinq sous de jornal i un manobre, tres
o quatre.

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

AMP. C4; 2/2/1633.
AMP.C4, pàg 77v; 25/2/1634.
AMP.C4; 14/6/1639.
AMP.B4; 1639.
AMP.C4; 29/6/1639.
AMP.C4; 30/6/1639.
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En el llibre del consell de la vila de Palamós, entre els mesos de
juliol i agost, hi ha enregistrades tres anades del jurat Antoni Gallart a
Perpinyà a portar les pagues o “socors” als soldats palamosins. Durant la
resta de l ’any i tot el següent, els jurats varen llogar gent per portar-los
diners i, en una ocasió, inclús llogaren un burro per portar fiascos,
“flasquillos”, espases i arcabusos als soldats de Palamós que en aquell
moment prenien part en el setge del castell de Salses.
SOLDATS PALAMOSINS QUE VAREN PARTICIPAR EN LA GUERRA
CONTRA ELS FRANCESOS, EN EL CAMP DE PERPINYÀ
I EN EL SETGE DEL CASTELL DE SALSES (19)

Foren els següents:
Oficials: Joan Casanovas (capità), Nicolau Llitrà (alferes).
S o ts-o fic ia ls: Joan B ajandas (sergent), M ontserrat M etge (cap
d ’esquadra) i Pau Vallmanya (cap d ’esquadra).
Soldats: Pere Barneya, Vicenç Bonavalls, Sebastià Bonet, Antoni
Cabreras, Antoni Caner, M elcior Capellà, Francesc Clara, Joan Crosa,
Pau Deulofeu, el marit de Caterina Espinell, Jaume Galí, Montserrat
Gamira, Rafael Gamira, Sebastià Janoher, Sebastià Janó, Joan Mauri,
Antoni Moxó, Jaume Oliver, Gabriel Pallarès, el marit de Margarida
Pasqual, Josep Pla, un fill de Genis Puig, Antoni Ramis, un fill d ’Antic
Ros, Joan Serrador, Pau Viader i Magí Vinyals.
En el setge de Salses i d ’entre d ’altres, fins a la rendició, hi partici
paren: Joan Bassó, Francesc Clara, Joan Mauri, Nicolau Pujol i Narcís
Roquer.
Mentrestant, les viles i ciutats de Catalunya havien arribat a l ’extrem
de la seva paciència respecte dels allotjaments i l ’alimentació de les
tropes o terços del rei castellà, els quals havien protagonitzat fets més
que reprovables envers els civils. No deixava de ser un contrasentit
que els vilatans estiguessin lluitant contra els francesos en el Rosselló i,
a la pròpia vila, hi haguessin tropes forasteres, la majoria de les vegades
estrangeres, on vivien com a sangoneres. En aquesta època, junt a la
Font de Sant Joan, hi havia estacionada una companyia de napolitans
sota el comandament del mestre de camp, Leonardo Molas. En els llibres
del clavari hi ha registrat(20) alguns forniments de vi per a refrescar els
soldats i pagaments per al menjar i llits per al mestre de camp i altres
cavallers.
(19) AMP.Llibre de clavari, B-4; 8/1639.
(20) AMP.B4; 9/1639.
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Davant d'aquests atropellaments, el 1640 va començar la guerra
coneguda pel nom de guerra dels Segadors o de Separació, en la qual
Catalunya, aliada amb el rei francès Lluís XIII, “sa majestat cristianíssima”, va lluitar contra les tropes del rei castellà Felip IV, “sa majestat
catòlica”, per fer-los fora. Els catalans consideraven Lluís XIII com el
seu propi rei, tant és així, que quan morí, es celebraren solemnes
funerals pel Sr. don Lluís tretze, rei de França i senyor nostre a
l ’església parroquial de Palamós(21), als quals assistiren els frares del
convent de Nostra Senyora de Gràcia, el governador de la plaça, el batlle,
jurats i molts veïns.
El fet d ’aliar-se els catalans amb els francesos, en el cas particular
de Palamós, va representar tan sols un canvi de les “camisses” dels
soldats de guarnició, ja que el 1641, els diputats de Catalunya havien
ordenat l ’estacionament d ’infanteria francesa a la vila. Els jurats reaccio
naren immediatament, enviant Joan Casanovas, Antoni Gallart i en
Saguer a Barcelona per parlar amb els diputats i amb el governador
Francesc de Bas a fi de convèncer-los que no enviessin tants soldats(22).
El resultat de l ’entrevista no va poder ser més desastrós. El mateix Joan
Carreras, seguint ordres del diputat Tamarit, va haver d'anar a Colliure
a presenciar l ’embarcament de tropes d ’infanteria francesa enviades a
les viles costaneres catalanes.
Tot seguit, es generalitzà l’allotjament de soldats francesos a la vila
de Palamós. El consell “estret” va habilitar cossos de guàrdia, pagant el
lloguer, la llenya i l’oli(23). O sia que, malgrat el gir de 180 graus en la
política catalana, es tornà a plantejar el mateix contrasentit del 1639. La
vila es trobava plena de soldats estrangers i, en canvi, el mes de juliol,
havia d'enviar tres veïns com a soldats al camp de Tarragona(24). Se’ls
donà a cadascú, arcabús, fiasco, espasa, pólvora, bales i metxa. Un d ’ells,
Joan Bassó, que ja havia estat al setge de Salses, va morir en una de les
b atalles(25) contra les tropes castellanes. Un mes m és tard, el 4
d ’agost(26), la Diputació de Catalunya, per mitjà d ’una carta dirigida al
consell de la vila, demanà la tramesa d ’un “cayich” o altre vaixell de
rems a Tarragona per impedir l ’entrada de socors a la ciutat, que era en
poder dels castellans.
(21) APP.02; 19/6/1643.
(22) AMP.B4; 10/4/1641 i 19/4/1641.
(23) AMP.B4; 1642. Pagament de 69 càrregues de llenya pels soldats del cos de guàrdia.
Entre 11 /12/1641 i 22/4/1642.
(24) AMP.C4; 8/7/1641.
(25) AMP.C4; 13/4/1642.
(26) AMP.C4; 4/8/1641.
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En els anys següents, la situació no va canviar no gens ni mica.
Així, el 1644 (27), el consell acordà llogar una casa com a cos de guàrdia
i en data de 7 de juny del 1645, l ’acta del consell(28) esmenta que, atès
que han rebut una cartilla de sa Altesa per la qual mana es construeixin
m oltes fortificacions, adob de muralles, portals i altres coses, els
consellers manifesten que les pagues que han de fe r pel batalló han
deixat tan mísera a la població i particulars que per les despeses de les
fo rtifica c io n s no tenen diners i que si sa A ltesa vol, a canvi del
finançam ent del batalló, farien les fortificacions.
Les queixes contra les tropes establertes a Palamós i les rodalies
varen continuar i, així, el novembre del mateix any 1645, tornaren
enviar Antoni Gallart a Barcelona per demanar a “sa Altesa” i als
diputats que miressin de treure els soldats de la vila(29). El mateix passà
el mes de maig de l ’any 1647(30) quan, degut a haver rebut ordres de
pagar al “batalló” que era a la plaça d’armes de Palamós, s’envià Antoni
M acaya a Barcelona per representar les necessitats de dita Universitat.
M entrestant i malgrat els plets que havien interposat des de l’any
1640, Joan de M argarit i Almar(31) prengué possessió del càrrec de
capità de guerra o governador de la plaça de Palamós. També s’habilità
com a cos de guàrdia la casa de Sebastià Bofill(32).
L ’any següent, el 1646, la vila hagué d ’enviar més soldats, aquesta
vegada al camp de Lleida. Hi anaren els palamosins Isidre Amat, Joan
Agustí i Arnau Valentí(33). Se’ls donà 3 lliures d ’entrada i 10 sous de
salari a cadascun i, a més a més, 6 lliures per a les seves armes. El
mateix any s’envià un representant a portar-los quelcom i com que els
camins són tan perillosos i les despeses tan excessives, s ’ha determinat
armar un home a peu, donant-li el necessari.
A principis del 1648 l’assumpte dels allotjaments s’havia agreujat
molt i els consellers de la vila començaven a plantar cara al governador.
En data 5 de gener, el consell acordà(34), [... ] que es faixi un allotjament
general dels soldats que estan de guarnició en la present vila, i per
quan la vila i habitants d ’aquesta estan cansats d ’allotjaments des de
fa molts anys, ja que des del principi de la guerra aquesta vila ha
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

AMP.C4, pàg 92v; 11/1/1644.
AMP.C4; 7/6/1645.
AMP.C4; 1/11/1645.
AHG NP, núm 244; 26/5/1647.
AMP.B4; 7/3/1645.
AMP.C4; pàg 92v; 11/1/1644 i B-4; 8/3/1644.
AMP.B4; 1646.
AHG NP, núm 245; 5/1/1648.
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tingut allotjament continu, s'ha determinat que els esmentats soldats
també faixin estada en la casa dels taulers del general de la vila,
segons les seves possibilitats [...], amenaçant-los amb represàlies.
A l ’abril, enviaren novament un home a Barcelona(35), suplicant
al governador de Catalunya que miri amb ulls desapasionats los treballs
de la terra i les vejacions que nos fa n los soldats.
Aquells anys degueren ser molt difícils, tant pels habitants de Pala
mós com pels propis soldats de guarnició, especialment pel que fa a
l ’alimentació. Per una part el preu del blat s’havia disparat i, per l'altra,
els habitants de la vila havien arribat a un alt grau d ’esgotament financer
i ja no tenien diners per a poder proveir-se’n. En una reunió del consell
general, l’any 1647(36), ja havien acordat repartir entre els veïns tot el
blat que tenien “embotigat”.
Precisament, el 1649(37), hi hagué un fet que és un bon exemple de
la penúria de les tropes de guarnició a la vila. El capità del regiment de
Mirapeix, Francesc Vilarsel, en absència del governador de la plaça,
demanà i finalment prengué, pel manteniment de les tropes, 34 quarteres
de blat d ’una barca que hi havia al port de Palamós. El patró de la barca,
que tenia ordres dels aprovisionadors de portar-lo a Barcelona, recomanà
al capità utilitzar la farina que tenia en els seus magatzems. Aquest li
contestà que la farina no era bona per a fer el “pa de munició” i per això
havia de p rendre’l. En altres ocasions, els soldats rebien el blat
com pletam ent florit, per haver-se m ullat d ’aigua del mar durant el
transport i havien de confiscar el poc que posseïen els civils de Palamós
i de les parròquies de Vila-romà i Vall-llobrega.
A finals del 1649, Barcelona començà a ser greument assetjada per
les tropes del rei castellà. Els diputats del Principat demanaren ajut al
consell de Palamós(38), que acordà enviar quatre homes, als quals donà
100 rals d'entrada i quatre rals de paga cada dia i també els armà
convenientment. Durant l’any 1650 la vila envià al comú de dipòsits de
la ciutat de Barcelona, 2.015 lliures(39), i el setembre de 1651(40), el
governador militar del Principat ordenà al consell general de Palamós
una lleva de soldats per ajudar la ciutat de Barcelona. S ’acordà enviar-hi
tres soldats més.

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

AMP.C4;
AHG NP,
AHG NP,
AHG NP,
AHG NP,
AHG NP,

17/4/1648.
núm 244; 26/5/1647.
núm 248; 16/5/1649.
núm 248; 10/10/1649.
núm 250; 26/12/1650.
núm 252; 11/8/1651.
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M entrestant i gràcies al nou governador de la plaça, el mussur de
Xetuarre(41), s’encetà un petit diàleg per a la reducció del nombre de
tropes estacionades a la vila. El governador oferí als jurats canviar les
companyies del Rosselló, que estaven allotjades a la vila, pel terç de
Burell que era a Palafrugell, menys 27 cavalcadures que restarien allà.
El consell no ho va dubtar gens ni mica i acceptà el canvi. El governador
encara va fer una altra proposta: si la vila construia una paret a la bretxa
que hi havia a la muralla, pel costat del rec d ’en Roger, i cobria les
despeses, ell faria el possible perquè la vila hagués de pagar menys per
al manteniment del “batalló”(42).
Les parròquies de Vila-romà i Vall-llobrega no varen pas lliurarse del manteniment de les tropes. Així, per les actes del consell general
d ’ambdues parròquies, corresponents als anys 1647 al 1652, es fa palès
que el tocava fer talls m olt sovint per recaptar diners per al
manteniment dels cavalls(43).
Aquests són alguns dels impostos i de les protestes que tinc anotats:
-març 1647. Dotze lliures per la civada de la cavalleria.
-maig 1647. Tall per al farratge dels cavalls de la infanteria de
Palamós.
-maig 1647. Tall per al “batalló”.
-maig 1647. Tall per al “batalló”.
-agost 1647. Tall per a la palla dels cavalls dels capitans que eren a
Palamós.
-març 1648. Protesta per les ordres del governador de Catalunya
referents a nous allotjaments de soldats que estaven de guarnició a
Palamós, a més a més dels que ja hi havia.
-juliol 1651. El consell de les parròquies, atès les ordres rebudes
del mussur de Verges, pel que se’ls manava proveir de palla i civada els
cavalls que estaven de guarnició a la vila de Palamós i davant la
impossibilitat de complir-les, per tenir les forces extenuades per les
moltes despeses extraordinàries que per raó de la guerra són ofertes i
cada dia s ’ofereixen i no haver en el terme de dites parròquies collita
de civada en el present any, acordà que els cavalls s’allotgessin a casa
dels habitants de dites parròquies, segons el poder de cadascun, donant

(41) AMP.C4; 23/8/1651.
(42) La “bretxa” ocupava una tros de terra, quasi sempre embassat per les clavegueres
de la vila, que estava situat entre el començament del carrer Major, junt la Plaça dels Arbres,
i el començament del carrer Nou, a la cruïlla amb l’avinguda Onze de Setembre.
(43) AHG NP, núm 244; 19/3/1647, 1/5/1647, 25/5/1647, 31/5/1647 i 18/8/1647; núm
245; 22/3/1648; núm 252; 9/7/1651 i 11/8/1651; i núm 253; 18/2/1652.
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palla, tan solament, per no haver civada ni diners per a comprar-ne.
-agost 1651. Es donà al governador de la plaça de Palamós, per
l ’aliment dels cavalls de la guarnició de dita vila, un quintà de palla i,
cada mes, 10 quartans de civada.
-febrer 1652. El consell acordà donar als soldats que hi havia per les
terres de Girona, 12 rals cada dia, durant 24 dies.
El 1652, any de la pesta a Palamós, la ciutat de Barcelona caigué a
mans de les tropes del rei castellà i, un any després, ja hi havia a Pala
m ós tropes irlandeses sota la bandera d ’E spanya i, per tant, els
palamosins tornaven a estar sotmesos, altra vegada, als allotjaments i el
manteniments de tropes. En aquesta ocasió, alguns oficials foren enviats
a diverses cases de Sant Joan. Això causà el consegüent malestar dels
seus habitants i originà enfrontaments entre ells, segons queda reflectit
a les actes del consell de les parròquies de Vila-romà i Vall-llobrega.
Entre els mesos de gener i febrer del 1653, quan ja havien entrat les
tropes del rei castellà, el consell de les parròquies acordà, el 30 de
gener, que p er quan la dita Universitat se troba tant oprimida
d ’allotjaments de soldats, es decideix posar i allotjar soldats també a
la casa d ’Antic Bofill, propietari del mas Bofill, segons les seves
possibilitats{44). El 9 de febrer, que atès que el capità de la companyia
dels irlandesos que estan allotjats en les presents parròquies, està a
l ’hostal a despeses de dites universitats i atès que el gasto que dit capità
fa és gran i no se troben diners, en nom de dita Universitat a fo r de
censal, i que per a sustentar aquell s ’hauria d ’empenyorar molt dita
Universitat, determinen que s ’allotge aquell per les cases ben vistes al
consell estret de dites parròquies i per aquell elegidores(45). L ’ 11 de
febrer, els jurats de Vila-romà es dirigien a Antich Bofill i li digueren
que, tenint ordres expresses del consell general i en nom de les
parròquies de Vila-romà i Vall-llobrega, l ’interpel·len que en virtut
d ’una bulleta pels jurats feta al capità de la companyia de soldats que
avui estan allotjats en dites parròquies, perquè s ’allotgi en la seva
casa, l ’accepti i obeeixi. Altram ent i en nom de dita Universitat, posa
ran al capità a l ’hostal a despeses d ’Antic Bofill. La muller d ’Antic
Bofill va respondre que per ara no pot acceptar-lo perquè el seu marit
no hi és i quan arribi es farà el que sigui de justícia(46).
El 1653, a més a més dels irlandesos, arribaren a Palamós una gran

(44) AHG NP, núm 259; 30/1/1653.
(45) AHG NP, núm 259; 9/2/1653.
(46) AHG NP, núm 259; 11/2/1653.
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quantitat de tropes alemanyes, flamenques, napolitanes, milaneses i
espanyoles, amb artilleria i cavalleria. En el port hi havia un continu
moviment de galeres de diverses nacionalitats. Els oficials residien a la
vila, juntam ent amb les seves famílies; poc després varen néixer un bon
grapat de criatures alemanyes, flamenques i valones.
El 1658, un any abans de la firma del tractat del Pirineus, encara hi
havia tropes franceses a l’Empordà i l ’armada francesa es passejava
per les costes de Catalunya. Els habitants de Palamós, segons resolució
del 5 de setembre, armaren un bergantí i possaren Antoni Pi, mariner de
de la mateixa vila, com a capità, i vuit homes més, i els ordenaren sortir
mar endins per impedir que l ’armada pugués donar ajut a les seves tropes
de terra(47).
Després del tractat dels Pirineus hi hagué un breu període de calma.
El port de Palamós era visitat sovint per esquadres del regne d ’Espanya
que feien el trajecte entre la península i Itàlia. Així, el 26 de gener de
1666 hi fondejà una gran flota de galeres del regne de Nàpols, coman
dada per l ’almirall i capità general, Joanetin Doria(48).
En aquesta època s’acabà de construir la ciutadella a “sa Punta”(49), fortalesa destinada a defensar el port i la vila.
Referent al problema dels allotjaments, sembla que no tenia remei.
Per tractar de solucionar-ho, per enèsima vegada, el consell de la vila,
reunit el 27 de juliol de 1670(50), acordà enviar dos homes a parlar amb
el duc de Sessa, comte de Palamós i, aleshores, Capità General del Prin
cipat de Catalunya. Li demanaren llicència per a construir casernes on
allotjar els soldats i així treure d ’una vegada els soldats de les cases
particulars, com s’acostum ava fer en altres places d ’armes de Catalunya(51).
Tres anys més tard es congregà el consell general de la vila de
Palamósí52) i, amb l’aprovació del duc de Sessa, s’acorda, que las 625
doblas d ’or que valen 2000 lliures de plata forta, a rahó de 32 reals
plata forta la dobla, los quals lo dia present an rebut y firm at apocha
al honorable Joan Valentí, negociant de dita vila, en poder del notari
baix scrit, resten y estigan en poder de dits jurats, y de aquelles no
lliuren ni paguen diner algú sinó p e r la fabrica dels dos cortels

(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

AHG NP, núm 265; 5/9/1658.
AHG NP, núm 273; 26/1/1666.
AHG NP, núm 255; 3/1/1687.
AHG NP, núm 280.
AMP.C4, pàg 133; 25/7/1670.
AHG NP, núm 268; 6/8/1673.
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fahedors, sinó ab orde y pòlissa y libransa del honorable M iquel Caner
y de dit Joan Valentí [...], també determinen, que dits dos cortels se
fassan, ço és, los de la Cavalleria en lo Palau de la present vila y lo
de la Infanteria dintra lo fo rt de la Ciutadela, conforme lo decret tenen
per a daçó de sa Exelencia i donen facultat als esmentats jurats i consell
de, fe r desenas dels habitants de la vila per treballar en dits cortels,
donant a cadahú per son treball, los dias y treballaran, lo que aparexarà
a dits honorables jurats y consell stret, anomenant una persona, a ells
ben vista, que sen fa g i càrrec dels treballs.
El juliol del 1673 es realitzà el canvi de comandament de la Plaça de
Palamós(53). El mestre de camp, Gerardo Dranberch, la lliurà al també
mestre de camp, Pablo Guautier, nou governador, a qui donà les claus de
la vila i de la ciutadella, les claus dels magatzems, amb totes les muni
cions, “pertrexos” de guerra, queviures i altres coses. A més a més, li feu
lliurament de 14 peces d ’artilleria de bronze, 4 de ferro i la fusta de
reserva per caixes de l’artilleria; també 3000 escuts de plata.
Durant el mes d ’octubre es començà a buscar el lloc adient per
a la construcció de les casernes(54). En Simon Gautier i en Joan Ros,
mestres de cases de la “fàbrica” del rei a la vila de Palamós, a instàncies
i requeriments del notari Pere Gallart, reconeixien un terreny amb
parets, situat darrere les cases de la Notaria de la vila, per la part de
llevant, propietat de l’esmentat Pere Gallart (es tracta de l ’actual illa de
cases entre els carrers Enrajolat i Q uarter). El 5 de novem bre, a
instàncies del mateix Pere Gallart, Ramon Vilanova i Esteve Antoniet,
pagesos de Vila-romà, varen fer la visura de l’esmentat terreny per tal de
valorar-lo i informar els jurats Josep Bassó, Joan Facundo Casanovas
i Pere Solivera, encarregats d ’elegir el lloc adient. El capità enginyer
militar, Lorenzo Possi, responsable de les fortificacions de la vila de
Palamós, també el va reconèixer.
Sembla que per fi es va determinar la construcció de la nova caserna
de cavalleria a la vora d ’on hi havia les ruïnes de l’antic Palau reial de
Palamós, a tocar la plaça del Forn. Al menys aquesta és la conclusió que
es pot treure de l’acta de la reunió del consell general dels habitants de
Palamós que es celebrà l ’ú de juliol de l’any 1674(55), reunit al lloc
anomenat vulgarment “los Cortels nous”, a prop de la magnam ocupationem Ecclesiaparrochialis dicta vila. Pel que fa a la d ’infanteria, se’n

(53) AHG NP, núm 268; 5/6/1673.
(54) AHG NP, núm 268; 21/10/1673
(55) AHG NP, núm 269; 1/7/1674.
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va construir una secció a l’esmentada illa de cases de l’actual carrer
Quarter.
El mateix any va passar un fet que demostra fins a quin punt havien
arribat els conflictes entre els militars i la vila i, àdhuc, amb l ’estament
eclesiàstic. El dia 29 d ’agost(56), el notari aixecà acta del fet següent: El
prevere i ecònom de Palamós, Antoni Sans, estant dins l ’església de
Palamós i davant Paulo Gautieri, general d ’artilleria i mestre de Camp
de la plaça militar de Palamós, li diu que no gosi obrir o trencar les
portes de la sagristia de l ’església per treure a Jeroni Chero, soldat
milanès, refugiat aquí. El general li respon que si no li lliura a aquest
soldat trencarà les portes i el traurà, per ser un assassí i p er haver-se
passejat per la vila amb pistoles i espassa. El prevere va replicar que
ell no fa rà tal cosa. El governador, tot seguit trenca les portes i treu el
soldat donant.li moltes bastonades i portant-lo a la torra [ciutadella].
El notari feu constar que el prevere havia protestat llargament.
Un altre cas d ’enfrontament degut als allotjaments: el 13 de setembre
del 1679(57), els jurats de Palamós varen anar a queixar-se al governador
de la Plaça, Tomàs Palavasino, perquè havia ordenat canviar de casa a
un capità i la seva muller sense el consentiment dels jurats. Segons era
costum , els oficials de les tropes que estaven de plaça a Palam ós
habitaven a les cases de la vila, prèvia emissió d ’una butlleta redactada
pels jurats. El governador els envià a passeig i aquests decidiren queixarse al Virrei i Capità General de Catalunya.
A més a més d ’allotjar els oficials en cases particulars, els vilatans
també havien de contribuir amb diners al manteniment del governador i
la tropa, com si fos el sou. Així, el 1674(58), el consell de la vila acordà
donar al governador de la plaça, el napolità Pablo Gautier, 100 lliures al
mes per les seves despeses i les de la tropa. Com a contrapartida, el
governador prometé no imposar-los cap més càrrega econòm ica o
d ’altra mena que perjudiqués a la Universitat. Un any més tard(59), el
tinent general Juan Bautista Moreno, governador interí de la plaça per
haver mort Pablo Gautier, rebia tan sols 60 lliures al mes, però quan, el
9 de maig de 1675, arribà el nou governador de la Plaça, Tomàs
Palavesino, els reclamà altra vegada les 100 lliures mensuals(60).

(56)
(57)
(58)
(59)
(60)

AHG NP, núm 269; 29/8/1674.
AHG NP, núm 282; 13/9/1679.
AMP.C4; 30/8/1674.
AMP.C4; 2/2/1675.
AMP.C4; 14/5/1675.
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ALGUNS DELS GOVERNADORS DE LA PLAÇA D ’ARM ES DE PALAMÓS
( 1645- 1693

)(61)

Conec els que segueixen:
Joan de M argarit i Almar (1645); M ussur de Xetuarre (1651); Marc
A ntoni Janaro (o G enaro), m estre de cam p del terç d ’infanteria
napolitana (1654); Juan Salamanques, mestre de camp d ’infanteria
(1655); Bautista de Mata, general (1668); Carlos Assucre, mestre de
camp (1670); Carlos Dranberg, mestre de camp (1671-1673); Pablo
Gautier, mestre de camp (1673-1675+); Juan Bautista Moreno, tinent
general (governador interí) (1675); Tomàs Palavesino; el general
d ’a rtilleria M anuel
Fonseca, general d ’a rtilleria (1675-1679)
(governador in terí, 1677);
R odrigo O rdonez de L ara, general
d ’artilleria, va morir a Palamós (1681+) (fou enterrat al convent de
N ostra Senyora de G ràcia); Francisco Bernardo Barona, general
d ’artilleria (1682-1684); Pedro Rubí (Rovi), general (1686-1689); Lo
renzo Britos, general d ’artilleria (1693).
Entre d'altres militars, cal esmentar Thome Casnedi, mestre de camp
(1680), cap d'un terç d'italians i també els sergents majors de la plaça de
Palamós, Juan de Angulo (1663); Josep Vila (1667); Lluís Ramon de
M oncada (1670); Tomas Altaver (1685+); Juan Antonio de Vidal y de
Aranda (1690).
El tema de les casernes va prolongar-se molt de temps. En el mes de
novembre del 1678, el consell “estret” determinà que Jacint Oliver anés
a Barcelona a veure sa “Excel·lència” per la qüestió de la nova caserna
d ’infanteria que s’havia de construir(62). El mes de maig del 1685, el
consell i jurats decidiren comprar la botiga dels Miradors de Joan
Facundo Casanovas i la de Joan Vidal, mestre d ’aixa, per fer-hi els
quarters dels militars de presidio de la vila(63). La compra no es va fer
fins dos anys més tard(64); comprenia les tres cases de Joan Facundo
Casanovas, que estaven junt a les restes del Palau reial, on volien aposentar el sergent M ajor i els capitans de la plaça. Però, com que no hi
havia prou espai, hagueren de comprar encara una altra casa més(65). En
(61) APP. Ò l; AHG NP, núm 280; AMP.B-4; 8/3/1644; AMP.C4; 23/8/1651; AHG NP,
núm 276; 16/1/1668, núm 268; 5/6/1673; AMP.C4; 2/2/1675, 14/5/1675; APP.Ò4; 27/8/
1681; AHG NP, núm 284; 14/7/1682, núm 274; 8/9/1684, núm 285; 5/5/1686, núm 257;
1689 i núm 288; 7/6/1693. L’any que figura darrere de cadascun dels noms dels governadors
es correspon amb el del document o escriptura on se l'esmenta; per tant, és posible que
gaudís d’aquest càrrec uns anys abans o després.
(62) AMP.C4; 20/11/1678.
(63) AHG NP, núm 275; 12/5/1685.
(64) AMP.C4; 6/8/1690.
(65) AMP.C4; 30/8/1690.
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el llibre d ’anotacions del consell de la vila i amb data de 30 d ’agost de
1690, feren constar que el sergent M ajor no volia anar-se’n de la casa
que habitava i que no ho faria a no ser que li ordenés el propi governador
militar de la Plaça. El consell féu anotar que estava “molt desconsolat”
per aquestes actituds i que voldria treure d ’una vegada tots els oficials
de les cases particulars per les enormes despeses que suposaven.
Durant la dècada de 1680 a 1690, passaren per Palamós tropes ben
diverses: un terç de napolitans, m anat pel mestre de camp Thomas
Gasnedi (1680-1685..)(66); una companyia del terç de Granada, manat
pel mestre de camp Diego Antonio de Viana(67); una de soldats de
Granollers(68); una de la ciutat de Cervera(69); una de les vegueries de
Manresa i Vilafranca del Penedès(70); el terç de la Diputació(7I); etc.
El 1693(72), enmig d ’aquest malestar i havent entrat els francesos
per enèsima vegada a l’Empordà, els habitants de Palamós observaren
atònits com el seu governador militar, Lorenzo Britos, complint ordres
del marquès del Conflent, enrunava cases i feia cortaduras, preparant
la defensa de la vila envers els exercits francesos que, en aquell moment,
ja estaven a l ’altra banda del riu Ter. Segons dades de diferents
historiadors, a la vila i ciutadella de sa Punta hi havien uns 3000 soldats,
la majoria del terç de napolitans que ja feia anys estaven de guarnició a
Palamós.
Els francesos, comanats pel mariscal de camp, duc de Noailles, varen
guanyar la batalla del Ter. Els soldats de l’exèrcit espanyol fugiren sense
ordre ni concert i, en comptes de replegar-se i donar ajut a Palamós, es
retiraren cap a Barcelona, deixant la vila en inferioritat de forces davant
els exèrcits francesos. El mariscal Noailles, després d ’ocupar Verges i
Torroella de Montgrí, continuà en direcció sud, assetjant Palamós a par
tir del dia 30 de maig. La batalla fou aferrissada, amb moltes pèrdues
per part dels francesos, que varen entrar i sortir de la vila més d ’una
vegada, rebutjats pel gran coratge dels defensors. Els francesos, però, la
prengueren a l ’assalt el 8 de juny de l ’any 1694(73). En el llibre d ’Obits de
la parròquia no hi figura cap civil mort durant l’atac, això vol dir que

(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)

AHG NP, núm 282; 3/9/1680. APP.Ò4; 8/3/1683 i 18/2/1685.
APP.Ò4; 2/6/1684 i 25/8/1684.
APP.Ò4; 18/7/1684.
APP.Ò4; 31/8/1684.
APP.Ò4; 24/9/1684.
APP.Ò4; 27/12/1693.
AHG NP, núm 327; 8/4/1730.
APP.Ò1. 8/6/1694.
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tots ells sortiren de la vila abans de l’assalt. Entre els militars, cal
esmentar la mort del capità del terç de napolitans, Gabriel Carraro,
personatge molt conegut i apreciat a Palamós(74).
Però la presa de Palamós no havia estat consumada del tot, ja que la
majoria dels defensors (probablement uns 1400) es refugiaren a la
ciutadella de sa Punta (junt el far) i des d ’aquesta posició bom barde
jaren els francesos que estaven dins la vila. Aquesta segona batalla va
durar, segons diferents fonts, fins el dia 10 de juny en què es rendiren al
mariscal Noailles. En el combat va m orir l ’artiller palam osí, Josep
Martí(75).
La defensa de la vila i ciutadella fou tan heroica que el rei francès,
Lluís XIV, va fer batre una moneda en commemoració de la batalla. En
una de les cares hi portava escrit Palamo vi capta.
De totes maneres, cal remarcar que els francesos coneixien molt
bé l ’estructura de la vila i la importància de les seves defenses, i també
per on podien entrar més fàcilment, ja que havien estat a Palamós, des
de l ’any 1643 fins el 1652, com a aliats dels catalans durant la guerra
dels Segadors.
Després de la presa de la vila, una part de les tropes franceses es va
quedar de guarnició. Entre d ’altres unitats cal esmentar la guàrdia del
duc de Borbó i unitats del regiment de Navarra, del batalló de la M ota(76).
Entre finals de març i principis d ’abril del 1695 (possiblement del 1
al 4 d ’abril)(77), essent governador de la plaça el francès Isach Lagine(78),
les tropes espanyoles, anomenades vulgarment “miquelets”, assetjaren
Palamós. Aquest fet és esmentat sempre en la majoria de les escriptures
dels notaris de Palamós relacionades amb cases enrunades o testimonis
de particulars. Fou precisament en aquesta darrera acció, quan varen ser
definitivament enrunades totes les defenses de la vila: muralles, baluards,
casernes i la ciutadella, amb el primer convent dels Agustins; no varen
deixar cap paret dreta. Això va beneficiar els francesos que, d ’aquesta
manera, si tornaven a envair l ’Empordà, com efectivament va passar al
cap de pocs anys, al menys no trobarien una resistència tan aferrissada
per conquerir novament la vila.
El 1696, el rector de Sant Joan, Antoni Baró, home que li agradava
escriure “notes pel record i consuetes” dels esdevenim ents de la

(74) APP.Ò4; 8/6/1694.
(75) APP.Ò4; 17/6/1694.
(76) APP.Ò4; 7/7/1694, i 1/8/1694.
(77) AHG NP, sc; 18/1/1695.
(78) APP.Ò4; 1/4/1695. AHG NP, s.c; 12/10/1695.
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parròquia, escriví que, estant malalt i amb febre, el dia 11 de setembre
de l’esmentat any va anar a la Vall d ’Aro per parlar amb el príncep de
Vendome, general francès, per demanar-li que relaxés als veïns de la
parròquia i els de Vall-llobrega de les feixugues càrregues del manteni
ment dels soldats francesos i per fer més suau l ’estada d ’aquests. El
mateix va fer el dia 6 d ’octubre, quan tot l’exercit francès estava
acampat a la parròquia de Vila-romà i finalment el dia 19 del mateix mes
a Peratallada. Diu que va aconseguir més del que es pensava.
Les tropes franceses es retiraren de Palamós i rodalies el mes de
gener del 1698(79). En els tres anys i mig que varen governar la vila i
parròquies veïnes, prohibiren molts dels costums dels habitants, entre
d ’ells, les processons i, fins i tot, els privilegis de la vila.
En aquest temps, Palamós era una muntanya de runes, amb la majoria
de les cases deshabitades o sense sostres. Els pocs habitants qui vivien
estaven carregats de deutes, provocats pels impostos i per la manutenció
de les tropes invasores. En aquest context es començà la reconstrucció
de la vila, desenrunant tot el que havien estat murs, fossats, “estacada”
i baluards, i fent nous habitatges. D ’aquesta manera, la vila començà a
agafar la configuració actual, formant-se la Plaça dels Arbres (on abans
hi havia hagut el Portal de la Bassa i el baluard d ’entrada a la vila i
l ’antiga capella de Sant Sebastià), allargant-se els carrers dels Molins,
de l ’Hospital, de l ’Aliada i de la Bombarda (ara Mauri Vilar), en direcció
al Pedró. També es prolongà el carrer M ajor en direcció a la Planassa
(actual carrer Tauler i Servià), amb la desaparició del Portal del Mar.
Per altra part, també es formaren els carrers de la Bateria, Nou i Perill i
s’obrí de nou l ’actual carrer de Cervantes, que s’havia desviat per cons
truir murs i baluards. Els jurats de la vila varen vendre a particulars les
restes de la caserna del carrer Enrajolat i es construïren les cases que
actualment estan envoltades per aquest carrer i el carrer Quarter.
Però, com ja era endèmic, tornaren a tenir guarnició i allotjaments,
set soldats a cavall, l ’any 1701. Com era acostumat, els palamosins es
queixaren al seu comte, el qual els proposà(80) un pacte beneficiós per a
tots: que la vila pagués una part de la reparació del moll a canvi de treure
els soldats que hi estaven de guarnició. Després de discutir la proposició,
el consell va acceptar-la i envià al comte una carta amb les seves

(79) Arxiu parroquial de Santa Eugènia de Vila-romà (APS). Consuetes del rector de Sant
Joan, Antoni Baró.
(80) AMP.C4; 17/4/1701. El comte, que gaudia d’influència a la cort de Madrid, podia
segurament aconseguir un tracte beneficiós per a Palamós.
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condicions(81).
Mentrestant, havia mort el rei Carles II sense descendència i esclatà
la guerra de Successió. Catalunya va posar-se de part de Felip V, nét
del rei francès Lluís XIV (el que va fer batre la medalla commemorativa
de la presa de Palamós, l’any 1694), el qual celebrà corts a Barcelona
(1701-1702). Però, els catalans, l’any 1705, canviaren les seves prefe
rències i passaren a defensar la postura de l’altre pretendent, Carles III
(de Catalunya i Aragó), germà de l ’arxiduc d ’Àustria, al qual varen jurar
obediència. Això provocà l ’enèsima entrada de tropes franceses a les
nostres contrades.
Aquesta vegada els francesos no varen pas assetjar la vila, perquè
ja no tenia murs, però per contra destrossaren tots els conreus al seu
pas quan anaven a assetjar Barcelona. Alguns veïns de Palamós(82), Josep
Carreras, de 60 anys, jurat primer, Josep Pagès i Antoniet de 44 anys i
altres declararen que, en el mes de març de l ’any 1706, l ’armada de les
tropes franceses estigué acampada en el terme de Palamós, 5 o 6 dies,
posant les tendes pel mig dels camps i fe n t mal bé molts sembrats. A
més a més, la cavalleria i altres cavalcadures i carruatges també hi
transitaren fe n t molt mal als camps. També és cert que el 18 del corrent
mes de maig, dita armada de França, juntam ent amb altre armada del
duc d ’Anjou passaren per dit terme i comtat de Palamós, fe n t molt mal
als camps i vinyes, esclafant-ho tot, especialm ent la cavalleria i
carruatges que varen fe r diferents camins pel mig dels camps. El rector
de Santa Eugènia de Vila-romà, Antoni Baró, també ho anotà en el
llibre de Baptismes (1698...), el dia 25 de març de l ’any 1706, el duc
de Noailles, general de les tropes auxiliars de França, a fa vo r del rei
Felip V, començà de venir a Palamós i a esta parròquia, i l ’endemà,
dia de divendres de Passió, arribà tota l ’armada o exercit i acamparen
aquí, amb tals desordres mai vistos. Els pobres pagesos han perdut més
que en les passades guerres, ja de vi i oli vessat, i també bous i altres
animals i palla i llenya per la manutenció de les tropes i, a més a més,
els carregaren de bastonades. El dilluns Sant, pel matí, les tropes varen
sortir cap a Treumal, on hi hagué moltes escopetades i varen anar af er
nit a Santa Cristina, on també feren molts de malfets, més que aquí.
Seguidament anaren a assetjar Barcelona on es troba Carles III i allí
s ’ajuntaren amb les tropes de Felip V [...]. El general M. de Segal
habitava a la casa de Pere Carles de Sant Joan. També afegeix, amb

(81) Veure còpia de la carta a l’Apèndix I.
(82) AHG NP, núm 305; 1706.
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data del dia 17 de setembre, que l’exèrcit del duc de Noailles encara
estava acampat fins a Palafrugell.
Potser el record de les contínues rapinyes i malifetes de les tropes
franceses per l’Empordà, va ser una de les múltiples raons perquè els
habitants d ’aquestes contrades donessin suport a les tropes aliades de
Carles III. Així, el 1708, ja hi havia a Palamós soldats d ’aquest rei(83).
En pocs anys, fins arribar l ’any 1715, hi hagué un continu moviment
de tropes d ’un i altra pretenent. El novembre del 1708, hi havia el
regiment del comte-general de Chelart i, al llarg dels anys 1709 i 1710,
els dragons alemanys de Bohèmia, de l ’emperador Josep d ’Austria(84).
Els anys 1711 i 1712, tropes franceses i holandeses del regiment de
Quercy(85). Durant una bona part del 1712 hi tornaren les tropes
partidàries del pretenent Carles III, en aquest cas, el terç d ’Aragó(86). Els
anys 1713 i 1714, altra vegada tropes franceses i suïsses, entre elles el
regiment de granaders de Ponthier(87). El mes de juliol de 1714, la vila
encara estava sota l ’obediència del rei francès(88), però el 1715 ja havien
entrat definitivament les tropes espanyoles del rei Felip V, entre elles el
regiment de granaders de Valladolid(89), que es quedaren a Palamós fins
passat l’any 1721(90). El 1719, els jurats varen rebre l ’ordre d ’allotjar un
esquadró del regiment del Camí de Santiago i el 1728 al coronel i 50
dragons del regiment de Bèlgica(9l).
LLISTA DE PARTICULARS DE PALAMÓS QUE TENIEN OBLIGACIÓ D ’ALLOTJAR
OFICIALS DE PAS O DE GUARNICIÓ (1755)m >

He trobat els que segueixen:
Pere Cadanet i Agustí, confiter; Miquel Fina; Llorenç Pagès i
Antoniet; Pau Baulida; M arianna Pagès i Gallart, vídua de Josep Pagès i
Gallart, sots-delegat de Marina (quan vivia el seu marit estava exempt
pel seu càrrec).

(83) AHG NP, núm 308; 1708.
(84) APP.Ò4; 12/1709 i 1/1710.
(85) APP.Ò4; 14/3/1711 i 30/1/1712. APS. Llibre de comptes de Nostra Senyora del
Jovent. 1708.
(86) APP.Ò4; 9/6/1712.
(87) APP.Ò4; 29/12/1713, 9/2/1714 i 19/5/1714.
(88) AHG NP, núm 316 ;3/7/1714.
(89) APP.Ò4; 5/1/1715.
(90) AHG NP, núm 321.
(91) AMP. Correspondència; 6/11/1728.
(92) AHG NP, núm 351; 6/10/1755.
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Eren exempts d ’allotjament:
-Pere Pagès i Solivera, advocat i jutge de la cúria de Palamós.
-Josep Estany i Torres, metge. Segons un decret de l’any 1753 estava
exempt. En aquest any era regidor. A més a més, era graduat per la
universitat Real i Pontifícia.
-Joan Carreras, batlle de la vila. Molt vell.
-Pere Botet, apotecari. Per privilegi especial del rei.
-Josep Prats, escrivà i administrador de la reial Duana.
-Rosa Castelló i Moret, vídua de Josep Castelló, exempta per
l ’Intendent General per haver mort, el seu marit, en l ’atac dels anglesos,
l’any 1742.
-Simó Moret, cirurgià, que tenia el servei del Correo, per això estava
exempt.
També estaven exempts, per privilegi reia l,(93) els mestres d ’aixa i
les seves famílies i els aprenents d ’aquest ofici, quan estaven al servei
del rei.
Segons una altra llista d ’uns anys abans, les cases destinades a
allotjament d ’oficials eren les de: Joan Carreras, Josep Gallart, Miquel
Fina, Antoni Olivos, Llorenç Antoniet, Salvi Agustí, metge, Josep
Castelló, Pere Pagès i Solivera, advocat, Rosoleia Pons i Francesca
Baulida.
Les destinades a l ’allotjament de soldats: Damià Tauler, Francesc
Agustí, Pere Montaner, Sebastià Murtra, Pau Rovira, Joan Gener,
Esteve M argarit M artí Bartra, Boi Rovira, Pere Ferrer, Francesc Alsina,
Pere Salamó, Joan Serrabella, Salvador Avellí, Nicolau M ontaner,
Baptiste Sicars, Vicenç Cama, Joan Bataller, Cristòfol Bessa, Antoni
Savalls, Francesc Gamira, Domingo Batlla, Pere Joan Prats, Joan Vidal,
M artí Sicars, Antoni Garrell, Pere Crosa, Joan M arull, Josep Vilar,
Francesc Nadal, Miquel Pairó i Antoni Alabau.
El general Noailles, fill del mariscal que va conquerí Palamós l ’any
1694, fou nomenat pel rei Felip V, l ’any 1710, plenipotenciari seu a
Catalunya, amb tota mena de poders per acabar definitivament amb el
rebuig dels catalans envers el rei. Per la importància dels documents i
edictes que va fer publicar i pregonar a totes les viles i en especial a
Palam ós, en fem la transcripció a l ’apèndix(94). D esprés d ’aquest
nom enam ent, el general va decretar un indult general per als qui

(93) AMP. Correspondència. 18/1/1740.
(94) AHG NP, núm 599. Veure l’apèndix II.
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lliuressin les arm es, però com que encara hi havia som etents que
assassinaven soldats francesos, va fer publicar un edicte a la plaça
pública de la vila de Palamós, el dia 5 de gener del 1711(95), donant-los
l ’última oportunitat.
La destrucció de les muralles i la ciutadella de Palamós, l ’any 1695,
va salvar la vila de la seva completa destrucció. El no disposar de
defenses i, per tant, no ser considerada objectiu militar important, no va
haver de patir cap altre setge, especialment entre els anys 1695 i 1715,
època en què a l’Empordà hi havia un continu canvi de domini entre
les tropes d ’un i altre pretenent.
En morir el seu germà, l ’emperador Josep I d ’Austria (1711), Carles
III va heretar tot l’imperi. Els anglesos, que eren els seus aliats, ja havien
signat el tractat d ’Utrech i, per tant, Carles III no va tenir altre alterna
tiva que arribar a un acord amb França, retirant totes les seves tropes de
Catalunya i deixant els catalans en mans dels francesos i del rei Felip V.
En aquest context i a partir del 1715, va començar quasi un segle de
pau amb el país veí, però, en canvi, les costes espanyoles i les de la
M editerrània, en particular, quedaren indefenses davant un altre
enemic, les naus corsàries angleses.
Pel que fa a les naus pirates algerines, a part que des de sempre
havien fet incursions per les costes de Palamós, durant la primera meitat
del segle XVIII les intensificaren, degut que la M editerrània ja no era el
mar dominat pels catalans o espanyols, sinó pels anglesos, que no feien
res per impedir les rapinyes dels algerins.
El 1714 va ser un any especialment dolorós pels habitants de Pala
mós, per la pèrdua d ’alguns pescadors de la vila, segrestats per una nau
algerina. El relat d ’un ex-captiu dels moros ens permet gaudir dels detalls
del que va succeir.
El 8 de novembre de 1714, Emmanuel de França, portuguès de 27
anys, arribà a Palamós camí del seu país. Va declarar al notari(96) que, el
mes de setembre, prop passat, del corrent any de 1714, es trobava captiu
o esclau en una nau de moros. Es tractava d ’un vaixell armat d ’Alger,
anomenat El Sol i comandat per l ’array M ehem et Tunil, renegat grec.
En els últims dies del mes de setembre, aquest vaixell es trobava per les
costes de Catalunya i, entre Barcelona i Palamós varen agafar un llagut
amb 4 homes de Palamós. El mateix dia per la nit, davant Palamós,
prengueren altres 3 homes d ’aquesta vila. Ell va fe r amistat amb aquests

(95) Veure transcripció a l’Apèndix III.
(96) AHG NP, núm 316.
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homes, en Nicolau Roca, Joan Agustí, Joan Bajandas, Nicolau Badia,
Gaspar Ramis, Damià Savalls i en Llach de Calonge, i, fin s hi tot,
menjaven junts. El 21 d ’octubre, entre Mónaco i Antibes, el vaixell
pirata en que anaven captius es va topar amb una nau de guerra
maltesa, anomenada Santa Caterina i comandada pel capità Andriano
de Congone. Varen entrar en combat i el vaixell maltès va enfonsar el
dels moros, negant-se més de 450 pirates i 43 esclaus cristians que
eren captius dels moros. En el naufragi tan sols es salvaren 7 pirates
i dos esclaus cristians, essent ell ( l ’atestant) un dels esclaus salvats. El
motiu d ’haver-se negat tanta gent fo u degut al gran temporal que hi
havia en aquell moment i a les dificultats de les llanxes de salvament
del vaixell maltès per a replegar-los. Entre els negats hi havia els set
homes de Palamós. En Nicolau Badia estava molt a prop d ’ell quan es
va negar, després de més de 4 hores d ’estar nedant. El vaixell maltès va
entrar en port a la rada de Tuló i el comandant li va donar la llibertat
per anar-se’n a la seva pàtria. L ’atestant es va embarcar en una barca
genovesa i arribà a Palamós el dia en que fa aquesta declaració.
La vila va estar de dol aquest dia i, a l ’església parroquial, es cele
braren funerals i misses pels desapareguts. El rector va escriure una llarga
nota en el llibre d ’Obits.
Aquest i altres fets succeïts a les costes catalanes, provocaren la
reacció immediata dels governants, els quals ordenaren la construcció
de barraques a diferents punts de la costa per vigilar la presència de naus
foranes. Així es va crear un efectiu servei contra les incursions pirates.
També s’establí una xarxa de correus entre les diferents viles costaneres
per intercanviar informació. Aquesta xarxa ja havia estat activa devers
l ’any 1543, preveient un atac de l ’esquadra turca. En els llibres del
clavari hi ha anotats un gran nombre de pagaments per als serveis dels
correus.
Però, malgrat la vigilància, les captures de naus i persones va conti
nuar, si més no en menys força. Així, a títol d ’exemple(97), cal esmentar
la captura de Rafael Pagès i el seu fill quan tornaven a Palamós
després d ’haver servit a l’armada reial (1730) i, el 1732, varen prendre
Antoni Riera Prats i Joan Prats Valentí.
La por als pirates, ja ben entrat el segle XVIII, va fer dictar curiosos
bans, com l’avis del governador militar de Girona als regidors de
Palamós, l ’any 1739, que transcrivim a continuació(98):
Respecto de que pudiera la astúcia de los moros valerse de la oca(97) AMP.Correspondència; 1730-1732.
(98) AMP. Correspondència; 22/9/1739.
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sión de hallarse nuestros mares ocupados por los navíos ingleses, que
embarazan el que nuestras embarcaciones puedan causar a guardar la
costa y hacer los moros alguna invasión de llevarse, con gran dolor
nuestro, algunos cristianos que viviesen confiados en sus casas cerca de
la marina, siendo justo poner todo el cuidado y aplicación para que no
consigan su malvado intento y a este fin vivir prevenidos, prevengo a
Vds, que reconozcan muy bien y registren todas las armas de esa villa,
las pongan correspondientes y en buen estado de servir y se provean
de pólvora y municiones de modo que, en cualquier rebato puedan estar
prontosy hàbiles todos los vecinos a quienes se reparten, que igualment
los socorrerà la partida que se halla destacada en esa villa, a pie o a
cavallo, como conviniere, y para que no puedan lograr el sorprender,
acaso algunos pobres que vivan en sus barracas en las cercanias del
muelle, ni entrar en el embarcaciones sin que la villa sea avisada,
repartiran Uds. entre todos los vecinos, sin excepción de ninguno, dos
para todas las noches que estén el uno desde el anochecer hasta media
noche y otro desde media noche hasta salir el sol, en la punta del muelle,
con su arma bien prevenida para que, disparàndola, pueda dar aviso,
estando prevenidos los vecinos de que al tiro deberàn acudir todos con
sus armas a la punta del muelle.
Per comprendre fins a quin punt les naus pirates inquietaven les
viles costaneres, cal esmentar el testimoniatge de Francesc Agustí, que
havia estat batlle de Palamós fins l’any 1739, i de Josep Estany i Torres,
sots-batlle i metge(99), fet l’any 1740. Declararen que el dia 20 de gener,
Simon Alier, capità del pinc que servia el correu de Barcelona a Gènova,
va veure, des del moll de Palamós, com dues fragates o xàvegues de
moros atacaven dos llaguts de pescadors, davant la vila de Palamós. Va
sortir ràpidament amb el pinc per donar-los caça. Finalment, aconseguí
que els moros fugissin i deixessin en llibertat els pescadors i llurs naus.
El fet més important protagonitzat pels anglesos en aquesta època,
fou l ’atac de dues naus de guerra a la vila de Palamós, el 25 de juliol de
1742. Per la seva importància serà referit, amb tots els detalls, més
endavant.
Les naus angleses, navegant amb absoluta llibertat per les mars de
Catalunya, impediren el tràfic normal entre el port de Palamós i la resta
de la Mediterrània. Així, el desembre del mateix any 1742(100), els jurats
de la vila es queixaven al governador militar de Girona que no podien

(99) AHG NP, núm 340; 7/6/1740.
(100) AMP. Correspondència; 14/12/1742
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pagar “la carga del Ganancial” perquè els patrons palam osins, per
comptes de guanys, havien tingut moltes pèrdues en no poder navegar i
comerciar com feien anys enrera. L ’informaven que les naus angleses,
apart de les destrosses del bombardeig, havien pres dos vaixells de Pala
mós amb les corresponents càrregues. Un d ’ells davant Antibes (França)
i l’altre a la platja de Pals.
Tot això va crear una psicosi general d ’inseguretat que va durar molts
anys. Contínuament estaven a l’aguait dels moviments dels vaixells
anglesos.
Dos anys més tard de l’esmentat atac a Palamós, els regidors varen
rebre un avis del governador general de Catalunya(101) informant-los que
la flota anglesa, amb 42 veles, comanada per l ’almirall Matheus, estava
a unes tres llegües enfront de Vilafranca de Nice. El 26 de maig, havia
canviat el seu rumb cap a ponent, perdent-se de vista. El governador
demanava que passessin l ’avís de vila en vila, prevenint els governadors
de les places d ’armes, que estén con el mayor celo y vigilancia, tomando sus providencias para el efecto, dàndose la mano unos con otros,
acudiendo a donde la necesidad lo pidiese y me daran puntual aviso de
cualquiera novedad que ocurra sobre el asunto.
Com a dada curiosa i per veure fins on arribava l ’astúcia dels
anglesos, cal esmentar que, el 1747(102), un dels seus vaixells de guerra,
de 40 a 60 canons, va capturar un pinc català davant les costes de Llançà.
Després d ’armar-lo i amb la bandera espanyola desplegada, entrava als
ports i saquejava totes les naus que es posaven al seu abast.
En el període comprés entre els anys 1630 i 1740, els habitants de la
vila i de les parròquies veïnes de Vila-romà i Vall-llobrega varen estar
implicats, quasi sempre, en accions bèl·liques dels exèrcits francesos,
anglesos, espanyols, austríacs, italians i un llarg etcètera, que els
deixaren completament arruïnats, amb les cases i conreus destrossats.
Molts veïns fugiren cap a altres viles o ciutats de Catalunya, altres
s’enrolaren a l’armada reial i, uns quants, anaren fins i tot a Amèrica,
allunyant-se d ’aquest caos de guerra.
Malgrat això, els qui varen romandre a la vila començaren la feixuga
tasca de reconstrucció i, a l ’ensems, continuaren la tradició comercial i
marinera que havia estat el motiu del naixement de Palamós.

(101) AMP. Correspondència; 1/6/1744
(102) AMP. Correspondència; 12/6/1747
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BOMBARDEIG DE LA VILA PER DUES NAUS ANGLESES (1742)

A conseqüència de la guerra de Successió d ’Espanya i del tractat
d ’Utrech, els anglesos prengueren Gibraltar i la illa de M enorca que,
si ho sumem a la desfeta que varen infringir a l’esquadra espanyola en la
batalla de Passaro, va donar-los el domini de tota la M editerrània occi
dental. Des de llavors, els vaixells i les costes espanyoles estaven a
l ’abast de les naus angleses, les quals impedien l’acció de la marina
espanyola contra les naus pirates m ores, el que va representar un
increment important de les seves incursions.
Aquest fet era reconegut i assumit per les autoritats castellanes, com
es veu en diferents comunicats del governador militar de Girona als jurats
de Palamós, les quals intentaren pertorbar l ’acció dels vaixells anglesos,
posant severs càstigs als patrons de naus catalanes que traficaven i
subministraven queviures a M enorca i a les pròpies naus angleses que, a
canvi, els donaven salconduits per a la lliure navegació per la
M editerrània(103).
Encara que hi havia una guerra latent contra els anglesos, aquests
no acostumaven a atacar les viles, sinó que es dedicaven principalment
a enxarpar naus de diferents nacionalitats. Per això, no deixa de ser
estrany que, el 25 de juliol de 1742, dues naus de guerra angleses, que
estaven ancorades davant el port de Palamós, bombardegessin la vila i
causessin greus desperfectes a l ’església i a les cases situades a la riba
del mar.
El motiu d ’aquest atac no és gaire clar. Hipotèticament, podria
estar relacionat amb un fet que va succeir el dia 8 del mateix mes de
juliol. Pel matí i davant del port de Palamós, els veïns de la vila varen
ser testimonis d ’una persecució entre dues naus, a unes quatre llegües
mar endins. Per la claredat del relatat que feren tres testimonis, és
interessant donar la transcripció de les seves pròpies observacions.
Testimoni de Josep Capellà de 60 anys, Salvador Prohias de 44 i
Francesc Ramis també de 40 anys, els tres mariners de Palamós(104). El
notari va escriure-ho en castellà tal com era costum en aquella
època. La transcripció, traspassant-ho a castellà modern, és així:
Es verdad que en el día de ayer, que contàbamos 8 del corriente
mes y ano (8/7/1742), por la mariana se descubrieron y vimos a unas
4 leguas dentro el mar, a la vista de esta villa, dos embarcaciones de
vela al “caire” que juzgaban todos nofuesen navíos ingleses y, acer-

(103) AMP. Correspondència; 18/11/1739.
(104) AHG NP, núm 342 ; 9/7/1742.

73

30

PERE TRIJUEQUE

càndose màs a tierra, vimos un navío con bandera inglesa y una
polancra con bandera francesa a la que seguia el dicho navío y oímos y
vimos que muchas veces el dicho navío le tiró diferentes canonazos
en serial para que dicha polancra fuese a su bordo, lo que nunca hizo,
sino al contrario, prosiguió la huida hacia a tierra, haciendo mucho
màs camino que el navío, que con el viento de cierzo favorable,
juzgàbam os que pasaría, como podia pasar, por las costas y escaparse sin peligro de dicho navío. Y estando la referida polancra muy
distante del puerto de dicha presente villa, enfrente de la playa de la
Vall d ’Aro, “em brulló” la vela mayor y arrió también otras dos velas
que llevaba puestas para hacer màs camino y, en este tiempo, echó la
lancha que llevaba a bordo dentro del mar. Y habiendo estado en esta
form a por espacio de algún tiempo, volvió a hacer vela de la mayor y
prosiguió algún rato continuando su derrota y reiteró otra vez a
embrullar la vela mayor, deteniéndose mucho tiempo, por lo que
nosotros juzgàbamos, y no menos toda la gente que lo estaba mirando,
que esta acción era para aguardar al referido navío. Y estando ya éste
a tiro y medio de canón de la polancra, ésta volvió a largar la vela
mayor otra vez y viró de bordo para venir hacia dicho puerto, en cuya
vista, el navío le disparó algunos tiros de canón para que fuese a su
bordo, lo que jam às quiso hacer la polancra, antes bien, proseguía el
camino para retirarse hacia el referido puerto. Y a continuación, el
mencionado navío envió hacia la polancra dos lanchas con gente arma
da y acercàndose a ella le disparó diferentes tiros, a lo que se resistió
la polancra, replicàndole con muchos tiros lo que provocó la retirada
de las citadas lanchas a bordo del navío, quien luego vimos se acercaba mucho a tierra, hacia dicho puerto. Y en este intermedio de tiempo
la polancra entró en dicho puerto y habiéndose acercado y dado fondo
el navío en la bahía, a medio tiro de canón, en frente de dicha
polancra, pasaron el baile y dos regidores con un llaud en el que noso
tros, junto con otros, íbamos embarcados de marineros y, al salir a la
punta del muelle, vimos y oímos que dicho navío disparó un tiro de
canón hacia la polancra y la bala pasó muy cerca de nuestro llaud y,
prosiguiendo con éste, vimos muy bien como las dos lanchas apresaron
la polancra, tirando muchos tiros y subieron los ingleses a bordo de
dicha polancra, por haberla desamparado y huido los franceses, y
después se la llevaron al lado de dicho navío. Y consideramos y es cierto
que el patrón de la polancra ejecutó todo lo referido porque apresàndole los ingleses hubiera hecho bancarrota, salvando, como se publica
saívó, todo e[ dinero que iíevaba, p o r haber tenido m as de dos horas de
tiempo para salvarlo. Y también es verdad que el capitàn y otro de
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dicho navío [anglès],o ímos dijeron al baile y regidores, que la dicha
polancra no era de Francia, sino espanola por haberse resistido, y que
siendo francesa propiamente le habría declarado la guerra, _y si a los
sehales que le había hecho hubiera ido a su bordo, estando en paz como
lo estan, hubiesen sido libresy por lo tanto [deduce]que era espahol y
no francès y que por el dinero, piedras preciosas y galones de oro y
plata juzgaba llevaba a bordo, que todo lo había salvado en tierra.
Por haberles permitido dejarlos desembarcar, quería que la villa,
dentro de una hora de tiempo, le entregase 2000 pesos y sino arrasarà
las casas de la villa y, que si la tripulación de dicha “polancra ” era
francesa, que el baile y los regidores se la llevasen a bordo de dicho
navío para ahorcarlos en un “panon de treu ”, y que con ésto quedaria
la villa libre de pago de dichos 2000 pesos. Y ademàs oímos decir al
capitàn que si no hubiera sucedido lo de la fuga de dicha polancra
y retirarse a este puerto no hubiese venido él con su navío y, en caso de
venir, no hubiera pedido cosa alguna a la dicha villa. Y también oímos
muy bien que se quejó muy fuertem ente contra dichos regidores por
haber retardado tanto el venir a este navío, en el que estuvieron dichos
regidores y nosotros también aguardàndolos cerca de una hora, y después nos volvimos todos a tierra y, llegados a ella, vimos muy bien y
reparamos en que dichos baile y regidores entraron dentro la casa del
ayuntamiento y, seguidamente, después de haber mediado cosa de tres
cuartos de hora, nos mandaron acompaharles otra vez con dicho llaud
al mencionado navío. LLegados en él, oímos que dicho baile y
regidores dijeron al capitàn que no podían cumplir en manera alguna lo
que les pedía, haciéndole varias ponderaciones y, después de mediadas muchas razones, dijo el capitàn que quería se le entregasen
diferentes víveres para la manutención de la tripulación del mismo
navío, las cuales conducimos a aquel. Todo lo que decimos y afirmamos saber por haberlo visto y oído y ejecutado....
El batlle de Palamós, Joan Carreras, va tenir que lliurar queviures per
valor de 76 lliures, sota l ’amenaça del capità anglès de canonejar la vila
si no ho feia. Aquest afer va crear molts maldecaps al batlle, al qual
procesaren i finalment, després de la seva detenció, l’empresonaren a
Barcelona(105). La vila va haver de pagar també totes les despeses del
procés, el que va representar un total de més de 100 lliures.
Hom dedueix que els anglesos es varen sentir ferits i burlats pels
habitants de Palamós pel fet de que, per una part, no aconseguiren
prendre ni els tripulants ni la valuosa càrrega que transportava la pollacra
(105) AMP. B-59. Veure la relació complerta dels desperfectes a l’Apèndix IV.
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i, per altre part, tampoc no aconseguiren els diners que demanaven com
a càstig per haver donat refugi als perseguits. Per això, i és un punt de
vista molt personal, el capità de la nau anglesa degué informar del fet als
seus superiors i aquests decidiren castigar la vila amb un bombardeig,
uns dies més tard.
Així doncs, l ’esmentat 25 de juliol, es presentaren davant el port de la
vila de Palamós dues naus de guerra angleses que, després de fondejar,
començaren a canonejar la vila, concentrant els trets a l ’edifici de
l ’església, que va patir de ple la fúria dels anglesos: ensorraren la taulada
i la d ’algunes capelles laterals, el campanar, el retaule de Sant Isidre, la
porta sud, juntam ent amb part de les parets del sud i de ponent, i tot el
fustam interior: bancs, bigues, baranes, etc.
Degut a la proximitat, també van patir desperfectes l’arxiu on es
reunia el consell de la vila, l ’edifici de l ’estudi o escola municipal, el
corral, la carnisseria i el forn de la vila, els quarters de cavalleria i unes
quantes cases veïnes, de les quals, les més perjudicades foren les
d ’Antoni Garrell, M iquel Fina, Francesc Ros, Vicenç M uxó, Josep
Pagès Gallart i Antoni Olivos i la botiga de Pau Baulida.
Segons la relació de danys escripturada(106), les cases més afectades
eren les dels carrers Notaries Velles, Plaça del Forn i Onze de Setembre,
enfront de la Planassa. També foren malmeses algunes embarcacions i
les corresponents càrregues.
Els danys varen ser taxats per Bartomeu Canals i Rafael Prats, paletes
de la Bisbal, que s’encarregaven, en aquell moment, de la reparació del
moll de la vila; Joan Marull i Antoni Alabau, fusters; Francesc Alzina,
Joan Alzina i Joan Mauri, mestres d ’aixa; i Jeroni Prohias, calafat, tots
de Palamós. El valor total de la taxació fou de 5.606 lliures i 9 sous, de
les quals, 3.935 lliures corresponien a les parets i als taulats destruïts;
1.096 lliures i 14 sous al fustam; i 574 lliures i 15 sous als desperfectes
de les embarcacions, incloent la càrrega d ’algun d ’ells.
Resum de la taxació (en lliures i sous):
Lloc
Paleta
Església
1.180
Cases
2.755
Embarcacions (i càrrega)

Treballs de:
Fuster
Mestre d'aixa
285
811 14s
574 15s

Total
1.465
3.566 14s
574 15s

TOTALS

1.096 14s

5.606 9s

3.935

574 15s

(106) Veure transcripció a l’Apèndix. AHG NP, núm 342; 29/7/1742 i 22/8/1742.
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Pel que fa a les pèrdues humanes, l ’esmentada escriptura de relació
de danys cita únicament a Josep Castelló i Moret, que era el regidor degà
des de l ’any 1741 i que fou anomenat caporal dels paisans que defen
saven el moll durant l ’atac dels anglesos. En el llibre d ’Obits de la
parròquia de Santa M aria de Palamós hi ha registrat el seu enterrament i
no n ’hi figura cap més, el que vol dir que va ser l’única víctima de l’atac.
Es fa constar que fou mort el dia 24 per un tret de trabuc dels anglesos,
que li va foradar les entranyes. Aquesta informació no concorda amb la
que figura a la declaració notarial esmentada abans, ja que aquella diu
que l ’atac fou el dia 25. Potser, com hipòtesi, les naus arribaren a
Palamós el dia 24 i, a la nit, intentaren desembarcar gent armada al
moll i en Josep Castelló, juntam ent amb altres civils, els plantaren cara i,
en aquest enfrontament, Castelló va morir.
Els anglesos, abans d ’anar-se’n, també varen prendre tres llaguts
palamosins i les xarxes que els pescadors de la vila tenien parades davant
la vila.
La pesta i la guerra generaren la misèria i la fam. Aquest fou el tercer
genet.
ELS DEUTES I LA FAM, EL TERCER GENET
Malgrat que la vila de Palamós, a finals del segle XVI, s’havia
endeutat fortament pel gran nombre d ’obres i retaules parroquials, per
la construcció de les muralles i defenses de la vila i -a començaments
del segle XVII- per les compres generalitzades de gra, necessàries per
a pal.liar les males collites d ’una prolongada sequera; això no hagués
estat cap problema greu, ja que els ingressos de diners per l’arrendament
dels drets d ’entrada de mercaderies, de la botiga, carnisseria, forn, etc,
eren suficients per anar cobrint les despeses. Però, el problema dels
allotjaments de tropes (començaments de 1630 fins ben entrat el segle
XVIII); les lleves de soldats, enviats a la guerra contra els francesos en
el camp del Rosselló; la pesta de 1652 i, finalment, la destrucció de la
vila (1694 i 1695), van fer desequilibrar completament la balança de
pagaments.
Els soldats de guarnició a Palamós passaren també anys de fam i
penúria, tal com s’ha esmentat en el capítol anterior. Algunes vegades la
manca de farina era deguda, no per no tenir suficient gra, sinó per no
tenir a l ’abast cap molí en condicions, ni a Palamós, ni a les parròquies
veïnes de Vila-romà i Vall-llobrega. Dels més de set molins que
existien a principis del segle XIV(107), tan sols en quedava un, el molí
(107) AMP. Capbreu de la Mitra de Girona; 1315.
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d ’en Carles, a Sant Joan. Per tant, havien d'anar a Verges, Gualta o
l ’Armentera, els llocs més propers, per poder subministrar-se. Aquesta
solució no era possible en moltes ocasions, pel fet que l ’Empordà estava
ocupat per tropes franceses. Així per exemple, l ’any 1693(108), el ge
neral governador de la Plaça de Palam ós es queixava a l ’alferes
encarregat de la farina, de la manca de “viscocho” per al manteniment
dels soldats. Aquest s’excusava amb la impossibilitat de moldre el gra.
Sabem que en els magatzems que l ’exèrcit tenia a la vila hi havia 1.613
quarteres de blat i altres 500 que guardava el “municionero” com a
reserva, així com 140 quarteres d ’ordi, suficients per a una bona alimen
tació dels soldats. A més a més, hi havia 82 “quartans” d ’oli que feia
més de 10 anys que estaven emmagatzemats; per tant, no eren útils per al
consum, sinó tan sols per a fer sabó. També tenien tres càrregues de
vinagre, però que només servia per a “refrescar l’artilleria”.
Fent referència a l’endeutament, cal dir que era tan gran, inclús per
als particulars, que la majoria dels habitants havien de malvendre les
seves cases i possessions. Es podien comptar amb els dits d ’una mà els
qui no estaven processats o excomunicats per deutes en els tribunals
eclesiàstics de Girona o, fins i tot, a l’Audiència.
Els processos judicials encetats pels titulars de censals contra els
deutors, per comptes de solucionar el problema, el que varen aconseguir
fou precisament el contrari: un agreujament dels deutes motivat per
les despeses dels procuradors i advocats. Aquest context, com a arreu
de Catalunya on es donaven les mateixes circumstàncies que a Palamós,
va portar a la consecució de pactes que donessin satisfacció a les dues
parts: els creditors de censals i els deutors.
Així, a l ’agost del 1679(109) a Palamós -i durant els anys 1696 i 1721,
a Vila-romà i Vall-llobrega- es varen firmar pactes entre els creditors i
els deutors de censals, mitjançant els quals s’intentà trobar una solució.
Aquests pactes es realitzaven prenent com a patró altres concòrdies
fetes en altres llocs de Catalunya. L ’essència era: En períodes de tres en
tres anys seguits, els pagaments es realitzaven així: El primer any, amb
els diners de l ’arrendam ent dels drets de la carnisseria, entrada de
mercaderies, taverna, etc, es pagaven els rèdits de tots els censals i, en el
cas que la quantitat de diners no fos suficient, es pagava la part propor
cional a cadascun d ’ells. El segon any es feia un sorteig entre tots els
censals. Els que sortien elegits es lluïen o redimien, fins on arribessin

(108) AHG NP, núm 288; 7/6/1693.
(109) AHG NP, núm 282; 14/8/1679. Veure transcripció a l’Apèndix V, VI i VII.
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les quantitats de diners recaptades per la vila pels drets d ’imposició
esmentats anteriorment. També es va pactar que els censalistes que
volguessin perdonar els rèdits endarrerits, serien recompensats amb la
lluïció (redempció) dels seus censals, sense haver de passar pel tràmit
del sorteig. El tercer any, els diners recaptats es gastaven en les despeses
pròpies de la vila.
El valor total dels censals o préstecs que devia la vila era superior
a 25.500 lliures, ço que representava pagar uns interessos o rèdits anyals
de 1.275 lliures. La quantitat que es recaptava en concepte de l ’arrenda
ment dels drets de la carnisseria, el forn, l ’entrada de mercaderies, etc,
oscil·lava entre 1.400 i 1.500 lliures anyals, insuficient per a pagar
aquests rèdits i, a l ’ensems, satisfer les necessitats de la vila. A més a
més, els rèdits endarrerits havien acumulat altres 4.000 lliures. O sia,
que estaven completament en fallida.
Alguns censalistes no varen subscriure l ’acord i durant els anys
següents pledejaren contra la vila(110). Un d ’aquests censalistes era el
convent de les monges de sant Daniel de Girona, antic propietari del
priorat de santa M aria del M ar (El Collet)(1I1). La cort eclesiàstica de
Girona va dictar sentènciafavorable a l’esmentat convent per incom pli
ment en el pagament dels rèdits de quatre censals. Els jurats de la vila
de Palamós asseguraren que no era possible pagar ningú, per la pobresa
de la vila i afegien que la majoria de les 340 cases o focs existents a
Palamós estaven enderrocades per la guerra, la pesta i el manteniment
del presidi, que han empobrit als habitants i no poden arranjar-les.
Només quedaven en peu unes 140 cases, però van caient per la pobresa
dels temps i l ’abandó de molta gent que se n ’anat. Al mateix temps, la
pesca -principal font de riquesa dels habitants de la vila- ja feia molts
anys que havia minvat, essent els mars de Palamós estèrils.
Els acords pactats entre els creditors i els deutors al·ludits anterior
ment, no varen poder solucionar el greu problem a dels pagaments
endarrerits, en part degut que a Palamós hi havia menys gent cada any,
perquè fugia de l ’empobriment i dels deutes i anaven a altres llocs a
provar fortuna. Per això, l ’any 1711, davant el fet que ningú no volgués

(H O)AH GN P, núm 283; 22/7/1681. Carta d’un creditor a l ’Audiència reial de Catalunya
per a poder cobrar un deute de la vila de Palamós. AHG NP, núm 283; 18/9/1681. Carta dels
jurats de la vila de Palamós a l’Audiència reial de Catalunya sobre l’acord entre la vila i els
censalistes, demanant que dicti sentència per a impedir que alguns censalistes que no han
firmat, puguin demandar-los i, així, evitar més pagaments.
(111) AHG NP, núm 283; 29/7/1681.
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subscriure cap altra censal al comú de Palamós, els jurats de la vila
acordaren imposar el quinzé de totes les entrades de gra, vi, oli i peix(112).
En principi es cobraria durant tres anys, encara que en la pràctica varen
ser molts més. Aquest impost era a condició que les parròquies de Vilaromà i Vall-llobrega fessin el mateix.
Un dels molts factors que agreujà l ’empobriment de la vila, i en
especial dels pescadors de Palamós, fou el fet de no poder enviar sardi
na a França, per estar considerada mercaderia de contraban(113). L ’any
1717, alguns veïns de Palamós declararen que, el no poder exportar sar
dina a la Provença, que tradicionalment l’havia comprada de les costes
de Catalunya, havia portat molt mal a Palamós que, per la qual causa,
los pescadors de dita vila de Palamós són pobres miserables, que no
podan beneficiar llur pesca, que ni com a jornalers se podan posar...
Com exemple de les grans despeses a què estava sotmesa la vila i
parròquies, cal esmentar, també, els pagaments per al manteniment de
les barraques de vigilància de la costa, construïdes per a la guaita de les
naus pirates i per a prevenir la pesta(114). Així, a l’acta de la reunió del
consell de la vila de Palamós (30 de novembre de 1723), els regidors, en
presència del batlle, donaven fe de les despeses realitzades durant el
“resguardo” del contagi que, sense ordre en particular del tinent general
i governador de la Plaça de Girona, s’havien fet:
-800 rals per a les despeses de 8 homes que, per ordres de Josep
Dortautas, comandant d ’un batalló dels reials guàrdies espanyols, s’ha
vien posat en diferents llocs per a vigilar la costa. Estaven a Cap-gros i
a la torre enrunada a prop del convent, des del 20 d ’agost fins el 30 de
setembre de 1722; en total 40 dies, a raó de 5 sous per home i dia.
-3000 rals per a la palla que es va fornir als oficials d ’infanteria que
estaven al quarter de la vila i als soldats a cavall. En total, 1200 quintars,
a raó de 5 sous el quintar.
-1300 rals per a diferents pertrets de guerra i algunes càrregues i
correus a Girona, ordenats pels oficials.
-10680 rals per al sou de 4 homes de guàrdia a la barraca, des de l ’ú
d’agost de 1720 fins el 3 de juliol de 1723, a raó de 5 sous per persona i
dia.

(112) Veure transcripció parcial a l’Apèndix VIII.
(113) AMP.E5; Població. 1717.
(114) AHG NP, núm 324; 1/12/1723.
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Des de l'atac dels turcs (1543), no s'havia fet cap mercat. El 1730(115)
uns palamosins varen demanar permís al rei i al comte de Palamós per a
tornar-lo a celebrar. Per donar força a la seva petició, mencionaven que
la vila havia arribat a tenir més de 500 cases, de les quals llavors tan
sols en quedaven 200. En els últims 20 anys, la majoria havien estat
arranjades i, més de 50, construïdes de nou. Afegien, per realçar el
grau d ’empobriment de la vila, que a Palamós hi havia hagut una de les
principals duanes del Principat de Catalunya, amb una gran casa, ara
enrunada, però encara amb les armes de l’antiga Diputació de Catalunya
a les parets trencades. També havien sentit dir als seus avantpassats, que
moltes de les mercaderies que venien de fora el regne eren assignades a
diferents mercaders palamosins de molt caudal i descarregades al port
de Palamós, però, degut al despoblament, havia m invat molt aquest
comerç. Per tot això, demanaven permís per a tornar a fer el mercat dels
dimarts i, així, enfortir econòmicament la vila.
Per acabar d ’empitjorar la situació, durant la dècada del 1730 hi havia
hagut una gran sequera, amb tan poca producció de gra que era
insuficient per al manteniment de la majoria de les famílies. Els rectors
de les parròquies de Vila-romà, Vall-llobrega i Palamós, el 1734,
recolliren el sentiment del poble i redactaren el següent document:
Testimoni dels reverents Joan Baptiste Domingo, rector de Vilaromà; Ignaci Sala, rector de Vall-llobrega; i Joan Simon, claver de
Palamós, representant el rector de Palamós que està malalt, declaren
que la collita de blat i altres grans del present any 1734 ja s ’ha fe t i
que és tan mísera i minsa que no arriba ni a mitja collita i que hi ha
molts camps en que tan sols s ’ha collit el que s ’ha sembrat i en altres
ni això. Per tant no hi haurà blat pel manteniment dels habitants, ni
palla pels bous i cavalls. També es veritat que la pesca en els mars de
Palamós i les parròquies es tant dolenta i petita, en aquest any i els
anteriors, que molts pescadors han pescat molt poc peix i d ’altres res.
Per això els habitants de Palamós i les parròquies són tan miserables
que fin s i tot hi ha l ’amenaça de la fa m i molts d ’ells van captant i hi ha
molt poca gent que els hi pugui donar res(n6).

(115) AHG NP, núm 327; 8/4/1730.
(116) AHG NP, núm 329; 6/7/1734.
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DADES DELS HABITANTS DE PALAMÓS A L ’A N Y 1721(U1)

Nombre d ’habitants (homes):

Els 177 homes i nens esmentats corresponen a un total de 400
habitants.
Pel que fa als animals censats, hi havia 8 mules, 4 vaques, 1 vedell
i 14 burros.
Fent una petita anàlisi d ’aquestes dades, s’arriba a la conclusió que,
de les 177 persones censades, només unes 76 persones podien treballar.
De la resta que no treballaven, 76 eren estudiants o més joves de 14
anys, 18 eren pobres de solemnitat i 7 vivien de renda. Segons el cadastre
de l’any 1718, entre el possibles treballadors, se n ’han d ’excloure uns

(117) AM P.E9; Població.
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20, entre xacrosos o que tenien malformacions, com coixos, manes,
bornis, etc.
Resumint: tan sols el 14% dels habitants podien rebre rendes del
treball. Si hi afegim l’enorme deute acumulat, arribarem a la conclusió
que l’existència dels nostres avantpassats no va ser pas gens fàcil a
principis del segle XVIII.
Com a colofó i per conèixer l ’alt grau de misèria acumulat a la vila
de Palam ós desprès de finalitzar les guerres, cal fer esm ent a un
docum ent, sense data, del lligall de “C orrespondència” de l ’Arxiu
Històric de Palamós:
Les causes de la destrucció, ruïna i misèria de Palamós, desprès
del reial cadastre de 1716 són moltes. Entre les quals, que molts, des de
desprès ensà, han deshabitat Palamós. Baldiri Vinyals és a Oran;
Narcís Comte és guàrdia; Julià Carreró és a Barcelona; Joan Vila és a
la Vall d ’Aro; Francesc Botet és a Alacant; Miquel Vidal és a Barcelo
na; i altres moltes cases que no hi ha persones per pagar. Joan
Tuevols, mariner; Josep Jutge, pescador; Nicolau Gallart, Nicolau
Roca viu a França; el fill i hereu de Rafael M ont és a Barcelona;
Pons Albert i Gotas; Pau Baulida, a casa de Agnès Vilanova; Maria
Vinyals; Nicolau Canyet i Boga és a Igualada; M anuel Bonafont és
paralític; Eloi i Jeroni Ponsjoan, invàlids; Nicolau Rotllan, invàlid;
Facundo Bajandas, invàlid; Nicolau Prohias; [...] Pau Matas; Jeroni
Prohias; Antoni Vidal és a Arenys a casa d ’Anton Prats; [...] Salvador
Lloret és a Calonge; a casa d ’en Genó no hi ha ningú. 27 homes són
als vaixells des de Valtre any; 100 homes que estan al mar en les
expedicions del vaixells, dels quals, uns s ’han casat, altres s ’han quedat
a le s índies o a Espanya, altres a Itàlia i a França i altres s ’han quedat
als vaixells i també qui s ’ha mort. Més de cinc homes han mort esclaus
a Alger i 6 o 7 encara hi són.
Si avui s ’hagués de fe r el cadastre no seria com el de 1716, ja que
molts que aleshores tenien barcada i vivien be, avui no en tenen i des de
fa molts anys que no poden viure perquè no hi ha peix per pescar i des
de fa uns anys, pel mal temps, han perdut les armellades, soltes,
boqueres, pesses, [...1 passant gana els mesos de desembre i gener, per
haver molts temporals, perdent-ho tot i ara s ’han convertit en tiradors
d ’art els que abans eren pescadors.
Els demés són terramaners, que aconsegueixen peix de la part
quels correspont, si n ’agafen, i si no n ’agafen treballen sensa guanys i
desprès han d ’anar a captar. Els arts són tirats per homes, dones i
criatures de 10 o 12 anys, que guanyen de 2 a 6 diners, però no és
convenient que les dones vagin a pescar, màxime a l ’hivern per l ’excesiu
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fret. Els demés van a captar públicament. Es vergonyós veure que
tots els d ’una casa van a captar, havent a Palamós més pobres que a
Girona. Algunes cases, alguns dies, fa n t caritat perquè aturdeix veure
tal cosa. Desprès van als marges i camps i cullen qualsevol herba
per a menjar, cuinant sense oli, ni pa, ni vi, agafant malalties. Es
vergonyós veure’ls despullats, gent que abans vivien pescant i han
perdut tot el que tenien...
La pesta, les guerres, la misèria i la fam generaren el quart genet, la
mort.
LA MORT, EL QUART GENET
No ens pot estranyar la presència contínua de la mort, quan hi ha
els elem ents esm entats anteriorm ent. La pesta, la guerra i la fam,
juntament amb la manca d ’higiene, el viure en condicions infrahumanes,
els continus maldecaps, generen, sens remei, una gran quantitat de morts,
especialment entre la gent jove i els nadons.
El percentatge de supervivència dels nadons, ja se sap que, abans del
segle XVIII, era molt reduïda i ho era molt més a les parròquies de Vilaromà i Vall-llobrega, mancades d ’assistència de metges, cirurgians,
llevadores, etc. Per poder copsar l ’alt grau de mortaldat entre els més
petits, cal fer un repàs al llibre d ’Obits de la parròquia de Santa M aria de
Palamós, especialment el llibre 0 4 , que registre el període comprès
entre l ’any 1678 i el 1717, quaranta anys molt difícils per als habitants
de la vila.
Enterraments coneguts des del 1678 al 1717, ambdós compresos018)
(tan sols veïns de la vila, excloent els militars i forasters)

(118) A PP.04.
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(*) També cal sumar-hi una bessonada de tres infants
Notes.- Cal esmentar que entre els adults hi hagué 6 captius, veïns de Palamós, que
moriren negats en naufragar la nau algerina que els havia capturat (1714), i altres 7 que
moriren negats a la platja de la Fosca en un gran temporal (1704).
També, i com a dada luctuosa, cal citar el cas de la família d ’Antoni Botet. La seva
muller va parir una bessonada de tres fills (1698), una altra de dos fills (1699) i un nadó
(1701). Tots varen morir en néixer.
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Ateses les dades dels enterraments, entre 1678 i 1717, es dedueix
que més del 55% dels morts eren menors de 10 anys, essent la majoria
d ’ells de menys d ’un mes d ’edat. Per altra part, en el període comprès
entre 1705 i 1717(119), varen néixer 557 infants. Comparant-ho amb els
291 que varen morir en el mateix període de temps, dóna una tassa rela
tiva de supervivència del 48%, o sia, menys de la meitat dels nascuts
arribaven als 10 anys d ’edat.
A Vall-llobrega, l ’esperança de vida en l ’últim quart del segle XVI
era del 25% i a Vila-romà, entre l’últim quart del XVI i primer del
XVII, arribava al 50%(120).
Així doncs, la situació a Palamós s’havia degradat al nivell de la
parròquia de Vila-romà, 100 anys enrere.
Els quatre genets varen passejar-se per Palamós al llarg de més d ’un
segle, però, com sempre, després de la tempesta vingué la calma i,
així, a partir de la segona meitat del segle XVIII, la vila tornà a agafar el
seu ritme i reconstruí, a poc a poc, les cases enrunades i en construí de
noves. També aixecaren dues esglésies: la del nou convent dels
Agustins de Nostra Senyora de Gràcia i la del Carme, de l ’Hospital dels
pobres de mossèn Miquel Costa. El port també va recuperar el seu passat
esplendor, aquesta vegada amb un altre punt de mira: Amèrica.

APÈNDIX

I
1701, 17 abril. Esborrany de la carta enviada pels jurats de la vila de
Palamós al seu comte. AMP. C4.
Exm. Sr.
La universitat de la vila de Palamós, comptat del Exm. Sr. Duch de
Cessa, a la proposició que Don Joan Maptista Tapies y de Solà, procu
rador general de dit Exm. Sr. Duch de Cessa, ha fet sobre el reparo de la
gran ruhina de est moll, ha resolt: Encara que estiga est comú tant exaust
de medis ab les dos ruynas que ocasionaren los citis y demolició de plassa,
[...] per a la fàbrica del moll, regonexent.ses tant de la utilitat del rey
nostre Sr. (que Déu guarde) com també del Exm. Sr. Duch de Cessa,
Principat de Cathalunya y demés nacions que navegan, en lo següent.
Primo en aportar des de la platja, ab los llahuts, tota la sorra necessaria
(119) APP.B4 i B5.
(120) APV i APS, Llibres d’Obits, Baptismes i Matrimonis 1561...
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per a la mescla de la cals, posant.la en lo paratge que diran los mestres
més convenient per a la brevetat de la obra.
Més prometan donar casa, parada ab llits, plats y demés ormetgs de
cuyna y, axi mateix, llenya, la necesaria per a sis fins a vuyt mestres o
més si sen hauran de menester.
Més prometan posar lo moll cubert de terra per a poder pasar los bous
y demés cavalcaduras, traginaran la pedra y demés pertrets.
Axí mateix prometan adobar tots los camins desde les pedreres al
moll, posant.los en bona forma per a que ditas carretas pugan ab major
facilitat portar major pes.
Últimament prometan deu reals cada dia, de ardits, tant los dies de
teball com los que no u seran, mentres que dure la fàbrica de dit moll, tot
lo que posaran en executió el altre del dia que Vr. Exa. serà servit
manar traurer lo allotjament que vuy tenen en dita vila, tot lo temps de la
fàbrica, pues de altre manera resten impossibilitats a posar.ho en obra y
axí ho esperan per ser tant del servey de sa Magt. (que Déu guarde) del
zelo de Vt. Exa.
II
1710, 25 setembre. Poders donats pel rei Felip V al general Noailles.
AHG. NP, núm 599 (transcrit al castellà modern).
Don Adriano Maurisi, duque de Noalles, par de Francia, conde de
Ayen, primer capitan de las guardias de Corps de S.M. Cristianísima,
tenient General de sus ejercitos, cavallero del insigne Orden del Toison
de oro, gobernador de la provincià de Bery, gobernador i capitan General
de las del Rosellon, Conflent y Sardenya, comandante de las tropas de
las dos Coronas en el Principado de Catalunya.
No es mi animo hacer un manifiesto para empenar a los catalanes a
reducirse a la debida obediencia de su legitimo rey. La triste experiencia
de cinco anos continuos de guerra en que gime el principado de Catalunya,
debe ser màs eficaz para hacer reconocer a los catalanes el error en que
generalmente ha caído toda Catalunya. Consideren los inevitables trabajos que la continuación de la guerra ha de acarrearles. Las mismas
demostraciones de alegria que en toda Catalunya se han hecho con ocasión de la batalla de Zaragoza, ^que han sido?, sino desengano de las
ideas quiméricas con que, hasta ahora, los enemigos del bien publico del
Principado han entretenido a sus naturales. Esta batalla tan celebrada por
los enemigos, ^de que ha servido ?, sino para hacer màs patente la fidelidad de los pueblos de Castilla y la cons [...] y diligència con que
procuran hacer nuevos esfuerzos. La fortuna ha mudado bien presto de
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semblante, el ejército enemigo que se gloriaba de poder dar leyes alos
castellanos se halla sitiado en lo màs interior de las Castillas y tan
disminuido, reducido y prensado puede ser que vaya a buscar refugio
en Portugal. Teniéndole cortado todos los pasos, el ejercito poderosode
S.M. Catòlica, que todo los días va creciendo, ^que socorro pues
pueden los catalanes esperar de un ejercito dequien aun no pueden tener
noticias?. Y cuando podria hallar remedio de retirarse en Catalunya, no
puede ser mas que para mayor carga para el país y [...] y suficiente para
defenderlo. Y porque sabemos que el mayor impedimento que han tenido hasta ahora los que se han desviado de sus obligaciones, para
procurar recurrir a la clemencia de S.M. catòlica, ha sido el considerarse
observados y que no podían ejecutarlo sin exponerse a grandes riesgos.
Nos ha parecido que serían gustosos que los ofrezcamos medios fàciles
para vencer estas dificultades y que no les quede pretexto alguno para
excusarse. Su majestad catòlica nos ha hecho la honra de confiarnos sus
poderes, con la amplitud que refiere la copia adjunta, para recibir en su
real nombre a todos los que se redujesen a su obediencia y asegurarles
su real amnistia. Y deseamos que esta mediación, con que S.M. nos ha
honrado, puede contribuir a vencer la repugnancia secreta que tal vez
podrían tener de tratar con otros ministros en la coyuntura presente. Por
tanto, los que quisieran aprovecharse de la gracia que S.M. se digne hacerles, no tienen de hacer mas que dirigirse a Nos para declararnos sus
intenciones. Y sabiendo de otra parte la inclinación que, a imitaciòn de
nuestros antecesores, hemos tenido a todo lo que puede conducir al consuelo de este país, deben creer que aplicaremos con gusto todos nuestros
buenos oficios. Y, en expresión de una sincera voluntad, no pedimos que
hagan extraordinarios esfuerzos, sino que se mantengan con tranquilidad
y que dejen (por su provecho) acabar la guerra con los enemigos extranjeros que han venido a perturbar la paz y quietud de estos estados. El
Principado conocerà en breve una entera tranquilidad y sus cosas se restableceràn en el mismo estado en que se hallaban antes del ano 1705,
debiendo hacer cotejo de los tiempos pasados con los presentes, para
conocer quienes son sus amigos o sus enemigos. Pero como su facilidad y
tranquilidad se halla en sus propias manos, no tendràn motivo de quejarse
de las desgracias [y] hostilidades a que quedarà expuesto si permaneciera
mas tiempo en sus mal fundadas ideas. Y a fin de que algunos espíritus
sediciosos y mal intencionados no imputen, a falta de fuerzas o a flaqueza, el saludable aviso que damos a los catalanes, somos contentos de que
sepan únicamente el celo que nos asiste en procurar sus intereses que nos
mueve a proponerles, supuesto que tenemos la fuerza en la mano para
imponerles la razòn. Y permaneciendo cada uno quieto en sus casas,
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habiendo primero la debida, sincera y permanente obediencia, previniendo a aquellos que tuvieran embarazo o dificultad alguna para ejecutarlo,
los recibiremos en cualquier manera, no deseando otra cosa que la sinceridad de sus corazones y no las falsas demostraciones de que han usado
hasta ahora. Con esto, reconoceràn bien presto la realidad y la verdad
del aviso, pero se les “reconviene” que les serà costoso a los que no
habràn querido abrazarlo. Deseamos que los hombres de juicio hagan
seriosas reflexiones sobre la idea que les proponemos, del estado deplora
ble de sus cosas, a la cual podríamos anadir muchas mas ponderaciones a
no ser mas decentes. A un soldado, las obras mas que los discursos.
[anexe]
Don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón,
de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Navarra, de Granada, de València, de
Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdena, de Córdoba, de Córcega, de
Murcia, de Jaen, de Los Algarbes, de Algeciras, de Gibraltar, de las islas
de Canarias, de Indias orientales y occidentales islas, y tierra firme del
mayor Océano, Archiduque de Àustria, duque de Borgonya, de Bravante
y de Milan, conde de Auspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona, senor de
Vizcaya y de Molina,
Por cuanto conviniendo a mi servicio que en el Principado de
Catalunya y condado de Cerdanya haya persona que atienda, provenga
y facilite con la actividad, celo y aplicación que se requiere, la reducción
de aquellos vasallos a su quietud y a mi obediencia, y concurriendo en
vos, el duque de Noalles; primo caballero del insigne orden del Toison de
Oro, primer capitàn de guardia del rey cristianísimo, mi abuelo, y su
gobernador de la provincià del Rossellon (a cuyo cargo ha puesto S.M.
cristianísima las armas auxiliares con quem easisten); las circunstancias
de calidad, representación, prudència, celo, experiencia y autoridad, y
por la entera satisfacción que tengo de vuestra persona y que desempenasteis la confianza que hago de vos, por tanto, os elijo y nombro mi
plenipotenciario para que con tal y en virtud de la facultad que en la mas
amplia forma os doy, en mi real nombre, podàis promover en Catalunya
y Cerdanya todo lo que juzgarais conveniente al mayor logro de la reduc
ción de aquellos vasallos a mi obediencia, a cuyo fin os concedo y
comunico todo mi poder, para que en mi real nombre y sobre mi real
palabra, podàis ofrecer, indultar, convenir y ajustar, general y particularmente lo que considerarais fuera de mi servicio al fin expresado,
crear y nombrar veguers, subveguers, bailes, sotsbailes, jueces ordinarios, asesores, gobernadores y demàs oficiales reales en todas la veguerias,
partidos, ciudades, villas y lugares de Catalunya y condado de Cerdanya,
en la forma y por el tiempo que os pareciera conveniente, dàndoles
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toda aquella jurisdicción que os pareciera corresponder a semejantes ofieios, confirmar, mudar, revocar lo que os pareciera y poner en su lugar
otros, y también para confirmar a ciudades, villas y lugares, los privilegios y gracias concedidos por mi real persona y por mis gloriosos
predecesores y conceder los que juzgarais convenir para su mas provechoso régimen, perdonar e indultar a cualesquiera comunes y particulares
de todos y cualesquiera crímenes y delitós que hasta ahora hayan cometido y en adelante cometieran, sin limitación alguna, aunque sean de crimen
de lesa majestad “in primo capite” y crear comisarios reales para todas las
cosas de justicia, en la forma que juzgarais convenir y daries ordenes y
comisiones necesarias para alistar gente y levantar somatenes en todas
las veguerias de dicho Principado y condado y conceder privilegios de
burgueses, ciudadanos honrados, caballeros, noblezas y títulos de
vizcondes, condes, marqueses y otros que se hayan acostumbrado en
aquel Principado y en mi reinado y en el de mis predecesores a la cual
estaré y daré mi real aprobación y complimento en cuanto en mi real
nombre y en virtud de esta facultad que os confiero, ofreceréis, indultarais, convinierais y ajustarais como si inmediatamente fuese tratado,
ofrecido y ejecutado por mi propia persona. Y mando a todos mis
vasallos dicho mi Principado de Catalunya y condado de Cerdanya y a
todos los ministros y personas de cualquier grado, calidad y distracción
que sean estantes y habitantes en el, os hayan, tengan y reputen por tal mi
plenipotenciario para lo aquí expresado y ejecuten, obedezcan y den cumplimiento a las ordenes que a este fin les dierais y expidierais a todos y
cada uno de por si, como si fueran dadas y libradas de mi real persona. Y
firmadas de mi real mano que así es mi voluntad, y en fe de ello, mando
dar este despacho firmado de mi real mano, sellado con mi sello secreto
y refrendado en mi infrascrito secretario de estado y del despacho univer
sal, en Valladolid a veinte y cinco de Setiembre de mil setecientos y diez.
Yo el Rey. Don Pedro Cayetano Fernandez del Campo.
Y para que todos los moradores del Principado de Catalunya, ciudades,
villas, lugares, cabildos, comunidades así eclesiàsticas como seculares,
títulos nobles, caballeros, ciudadanos y todos los demàs de cualquier es
tado y condición que fueran, vengan en conocimiento de esta general
plenipotencia, hemos mandado despachar las presentes por las cuales
exhortamos y amonestamos a todos generalmente, que procuren merecer
los efectos de la real magnificència y clemencia de S.M.C. Dado en
Perpinyan a catorce días del mes de noviembre del ano mil setecientos y
diez. El duque de Noalles. Por mas dado de S.E. Don Francisco Antonio
de la Conxa, secretario de su M.Catòlica y de su Exa.
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III
1710,
28 desembre. Edicte indult del general Noailles. AHG. NP, núm
599 (transcripció literal)
Don Adriano Mauricio, duque de Noalles, par de Francia, conde de
Ayen, primer capitan de las Guardias de Corps de S.M. Cristianísima,
theniente general de sus ejercitos, cavallero del insigne Orden del Tuson
de oro, governador del Rossellon, Conflans y Serdenya, comendante de
las tropas de las dos Coronas en el Principado de Catalunya.
Haviendo experimentado que los naturales y moradores de los
pueblos deste Principado de Catalunya, abusando de nostra benignidad y
perdon, que les hemos offerecido, se mentienen con las armas en las
manos con el pretexto de somatentes y otras petaratas, matando y
assessinando los soldados y gente de nuestro exercito, hurtando y cometiendo todo genero de hostelidades. Los exortamos y amonestamos por
ultima vez que dexen las armas, que esten quietos en sus casas y que
mandaremos ahorcar irremissiblemente a quantos se encontraren con las
armas en las manos, pues dexan dexar hacer la guerra a las armas de las
dos Coronas, contra las tropas del Sr. Archiduque y sus aliados, y para
que sea notorio a todos, mandamos despachar los presentes, y que sean
publicadas por voz de pregon por las villas, lugares principales de la
obediencia, y fixadas en los lugares acostumbrados. Dada en el campo de
Gerona a los 28 diciembre de 1710.
El duque de Noalles
Por mandato de Francisco Antonio de la Concha, secretario de S.
Magestad Catòlica y de su Excelencia.
IV
1742, 22 agost. Relació de desperfectes causats pels trets de les dues
naus angleses. AHG. NP, núm 342.
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V
1679, 14 agost. Concòrdia entre els creditors censalistes de la vila de
Palamós i els jurats per a f e r efectiu el deute. AHG. NP, núm 282.
Com la universitat de la vila de Palamós estiga obligada a la prestació
de molts y diversos censals de diferents calitats, com baix se especifica
ran, los quals importan de propietat, 25.518 lliures y 15 sous, y de pensió,
1.275 lliures, 18 sous i 9 diners, y los emoluments de dita universitat són
molt pochs y tènuos, que lo que vuy se trau de arrendaments sols importan
de 1.400 a 1.500 lliures y de pencions attrassadas de dits censals se degan
cerca de 4.000 lliures y, a més de ellas, deu dita universitat moltas y
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diferents quantitats de deutes volants a diferents personas, ocasionats de
la guerra, presidi, mal contagiós y, ultra de axó, paga quiscun any per
salaris de jurats, clavari, secretari, verguer, mestre de estudi, advocats,
procuradors y predicadors de la coresma, més de 250 lliures; per lo
salari del governador de la plassa y presidi de la present vila, cada any
1.250 lliures; y al sargento major de dita plassa, cada any, per son salari
270 lliures; y per la paga dels quarters y cuerpo de guàrdia gasta cada
any més de 150 lliures; y axí que trobant.se imposibilitada dita universitat
de poder pagar a dits acrehedors, ditas pensions atrasadas y las que van
cayent en los terminis, per ser molta sa pobresa causada en dits infortunis,
per los quals està vuy dirruïda y devastada, sent estada construïda de més
de 340 casas e o tres cents quaranta fochs, los quals vuy són per terra
postradas y devastadas, sens conèxer.si edifici algú per haver derruïdas
aquellas y acomuladas a la fortificació de dita plassa de la present vila y
vui assolat, consistirà la habitació de unas 140 casas, poch més ho menos,
y de aquellas àduch se van cayent per la influència y pobresa dels temps
y despoblació dels habitants que per causa del allotjament continuo, y
consistir los bens y rendas de aquelles en la pesca que de molts anys a esta
part es gran la esterilitat que en los mars de la present vila hi ha aguda y
ha, y considerant que la dita vila no te terme algú perque paga impossar,
vuitens o coses algunes sobre las propietats, per no tenir més [...] de
terme que lo que diu los murs y vila y unas set casas construhidas en lo
veynat de la Fosca. Axi que trobant.se impossibilitada dita universitat
de poder pagar a dits acrehedors ditas pensions atrassadas y las que van
cayent en sos terminis, per ser molta la pobresa causada de dits infortunis.
Considerant, perçó, que cada hu de dits acrehedors han procuras y
procuran la cobransa, trahent lletras de la cort eclesiàstica de Gerona,
contra los jurats y particulars de dita vila, de tal manera, que molta part
del any los han fet estar escomunicats, y altres gastos tant accessius de
diferents corts ordinarias, causant axí mateix y fent moltas execucions a
dita universitat, arribant a medi de exposar venal la casa de aquelles y
posar candelas per a vendrer.la y particulars obligats en dits censals, si
be, tot inútilment perquè no han servit dits medis, sinó acumular gastos
y difficultar més dita cobransa, deixant més exausta dita universitat y, a
no socorrer.la ab algun expedient, seria forsós que los dits particulars
deixassen aquella inhabitada.
Considerant persó, dita universitat, que si nos donava forma en que
dits acrehedors fossen satisfets en sos respectius crèdits, las pensions de
aquelles aniran quiscun any multiplicant y dita universitat estarà impo
sibilitada de poder pagarlos, per tenir aquella molts crèdits en diversas
pensions del tenor següent,
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Memorial dels censals que fa la universitat de la de Palamós, bisbat
de Gerona, a diferents acrehedors pensions dels censals que fa la
universitat de Palamós quiscun any a diferents personas baix escrits y
següents,
Data i titular, renda:
-Primo a 18 de Janer, a Sebastià Bofill y Valentí de Palamós y vuy a Joan Rocha de la Bisbal,
50#
-Item dit dia a Miquel Caner de Palamós, 20 #
-Item a 23 Janer a Joan Salva de dita vila, 10 #
-Item a 19 de Abril a Joan Fel de Ultramort, 25 #
-Item a 20 de dit, a Margarida Alena Costa, vuy a Joan Vinyals, 10 #
-Item a 19 Abril a Paulí Fel, rector de Ultramort, 20 #
-Item a 10 de Maig, a Ramon Carbo, parayre de Rupià, 27 # 10 @
-Item als 5 de Juny, a Mateu Vaguer de Flassà, 10 #
-Item a 17 de Juliol, a Antoni Vidal de Vall-llobrega, 30 #
-Item als 18 de dit, a las monjas de Santa Clara de Gerona, 45 #
-Item a 31 de dit, a la comunitat de Palamós, 10 # 6 @
-Item a 11 de Agost, a Damià Vallmanya de S. Feliu de Guíxols y vui a tal Ayguaminas, 3 #
-Item a 21 de Agost, al Hospital dels pobres de la prest, vila, 8 #
-Item als 29 de Agost, a las monjas de S. Daniel del convent de Gerona, 20 #
-Item dit dia, a dit convent, 10 #
-Item dit dia, a dit convent, 7 # 10 @
-Item dit dia, a ditas monjas, 10 #
-Item a 4 de Setembre, a Margarida Molla de Calonge, 4 #
-Item al primer de Octubre, a Joan Bataller de Palamós, que vuy reb Pere Fina, 20 #
-Item als 4 de Agost a la Iglesia de la pnt. vila, 1 # 16 @
-Item a 11 de dit, als aniversaris de la pnt. Iglesia, per lo censal de Mo. Roger, quondam,
prevere, 10#
-Item a 13 de dit, al benefici de S. Miquel, fundat per Mo. Francesc Vidal, prevera en dita
Iglesia, 2 # 9 @
-Item dit dia, a Nicolau Agustí de la Fosca, 6 #
-Item a 21 de dit, a Joan Ferrer de Palafrugell y vuy a Joan Bou de Torrent en virtut de venda
y cesió, 7 # 10 @
-Item als 5 de Setembre, a la Causa Pia de Pere Geli, blanquer de Figueres, 20 #
-Item a 13 de dit, a Vicens Maig de Lloret o al benefici, 30 #
-Item a 14 de dit, a Sebastià Janoher de la Bisbal y per ell a Mo. Aldrich, prevere de S.Siprià,

10 #
-Item
-Item
-Item
-Item
-Item
-Item
-Item
-Item
-Item
-Item

a 16 de dit, a Mo. Francesc Moret y Rupidera, 6 #
a 22 de dit, al benefici de S.Elisabet, fundat a la Iglesia de pnt. vila, 5 #
dit dia, als hereus de Mo. Pere Mauri de Calonge, 10 #
a 27 de dits, a Miquel Bonet de Negallops, 10 #
a 29 de dits, a Catharina Pla Solivera, per raho dels forns,5 #
a Catharina de Velmanya de Calonge, vuy a Pera Fina, 20 #
dit dia, a lo benefici sots invocació de S.Joan Baptista en la Iglesia de Tordera, 10 #
a 12 de dit, a la Causa Pia de Huguet Ferrer, 3 #
dit dia, a la Causa Pia de Anna Antiga Pujola, 2 # 1 @ 9 d
als 15 de dit, a Mo. Carles de Torroella de Mongri, 6 #
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-Item a 18 de dit, al convent de N.S. de Gràcia de la pnt. vila, 10 #
-Item dit dia, als aniversaris de la Iglesia de la pnt. vila, 4 # 10 @
-Item a 22 de dit, a lo benefici sots invocació de S. Antoni en la Iglesia de Palamós, 2 # 5 @
-Item dit dia, a lo benefici de S. Joan Bapt. de dita Iglesia, 2 # 2 @ 1 d
-Item dit dia, als aniversaris de la Iglesia de Parlavà, 6 #
-Item a 24 de dit, al Exm. Sr. Compte de la pnt. vila per raho de cens esmortitzat, 6 # 14 @
-Item als 31 de dit, al Dr. Jacinto Manalt, arxipestra de S.Joan las Abadessas, 14 # 5
@
-Item als 17 de Novembre al Sr. March Jalpi de Gerona y vuy a la mt.comunitat de la Iglesia
de Blanes en virtut de venda i cesió, 17 # 14 @ 2 d
-Item ? (copia en mal estat), 5 #
-Item a lo benefici sots invocació de S.Joan Bapt. en la Iglesia de la Bisbal, 11 # 10 @
-Item a 2 de dit, a Pere Marti de Cassà de Pelrras, 6 # 13 @ 4 d
-Item a 6 de dit, a Mo. Antoni Riera de la Bisbal, 5 #
-Item als 16 de dits, a lo benefici de S.Joan Bapt. en la Iglesia de Palamós, 1 #
-Item a 31 de dit, a Salvador Ribot, pagès de S. Feliu de Buada, 4 # 11 @
8d
-Item als 7 de Febrer, a la Causa Pia de Huguet Ferrer, 1 #
-Item als 20 de dit, al rnt. Joan Bornel, prevere beneficiat de Sta. Maria del Mar de Barcelona,
23 #
-Item a la rnt. Comunitat de S. Maria de la Mar de Barcelona als vuit de dit, 64 # 2 @ 6 d
-Item als 20 de dit, a la Causa Pia de Huguet Ferrer, 15 @
-Item als 24 de dit, a dita Causa Pia, 1 # 17 @ 11 d
-Item a 26 de dit, a Mo. Antonio Marti de Cassa de Pelrras, 4 # 3 @ 4 d
-Item al benefici de S.Miquel, fundat per Mo. Francesc Vidal, 1 # 11 @
-Item a Joan Bataller, als 8 de Mars, per cesió de Mo. Joan Francesc Pagès, 8 #
-Item dit dia, a lo benefici de Sta. Anna en la Iglesia de Palamós, 1 # 17 @
-Item a 9 de dit, al pubill Ral de Fontclara, 2 # 2 @
-Item als 10 de dit, al sagristà de Palafrugell, 5 #
,
-Item dit dia, a la rnt. Comunitat de Palafrugell, 4 #
-Item als 12 de dit, als hereus de Bernat Mercader de S.Feliu de Guíxols, 20 #
-Item als 13 dedit, a la Causa Pia de Huguet Ferrer, 1 # 17 @
-Item als 25 dedit, al Exm.Sr. Duch de Cessa, 2 # 5 @
-Item al primer de Abril, a lo benefici de Mo.Joan Roger en lo altar de S. Joan Bapt. en la Iglesia
de Palamós, sots invocació de S.Miquel Archangel, 8 #
-Item dir dia, a dit benefici, 15 #
-Item als 8 de dit, a lo benefici de S.Joan Bapt. en la Iglesia de Palamós, 1
# 10 @
-Item als 18 de dit, a la Sra. Anna Arnos y Castellar de Gerona, 4 # 3 @ 4 d
-Item lo dia de Pasqua de Resurrecció, anal claver de la Iglesia de Palamós com obtenint lo
benefici de S.Nicolau en lo altar de S.Domingo, 12 # 10 @
-Item a 24 de dit, a Esteve Barot de Fonteta y vuy a Ciurana de Palau Sacosta, 6 #
-Item als 26 de dit, als aniversaris y missas de estaca de la Iglesia de S.Feliu de Guíxols, 4 #
-Item dit dia, a la Causa Pia de Antoni Armosich, 5 #
-Item a 24 de Maig, a Mo. Antoni Marti de Cassa de Pelrras, 5 # 16 @ 8 d
-Item a 8 de dit, a Benet Julia de Sant Feliu de Guíxols com succehint a Mo. Pi del Begur y vuy
a Joan Massanas, 10#
-Item als 9 de dit, a lo benefici de S.Miquel en la Iglesia de la pnt. vila de Palamós, 1 # 14 @
8d
-Item als 16 de dits, als Srs. jurats de la Bisbal, administradors de la Causa Pia del Sr. Joan Gros,
15#
-Item al 17 de Maig, a la confraria del S. Christo de la pnt. vila, 3 # 2 @
-Item als 22 de dit, a Mo. Pere Servià de Salrrà obtinent lo benefici sots invocació del preciós
Cos de Jesuchrist en la Iglesia de Calonge, 10 # 15 @
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-Item als 28 de dit, a la rnt. comunitat de Palamós, 10 #
-Item dit dia, a Joan Sunyer de Calonge, 10 #
-Item a 2 de Juny, a la rnt. comunitat de Sta. Maria de la Mar, 25 #
-Item als 6 de dit, a lo benefici de S.Joan Bapt. en la Iglesia de Palamós, 9 @
-Item als 13 de dit, als aniversaris de la pnt. vila, 5 # 10 @
-Item als 20 de dit, a lo benefici de S.Joan Bapt. en la Iglesia de Palamós, 2 # 19 @
-Item dit dia, a Pons Bou de Calonge, 6 #
-Item als 30 de dit, a lo benefici de S.Miquel en la Iglesia de Vall de Aro, 12 # 10
@
-Item al Sr. Pere Pons Mauri de Calonge, 18 # 15 @
-Item dit dia, al pubill Real de Fontclara, 2 # 9 @
-Item als 4 de dit, a lo benefici de N.S. en la Iglesia de Santa Eugènia de Vila-romà, 2 # 17 @
-Item ? (mala qualitat de la copia), 20 #
-Item dit dia, a Mo. Antoni Casanovas, rector de Monells, 5 #
-Item als 8 de dit, a la senyora Anna Castellar y Arnos de Gerona, 3 # 15 @
-Item als 22 de dit, a Joan Oliver, pagès de la Serra de Calonge, 5 #
-Item als 20 de dit, a la almoina o Causa Pia de Antiga Pujola, 2 # 1@ 4 d
-Item als 27 de dit, als obrers de la Iglesia de Sant Joan de Vilarromà, administradors de la
almoina de Matheu Grau, 3 # 15 @
-Item als 2 de dit, a la reverent Comunitat de la Iglesia de Palafrugell, 10 #
-Item als 20 de dit, a lo benefici de S.Miquel en la Iglesia de Palamós, 2 # 1 @ 8 d
-Item als 22 de dit, a lo benefici de S.Joan Bapta. en la Bisbal, 22 #
-Item als 25 de dits, al Exmo. Sr. Compte de Palamós, 6 #
-Item als 28 de dit, a lo benefici de Sta. Elisabeth en la Iglesia de Palamós, 5 #
-Item als 30 de dit, a Maura Julià de Camós o a son hereu, 8 # 15 @
-Item a dos de Desembre, als administradors de la Sra. Gerónima Colom, muller de Aloi Colom
de Barcelona, vuy a la Sra. Maria Eulàlia Garriga y Recassens de dita ciutat, 12 #
-Item als 5 de dit, a la Causa Pia de Eulàlia Resclosa instituida per Pere Resclosa, 1 # 10 d
-Item als set de dit, a Joan Samir o a sos hereus, 5 #
-Item als 9 de dit, als aniversaris de la Iglesia de la present vila, 1 # 5 @
-Item als 16 de dit, a la pubilla Illa y Caner de Pals y per ella a Moras de laBisbal, 5 #
-Item als 17 de dit, a lo benefici de S.Miquel de la pnt. vila , 1 #
-Item als vint y nou de dit, a la Causa Pia de Antoni Armosich lo qual lleva Mo. Nicolau Litrà,
5#
-Item a 25 de dit, al Sr. Compte de la pnt. vila, 2 #
-Item als 28 de Octubre, a Joan Fel de U ltram ort, 50 #
-Item a 4 de Novembre, a Joan Seguer y Basto, 7 # 10 @
-Item a 9 de dit, a la reverent Comunitat de Palafrugell, 12 # 10 @
-Item als 25 de Novembre, a Francesc Barull de Sta. Margarida y vuy a Pere Fina,25
#
-Item als 30 de Desembre, a Catharina Ginesta y Seguer de la pnt. vila y vuy a la Comunitat de
Palamós, 30 #

(#-Uiures, @=sous, d=diners)
Las quals pensions importan, quiscun any, la quantitat de sobre
escrita, y considerant la dita universitat que sien lo modo que baix se
especificarà, qui és lo millor de tots perquè sian satisfets los acrehidors en
tots los crèdits, no porà de altra manera satisfer aquells, perquè, sols dels
crèdits que té dita universitat, abastaria per satisfer molts pochs acrehe
dors, que serian los primers en temps y millor en dret, y losaltres restarian
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sens poder cobrar cosa alguna, lo que seria en gran prejudici y dany dels
que restarian y, de altra part, considerant los dits acrehedors que cobran
poca cosa de llurs crèdits, ans be, se farà de deterior condició llur
cobransa, perquè los crèdits de dita universitat se aniran gastant en gas
tos, los quals vindran a imposibilitar llurs crèdits, y considerant també
que lo Real Consell està sempre molt attent en que los acrehedors se
ajusten ab les universitats y en particular ab aquellas que han patit per
servey del Rey nostro senyor (que Deu guarde). Com la dita vila de
Palamós, axí ab lo pretés allotjament continuo que en ella ha tingut y té,
com ab la perdua de moltas haziendas y personas dels particulars de dita
vila, totas las quals cosas, entre si, dits acrehedors, considerant y tractant
dite universitat y particularsde aquella ab llurs advocats, una y moltas
vegadas, lo voler donar forma a la satisfacció de dits acrehedors, que és la
que baix se dirà y especificarà tot lo que resultarà en manifesta comoditat,
utilitat y profit, no sols de dita universitat y singulars personas de aquella,
però encara de dits acrehedors censalistas, restant dita universitat de dita
vila, volent donar forma en que dits acrehedors sian satisfets, ab
intervenció de algunas honradas personas, lo bé, pau y quietut de ditas
parts, celant y affectant, són vinguts en y sobre ditas cosas, ço és, Pere
Fina, Antoni Moret y Sebastià Pi, negociants de la mateixa vila, com ha
sindichs com són per estas cosas de la dita universitat, legitimament
constituits i ordenats per lo consell general de dita universitat, conforme
de llur sindicat consta ab acte rebut en la present notaria de Palamós a
vint i sinch de Juliol pròxim passat, de una part, y los acrehedors
censalistas de dita universitat, los noms y cognoms dels quals en las
fermas de aquells seran baix descrits y continuats de part altra a la
transacció, concordia y avinensa següents.
Primerament los dits Pere Fina, Antoni Moret y Sebastià Pi, en dit
nom y en nom de dita universitat y singulars personas de aquella, a
exempla de altras universitats, vilas y llochs del present Principat, ab
thenor del present capítol, ofereixen als dits acrehedors censalistas y
demés de dita universitat y a aquells prometan que, del que posehirà dels
reddits y emoluments dels drets de mercaderia, de habitants y forasters, y
carniserias que quiscun any traurà dita universitat, lo un any pagarà, si
dits reddits abastan, pensió entera a tots los acrehedors, y si no abastan
.. per quantitat, a tots partida de aquella. Y, lo altre any, faran lluhició
dels preus a dits censalistas ab esta forma, que faran un rodolí per cada
censal y aquell posaran dins una bossa y per un minyó se trauran tants
preus de censals en quan abastarà lo valor del que posehirà de dits drets
de mercaderia, de habitants y forasters y de carniserias.
Item ab altra capítol ofereix en dits sindichs en dits noms a dits
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acrehedors que, en lo any se haurà de fer la dita extracció per la lluició
dels preus de dits censals, si algú o alguns acrehedors voldran donar
en favor de la universitat, las pensions o part de les pensions sels deven,
que en aqueix cas, no faran extracció sinó, que lluhiran a dits acrehedors
los preus de sos respectius censals en quant abastarà los reddits de
dits dos drets de mercaderia, de habitants y forasters y de carnisserias,
preferint al acrehedor que més donarà en favor de dita universitat y axí
consequutivament de grau en grau los demés.
Item, donant forma a la solució de las pensions attrassadas de dits
censals y no volent la dita universitat que los acrehedors perden cosa
alguna, los dits sindichs, en nom de dita universitat, convenen y en bona
fe prometan a dits acrehedors que, a aquells tals acrehedors, a qui se
haurà feta lliució de sos censals, entraran també desprès igualment lo any
se pagaran pensions o part de ellas a cobrar pensió o part de ella, confor
me cobraran los demés acrehedors en lo any ques pagaran pensions, fins
y a tant seran Íntegrament satisfets de ditas pensions, no comprometen.se,
ab lo present capítol, los acrehedors que auran donat e o remés en favor
de dita universitat totas las pensions attrassadas y a dits acrehedors
degudas.
Item, axí mateix, los dits sindichs, en dits noms, convenen y en bona
fe prometan a dits acrehedors que, per a facilitar més la satisfació de
ditas quantitats, tant en lo preu de dits censals com en las pensions
discorregudas y devedores, que los preus de dits drets de mercaderias de
habitants y forasters y de carnisserias de dita universitat, axí com aniran
cayent les pagues de aquells, se entregaran o deposaran en mà y poder de
dits sindichs, ab expressa facultat que ditas quantitats no pugangastar.se
en altras cosas, sinò a effecte de ques cumplen y paguen los dits censals
y pensions o part delies y demés deutes, com dalt està contengut.
Item y finalment, los dits acrehedors, baix firmants, convenen y en
bona fe prometan que, sens prejudici de las primeras obligacions ni
derogació de aquelles, tant de la provitat (?) de temps, com milloria de
dret a elles expectants, en sos respectius censals tant quant durarà la
present concòrdia y sempre que ells seran satisfets com de sobre és dit,
tant de les pensions com dels preus de sos respectius censals, no inquie
taran ni res demanaran a dita universitat y singulars de ella per rahó de
ditas llurs pensions y preus de dits llurs censals, en juy ni fora juy, ans
bé, estaran y volen estar al capitulat y concordat y en tot lo contengut en
la present concordia y aquella observaran si y de la manera que en aque
lla se contè y assó prometan tenir, complir y servar, ab totas obligacions
y renunciacions necessarias, degudas y pestanyents y ab juram ent
llargament.
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Seguidament hi ha les firm es de tots els compromesos.
VI
1696, 26 maig. Concòrdia entre la Universitat de Vila-romà i Vallllobrega i els creditors censalistes per a satisfer i redimir els censals..
AHG. NP, núm 289
Die XXVI mensis Maig, anno a nativitate Domini MDCLXXXXVI,
in villa Palamosiorum, diòcesi Gerunde.
En nom de nostre Senyor Deu Jsecuchrist y de la Gloriosa y Humil
Verge Maria, mare sua, sie amen.
Com la Universitat de les parrochias de Santa Eugènia de Vilarromà
y Sant Matheu de Vallobrega, comptat de la vila de Palamós, bisbat de
Gerona, estiga obligada a la prestació de molts y diversos censals de
diferents calitats, com baix se especificaran, los quals importan de
propietat, quatre mil set centas setse lliuras (4.716 £) y los emoluments
de dita Universitat són molt pochs y tenuos que lo que vuy se trau de
arrendaments sols importa de sinquanta a sexanta lliuras (50-60 £), y de
pensions atrassadas de dits censals se degan carca de sis a set centas
lliuras (600-700 £). Y ademes de ellas deu dita Universitat moltas y
diferents quantitats de deutes volants a diferents personas ocasionadas
per raho de la guerra. Contribució tant excessiva al Governador de la
Plassa de Palamós y altres moltas al exercit de França, y no menos gastos
considerables que dita Universitat ha gastat ab salvas, guardas per la
conservació de aquella. Axí que trobantse imposibilitada, dita Universitat,
de poder pagar a dits acrehadors ditas pensions attrassadas y las que van
cahent en los terminis, per ser molta la pobresa causada en dits infortunis
de dita guerra, respecte de les qual, esta Universitat y particulars delia,
tant pobres miserables per raho de ditas contribucions, com y també per
haver los exercits menjadas las anyadas y no sols aquellas, pero
encara devastadas las casas, talladas las plantas com són oliveras, rouras,
alsinas, suros y altres abres frutiferos y no menos haver arrencadas las
vinyas y finalment haver passat per lo rigor de una guerra tant cruel
qual se ha esperimentada en est Principat de Catalunya, que es més que
cert y conbstant que lo dany que se ha ocasionat y fet excedeix la suma
de sexanta mil lliuras (60.000 £), essent axí la veritat, que sols dita
Universitat es composta de sinquanta fochs (50). Axí que trobantse im
posibilitada dita U niversitat de poder pagar a dits acrehadors ditas
pensions atrassadas y las que van cahent en los terminis, per ser molta la
pobresa causada en dits infortunis. Considerant per ço que cada hu de
102

ELS QUATRE GENETS DE L'APOCALIPSI A PALAMÓS (1630-1750)

59

dits acrehadors han procurat y procuran la cobransa trahent lletras de la
cort Eclesiàstica de Gerona contra los jurats y particulars de dita
Universitat, de tal manera que molta part del any los han fets estar
escomunicats y altras gastos tant excessius de differents corts ordinarias, causant axí mateix y fent moltas exequcions a dita Universitat, si be
tot inútilment peraué no han servit dits medis sinó acomular gastos y
impossiblitar més dita cobransa, dexant més exasta dita Universitat que
a no socorreria ab algun expedient seria forsos que los dits particulars
dexasien aquella inhabitada. Considerant perço dita Universitat que si
nos donave remey y forma en que dits acrehadors fossen satisfets en los
respectius crèdits, las pensions de aquells anirian quiscun any multiplicant
y dita Universitat estaria imposibilitada de poder pagarlos, per tenir aque
lla molts crèdits en diversas pensions de censals, conforme constava de
aquells en un memorial que és del thenor següent.
Memorial dels censals que fa la Universitat de las parrochias de Santa
Eugènia de Vilarromà i Sant Mateu de Vallobrega, comptat de Palamós,
bisbat de Gerona, quiscun any a differents personas baix scrits y següents.
-Primo, als 31 de Juliol, a Miquel Pagès, pagès de Vallobrega, preu 100 lliuras, 5 #
-Item, als 24 de Febrer, a dit Pagès, altre de 120 lliuras, 6 #
-Item, a dit Pagès, altre de preu de 75 lliuras, 3 # 15 s
-Item, als 12 de Setembre, a dit Pagès, altre de 100 lliuras, 5 #
-Item, als 4 de Desembre, a dit Pagès, altre de 100 lliuras, 5 #
-Item, als 10 de Abril, als Aniversaris de la Isglésia de Vallobrega, altre de 15 lliuras, 15 s
-Item, als 5 Desembre, a Margarida Costa, altre de 100 lliuras, 5 #
-Item, als 27 de Gener, a Antich Font y Mauli de Sant Feliu, altra de 350 lliuras, 17 # 10 s
-Item, als 8 de Setembre, a Pere Crosa de Palamós, altre de 200 lliuras, 10 #
-Item, als 22 d’Agost, al benefici de Santa Elizabet, fundat en dita Isglésia, altre de 100 lliuras,
5#
-Item, als 28 d’Octubre, al rector de Vilarromà, altre de 100 lliuras, 5 #
-Item, al 1 de Maig, a la obra de l’Isglésia de Santa Eugènia de Vilarromà, altra de 80 lliuras, 4
#

-Item,
-Item,
-Item,
-Item,
-Item,
-Item,
-Item,
-Item,

als
als
als
als
als
als
als
als

7 d’Agost, a la obra de dita Isglésia de Vilarromà, altre de 20 lliuras, 1 #
8 de Desembre, a dita obra, altre de 25 lliuras, 1 # 5 s
29 d’Octubre, a Antich Bofill de Vilarromà, altre de 100 lliuras, 5 #
6 de Gener, a Antoni Vidal de Vallobrega, altre de 200 lliuras, 10 #
29 d’Octubre, a Antich Bofill de Vilarromà, altre de 100 lliuras, 5 #
25 de Maig, a dit Bofill, altre de 50 lliuras, 2 # 10 s
26 de Novembre, a dit Bofill, altre de 100 lliuras, 5 #
11 de Gener, al reverent Salvi Molla, altre de 102 lliuras, 5 # 2 S

-Item, als 31 de Gener, a la Causa Pia de Guerau Gafarot, altre de 200 lliuras, 10 #
-Item, als 12 d’Octubre, als administradors de la Causa Pia del reverent Salvi Molla, altre de
100 lliuras, 5 #
-Item, als 18 d ’Agost, als administradors de dita Causa Pia, altre de 25 lliuras, 1 # 5 s
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-Item, als 22 d’Abril, a dits administradors, altre de 60 lliuras, 3 #
-Item, als 28 d ’Octubre, a dits administradors, altre de 70 lliuras, 3 # 10 s
-Item, als 20 de Desembre, als Aniversaris de 1’Isglésia de Calonja, altre de 100 lliuras, 5 #
-Item, al 1 d ’Octubre, a Martí Fina de Palafrugell, altre de 200 lliuras, 10 #
-Item, als 25 d’Agost, als administradors de la Causa Pia de Sebastià Barceló, altre de 83
lliuras, 6 sous i 4 dines, 4 # 3 s 4 d
-Item, als 3 de Gener, a Pere Crosa de Vilarromà, altre de 200 lliuras, 10 #
-Item, als 15 de Gener, als Aniversaris de l’Isglésia de Vilarromà, altre de 48 lliuras, 2 # 8 s
-Item, als 18 de Gener, als Aniversaris de dita Isglésia, altre de 49 lliuras, 2 # 9 s
-Item, als 6 de Maig, a J. Metge de la Bisbal, altre de 50 lliuras, 2 # 10 s
-Item, als 2 de Maig, als hereus de Rafael Maurici Planas, altre de 50 lliuras, 2 # 10 s
-Item, als 22 de Juliol, al benefici sots invocació de Na Sa del Roser en l’Isglésia de Vilarromà,
altre de 35 lliuras, 1 # 15 s
-Item, al 1 de ?, al benefici sots invocació de Sant Miquel en l’Isglésia de Vilarromà, altre de 56
lliuras, 13 sous i 4 diners, 2 # 16 s 8 d
-Item, al benefici sots invocació de Sant Jaume de l’Isglésia de Palamós, altre de 53 lliuras, 2
# 13 s
-Item, als 9 de Mars, a Antich Bofill, altre de 100 lliuras, 5 #
-Item, als 4 de Gener, a dit Bofill, altre de 13 lliuras, 13 s
-Item, als 3 d ’Agost, als administradors de la Causa Pia de Gros de la Bisbal, altre de 50 lliuras,
2 # lOs
-Item, al reverent Salvador Bralla, rector de Vallobrega, altre de 360 lliuras, 18
#
-Item, al Exmo. Sr. Duch de Cessa, tots anys de cens, 6 #

Valor total dels censals= 4039 # 19 s 8 d (calculat) i 4716 # (segons
V escriptura)
Aquest desfasse segurament es degut a que s ’hi han sumat els deutes
per atrassos de les pensions. La pensió anyal suma un total de 202 lliures.
Las quals pensions importan quiscun any la quantitat de sobre
escrita y conciderant la dita Universitat que, sie en lo modo que baix se
especificarà, que és lo millor de tots per que sien satisfets los acrehadors
en tots los crèdits no pora de altra manera satisfer aquells per que sols
dels crèdits que dita Universitat te habastaria per satisfer molts pochs
acreadors que serian los primers en temps, y millors en dret y los altres
restarian sens poder cobrar cosa alguna, lo que seria en gran perjudici y
dany dels que restarian y de altra part, conciderant los dita acreadors que
cobran poca cosa de llurs crèdits, ans be se farà deterior condicis llur
cobrança, per que los crèdits de dita Universitat se aniran gastant ab gas
tos, los quals vindran a imposibilitar llurs crèdits y conciderant tanbé que
lo condell està sempre molt atent en que los acreadors se avisten ab las
universitats y en particular ab aquellas que han patit per servey al Rey q.
Deu g., com tanbé en los infortunis de la guerra tant cruel que ha
experimentat est principat de Catalunya en estos anys pasats y com a
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altre y singular de ellas està de ditas parrochias de Vilarromà y
Vallobrega per ocasió dels citis de la Plaça de Palamós, per ser com
estan contigua a aquella y per esta raho averse perdudas las anyadas,
devastats los abres y plantas fructiferas, haver derruhidas las casas e
altrament haverse del tot aniquilada dita Universitat y singulars delia,
com està dit, totas las quals cosas entre si dits acreadors conciderant y
tractant dita Universitat, particulars de aquella, ab llurs advocats, una y
moltas vegades lo voler donar forma a la satisffació de dits acreadors,
que és la que habax se dirà y se especificarà, tot lo que resultarà en
manifesta comoditat, utilitat y profit, no sols de dita Universitat y
singulars perçones de aquella, pero encara de dits acrehadors censalistas,
per tant, dita Universitat de ditas parrochias volent donar forma en que
dits acreadors sian satisfets ab intervenció de algunas honradas perçonas
lo he pau y quietut de ditas parts, celant y afectant són vinguts en y sobre
ditas cosas, ço és, Salvador Joan, Antich Maruny, jurats lo present any de
dites parrochias, Joseph Pagès y Antoniet, Ramon Vilanova, Pere Pau
Miró, Nicolau Agustí, Antoni Avallí, Antoni Pagès y Robau, Antoni
Joffra, Baldiri Costa, Antoni Matheu y Pere Carlas, tots de concell estret
de la U niversitat de ditas parrochias, aquellas fent celebrant y
representant de una part y los acrehadors censalistas de dita Universitat,
los noms y cognoms dels quals en las fermas de aquells seran baix descrits
y continuats, de part altra, a la transacció, concordia y avinenca següent:
-Primerament, la dita Universitat y singulars perçones de aquella, a
exemple de altres universitats, vilas y llochs del present principat, ab
thenor del present capítol, oferexen als dits acrehadors censalistas y
demes de ditas Universitat y a aquells prometen quedel que procehirà
dels reddits y emoluments de dita Universitat, pagarà las pencions a dits
acreadors en esta forma, ço és, de tres en tres anys penció entera a aquells
a saber, és lo un any penció com està dit, començant a pagar dita
penció. Lo any pròxim vinent y axis succasivament y, acas no abastasen
dits redits a pagar aquellas, farà esta Universitat, una talla per pagar lo
tal any la penció a dits acreadors, que junt ab dits reddits farà la suma
de tres centas lliuras, y lo altre any convertiran lo procehidor de dits reddits
y emoluments y tallas en satisfer las quantitats a que dita Universitat està
obligada de deutes volans, per raho de las ditas contribucions, y lo altre
any convertirà dits redits y talla en lluhir los sobre chalendats censals
y axis consequtivament, de tres en tres anys, comensant lo primer, com
és dit, a pagar las pensions, lo segon los deutes volants y lo tercer en lluir
dits cençals.
-Item, ab altre capítol oferex dita Universitat a dits acrehadors, que lo
any se auran de convertir dits reddits y tallas en lluicions de cençals,
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faran aquells ab esta forma, ço és, que faran un rodolí per cada censal y
aquell posaran dins una bosa y per un minyó se traurà tans preus de
censals en quant abastaran dits reddits o emoluments y aquells se lluiraran
y en cas que algun o elguns acrehadors vulguen donar o remetrer en
favor de dita Universitat, las pensions o part de las pensions sels deuran,
que en aquex cas no faran extracció sino que lluhiran a dits acreadors
los preus de los respectius censals en quant abastarà dits reddits y
emoluments y tallas, fins a dita quantitat de tres centas lliuras, preferint
al acreador que més donarà en favor de dita U niversitat y axí
consequetivament de grau en grau los demés.
-Item, donant forma a la solució de las pensions atrasadas de dits
censals y no volent a dita Universitat que los acrehadors perden cosa al
guna, dita Universitat convé y en bona fe promet a dits acreadors que
aquells tals acrehadors a que se aurà feta lluició de sos censals entraran
tanbé apres igualment lo any se pagaran pensions o part dellas a cobrar
penció o part delia conforme cobraran los demés acrehadors, en lo any se
pagaran pencions, fins y atant seran Íntegrament satisfets de dita pensions,
no compranentse ab lo present capítol los acrehadors que auran donat eo
remes en favor de dita Universitat las pensions atraçadas a dits acreadors
degudas, y las pensions del any mil sis cents novanta quatre que són los
anys que las armadas han devastats los fruits y plantas dels particulars de
dita Universitat per que estas no preten dita Universitat satisfer aquellas.
-Item, la dita Universitat conve y en bona fe promet a dits acrehadors
que pera facilitar més la satisfació de ditas quantitats, tant en los preus de
dits censals com en las pensions discoregudas y devedoras, que los preus
de dits reddits, emoluments y talles de dita Universitat, axí com aniran
cahent las pagas de aquells, se entegaran o deposeran en ma o poder de
dits jurats qui vuy són y per temps seràn, ab expressa facultat que ditas
quantitats no puguen gastarse en altres coses sinò a efecte de ques
cunplen y paguen los dits censals y pensions, a part dellas y demés deutes
com dalt està contengut.
-Item, y finalment, los dits acreadors baix firmats, convenen y en bona
fe prometen que sens perjudici de las prim eras obligacions ni
derrogació de aquellas tant de la prioritat de tems com milloria de dret a
ells espectans en sos respectius censals, tant quan durarà la present con
cordia y sempre que ells seran satisfets com de sobre és dit, tant de les
pensions com dels preus de sos respectius censals, no inquietaran ni res
demanaran a dita Universitat y singulars de ella per raho de ditas lurs
pensions y preus de dits llurs censals, en juy ni fora juy, ans be estaran
y volen estar al capitolat y concordat y en tot lo contengut a la present
Concordia y aquella observaran si y de la manera que en aquella se conté
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y açó prometen tenir, complir y sarvar ab totas obligacions y renunciacions necessarias, degudas y pertanyents y ab justicia llargament.
Et ideo nos dictas partes laudantes, etc.
VII
1721, 12 novembre. Concòrdia entre la Universitat de Sant Joan i
Vall-llobrega i els creditors censalistes p er a satisfer i redimir els
censals.. AHG. NP, núm 321
La suma dels censals és de 9.170 lliures.
(Resum)
-Primo als manumissors del reverent Agustí prats, canonge de la Seu de Girona, 616
-Item a Joan Bralla de Mata, diferents censals, 260
-Item a Pere Fina de Palamós, 100
-Item als administradors de la Causa Pia del reverent Salvi Molla, diferents censals, 747
-Item al rector de Vall-llobrega, 15
-Item al prior del convent de N \S a. de Gràcia, 186 10 s
-Item al Dr.en dret Pere Pagès i Solivera, diferents censals, 375
-Item als aniversaris de les misses d’estaca de Santa Eugènia de Vila-romà, diferents censals,
168
-Item al benefici de Na.Sa. Antiga de Santa Eugènia de Vila-romà, 27 10 s
-Item a Andreu Crosa de Palamós, 120
-Item al rector de l’església de Santa Eugènia de Vila-romà, 120
-Item al pubill Crosa de la Pietat, 120
-Item a Joan Vidal de sa Vall de Palamós, 96 10 s
-Item a Martí Bofill de Vila-romà, 160
-Item a Guerau Gafarot de Vila-romà, 100
-Item a Antoni Vidal de Torrent, 150
-Item a Margarida Miquel i Morató d ’Esclanyà, 120
-Item al benefici de Santa Elizabet de Palamós, 97
-Item a la Comunitat de preveres de la Bisbal, 100
-Item a Josep Pagès i Gallart de Palamós, 112
-Item a la Causa Pia de bartomeu Bofill, 60
-Item a Francisco de Magarola i de Fluvià, 50
-Item als aniversaris de misses d’estaca de Calonge, 80
-Item a Baldiri Costa de Vila-romà, 100
-Item al benefici de Sant Miquel de Pineda, 60
-Item a la causa Pia de Gros de Girona, 50
-Item a la Causa Pia de Codina de Palafrugell, 83
-Item a l’obra de l’església de Vila-romà, 120
-Item al benefici de N \S \ del Roser de Vila-romà, 35
Total, 5113

10 s
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-Deute de 10 pensions dels censals de renda de 255 lliures 13 sous, 2556 10 s
-Debitori amb la vila de Palamós, 1500
Total, 9170

Tots aquests censals han estat creats per acudir al servei de sa Majestat
en les guerres passades i per endarreriments en les pensions, degudes
també a les continues guerres.
Segueix tot un seguit de raons molt semblants amb els acords de
l ’anterior concòrdia amb els creditors.
Per a solucionar-ho han impost un quinzè de grans i altres fruits,
pagant un any les pensions i altre lluir o redimir el censal.
[Segueix una sèrie d ’acords de concòrdia].
VIII
1711,
24 abril. Imposició del “Quinzé” (1/15 part de les collites).
AHG. NP, núm 313
El consell general de la vila de Palamós, per demanda de Pere Prats,
jurat prim er i per tant actuant de batlle per manca d ’aquest càrrec
acorda el següent:
Honorables senyors, en consideració dels grans ahogos i treballs en
que aquesta universitat se troba, per lo molt que ha gastat i continuament
te de gastar per los gastos tan exorbitants de la guerra en que molts anys
ha i de present, el principat de Catalunya està vexat i oprès, com és ben
públic i notori, i asenyaladam ent per lo gran gasto ha tingut dita
universitat en lo espai de casi un mes i mig, que en los mesos de febrer i
mars, prop passat han estat alotjats dins la present vila de Palamós, dos
regiments de Dragons de Cavalleria, los quals han causat molts i diferents
gastos a dita universitat i, per a pagar aquells i altres que se han oferts lo
present any, se han manllevat diferents censals per diferents particulars de
dita vila, en nom propi, per quan en nom de la universitat no es trobava
qui volgués deixar ningun diner. I axí mateix se dehuen moltes partides
de diner, blat i altres coses que dita universitat ha manllevat a diferents
particulars per socorrer a tants urgents necesitats, i per a pagar i satisfacer aquelles, i per lluir i quitar dits censals, los emoluments de dita vila
no bastan de molt a pagar-ho, com menys los dels insoportables gastos
en que continuament havem de pagar per raó de dita guerra, ni saber
108

ELS QUATRE GENETS DE L'APOCALIPSI A PALAMÓS (1630-1750)

65

altre medi més oportú per a pagar dits deutes i gastos que continuament
se ofereixen, que és per medi de un quinzé de tots els fruits, ço és, de tots
grans, oli, bestiar, vi i peix, per tots pagador, sempre que l’universitat de
les parròquies de Vila-romà i Vall-llobrega ne imposen”.
S ’acorda impossar el quinzè per un període de tres anys.
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Fa un parell d'anys, vaig trobar el contracte signat per Domènec
Rovira el Major, l’abat Riquer i els jurats de Sant Feliu de Guíxols per a
fer el retaule major de l'església monacal i parroquial de la vila. La
troballa és l'origen d'aquest treball, que inicialment constava de dues parts
bàsiques: l'estudi del retaule esmentat i l'estudi dels Rovira. Després he
anat afegint-hi tantes dades complementàries que les dues parts bàsiques
han quedat desdibuixades. Malgrat tot, deixo el títol inicial perquè fou el
motiu i el tema preferent d'aquest escrit(1).
BIBLIOGRAFIA USADA PRECEDIDA DE LES ABREVIATURES RESPECTIVES
BARRAQUER, 1906 = CAYETANO BARRAQUER ROVIRALTA, Las casas de reli
giosos en Cataluna durante el primer tercio del s.XIX, Barcelona, 1906, pp. 177-185.
(TORRENT, "Àncora", 31-VIII-1961 i 14-IX-1961).
BARRAQUER, 1915 - CAYETANO BARRAQUER ROVIRALTA, Los religiosos en
Cataluna durante la primera mitad del siglo XIX, Barcelona, 1915-1917.
BORDÀS, 1932 = JOAN BORDÀS, El Museu Parroquial i el Museu Municipal, "La
Costa Brava", FM 1932. És, parcialment, a l'apèndix.
BORDÀS, 1940 = JOAN BORDÀS, Proyecto de Altar May or de la Iglesia Parroquial.
Memòria. Escrit autògraf inèdit. l-V-1940. Es a l'apèndix.

(1) Per a comprendre la seva distribució i per a localitzar fàcilment les dades que hom desitgi
consultar, vegi's l'índex final. Recordi's també que les notícies són col·locades per ordre
cronològic.
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CALZADA, 1975 = JOSEP CALZADA i OLIVERAS, Dos retaules de Sant Feliu de
Guíxols, "Revista de Girona", 1975, núm. 71.
CALZADA/ESTEVA, 1984 = JOSEP CALZADA i OLIVERAS, LLUÍS ESTEVA i
CRUANAS, Sant Feliu VAfricà i Sant Feliu de Guíxols, "Estudis del Baix Empordà", 1984,
núm. 3, pp 11-70.
CAMÓS, 1657 = NARCISO CAMÓS, Jardín de Maria plantado en el Principado de
Cataluna, Barcelona, 1657.
CASAS, 1926 = AGUSTÍ CASAS, El nostre temple parroquial, "Fulla dominical de la
parròquia de SFG", 1-1-1926. Reproduït a "Àncora", Nadal 1969.
CLARA/JIMÉNEZ, 1975 = JOSEP CLARA i ÀNGEL JIMÉNEZ, El federal Pere Caimó
1819 - 1878, Ed. Pòrtic, 1975.
CLARA, 1987 = J. CLARA i RASPLANDIS, Damià Mates, pintor del segle XVI,
"Jornades d'Història de l'Empordà. Homenatge a J. Pella i Forgas", 1987, pp 213-226.
ESTEVA, 1962 = LLUÍS ESTEVA, Dos pianos del cenobio guixolense, "Àncora", FM
1962.
ESTEVA, 1962a = LLUÍS ESTEVA, Ceràmica romana de época tardía hallada en San
Feliu de Guíxols, Universidad de Valladolid, 1962, p 68. Reproduït a "Estudis del Baix
Empordà", 1983, núm. 2.
ESTEVA, 1969 = LLUÍS ESTEVA, Un opuscle de Fra Ramon Ponach, monjo del
monestir de SFG, "Àncora", Nadal 1969.
ESTEVA, 1971 = LLUÍS ESTEVA, En el quart centenari de la batalla naval de Lepant.
El guixolenc Joan Camisó en fo u un gran heroi? "Àncora", FM 1971.
ESTEVA, 1974 = LLUÍS ESTEVA, Dues partides matrimonials del segle XVII, "Àncora",
25-IV-1974.
ESTEVA, 1976 = LLUÍS ESTEVA, Han ingressat al Museu Municipal tres imatges de
l'església de Sant Joan, "Àncora", 12-11-1976.
ESTEVA, 1977 = LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, La població treballadora guixolenca,
de 1556 a 1645, Sant Feliu de Guíxols, 1977, pp 131-200.
ESTEVA, 1980 = LLUÍS ESTEVA, Unes pedres ben aprofitades: De la capella de Sant
Nicolau a la sagristia del monestir (1591-1613), "Quaderns d'Informació Municipal", núm. 9
del 15-11-1980.
ESTEVA, 1983 =LLUÍS ESTEVA, La clau de volta de l'església parroquial, "Punt
Diari", 17-VI-1983.
ESTEVA, 1984 = LLUÍS ESTEVA i CRUANAS, Autoritats municipals i eclesiàstiques
de Sant Feliu de Guíxols des del 1800fins avui, "Estudis del Baix Empordà", 1984, núm 3, pp
143-188.
ESTEVA, 1990 = LLUÍS ESTEVA, Bell-lloc d'Aro. Restauració de l'església (1959-1962)
i excavacions efectuades (1982-1986), "Estudis del Baix Empordà," 1990, núm 9, pp 63-114.
FONT, 1929 = LLAMBERT FONT i GRATACÒS, L'ermita de Sant Elm de Sant Feliu de
Guíxols, Barcelona, 1929.
FONT, 1931 = LLAMBERT FONT, Una resta arqueològica guixolenca del segle XVI,
"La Costa Brava", 21-111-1931.
FONT, 1931a = LLAMBERT FONT i GRATACÒS, El monestir de Sant Feliu de
Guíxols, "La Costa Brava", FM 1931.
FONT, 1932 = LLAMBERT FONT, La Verge del Bon Viatge, "La Costa Brava", 28-V1932.
FONT, 1934 = LLAMBERT FONT, Un altar de la setzena centúria, "La Costa Brava",
FM 1934; notícia col·locada com apèndix després de l'escrit principal titul.lat L'escut de Sant
Feliu de Guíxols.
FONT, 1935 = LLAMBERT FONT, Una bella joia arqueològica existent a Sant Feliu de
Guíxols, "La Costa Brava", FM 1935.
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FONT, 1956 = LLAMBERT FONT, Un guixolense notabilísimo escultor del siglo XVIII
Domingo Rovira, "Símbolo", FM 1956.
FONT, 1965 = LLAMBERT FONT, Un incendio en la iglesia parroquial y monacal de
San Feliu de Guíxols en el siglo XV destruyó buena parte de su tesoro artístico litúrgico,
"Àncora", 5-VIII-1965.
FONT, 1968 = LLAMBERT FONT, El Museo Municipal de nuestra ciudad. Su actual
emplazamiento y sus principales piezas, "Àncora", Nadal 1968.
FONT, 1981= LLAMBERT FONT, Pruebas para demostrar que los retablos existentes
en la capilla del Hospital de San Feliu de Guíxols formaban parte del antiguo retablo del Altar
M ayorde la Parròquia de la misma ciudad, "Àncora", 17-XII-1981.
GIL, 1980 = ISIDORO GIL DÀLMAU, Sinopsis cronològica de los sucesos principales
de la historia del monasterio de San Feliu de Guíxols, meitat del segle XIX (?). Transcripció i
comentaris dERNEST ZARAGOZA i PASCUAL, "Estudis del Baix Empordà", 1980, núm. 9,
pp 161-185.
GRAU/PUIG, 1991 = JOSEP M.T. GRAU i PUJOL/ROSER PUIG i TÀRRECH, Escultors
i dauradors a Llagostera (ss. XVII-XVI11), "Quaderns de la Selva", 1991, núm 4, pp 53-78.
HURTEBISE, 1905 = EDUARDO GONZÀLEZ HURTEBISE, Bosquejo histórico de la
villa de San Feliu de Guíxols [...] Tesis de oposición, 1905. Ms autògraf núm 780 de l'ACA.
Publicat entre 1963 i 1967 a les planes del setmanari "Àncora" de SFG i, en forma de llibre, el
1970.
JIMÉNEZ, 1990 = ÀNGEL JIMÉNEZ, De la ciutat medieval: cementiri, hospital i
capella de Sant Nicolau (1305), "Informatiu de l’Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols", núm
3, febrer 1990.
JUNYENT, 1980 = EDUARD JUNYENT i SUBIRÀ, Diplomatari de la catedral de Vic
(segles 1X-X), 1980-1987.
MADURELL, 1951 = JOSÉM. MADURELL, Retablos gerundenses (1570-1752), "Anales del I.E. Gerundenses", 1951, núm 6, pp 247-270. Referència incompleta a Triadó, nota 96.
MADURELL, 1961 = JOSEP M. MADURELL MARIMON, Obras de plateros barcelo
neses en iglesias gerundenses (1392-1698), "AIE Gironins", 1961-1962, núm 15, pp 149-201.
MARQUÈS, 1986 = JOSEP Ma MARQUÈS, Dades sobre el temple monàstic i parroquial
de Sant Feliu de Guíxols (s. XV-XV1I), "Estudis del Baix Empordà", 1986, núm 5, pp 87-112.
MARTINELL, 1931 = CÈSAR MARTINELL, Un escultor guixolenc del segle XVII,
Domènec Rovira, "La Costa Brava", FM 1931.
MARTINELL, 1933 = CÈSAR MARTINELL, Atribució d'una obra a Domènec Rovira,
"La Costa Brava", FM 1933.
MASSOT, 1971 = JOSEP MASSOT i MUNTANER, Els abats de Sant Feliu de Guíxols,
"Studia Monastica", XIII, 1971, pp 331-403.
MUSEOS, 1956 = Junta de Museos de Barcelona. Obras de los Museos de las provincias
de Tarragona, Gerona y Lérida. Campana internacional de Museos. 10° aniversario de la
UNESCO. Palacio de la Virreina. Octubre-noviembre 1956.
NOLLA/ESTEVA/AICART, 1989 = JOSEP Ma NOLLA, LLUÍS ESTEVA i FRANCESC
AICART, El poblat ibèric dels Guíxols (segles IV aC - I dC), "Estudis del Baix Empordà",
1989, núm 9, pp 45-116.
PATXOT, 1751-1754 = COSME PATXOT, Comptas de la hobra de la Iglesia Parroquial
de Sant Feliu de Guixols, de las personas han donat de caritat, per daurar lo retaula major,
fe r la balustrada y enregolar lo presbiteri de pedra marbra, y altras adornos, comensant lo
primer gener 1751; aportat dit compta per Miquel Aloy, obrer de dita obra, dels diners han
entrat en son poder dendel dia dalt dit ler. gener 1751 fins lo ultim decembre 1754; entragat
anal Sor. Cosme Patxot depositari de la hobra de dita Iglesia, com consta al peu de dits
comptas de son recibo (AHMSF,sec XVII, núm 2).
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RÀFOLS, 1953 = J.F. RÀFOLS, Diccionario biogràfico de artistas de Cataluna, vol 1
(1950), 2 (1953) i 3 (1954), edició ampliada a Balearesy València el 1980-1981.
SALA, 1985 = FRANCISCO i MARIA JOSÉ SALA, Memorias históricas de la villa de
San Feliu de Guíxols desde sufundación hasta el siglo XIX, "Estudis del Baix Empordà", SFG,
1985, núm 4, pp 37-134.
TORRENT, 1961-1962 = JOAN TORRENT i FÀBREGAS, Repertorio bibliogràfico
guixolense, sèrie de 24 articles publicats a "Àncora", ll-V-1961 al 22-XI-1962.
TORRENT, 1970 = JOAN TORRENT i FÀBREGAS, Inventarios y enajenación de
efectos del suprimido monasterio de San Feliu de Guíxols (1835-1839), "Anales del I.E.
Gerundenses", 1970-1981, pp 283-315.
TORRENT, 1973 = JOAN TORRENT i FÀBREGAS, Les obres d'agençament de
l'església dels anys 1751-1754, "Àncora", Nadal 1973.
TRIADÓ, 1984 = JOAN-RAMON TRIADÓ, Història de l'art català, vol V, L'Època del
barroc s. XVII-XVI1I, Ed 62.
UDINA, 1984 = ANTONI M. UDINA i ABELLÓ, La successió testada a la Catalunya
Altomedieval, Fundació Noguera, Barcelona, 1984.
VILLANUEVA, 1851 = JAIME VILLANUEVA, Viaje literario a las iglesias de Espana,
XV, imprès el 1851, però escrit abans del 1808 (TORRENT, "Àncora", 25-V-1961).
ZAMORA, 1790 = FRANCISCO DE ZAMORA, Diario de los viajes hechos en Catalu
na, ms a la Biblioteca Real de Madrid, f 3153. Visità SFG el 2-II-1790.
ZARAGOZA, 1978 = ERNEST ZARAGOZA, Monjes ilustres de la abadia de Sant Feliu,
"Àncora", FM 1978.
ZARAGOZA, 1979 = ERNEST ZARAGOZA, Predicadors de San Feliu des de 1665 a
1814, "Àncora", 28-VI-1979.
ZARAGOZA, 1980 = ERNEST ZARAGOZA, La iglesia parroquial de Sant Feliu,
"Àncora", (I) 6-XI; (II) 27-XI i (III), Nadal 1980.
ZARAGOZA, 1982 = ERNEST ZARAGOZA, Historia de los abades del monasterio de
Sant Feliu de Guíxols (siglos X-XIX), 1982, p 74.
ZARAGOZA, 1982a = ERNEST ZARAGOZA, Visites pastorals dels bisbes de Girona a
Sant Feliu, "Àncora", l-VII-1982.
ZARAGOZA, 1988 = ERNEST ZARAGOZA, L'altar major de 1577, "Àncora", 31-ID-1988.
ZARAGOZA, 1989 = ERNEST ZARAGOZA, Els Rovira, una família guixolenca
d'artistes, "Àncora", 1 i 9-II-1989.
ZARAGOZA, 1989a = ERNEST ZARAGOZA, Reivindicació de dos pintors guixolencs
del segle XVI, "Àncora", 27-V-1989.
ZARAGOZA, 1992 = ERNEST ZARAGOZA i PASCUAL, índex de l'arxiu del monestir
de SFG, "Publicacions de 1Abadia de Montserrat", 1992.
SIGLES
AIEG = Annals de l'Institut dEstudis Gironins.
ADG = Arxiu Diocesà de Girona.
AHG = Arxiu Històric de Girona.
AHMSF = Arxiu Històric Municipal de SFG.
APSF = Arxiu Parroquial de SFG.
FM = Festa Major.
GEC = Gran Enciclopèdia Catalana.
MA = Manual dArcords del municipi guixolenc.
MAG = Museu d'Art de Girona.
MDG = Museu Diocesà de Girona.
MH = Monacals Hisenda.
SF i SFG = Sant Feliu de Guíxols.
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PRIMERA PART
L'ALTAR MAJOR DE LA PARROQUIAL GUIXOLENCA
En essència, l'altar és l'ara o pedra consagrada damunt de la qual el
sacerdot celebra la missa. Normalment l'ara és sostinguda per diversos
pilarets o petites columnes. El de la figura núm 1 té un pilar robust al
centre i quatre columnetes, dues a cada costat. Generalment l'altar reposa
sobre una o diverses grades.
En el segle XVI — el que estudio preferentment— molts altars majors
eren adossats a grans retaules construïts de fusta que — com el fet per
Domènec Rovira per al nostre monestir— tapaven diversos plafons de
l'absis, fins a les voltes del temple. Altar i retaule, malgrat ésser dues
coses ben diferents, aparentment formaven unitat. Per això, en els
fragments que transcriuré, de diversos autors, de vegades es parla d'altar
major, essent així que hom vol indicar el retaule corresponent, i vicever
sa.
En aquest treball, quan esmento l'altar major em refereixo al conjunt
reproduït a la fig 1, independentment del retaule, això és, totalment aïllat,
tal com avui s'acostumen a col.locar d'acord amb la reforma conciliar;
així l'altar pren més el caràcter de taula, entorn de la qual s'apleguen els
fidels (GEC, paraula "altar").
La parròquia guixolenca ha tingut diversos retaules i diversos altars
majors. En aquest treball, bé que em referiré preferentment a l'altar fet el
1577 i al retaule començat a construir per Domènec Rovira el 1657,
recolliré igualment les referències que he trobat dels altres altars i dels
altres retaules.
L'ALTAR MAJOR (1577-1873?)
NOTÍCIES PER ORDRE CRONOLÒGIC (1478-1966)

Abans d'estudiar l'altar esmentat, recullo dues notícies que fan
referència a un d'anterior. Diuen així:
1478(2). Incendi a l'església parroquial: lo que mas sufrió fu e el altar
mayor. Joan de Margarit, bisbe de Girona, visità el altar mayor (o ara)
que era de piedra y en muchas partes roto a causa delfuego y combustión
que tuvo lugar en dicha iglesia. Y dicha piedra estaba rota en muchas
partes a causa de dicho incendio y en el àngulo y en los lados de dicho
altar aparecían superposiciones de yeso; mandó y ordenó dicho sefíor

(2) En realitat, sembla que cal situar aquesta data entre 1474 i 1478.
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Obispo que ahora no se celebre en dicho altar si no es con ara portàtil
debidamente consagrada, ya que esta piedra que es Cristo y verdadera
hostia aparezca íntegra(3).
El 1479 es constatava que la pedra de l'altar major s'havia trencat
amb motiu d'un incendi [...] Més encara, hom trobava aquella pedra
inadequada a causa de la seva concavitat. La ruptura de l'ara implicava
la pèrdua de la consagració. L'altar es va considerar no consagrat fins a
la visita de 1582, que li torna a atribuir aquesta rellevant característica.
Marquès opina que té indicis suficients per a suposar que altar i retaule
es renovaren entre 1479 i 1582{A).
Des d'ací, les notícies recollides fan referència a l'altar major del 1577.
1577. En temps de l’abat Casals (segon abadiat, 1572-78) es va fer
l'altar major. Cano ho explicà així: Hiço mas su paternidad el altar
mayor, cuya làpida que es pieça muy grande y vistosa, sirve de ara
consagrada al ministerio sancto del sacrificio de la misa{5).
El peu central d'aquest altar es conserva al M useu M unicipal.
Abreujada, duu aquesta inscripció: Anno Domini 1577.
1578. En el vol I d'òbits, el fet és explicat així: A 27 de febrer 1578 se
assenta laltar major de la Pnt. Isglesia lo qual féu fe r lo molt Rnt. pare
fray Joan Casals a present abat de dit monestir. Amb altra tinta i
probablement en altra data, s'hi afegí: Costa passadas de 100 lliures, com
se pot veure en los llibres del gasto de la majordomia, las quals 100
lliures ha pagadas la Casa y monestir, sens que la vila y haja ajudat de un
diner. Altre afegit: Està consagrat tot així com se està assentat sobre
sinch columnes, consagrat un bisbe que passava a Sardenya. Amb tinta
més forta: Es la pedra del altar aunt se diu Missa<6).
Per aquest escrit sabem que l'altar està assentat sobre cinc columnes,
però ignorem si les cinc columnes ja hi eren el 1577, car el text que acabo
de transcriure és en un afegit de data incerta, bé que probablement no
gaire posterior. Per això crec que les 5 columnes ja eren a l'altar primigeni
(1577).
El 17 d'abril de 1580, essent abat Rodrigo Gutiérrez (1578-1584), fra
Miquel Rubio — bisbe d'Empúries (Cerdenya)— el consagrà. Cano ens
en donà aquesta ressenya: A 17 días del mes de abril del ano de 1580, que
fu e el segundo ano del seyssenio de N° P.Abbad fray Rodrigo, pasando
por aquí el Rmo. Sor. donfray Miquel Rubio, obispo de Ampurias en el

(3)
(4)
(5)
(6)

FONT, 1965.
MARQUÈS, 1986, pp 92-93.
CANO, 1606, p 218v. GIL, 1980, p 176.
P LXXXIII. Ref semblant a ACA, MH, núm 1577, fol 161v.
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Reyno de Cerdena, consagro la làpida grande del altar mayor en ara, y
hiço en medio de ella un sepulcro a donde ençerró tres reliquias de
sanctos, en presençia de los jurados y villa de St. Feliu, como consta por
el instrumento que de esto se hiço en la presente notaria, y su sehoria
Rma., teniendo consideraçion al buen hospedaje que en esta santa casa
se le hiço el tiempo que en ella estubo esperando pasaje para la
sobredicha isla, nos hiço merçed de dar treçientas libras de oro en oro,
sin otras treynta que repartió su senoría entre los monges de casa por via
de limosna y gratificaçion... (7).
1790. El ara del altar mayor es magnífica(8). Recordem que el 1577 ja
es deia que era pieça muy grande y vistosa; qualificatius que no s'adiuen
massa amb l'ara que hi havia abans del 1936 i que alguns encara
recordem.
1808 (abans del). En aquesta data, Villanueva va visitar el monestir
guixolenc i comentà: El altar es de mal gusto, comenzado a trabajar en
1657 por Domingo Rovira. Com pot veure's, es referia al retaule; no a
l'altar. Tornaré a parlar de Villanueva quan estudii el retaule(9).
1835. Segons L.F.G. (Llambert Font i Gratacòs ?) l'antic altar major
de la parròquia fou destrossat el 1835, al marcharse los frailes del
Monasterio. L'article, en realitat, tampoc no es referia a l’altar, sinó al
retaule, car pretenia demostrar que els baixos relleus de l'Hospital
pertanyeren al de l'altar major(10). Amb tot, dubto que el 1835 fossin
destrossats ni l'altar ni el retaule, puix recordo aquestes dades: 1. Sala,
quan esmentà els fets del 1835, parlà de l'expulsió dels monjos, però no de
cap destrossa. En canvi, recollí que el 18-VI-1837 cantóse en la
parroquial un oficio con música y Te Deum, cosa que segurament no
s'hauria fet si dos anys abans l'altar hagués estat destruït01}, car no haurien
tingut temps de tornar-lo a fer.— 2. Quan el 29-VII-1835 els monjos
foren expulsats, el prior Isidor Gil Dalmau escriví: me puse un momento
arrodillado delante del Santíssimo y recé [...] Atravieso la iglesia con
paso vacilante y di una mirada a la santa imagen de la Virgen de los
Angeles, que fu e como un adiós para siempre, y salí el último. La puerta
de la iglesia fu e cerrada detràs de m f n\ — 3. Són de Joan Torrent

(7) CANO, 1606, p 221. GIL, 1980, p 177. HURTEBISE, 1905, p 92-2.
(8) ZAMORA, 1790.
(9) VILLANUEVA, 1851, pp 1-18; però el viatge a Sant Feliu el va fer abans de 1808, segons
TORRENT, 1961.
(10) L.F.G. 1981. Tomaré a parlar d'aquest article quan estudiï els baixos relleus esmentats.
(11) SALA, 1985, pp 92 i 93.
(12) HURTEBISE, 1905, p 169-1.
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aquestes paraules: La iglesia parroquial, después que hubieron salido los
monjes, fu e cerrada, y lo mismo debió hacerse con el convento, contiguo
a aquélla, salvàndose así ambos edificios de un probable saqueo y
destrucción(l3\
Per tant, cal suposar que el 1835 ni l'altar ni el retaule no van ser
destrossats.
1869. Segons el P. Zaragoza, l'altar major fou destruït no a la
revolució de 1835 [com opinava L.F.G.] sinó a la del 1869. També donà
el nom d'altar major al que, en realitat, era el conjunt d'altar i retaule. Per
a comprendre-ho n'hi ha prou de mirar el dibuix que publicà(14).
1873.
(juny/juliol) Quan Caimó convertí la parroquial en caserna dels
Voluntaris de la República(15) foren destruïts els altars con lo demàs allí
existente(l6). Probablement llavors fou destruït l'altar fet el 1577, del qual
només en quedà el peu central.
1878. Amb la restauració monàrquica (desembre del 1874) l'església
parroquial, en estat deplorable, fo u recuperada pel rector, recomposta el
1878, beneïda i reconciliada pel senyor bisbe i, l'any següent, muntat
l'altar major, d'estil gòtic i deform es senzilles i atrevides(]1>. No sembla
pas que la referència sigui de l'altar del 1577; més aviat crec que es tracta
d'altar i retaule.
12-X-1878. Va arribar el bisbe Sivilla al objeto de bendecir o reconci
liar esta Iglesia parroquial, reparada ya hasta lo suficiente de los
destrozos, destrucción de todos los altares que en ella había por efecto de
la malhadada revolución [...] Con motivo de la rehabilitación de la
Iglesia parroquial abierta de nuevo al Cuito publico, si bien no con mas
que con un altar en el Presbiterio y otro y en el propio del antiguo altar
del Rosario. ..(18).
1931. Conec dues referències d'aquest any:
1931 (21 de març). Ens referim a la taula o mesa de l'altar major que
malauradament es troba amagada per la carcassa de fusta de l'altar
actual [...] Anteriorment a aquest hi hagué un altar de pedra del qual en
resten fragm ents escampats entre les edificacions modernes del Convent

(13) TORRENT, 1970, p 286.
(14) ZARAGOZA, 1988.
(15) El 19-VI-1873 Caimó ordenà al rector Joan de la Creu Geonès que el dia 22 deixés lliure
l'església del monestir , després que lo desalojara de los objetos sagrados\ ordre que el rector
no tingué més remei que complir (ESTEVA, 1984, p 181).
(16) Informe (datat el 25-XII-1878) de Salvador Roca, secretari de l'ajuntament, a Llibre
Vermell, sense foliar. CLARA/JIMÉNEZ, 1975, pp 123 i 130. ESTEVA, 1989, nota 2.
(17) ESTEVA, 1989.
(18) Baptismes 24, fol 563. ESTEVA, 1984, p 185.
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i particularment en l'edifici on hi ha l'Escola de Belles Arts i Oficis<]9>. No
podríem actualment afirmar si la taula d'altar a què en referim és de
l'època d'aquests fragments. Ens inclinem a donar una resposta negativa
en quin cas hi hauria hagut almenys dos altars diferents de pedra. Tal
vegada podrien ser de l'altar del segle XVI, al qual pertany la taula de
què parlem, els fragments trobats en les obres de restauració de la Porta
Ferrada.— Aquesta taula és d'una sola peça feta d'un sol bloc de pedra i
medeix 3,22 m de llargada, 1,60 d'amplària i 0,22 de gruix. Està
sostinguda en els angles per quatre elegants columnes esculturades i al
mig per una petita pilastra commemorativa també treballada elegantment
i amb aquesta llegenda o inscripció llatina "Anno Domini 1577" [...] Es
probable que aquest altar fo s fe t per a donar conjunt a l'absis de l'altar
major que fa molts anys es troba mutilat en la seva part interior i gairebé
també a l'exterior.
El mateix Font proposava: sense tocar l'altar actual, deixar al
descobert en lo possible, aquesta resta arqueològica. Si així fos, creiem
que produiria un efecte admirable des del clos de la nau central(20\
1931 (6 de juny). Han acabat les obres de restauració de l'església
parroquial llevat de la restauració de la taula d'altar de la setzena
centúria que's realitzarà terminades les festes de Corpus, nota escrita,
sense dubte, per mossèn Font(21). Text ambigu, car la taula del 1577,
segons aquesta redacció, havia de ser restaurada, paraula que no sé, en
concret, si vol dir retocada o recomposta en la seva major part.
Segons els textos esmentats, el 1931 la taula o mesa era amagada per
la carcassa de fusta de l'altar actual; per tant, no es veia bé. Però mossèn
Font en donà les mides, detalls de les columnes i publicà la inscripció on
figura la data 1577.
Ara bé, si exceptuem la pilastra central que, sens cap dubte, formava
part de l'altar major del segle XVI, equina seguretat tenim que la resta no
havia estat destruïda anteriorment? Recordem els fets — als quals ja m'he
referit— del 1873. Per això pregunto: si exceptuem el que fa referència a
la pilastre central, els detalls transcrits de la resta de l'altar, ^eren realment
de l'altar original?
1934.
Descripció de l'altar: sota elfustam de l'actual altar major hi ha
emplaçada una ara o altarfixe de la setzena centúria (1577) [...] i com es
pot veure pel dibuix que acompanyem va sostingut en els angles per

(19) Malgrat l'atenció que he posat per a comprendre el fragment reproduït, no he entès el seu
significat. ^Quins eren els fragments escampats entre edificacions modernes?
(20) FONT, 1931.
(21) "La Costa Brava", núm 58 del 6-VI-1931.
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Fig 1. Dibuix publicat per primera vegada per Llambert Font el 1934 sense indicar el nom
de l'autor. Amb Narcís Masferrer creiem que el dibuixà Joan Bordàs, per les raons següents: 1
Perquè les inicials semblen ésser les seves, malgrat que la segona no és clara.— 2 Per l'estil.—
3 Perquè quan —després de mort Bordàs— em varen donar algunes coses que li havien
pertangut, entre diversos dibuixos hi havia l'original d'aquest.— 4 Perquè llavors Bordàs
col·laborava — amb articles i il·lustracions— a "La Costa Brava" que sortia sota el guiatge de
mossèn Font.
La columna del centre és segur que formà part de l'altar del 1577, però no és sencera sinó que
té senyals d'haver estat maltractada (a la part dreta superior, per exemple, n'hi fou trencat un
fragment que més tard hom apedaçà); la resta de l'altar és de data dubtosa, bé que la considero
del 1878.

quatre columnetes [...] i una columna votiva al mig. La pedra o taula és
d'una sola peça i amida 3,22 m de llargada per 1,60 m d'amplària i 0,22
de gruix{22). El text reproduït va acompanyat de la fig 1 que, segons les
meves dades, fou la primera vegada d'ésser publicada.
Es a dir, mossèn Font repetia les dades de tres anys enrere a les quals
afegí el dibuix, malgrat estar l'ara sota el fustam. Per això continuen
essent vàlids els meus comentaris anteriors.
1936 (19 juliol). Del que era Altar Mayor no quedó nada, pues hasta
la gran mesa de piedra, sostenida por columnas dóricas, fu e hecho
pedazos; resta sólo el pilar votivo que según una inscripción data del ano
1577(23). No hay ninguna duda que el ara que había en dicho altar mayor
hasta el 19-VII-1936..S2A). Criteri que compartí Zaragoza: En efecte, la
pedra de l'altar construït en temps de l'abat Casals i consagrat pel bisbe
d'Empúries a Cerdenya arribà fins a 1 9 3 6 (25).
1940. De l'arquitecte Joan Bordàs és un projecte d'altar major per a
substituir el que fou destrossat el 1936. Entre altres coses hi ha la part
(22) FONT, 1934, a continuació d'un treball sobre l'escut de Sant Feliu de Guíxols.
(23) BORDÀS, 1940. ESTEVA, 1989, nota 9.
(24) FONT, 1981.
(25) ZARAGOZA, 1988.
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transcrita a l'apartat anterior. Més endavant, diu que se proyecta ahora la
rehabilitación del Altar Mayor, emplazado en el àbside, y cuyo disefio
acompana la presente Memòria [...] Se emplazarà el altar sobre tres
gradas de piedra; sostendràn la mesa — también de piedra— cuatro
columnitas, y en su parte central se colocarà, ocupando el mismo sitio
que antes, el pilar votivo de qué se ha hecho mención(26). Junt a la
Memòria — que és transcrita a l'apèndix— Bordàs tenia el dibuix original
de la fig 1, que havia publicat Llambert Font el 1934; per tant, és probable
que la Memòria anés acompanyada d'una còpia del mateix dibuix, al qual
hauria afegit dues grades.
El problema és el mateix que he plantejat des de l'apartat corresponent
al 1931 i que tractaré en el resum proper.
Devers 1966. L'altar fou canviat per l'actual, que és un bloc de pedra de
Lleida. El projectat per Bordàs el 1940 fou cedit a l'església parroquial de
Tortellà, però el peu que duu la data 1577 — única peça de l'altar autèntic
que es conserva— ingressà al Museu Minicipal, com he dit abans.
RESUM

L'altar va ser fet el 1577; segurament tenia 5 columnes com a la fig 1.
Fou assentat el 1578 i consagrat el 1580. Segons Cano era pieça muy
grande y vistosa i magnífica segons Zamora.
El 1873 van ser destruïts i cremats tots els altars. Probablement llavors
fou trencat el primigeni (1577), excepte la columna central que es conser
va avariada al Museu de la ciutat. Quan hom refé l'altar, probablement li
donà la mateixa forma que havia tingut inicialment.
El 1931 la taula quedava amagada per la carcassa de l'altar; malgrat
això, L. Font publicà diverses dades de la mateixa, el que fa sospitar que
no era massa amagada o que les dades eren aproximades. El mateix 1931
un setmanari local assegurà que la recomposició de la taula es faria ben
aviat; això equival a dir que no era sencera. Finalment Font i Zaragoza
coincidiren: la pedra de l'altar construït en temps de l'abat Casals [...]
arribà fin s a 1936, criteri que no comparteixo. Al meu entendre, l'ara

(26) BORDÀS, 1940.
(26a) Per a fer els resums —i si s'escau treure conclusions— usaré només les referències que
consideri fidedignes; per tant, prescindiré de Cano, dels Sala, de Gil i de l’índex de l’Arxiu del
monestir, no massa de fiar en qüestions de dates i de detalls, bé que interessants en altres aspectes.
Tampoc no indicaré la procedència de les notícies si ja ho he fet en el text; n'hi haurà prou
en guiar-se per la data de cada una. En canvi, sí que ho faré si es tracta de notícies o referències
inèdites, no catalogades en el text.
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original va ser destruïda el 1873 i, potser, refeta el 1878(27), data en la qual
el bisbe Sivilla va rehabilitar l'església parroquial no con mas que con un
altar en el presbiterio. Per tant, l'ara destruïda el 1936 era la mateixa que
Font havia vist el 1931; la que amidava 3,22 m de llargària, que potser
havia estat refeta el 1878. Però no crec que fos l'original del 1577, de la
qual no en sabem les mides; en canvi, probablement tenia la mateixa
forma.
RETAULES DE L'ALTAR MAJOR
Recullo, a continuació i per ordre cronològic, les notícies que he pogut
reunir sobre els diversos retaules de l'altar major. Com a complement,
incloc també totes aquelles dades que poden ajudar a comprendre les
conclusions, malgrat que, aparentment, potser semblaran que res no tenen
a veure amb el tema que estudio.
NOTÍCIES PER ORDRE CRONOLÒGIC (1220-1657)

1220. Dotació de la llàntia de Nostra Senyora que Jaume Pedrinyà, de
Sant Feliu, va fer en el seu testament(28). La dedicació era a Nostra
Senyora; no sabem si de l'altar major ni si era de la monacal o de Sant
Nicolau.
1229. Conquerida Mallorca, el rei manà dividir la isla y sus pertenencias entre los conquistadores(29). A la plana 85v es descriu la porcion y
parte que le cupo al Abbat de Sanet Feliu i a la 86v es dóna relació de les
propietats que li tocaren a la vila de Muro. En aquesta vila, els benedictins
de Sant Feliu fundaren una església debaxo de la invocaçion de nuestro
bienabenturado Patron Sanet Feliu, y al lado del altar mayor, se dedicó
una capilla particular a nuestro gloriosíssimo Padre Sanet B enito(30). Per
tant, els dos sants esmentats eren: Sant Feliu, a l'altar major, i Sant Benet,
a un lloc no especificat, però menys rellevant. El primer era el patró; Sant
Benet, el pare.
1254. El Sefior Berenguer de Escala, çiudadano de Mallorca, y su
muger la Senora Guillerma [...] el 1254 offreçieron a la Virgen Nuestra
Senora del altar mayor y al gloriosíssimo martir Sanet Feliu, nuestro

(27) Dada que coincideix amb un dels diferents criteris de Llambert Font (primer document
del 1931): en quin cas hi hauria hagut almenys dos altars diferents, de pedra.
(28) ZARAGOZA, 1992, p 51, núm 1.
(29) CANO, 1606, p 84.
(30) CANO, 1606, p 86v.
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Patrón, dos alquerias o mansos en la isla de Mallorca, a canvi d'un
aniversari anual{31).
1266 (21 abril). En temps de l'abat Grau (1253-1276) un home natural
de Cassà, veí de SF, va regalar un mas al monestir, a condició que els
monjos tinguessin perpètuament encesa una llàntia por la singular
devoçión que tenia a la virgen Nuestra Senora del Altar M ayor(32).
1305. Primera referència coneguda de Sant Nicolau. Testament de la
guixolenca Blanca, esposa de Bernat de Mordenyac: Deixo també dotze
diners a l'obra de la capella de Sant Nicolau{33).
1310. Parla de la dotació d'una llàntia per a l'altar de Nostra Senyora
d'aquesta església(34).
Les notícies anteriors no procedeixen de documents autenticats, sinó
de Cano i de benedictins guixolencs més joves. Per tant, gens de fiar quan
tracten certes qüestions. Hurtebise ja havia escrit: No me atreveré a salir
en defensa de la tradición, porque habiéndola recibido de Alonso Cano,
induce a sospechar de su veracidad{35\
1329 (24 juny). Primera visita pastoral a l'església de Santa Maria
situada "infra monasterium", que vol dir al costat mateix del monestir o
una mica més avall del mateix{36). El fet de rebre la visita significa que
Santa Maria era l'església parroquial, plaçada fora de la del monestir.
Document fidedigne que cal tenir en compte.
Segons Zaragoza, quan el monestir, d'acord amb la vila, pels volts de
1338 va començar l'església gòtica, la parroquial de Santa Maria quedà
engolida per la nova edificació — tant a prop estava de les parets del
Monestir—(37). Considero interessant la hipòtesi, però no la comparteixo.
Al meu entendre, l'església de Santa Maria no existí mai: era la de Sant
Nicolau que tenia l'altar major dedicat a Santa Maria. Criteri que exposaré
amb més detenció al resum d'aquesta part del treball.
1342. Fou clos l'absis central del monestir i col·locada la seva clau de
volta. Hurtebise comentà: Como imperecedero recuerdo de la primitiva

(31) CANO, 1606, p 89. GIL, 1990, p 169, col.loca el fet entre 1258 i 1268. ZARAGOZA
1982, p 26 i 1992, p 21, núm 4, on canvia lleugerament el nom: Bernardo Scala.
(32) CANO, 1606, p 89v. GIL, 1990, p 169, on posa Verge dels Àngels en lloc de Nostra
Senyorai 1276en lloc de 1266. ZARAGOZA, 1982,p26; segurament per error d'impremta duu
1366.
(33) JIMÉNEZ, 1990.
(34) ZARAGOZA, 1992, p 109, núm 2.
(35) HURTEBISE, 1905, p 91-1.
(36) ZARAGOZA, 1984, col 1.
(37) ZARAGOZA, 1984, col 3. Per a comprendre on ZARAGOZA creu que era plaçada
l'església de Santa Maria, vegeu "Àncora", 20-X-1988, fig 1.
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dedicación de la iglesia, fueron esculpidas sobre la clave de la capilla
mayor las imàgenes de San Benito y San Félixm . En efecte, a la clau de
volta hi ha l'escut amb tres estels; entre aquest escut i la volta de l'església
— en el fust de la clau de volta— s'hi veuen dos caparronets esculturats,
de cara als fidels: són Sant Benet i Sant Fèlix de què parla Hurtebise, en
els quals ben poca gent s'ha fixat. Segons Cano, _yaún las dosfiguras que
estan esculpidas en la clave de la capilla mayor de esta iglesia son
pruebas de aber sido siempre estos sanctos los patronos del altar^9).
Convenio que hicieron los jurados con los albaniles sobre unos
escalones y otras obras que debían construirse en la entrada de la
iglesia, en el que se nombra iglesia la capilla que llamaban de San
Nicolàs. Ano 1342. Esta capilla pretenden los de la villa que fue la
primitiva parròquia, sin mas fundamento que no querer reconocer por tal
a nuestra iglesia monacal(A0).
El mateix any, a petició de los jurados del pueblo se concede para el
abad y convento la gracia de que los monjes bajen a los entierros y
asistan a las exequias de los difuntos, habiendo sido costumbre hasta este
tiempo ir a los entierros solamente un beneficiado y un escolàn, pues en
estos tiem pos adm inistraban la parròquia cuatro beneficiados
porcionarios instituídos pocos anos antes por el monasterio con los
títulos de S. Pedro, S. Jaime, S. C ulgaty S. Feliu teniendo uno de estos el
titulo y obligación de pàrroco con el nombre de capellàn mayor y vicario
del Sr. Abad, quien cobraba para sí las primicias de la parròquia y parte
del pie de altar. Fou l'anomenat "conveni de les sepultures"(41).
El fet d'haver-hi un rector — que signava les partides parroquials i
actuava com a "capellà major" i "vicari del senyor Abat"— donà molt de
joc i fou causa de topades fortíssim es entre am bdues autoritas
eclesiàstiques — abat i rector— , la més notable de les quals va ser
protagonitzada pel capellà major Antoni Oliu a finals del segle XVI:
notícia que cal tenir present per a entendre la hipòtesi que formularé al
final d'aquesta part del treball.
Abans del 1348-1376. Al retaule de l'altar major hi havia Sant Benet i
Sant Feliu. En parlo tot seguit.
1348. La primera notícia De los papeles tocantes a la capellanía
mayor, confirma que era creada abans del 1348, puix aquest any mossèn
Roardí va substituir mossèn Arnald que havia mort(42).
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)

HURTEBISE, 1905, p 91-1.
CANO, 1606, p 122v.
ZARAGOZA, 1992, p 51, núm 1.
GIL, 1990, p 170. ZARAGOZA, 1992, p 109, núm 5
ZARAGOZA, 1992, p 63, núm 1.
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1348-1376. En temps de l'abat Francesc del Pou, com que el cap de
l'església gòtica ja era acabat, calia tirar a terra l'absis de la romànica(43)—
situat a l'interior de la part gòtica— per tal que restés una sola nau
(romànica pels peus i gòtica per la capçalera i el creuer). Llavors el retaule
romànic (amb les imatges de Sant Feliu i Sant Benet, pintades al temple)
fou traslladat a l'altar del capítol (torre del Corn)(44). Com és lògic, calgué
un nou retaule major. Segons Cano, en aquest retaule hi havia la Verge
Nostra Senyora, Sant Feliu i, com que no quedava lloc per Sant Benet,
l'abat féu posar-lo al cor(45). L'explicació no sembla convincent. No cabien
tres imatges al retaule major?
1367. A la visita pastoral s'esmenta només l'església del monestir(46);
per tant, convertida en parròquia. Llavors hi havia l'església monacal i
parroquial, i la capella de Sant Nicolau.
1399. Blanca Ollera féu una deixa para distribución de los monjes y
clérigos que en los domingos y días de fiesta de guardar asistieran a la
misa matutinal de Nuestra Senora{47). No esmenta el retaule major.
1400. Era acabat el sagrari de l'altar major(48).
1400. A l'abat de Sant Feliu de Guíxols. Llicència per a traslladar
l'altar de Santa Maria, que és a prop del major dedicat a Sant Feliu, per
posar-lo més a prop encara. ll-V III-1400m . En una notícia anterior hem
vist que, entre 1348 i 1376, a l'altar major hi havia les imatges de Sant
Benet i de Sant Feliu. La Mare de Déu era en un altar menys important. Al
1400 tampoc no era a l'altar major; però ja la hi anaven acostant. La
notícia m'ha estat facilitada amablement per mossèn Josep Ma Marquès,
que la té recollida en un treball inèdit; per tant, més d'agrair encara.
Les nostres recerques — ell a Girona i jo a la nostra ciutat— ens han
portat al convenciment que, en temps molt reculats, les imatges de Sant
Feliu i de Sant Benet ocupaven llocs preferents en els retaules de l'altar
major. Fou en el decurs dels anys següents, que la Mare de Déu (però no

(43) CANO, 1606, p 122. GIL, 1990, p 171 (1367).
(44) CANO, 1606, p 122v.
(45)CANO, 1606,p 122vi 123: como por venturaviese supaternidad [...] que•lavillapedía
el altar mayor solamente para la Virgen Nuestra Senora y para nuestro bienaventurado Patrón
San Feliu, sin tratar quiçà de nuestro Padre San Benito que hasta entonces abía tenido lugar
en el altar mayor, y no era raçón dejarle sin lugar senalado, le dio, su paternidad el lugar màs
eminente que abía en la iglesia después del mayor qual era el choro de esta Sancta Casa para
que teniéndole sus monges entre sí se animasen a la guarda de su santíssima Regla...
(46)
ZARAGOZA, 1984- col 3.
(47) GIL, 1990, p 172.
(48) HURTEBISE, 1905, p 92-1.
(49) ADG, Lletres episcopals. JOSEP M. MARQUÈS, Regests, treball inèdit, f 52v.
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la "dels Àngels") anà, a poc a poc, desplaçant els dos sants esmentats a
llocs menys importants fins que al 1532 la trobarem a la pastera principal.
1402 (28 maig). Visita pastoral. També el dit senyor arquebisbe [Joan,
arquebisbe d'Arborea, féu la visita per encàrrec del prelat diocesà que
aleshores era el cardenal Berenguer dAnglesola] trobà els altars de Sant
Feliu i Santa Maria, Sant Cugat, Sant Antoni, la Santa Creu, Sant Pere i
Sant Benet a la dita església, i l ’altar de la capella de Sant Nicolau ben
ornats(50\
Per tant, sembla que Sant Feliu i Santa Maria eren al retaule principal;
Sant Cugat, al de l'absidiola, costat de l'evangeli (el sant és a la clau de
volta junt amb Sant Jaume); Sant Antoni, al de la punta del creuer; la
Santa Creu, al de l’oposada, o de l'epístola, i Sant Pere, al de l'absidiola del
mateix costat. Sant Benet, segons hem vist a 1348-1376, era al cor. Santa
Maria, que el 1400 era a prop de l'altar major, ara — 2 anys després— la
sabem al retaule, bé que primer s'esmenta Sant Feliu — el patró— en lloc
preferent.
La visita pastoral té una particularitat: el visitador va trobar l'altar de la
capella de Sant Nicolau ben ornada. És a dir, el visitador examinà les dues
esglésies; per tant, ambdues podien ésser la parroquial.
1424 (?)(51). D'acord els jurats i l'abat, varen encarregar el pintor Joan
Mates(52) la traça de dues taules, una amb la imatge de la Verge [en un
document del 1575 diu del Roser] i l'altre amb la de Sant Fèlix Màrtir(53).
Això és, les mateixes imatges que el visitador trobà el 1402; les que
trobarem en el document del 1453.
1425 (15 setembre). A la inspecció, el visitador pastoral es referí a
l'església parroquial de SFG(54).
1447. Segons l'acta de visita feta pel bisbe de Girona, al monestir
guixolenc va haver-hi un incendi durant el qual es varen cremar diversos

(50) ADG, Visites pastorals, XV, f lOlv; document facilitat per J.M. MARQUÉS. ZARA
GOZA, 1982a i 1984, col 3 i nota 7.
(51) Ignoro la data del contracte. Segons Hurtebise, es va fer pocs anys després del 1400 i
Sólo sé que en el ano 1414 se debían todavía al aludido pintor 280florines de oro de Aragón
(p 92-1). A la sessió municipal del 22-VIII-1575 (havia passat més d'un segle i mig), esmentada
per Hurtebise, es llegeix que els regidors són contents que lo retaula de nostra Sora. del Roser
qual ha pintat mestre Joan Mates, pintor, sia pagat conforme la concòrdia y capítols foren fets
entre la vila y lo dit, y que lo tenan per acceptat y stan contents de la pintura de dit retaule (foli
125). Per la seva part, E. Zaragoza col·locà el fet entre 1425 i 1439 (1984, col 4). Com que de
moment no he posat en clar aquest punt, decideixo considerar-lo de data dubtosa.
(52) Sobre els Mates, vegeu TRIADÓ, 1984; CLARA, 1987, i ZARAGOZA, 1989a.
(53) HURTEBISE, 1905, p 92-1.
(54) ZARAGOZA, 1984, NOTA 6.
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ornaments<55). Desconec on va tenir lloc l'incendi; per tant, ignoro si afectà
l'altar major.
1452. Agustí Alba va regalar al monestir un muy rico terno de
terciopelo carmesí bordado de oro y juntamente un frontal de lo mismo
para el altar mayor y un mantico de la misma labor y tela para Nuestra
Senyora, el valor de lo cual era 300florines...{56). El frontal, probablement
és el que trobarem a la notícia del 1532.
1453. Les autoritats guixolenques volgueren donar més magnificència
a l'altar i van encarregar una nova taula a un artista de mèrit. Així el 19IX -1453 contractaren Honorat Borrassà(57), pintor de retaules, perquè
pintés dues escenes: Sant Feliu predicant al poble i el mateix Sant
arrastrat pels carrers, lligats els peus a dues mules. Aquestes escenes
formaven part del rerataule major del cap del Monestir quis va affer, la
qual pessa sa affer, e star en lo spay entre la Verga Maria e Sent Ffeliu
[...] ab la manera e istories següents: Primo, que lo dit Borrassà hage e
sia tengut a ffe r la dita taula qui ha star en lo spay entre la Verga Maria
e Sent Ffeliu, ten gran e ten ampla que tap lo spay qui és entre la Verge
Maria i Sent Ffeliu(5S), o sigui, les dues taules pintades per Joan Mates.
Colocaría, ademàs, encima un guardapolvo "de argent colorat" y los
campos embutidos y dorados con oro fino, así como también todos los
lugares que lo requiriesen, empleàndose colores delicados y buen azul de
Alemania, estando las figuras ricamente vestidas. Se estipulo que el
precio de la obra seria de 65 florines de oro de Aragón, quedando los
portes a cargo de los juradosm . La Verge Maria no era encara en el lloc
preferent, però ja s'hi anava apropant, com era el desig dels monjos des
del 1400.
3-X-1460. Encara en aquesta data foren pintadas altres taules, ara per
Joan Soler de quien solamente tengo noticias por una apoca de 3 de

(55) HURTEBISE, 1905, p 92-1.
(56) CANO, 1606, p 159v.
(57) Segons la GEC, Honorat Borrassà fou pintor actiu de retaules fins el 1453. Si aquesta
data és correcta, no sembla pas que Borrassà tingués temps d'acabar el retaule de Sant Feliu de
Guíxols, que fou contractat el 19-IX-1453 i que havia de ser enllestit abans del primer d'agost
de l'any següent (dia de Sant Pere i Sant Feliu, festa major de la que llavors era vila). Si tenim
en compte que Hurtebise trobà les àpoques corresponents als plaços previstos, de suerte que la
tabla se hizo (H. 149), només trobo lògiques dues respostes: Honorat Borrassà treballà almenys
fins el 1454 o el retaule fou acabat per un altre pintor. Hurtebise comentà: A sí quedó terminada
aquella obra de arte que, andando los siglos, una nueva escuela había de arrinconar para
siempre, según oportunamente se dirà (p 92-2).
(58) HURTEBISE, 1905, p 149 i apèndix.
(59) HURTEBISE, 1905, P 92-1
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octubre de 1460, en la que consta que Juan Ramón, clavero de la obra de
la iglesia del Monasterio, entrega a dicho pintor 3 libras, 3 sueldos y 7
dineros en calidad de último plazo y finiquito de lo que se le adeudaba
por ciertos retablos que había hechom .
Segle XV. Considero acabada la coberta del temple gòtic. La Mare de
Déu no és representada a cap clau de volta; Sant Feliu ho és a una de les
que hi ha a la nau central(61), i en el fust de la principal hi ha, esculturats,
els caparrons de Sant Benet i Sant Feliu, com ja he dit.
1478. Incendi a l'església parroquial. L'ara — de pedra— va quedar
trencada en muchas partes a causa del fuego, com he dit a l'historiar
l'altar major (1577). Possiblement llavors es varen cremar les dues
pintures de Borrassà — que eren el centre del retaule— , car no n'he trobat
cap més referència.
1532. Els visitadors trobaren la Mare de Déu de bulto [...] vestida amb
un mantell roig. Decoraven el presbiteri quatre àngels de fusta daurada,
i també es prengué nota de l'existència d'un pal.li [frontal o antipendi] de
tela preciosa, amb la Mare de Déu brodada, que decorava la part
anterior de l'altarm ). La Verge Maria ja era a un lateral del retaule (1402
i, especialment, 1453) i ara la sabem a l'antipendi de l'altar major. La
Mare de Déu "de bulto" (això és de talla) és quasi segur que ocupava la
pastera o lloc central preferent. Per tant, la Mare de Déu era a tres llocs de
l'altar/retaule major. Les aspiracions que els monjos tenien el 1400
s'havien aconseguit amb escreix. Fou el moment de màxima dedicació a
Na Sa a l'altar/retaule del presbiteri major.
1532-1539. En temps de l'abat Castany (data esmentada) es va cons
truir una custòdia(63). Segons Madurell, fou realitzada per l'argenter Joan
Dauder, per compte dels jurats guixolencs(64).
1561. Es discutia si el bisbe podia o no podia visitar el m onestir(65).
1568. La capellania major quedà unida a la "mensa" del monestir(66).
Més endavant diu des del 1561(67).

(60) HURTEBISE, 1905, p 92-2. MA, 1459-1471, sense foliar.
(61) ESTEVA, 1983.
(62) JOSEP M. MARQUÈS, 1986, pp 92 i 93. El pal.li probablement és l'esmentat el 1452.
(63) HURTEBISE, 1905, p 92-2. MA, 1531-1541, sense foliar.
(64) MADURELL, 1961, p 120.
(65) ZARAGOZA, 1992, p 60, núm 5 i altres propers.
(66) ZARAGOZA, 1992, p 57, núm 5. SALA, 1985, p 52, núms 13, 14, 15 i p 61, núm 46.
(67) ZARAGOZA, 1992, p 65, núm 21. GIL, 1980, p 176 atribueix el fet al 1577.
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1572-1578. L'abat Casals (segona prelatura) féu posar les reixes del
presbiteri major(68).
1577. Construcció de l'altar, de pedra, ja estudiat.
1579. Llicència per a fundar en aquesta església la confraria de Nostra
Senyora del Rosari(69).
1580. Segons Cano, l'abat Gutiérrez labró la escalera de piedra que
oy vemos en ella [la casa o monestir] que antes era de madera y hecha con
malíssima disposición{10\ Gil ho explicà així: 1580. Làbrase por este
tiempo [...] la escalera de piedra que baja a la sacristía que antes era de
madera y tenia muy mala disposiciónai\ Es a dir, en lloc de que oy vemos
en ella posà que baja a la sacristía, cosa que no podia ser perquè la
sagristia fou començada el 1591 i acabada el 1613.
1591. Iniciació de la sagristia nova; fou acabada el 1613; a les claus de
volta hi ha representats Sant Feliu i Sant Benet(72).
1598. En un memorial és esmentada Nuestra Senora del altar mayor(73).
31-V II-1600. ...attenent que lo dia de demà es lo dia de festa del Patró
desta vila qui és Sant Feliu...(74).
1602. En aquesta data, l'altar major tenia un retaule, separat del fons
del mur uns dotze pams; l'espai d'entremig servia de sagristia. Aquest
local, petit i incòmode, donà peu als visitadors a aconsellar la construcció
d'un espai a posta per a conservar els ornaments, cosa que es realitzà
entre 1591 i 1613(15). La sagristia havia estat començada el 13-XII-1591,
diada de Santa Llúcia, amb els cabals procedents del terç del peix pescat
els diumenges, festes i vigílies. Els pescadors volgueren controlar els
cabals, cosa que els fou rebutjada. Com a rèplica, els pescadors deixaren
de treballar els dies festius i les obres s'anaren allargant. Això explica que
el 1602 els visitadors aconsellessin que la sagristia fos acabada i justifica
que no ho fos fins l'any 1613.
Llavors — 1602— es trobava a l'altar major una imatge de la titular
[Maria Verge] "de bulto". Devia lluir en ocasió de les grans festivitats les
diademes que s'inventarien: una de coral muntat en plata i una altra de
plata daurada. La darrera feia conjunt amb una diadema menor que
devia ésser per al nen Jesús i amb un globus d'argent i "pom de lliri". La
(68) HURTEBISE, 1905, p 92-2.
(69) ZARAGOZA, 1992, p 51-5; íd, els goigs, 1639, p 54-32.
(70) CANO, 1606, p 220v.
(71) GIL, 1990, p 177.
(72) ESTEVA, 1980.
(73) ZARAGOZA, 1992, p 52, núm 10.
(74) MA, 1592-1607, p 165v.
(75) MARQUÈS, 1986, p 92. ESTEVA, 1980.
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visita de 1532 trobà la Mare de Déu vestida amb un mantell roig.
La descripció del retaule [...] el redueix a un díptic: a la dreta, la
pintura de Santa Maria i, a l'esquerra, la de Sant Feliu [...] Aquestes
pintures eren d'un estil que aleshores es considerà antic; podria haver
estat gòtic(16). Coincideixo amb J.M. Marquès: probablement eren les
dues taules pintades per Joan Mates; per tant, d'estil gòtic.
A l peu [del retaule] s'hi trobava el sagrari, de form a vuitavada amb
quatre figures: a la dreta, la de Sant Feliu i, a l'esquerra, la de Sant Benet,
ambdues prop del retaule; després, la Mare de Déu i Sant Joan, a les cares
anteriors; les quatre, de 2,5 pams d'alçària{77).
La Verge "de bulto" (escultura) ocupava el centre del retaule, el lloc
preferent; també, pintada, era a una taula lateral i encara — de 2,5 pams
d'alçària— en el sagrari; en canvi, no s'esm enta el frontal. Tres
representacions a l'altar/retaule principal; seguia la gran devoció a Na Sa
iniciada el 1532. El patró, Sant Feliu, era a un lateral; havia perdut la
preferència dels primers segles.
Encara no es parlava, però, de la mare de Déu dels Àngels.
1606. Quan Cano escriví el seu manuscrit, el retaule esmentat en
primer lloc (1348-1376) era a l'altar del capítol (torre del Corn)(78), com ja
he dit.
1613 (28 gener). En aquesta data es va acabar la sagristia, que era
closa per tots costats(79). Per a unir-la al presbiteri decidiren obrir una
porta (fig 2).
1613
(30 gener). Com que el retaule els privava d'obrir la porta suara
esmentada, l'abat no va dubtar: donà ordre al seu fuster, Joan Camps, que
tregués la peça de la dreta del retaule a fi de poder col.locar la porta nova
de la sagristia, porta que, sens dubte, era de bon tamany car el text parla de
"portalada" (veg la fig 3). Quan els jurats van saber-ho, ordenaren al
batlle que posés un càstig al fuster Camps i que no tocàs més lo retablem .

(76) MARQUÈS, 1986, p 92. ZARAGOZA, 1988, col 6.
(77) MARQUÈS, 1986, p 92.
(78) CANO, 1606, p 122v.
(79) ACA, MH, núm 1580 (1610-1616), p 69: se acabó de cerrar en todaspartes la sacristía
nueva y se abrió puerta para entrar a ella delante la capilla del altar mayor y se va ya ella del
todo acabando y perficionando que veinte afios avia se avia començado siendo abad nuestro
padre fra Miguel Sobrarias...
(80) ACA. MH núm 1580, p 69: féu desfer nostre pare Abbad la peça del altar mayor que
estava a la mà dreta a efecte de que la vol retirar tot lo altar a la pared y passa que la portalada
nova de la sacristía se pugués posar y no dubtaren los jurats dir al balle Joan Palliser posàs
una pena a mestre Camps, fuster desta vila que no tocàs més lo retable de lo qual se va nostre
pare Abbad enojary se va quexar al balle. I a Òbits, vol 2, p 70v: A 9 [juliol 1634] enterramos
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Fig 2. Fragment d'un plànol d'autor desconegut que es guarda a l'AHMSF. Data: devers 1615.
De les explicacions marginals, recullo —en lletra cursiva— les que avui interessen: Núm 14.
Portal major de l ’església. Era al costat de la torre de Tramuntana; donava directament a la nau
central de la part gòtica del temple. Núm 15. Capella del Roser. Núm 16. Capella del Sant Crist
o de la Santa Creu. Núm 17. Capella de Sant Francesc, escala per a pujar al Claustre amb la
processó.
El 1613 es va acabar la sagristia (núm 19) que era totalment closa. Tot seguit fou oberta la
porta que posava el presbiteri en comunicació amb la sagristia (es veu oberta en el dibuix) i es
pensà construir l'escala (núm 18) per unir el cor amb l'esmentada sagristia, tal com és avui.
L'ocasió es va presentar el 1616 quan els Aixada —amb permís de l'abat— varen construir la
capella de Sant Francesc dintre de l'escala que baixa des del cor a l'església, capella que era
davant del portal major de l'església (núm 14).
Com que en el plànol la porta del presbiteri/sagristia és oberta (1613) i l'escala núm 17 encara
no és suprimida (1616), crec que el plànol fou dibuixat devers 1615, això és, més d'un segle abans
del que hom havia suposat.
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1613 (3 març). El pare
Garreta i el beneficiat Jaume
Darder foren els primers que
es varen vestir a la sagristia
nova, car ja era ben acabada
en tots els seus detalls(81).
1613. L 'a b a t V idal
(1613-1617) ordenà que es
fes una escala — de fusta—
per a baixar a la sagristia{82).
1614 (26 març). L'abat i
el monestir donaren facultat
a Antoni Aixada, d'aquesta
ciutat, a M iquel A ixada,
notari de Barcelona, i a Joan
Aixada, prevere, llur germà,
per contruir una capella dins

Mestre Juan Camps, major, fuster,
gran oficial, que féu los altars de
Maria
Santíssima (o Nostra Senyora),
Fig 3. Quan el 1966 foren repicades les parets de
Sant Benet, Sant Pere y Santa Creu y
l'absis central, va quedar vist el marc de la porta que
retirà lo altar major...
antigament havia servit de pas entre el presbiteri i la
(81) ACA. MH, núm 1580, p 72v:
sagristia nova, obertura que fou practicada el 1613.
siendo yo [...] y ministro elpadrefra
Un dels documents estudiats concreta que era una
Agustín Garreta y m° Jaime Darder
portalada. Efectivament, a la fotografia — que no
beneficiado, començamos a vestirnos
és gaire bona, però interessant com a document—
en la sacristía nueva la cual està del
es veu que l'obetura era gran, tan gran que no
todo acabada y perficionada. Si como
imagino per què havia de tenir tanta amplària (2,90
la bóveda es de rajola fuese de pie
m) i tanta alçària (12 filades de carreus = 3 m). Quan
dra, fuera una obra muy perfecta y
en temps de l'abat Josep Tost (1749-1753) fou
assí serà necesario cuydar mucho de
oberta la prota de Sant Pere (lletra E de la fig 5),
que el tejado esté sin goteras porque
sembla que els monjos van paredar o empetitir la
si el agua se cala, serà mal negocio.
portalada, ja quasi innecessària. Altre detall a ob
(82) MASSOT, 1971, p 342, diu
servar: el finestral havia estat escurçat —es veu a la
que l'escala baixava a la capella de la
fotografia— i el 1966 se li donà l'alç ària primigènia.
Santa Creu, dada que repeteix GIL,
Fotografia de Ll. Esteva.
1990, p 180 i ZARAGOZA, 1982, p
66. L'escala, en realitat, no baixava a
la capella de la Santa Creu, sinó a la
del seu costat, que era davant de la porta d'entrada a l'església, llavors plaçada a tocar la nau
central gòtica. Es veu bé a les figures 2 i 5. GIL també escriví que de la capella de la Santa Creu
se iba a la sacristía, dada que considero inexacta car la porta de Sant Pere —propera a la de Santa
Creu— no fou oberta fins l'abadiat de Tost (1749-1753). Gil potser es va confondre perquè en
el seu temps sí que era oberta.
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de l'escala que baixa del cor a l'església; de manera que lo enfront de dita
capella mire davant la porta de l'església. Els Aixada, ultra pagar les
despeses, havien de posar un altar amb el corresponent retaule, i si l'orgue
o la paret de l'església feien moviment ho havien de deixar tal com era
abans.
Els monjos havien comprès que la reforma embelliria el temple i varen
demanar als Aixada les condicions ja escrites. Després es planyien per no
haver-los demanat que paguessin també l'escala nova o una bona part de
les despeses.
1616. D'acord amb el permís del 1614, els Aixada construïren la
capella dentro de la escalera que baja desde el coro a la iglesia{83). Fou
dedicada a Sant Francesc de Paula(84).
1621 (abril). Fou rebuda la relíquia de Sant Feliu. El 1808 es va cremar
quan se reduxo a cenizas la escalera de madera para subir al camaril de
Nuestra Senora de los Angeles(85).
1636 (1 agost). Morí Narcís de Alzines que havia deixat 100 lliures
per a fer tres sepultures en el presbiteri major; havien de servir per a
enterrar-hi els abats i els monjos(86).
1637 (19 novbre). Va morir Narcís Bosser, prior del monestir
guixolenc. Per ordre dels seus abats havia fet moltes obres entre les quals
arrimar el altar mayor cubrir sobre la iglesia y hazer los tres carneros
[sepultures] y élfue elprimero que los estreno y està sepultado al lado del
evangelio{%1\
Segle XVII (mitjans del). Es va voler substituir el retaule que hi havia,
de estilo bàrbaro — como entonces se decía—, por otro que había de ser

(83) ACA. MH, núm 1580, p 101. HURTEBISE, 1905, p 93-2.
(84) El 1672, a l'església de Sant Joan hi havia un retaule dedicat al mateix sant (ZARAGO
ZA, 1992, núms 25 i 28).
(85) ACA, MH, núm 1718, p 20.
(86) Era en temps de l'abat Bezerra (1633-1637). En este tiempo murió un caballero de este
lugar llamado Narcís de Alzinas, y dexó 100 libras para hacer las sepulturas que después se
hicieron en el presbiterio para enterrar los monges. MASSOT, 1971, p 344. Òbits, vol 2. GIL,
1990, p 181, núm 9.
(87) Òbits 2, p 98. La tomba dels abats era la del mig,— Essent rector mossèn Puigbert, les
tres sepultures varen ser obertes per a instal.lar-hi els estris de la calefacció (1981). Llavors vaig
poder prendre algunes mides. Cada fossa amida 1,80 m d'amplària, però no vaig poder apamar
ni l'alçària ni la llargària perquè eren plenes de runes; l'alçària, però era superior als 2 m. El sostre
de cada sepultura té forma curvada, feta amb rajols posats a plec de llibre; les voltes varen ser
fetes amb xindris, car es veuen les banquetes respectives. Cada dues tombes són separades per
una paret de 45 cm d'amplària. Com que de la paret de l'epístola a la primera tomba hi ha 1,60
m, en total trobo 9,50 m d'amplària el presbiteri en aquell indret. De la part alta de les tres voltes
de rajols al nivell del presbiteri vaig apamar 20 cm.
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Fig 4. Planta de l'absis de l'església monacal i parroquial. Al seu interior queda esbossada la
planta del retaule (de forma rectilínia que probablement no tenia); també la planta de l'altar i de
les tres sepultures. El retaule distava del fons de l'absis uns 2,3 m (1602) i el de Domènec Rovira
(1657-78) apamava 7,6 m d'amplària. Aquestes mides demostren que ambdós retaules eren
plaçats al mateix lloc. Quan la sagristia fou acabada (1613) l'abat decidí obrir una porta que posés
en comunicació la sagristia vella i la nova pel passadís J i, com que el retaule feia nosa, l'abat
ordenà al seu fuster—Joan Camps— que tregués la peça de l'altar major que estava a mà dreta,
destrucció parcial que motivà una protesta dels jurats.
L'altar —de pedra— fou adossat al retaule. Abans, però, foren obertes les tres sepultures
(1637). Dibuix de Ll. Esteva, delineat per Néstor Sanchiz.

inferior a aquél, pero conforme con las corrientes y gustos artísticos de la
épocam>.
1649-1653. En substitució de l'escala de fusta (1613), l'abat Tarrats va
fer la nova — de pedra— que baixa a la sagristia(89).
(88) HURTEBISE, 1905, p 93-2; equivocadament diu s XVIII en lloc de XVII.
(89) MASSOT, 1971, p 346. No he trobat cap document que certifiqui els canvis d'escala,
però si l'abat Vidal n'havia fet fer una (1613) i l'abat Tarrats féu la mateixa (1649-1653), no veig
cap més explicació: la primera era de fusta i la segona de pedra.
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1657. Camós, que va descriure totes les parròquies, els convents i els
santuaris marians de Catalunya — que recorregué personalment— no
esmenta per res SFG. Només trobo N.S. en Valldaro i N.S. en Fanalsm .
RESUMS I CONCLUSIONS
QUINA ERA LA PARRÒQUIA ABANS DE LARRIBADA DELS BENEDICTINS?

He donat la primera referència de la capella de Sant Nicolau (1305) i
m'he referit a la de Santa M aria (1329). Abans de l'arribada dels
benedictins, equina d'ambdues era la parròquia de la vila?
Al peu de la torre del Fum hi ha les restes d'una edificació cristiana de
tècnica romana: un baptisteri o un mausoleu paleocristià, probablement
del s V-VI, dedicat al màrtir Sant Feliu(91). No tinc cap dubte: fou el primer
nucli cristià de Sant Feliu de Guíxols, on els guixolencs es reunien per
celebrar actes de caràcter religiós, però on també ventilaven les qüestions
de govern local.
Aquesta primera edificació cultual fou destruïda en temps incert i per
causes desconegudes. La població que va quedar, indubtablement
continuà essent cristiana i ja no acceptaria viure sense temple: n'alçaria un
altre. I, si el sacerdot hagués mort, en cercaria un altre. El que no
consentiria seria quedar ni sense temple, ni sense sacerdot. N'estic segur.
Ara bé, «^quin fou el tem ple que substituí l'edificació cultual
paleocristiana? Tampoc no tinc cap dubte: la capella de Sant Nicolau,
inicialment dedicada al màrtir Sant Feliu, bé que no puc pas demostrarho. De totes maneres, no descobreixo quasi res de nou; anys enrere Casas
ja n'havia dit quelcom(92). Però Casas tampoc no era el primer a formular
aquest criteri. Cada vegada que hi havia divergències entre la vila i el
monestir — que era ben sovint— la primera sempre va sostenir que Sant
Nicolau era la primitiva parròquia(93). Cosa que sembla evident, perquè
quan els benedictins fundaren el monestir, aquí ja hi havia un nucli habitat
des de feia segles; per tant, una parròquia i una universitat, llavors només
en estat embrionari.
El 1984, Zaragoza donà a conèixer el document del 1329, que fa
referència a la capella de Santa Maria, situada al costat del monestir
guixolenc. Aquesta era la seva hipòtesi:

(90) CAMÓS, 1657, p 158.
(91) ESTEVA, 1982.
(92) La capella de Sant Nicolau [...] era estada fins llavors la parròquia de la població i el
lloc de reunió de la seva universitat o municipi (CASAS, 1926).
(93) Només a ZARAGOZA, 1992, pp 56-71 hi ha unes 160 notícies relacionades amb aquest
tema.
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L'esmentada església de Santa Maria era sens dubte més antiga que la
de Sant Nicolau — que substituí a la primera, mentre s'edificava l'església
gòtica del monestir, i perdurà fins el 1598. A primera vista podria
semblar que l'església de Santa Maria era la parroquial de la vila de Sant
Feliu abans de la fundació del monestir. Podria ésser. Però la meva
opinió és que hauria estat bastida pels mateixos monjos, per la senzilla
raó que no era possible que aquests tinguessin sempre l'església del
monestir lliure per a la celebració de la litúrgia de les Hores, tenint
només una sola nau, i per tant un sol altar■(94>, i alhora acomplir les
funcions pròpies del ministeri parroquial (casaments, funerals, bateigs,
etc.). Els monjos, doncs, haurien bastit aquesta església — com el monestir
de Sant Pere de Galligans, la de Sant Nicolau al seu costat mateix—(94a)
per a que servís com a parroquial de la vila encomenant les tasques
d'administració de sagraments a un clargue, que l'any 1329 era Antoni
de Fontrosé. Hipòtesi que el 31 -V -1990 el mateix investigador matisà des
de les planes d'"Ancora".
El criteri d'Ernest Zaragoza em mereix tots els respectes, però no el
comparteixo. Crec que Santa Maria no era una capella, sinó un altar de la
capella primigènia de Sant Nicolau. Un cas semblant passà, anys després,
a la capella de Sant Elm. La dedicació era al Sant esmentat, però quan el
1723 el municipi féu el conegut vot de la vila, al cambril hi col·locaren la
imatge de Na Sa del Bon Viatge; Sant Elm quedà a la part alta del retaule,
a un segon lloc. A la capella de Sant Nicolau — el 1329— probablement
Santa Maria ocupava el lloc preferent; per això el visitador donà a la
capella el nom de la Santa, però, en realitat, es tractava de la capella/
parròquia de Sant Nicolau.
Sens dubte és per aquest motiu que tinc abundoses referències de la
capella de Sant Nicolau; de la de Santa Maria només conec la del 1329.
Em sembla que si la darrera hagués estat parròquia n'hauria trobat més
notícies.
Zaragoza també assegurà que Santa Maria era la parròquia (L'esmentat
document no diu que aquesta església fo s parroquial, però certament ho
era, 1984, col 1). Pel mateix raonament, si tanta Maria era un altar de Sant
Nicolau, la seva capella era, sens dubte, la parròquia de la nostra vila; per
(94)
Que té i tenia una sola nau, em sembla innegable; que tenia un sol altar, ja és més dubtós
perquè l'església de Sant Feliu podia tenir transsepte i encara transsepte i ser triabsidal i llavors
tindria tres o cinc altars. El fet d'apamar la part romànica uns 10 metres d'amplària, permet
aventurar diverses hipòtesis fins avui no formulades (que jo sàpiga), però tingudes en compte
per alguns investigadors. De la qual cosa desitjo deixar-ne constància.
(94a) Compte, que l'església de Sant Nicolau (Girona) és sobre un jaciment paleocristià, a
semblança del que passa a SFG (Catalunya Romànica V, p 170, Josep Ma de Ribot).
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això fou el primer lloc conegut on es van reunir els representants de la
universitat guixolenca.
Altrament la dedicació de la capella a Sant Nicolau és relativament
tardana(95): opino que, primitivament, era dedicada a Sant Feliu, com ja he
dit abans. El canvi de dedicació, potser tingué lloc quan els benedictins
alçaren el seu monestir i li donaren per patró el que n'era del nucli habitat
local, al qual afegiren el topònim de l'indret. En efecte, el primer document
conegut que esmenta el nom (29-VI-961), l'anomena monestir de Sancto
Felice de Gissalis(96).
De totes maneres, em sembla que ni el pare Zaragoza ni jo no podrem
demostrar mai la certesa de les nostres hipòtesis respectives.
QUÈ SIGNIFICÀ LA VINGUDA DELS BENEDICTINS?

La vinguda dels benedictins (primera meitat del segle X ?) significà:
1. L'establiment de l'orde en un lloc ja habitat: Primer hi hagué un
poblat iber a la punta dels Guíxols, des de principis del s IV aC(97);
després, quan la població era hispano-romana cristianitzada, s'establí,
fins a finals del s VI o començament del VII dC, en el lloc on els
benedictins, anys després, alçaren la seva església i el corresponent
monestir{98). Per tant, és segur que els benedictins no s'establiren en
terreny verge com s'havia escrit abans de les nostres excavacions.
2. Un augment considerable de la predicació del cristianisme, no
sabem si amb més o menys profit espiritual que abans de la seva arribada.
3. La presència d'un fort sistema defensiu que donà seguretat a la
població autòctona; a canvi, però, hagué de sotmetre's al poder superior
dels monjos, poder que adés fou comprensiu i adés abusiu, segons quina
era la personalitat capdavantera de la comunitat benedictina.
SANT FELIU, SANT BENET I NOSTRA SENYORA

La presència de les tres imatges en el retaule major de la monacal i
parroquial església de Sant Feliu evolucionà d'acord amb les següents
referències:

(95) Parlant de Sant Nicolau, Hurtebise va escriure: al parecer, ya se habían reunido allí los
primeros concejos, cuando posiblemente ya existia un templo romànico (p 97-2). Al meu
entendre, el temple —Sant Nicolau— era d'època anterior a la vinguda dels benedictins. Per tant,
no era romànic, sinó més antic; potser d'època visigòtica de tradició paleocristiana; en tot cas,
pre-romànica.
(96) Arxiu Capitular de Vic, calaix 6, pergamí 2.098. JUNYENT, 1980, 3, p 283, núm 338.
UDINA, 1984, p 155.
(97) NOLLA, ESTEVA, AICART, 1989, p 114, fig 32.
(98) ESTEVA, 1962, p 68.
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1342. Data probable de la clau de volta col·locada damunt del
presbiteri major. Imatges esculpides dels sants Benet i Feliu per aber sido
siempre estos sanctos los patronos del altar.
Abans de 1348-1376. Hi havia una taula amb les figures de Sant Benet
i Sant Feliu, pintades al temple: els mateixos sants que a la clau de volta.
1348-1376. En temps de l'abat Francesc del Pou el retaule esmentat a
la notícia anterior fou traslladat a l'altar del capítol (torre del Corn).
1400.
El retaule major era dedicat a Sant Feliu (el document no diu si
també ho era a Sant Benet). Llicència per a traslladar l'altar de Santa
Maria, que és a prop del major dedicat a Sant Feliu per posar-lo més a
prop encara. Per tant, Santa Maria no era al retaule major, però els
monjos tenien permís per anar-la-hi apropant.
1424 (data incerta). El pintor Joan Mates fou encarregat de pintar dues
taules: una amb la imatge de la Verge i l'altra amb la de Sant Fèlix Màrtir.
No diu on eren plaçades, però el 1453 les trobarem al retaule major, una
a cada costat.
1453. Borrassà fou encarregat de pintar una taula amb dues escenes de
la vida de Sant Feliu. La taula ocupava la part central, entre la Verge
Maria i Sant Feliu, això és, la pintura de Borrassà al mig i les dues de
Mates, una a cada costat. La Verge ja era al retuale major, però no al lloc
principal, que continauva ocupat per Sant Feliu.
1478. Incendi a l'església parroquial. L'ara de l'altar major va quedar
trencada. Probablement les taules laterals es varen salvar, però la central
— la de Borrassà— dono per segur que es va cremar, puix no n'he trobat
cap més referència. Sant Feliu havia perdut el lloc de privilegi: el centre
del retaule. Era arribat el moment que els monjos esperaven. Ho veurem
tot seguit.
1532. Cremada la taula de Borrassà amb les dues imatges de Sant
Feliu, els visitadors trobaren una Mare de Déu "de bulto", un pal.li o
frontal de tela amb la imatge de Nostra Senyora, brodada, i la Verge
Maria — obra de Mates— a un lateral del retaule major. En total, tres
imatges de Nostra Senyora, la primera de les quals, a ben segur, ocupava
el lloc preferent del retaule principal, car es tractava, sens dubte, d'una
talla policromada. Els desitjós que els benedictins manifestaren el 1400,
s'acompliren, amb escreix, el 1532, això és, 132 anys després.
1600. La Festa Major només durava un dia: el primer d'agost, dedicat
al patró de la vila: Sant Feliu. No hi havia cap més festa, ni cap patrona.
Només Sant Feliu.
1602. El retaule major continuava amb els mateixos sants: la Mare de
Déu "de bulto" al centre (almenys des del 1532), Santa Maria a la dreta i
Sant Feliu a l'esquerra (les dues taules de Mates). No esmenta la del
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frontal de l'altar, potser ja inutilitzat.
Al peu del retaule hi havia el sagrari de form a vuitavada, amb les
figures dels sants Feliu, Benet, Joan i de la Mare de Déu, de mig metre
aproximadament d'alçada cada una a les cares interiors del mateix.
Per tant, des dels temps més reculats, al retaule major hi havia les
imatges de Sant Feliu i de Sant Benet i quan el 1602 els monjos
n'hagueren d'apartar un, apartaren Sant Benet. La imatge de Nostra
Senyora llavors era en un lloc menys important. El 1400 els monjos
demanaren permís per a col.locar-la al lloc preferent; la llicència els fou
concedida, però amb la condició que l'havien d'anar apropant a poc a poc.
El 1402 crec que era al retaule major; el 1453 la sabem certament a un
lateral del retaule major, i el 1532 hi era representada tres vegades: en una
talla, a la pastera central; pintada, a un lateral, i, brodada, a l'antipendi de
l'altar. Els monjos podien donar-se per satisfets. Sant Feliu — el de més
devoció dels temps pretèrits— ja no recuperà més el lloc preferent del
retaule major.
En els documents estudiats, encara no he trobat cap vegada la Verge
dels Àngels. Perquè quan el pare Massot la cita per primer cop, fa
referència a la verge de Domènec Rovira i, en el contracte (que ni l'autor
d'Els Abats de Sant Feliu, ni el mateix Massot no coneixien) no diu dels
Àngels, sinó simplement Nostre Senyora.
SAGRISTIES I ELS SEUS LLOCS D'ACCÉS

1453.
Al presbiteri major hi havia el retaule fet per Joan Mates i per
Borrassà. L'espai del seu darrere segurament servia de sagristia. El lloc de
pas és probable que fos pels costats o per portes laterals.
1591. Fou iniciada la sagristia nova, que és l'actual.
1602. Del retaule major al fons del presbiteri hi havia uns 12 pams =
2,33 m. L'espai intermedi era la sagristia vella. El lloc de pas era el mateix
del 1453.
1613. Fou acabada la sagristia nova. Com que calia unir-la al presbiteri,
els benedictins optaren per obrir un pas a través de la fàbrica de l'absis.
Sense contemplació, escapçaren la part del retaule que els feia nosa. De la
qual cosa en protestà la universitat.
Els monjos, fins aleshores, per anar del monestir al temple, baixaven
per l'escala núm 17 de la fig 2. Acabada la sagristia nova — el mateix any
1613— construïren l'escala núm 18 (de la mateixa figura) que era de fusta
i baixava directament a la sagristia. Com que la primera — núm 17— ja
no era necessària, el seu accés fou aparedat i, al lloc que ocupava, els
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Fig 5. Fragment d'un plànol fet el 1743 per l'arquitecte Pau Trilles, qui —no hi ha cap dubte—
el calcà de l'anterior, però amb les modificacions que el temple havia experimentat al llarg d'uns
130 anys. El detall més important es veu a l'estança on — el 1616— els Aixada havien construït
l'altar de Sant Francesc dintre de l'escala que baixa des del cor a l'església. En efecte, en lloc
dels 18 graons que es veuen a la figura 2, en aquesta només n'hi ha 4 que degueren deixar-los
com a grades de l'altar, plaçat enfront de la porta d'entrada a l'església, porta que no tenia cancell
i, per tant, unia directament l'interior del temple amb la placeta exterior. Altres detalls
interessants: B) Sagristia (1591-1613). C) Pas per anar del presbiteri a la sagristia (1613). D)
Capella de la Santa Creu. E) Porta de Sant Pere que no fou oberta fins 1749-53. F) Capella de
l'Esperança (1514).

Aixada — amb consentiment de l'abat— hi construïren la capella de Sant
Francesc de Paula, davant de la porta d'entrada a l'església (vegeu la seva
situació a la fig 2, núm 14).
1649-1653. L'escala de fusta — núm 18— fou substituïda per una de
pedra.
1749-1753. Fou oberta la porta de Sant Pere que comunica la sagristia
nova amb el presbiteri major, lloc per on passa actualment el sacerdot
quan va a dir la missa. Llavors probablement fou aparedada, per primera
vegada, la porta del presbiteri, oberta el 1613. [Per la seva data, la present
referència no correspondria a aquest lloc, però així queda totalment
acabat el tema de les sagristies i els seus accessos].
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EL RETAULE DE DOMÈNEC ROVIRA EL MAJOR (1657-1678)
El 26-XI-1657 fou signat el contracte entre Domènec Rovira el Major
per una part, i els jurats i l'abat per l'altra.
Fins avui, l'opinió generalitzada pot resum ir-se en aquest text:
Encargóse su traza al escultor Domingo Rovira, residente en Barcelona
e hijo del convento y de la universidad, comenzando en 1657 la obra, que
fue contratada en 26 de noviembre de dicho ano por la cuantía, aparte de
los gastos de conducción de la madera [i de la pedra], de 7.000 libras
barcelonesas(99). El contrato no ha sido hallado, debiendo radicar en el
Archivo de Protocoles de la Bisbal...(100).
Efectivament, fa un parell d'anys, vaig tenir la sort de trobar el
contracte que, com suposà Hurtebise, era en els protocols de la Bisbal,
com he dit a la nota anterior; ara és a l'AHG. La troballa és el motiu
d'aquest treball.
EL CONTRACTE

En temps de l'abat Riquer (1657-61) fou signat el contracte per a
fabricar el retaule de l'altar major de la parroquial guixolenca000. El
signaren l'abat i els jurats de la vila(102), per una part; per l’altra, l'escultor
de Barcelona Domènec Rovira, guixolenc de naixement. Com hem vist,
l'altar, de pedra, ja era fet.
Segons el contracte, el retaule havia de tenir 73 pams [14,22 m]
d'alçària i 39 pams [7,60 m] d'amplària, sense les entrades i eixides de
resals(l03) que fa dita obra{W4). Si es mira la fig 4 i es tenen en compte les
(99) HURTEBISE, 1905, p 93-2. GIL, 1980, p 180 ho explica així: El día 26 de noviembre
el abady monjes hacen una concordia con los regidores, que entonces eran Luis Piferrer, Juan
Durbàn y Francisco Bota para hacer el nuevo retablo del altar mayor, ofreciendo para su coste
el monasterio, el dinero del cuarto y los regidores se obligaron a poner un plato en la iglesia
para pedir limosna para dicha obra y al tiempo de las cosechas pedir para el mismo efecto en
los campos y lugares, y en los días nofestivos en la playa por el pescado. Hecha esta concordia
se hicieron los pactos con el escultor Domingo Rovira, ciudadano de Barcelona y natural de esta
villa obligàndose a hacer dicho retablo en 8 anos por, 7.000 libras. També VILLANUEVA,
1851, p 4.
(100) És a l'AHG, notari Antoni Blanch de Sant Feliu de Guíxols (1657-1658), núm 337,
sense paginar.
(101)1931. Cèsar Martinell sofrí un petit error: cregué que el retaule de Domènec Rovira era
per a l'ermita de Sant Elm, essent així que era per a la parroquial del monestir (MARTINELL,
1931). Error que, sens dubte, sofrí pel que va escriure Cano, p 160.
(102)
Llavors eren Lluís Peferrer o Piferrer, Joan Durban i Francesc Bota, que no consten a
la relació dels jurats recollits per Hurtebise (p 175). L'abat oferia el dret del peix i els jurats
posarien un bací per a recollir diners de la vila (MASSOT, 1971, p 346).
(103) Ressalt = Part que surt enfora interrompant la planor d'una superfície, sortint (GEC).
(104) Vegeu el contracte a l'apèndix. Com a complement, incloc diverses mides del
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mides de la nota 104, es veu que el retaule ocupà tota l'alçària i tota
l'amplària del presbiteri, i era col.locat entre els punts B,C,F i G, a prop
del lloc on el 1613 s'havia obert la porta que donava entrada a la sagristia.
El peu del retaule seria de pedra brillant, de 10 pams [1,95 m]
d'alçària, on hi haurien 8 àngels ("minyons"); damunt seu, s'hi posarien
cartel.les amb representacions de caps, també d'àngels(105). Els voltants
dels plafons — que entre grans i petits serien 8— habien de ser de pedra
jaspiada de Tortosa; la resta, de pedra negra de Barcelona.
Dintre del peu hi hauria una estança de 6 pams [1,16 m] de fondo i 7,5
[1,46 m] d'amplària, com es veu a la planta traçada en el paper signat per
l'abat i els jurats, diu el contracte(106). L'estança havia de tenir volta de
rajola, on hi hauria l'entrada de l'escala per a pujar al sagrari. Com era
lògic, l'alçària de l'escala seria la mateixa que la del peu: 10 pams [1,95
m], a raó d'un pam cada graó, els quals havien de ser de pedra ordinària,
això és, de la que es trobava a la mateixa vila. Després de pujar l'escala, es
trobaria la porta per a obrir la pastera del sagrari, que seria de 4,75 pams
[0,92 m] de fondo i 7,5 pams [1,46 m] d'amplària on hi hauria l'entrada de
l'escala de cargol per a pujar a la fornícula de Nostra Senyora(107). Més o
menys, a l'escala hi haurien 21 graons, de fusta o de rajola(108), com millor
semblaria a l'oficial que la fes.
Sobre el peu de pedra hi hauria el sagrari: carregaria la meitat sobre el
peu i l'altra meitat volaria en fora. Hauria d'amidar 13 pams [2,53 m] d'alt
i 6 [ 1,16 m] d’ample. La porta s'obriria amagant-se dins del peu del sagrari
i el dia que el voldrien tenir tot obert, s'obririen dos panys per cada banda.
Aquests panys, així com també els sostres, serien embellits amb escultura
i talla i, per dins, el sagrari ho seria amb algunes columnes o balaustres
formant un claustre. Darrere del sagrari hi hauria una porta per a fer el
misteri que convingués. Tot el retaule havia d'estar fet, entallat i esculpit,
tant el davant com el darrere, com es veia en un pergamí signat per l'abat
presbiteri: alçària total, 14,5 m. Amplària del plafó A-B, 3,50; B-C, 2,75; C-D, 2,90; D-E, 2,90;
E-F, 2,90; F-G, 2,80; G-H, 3,50 m. Distància C-F, 7,50; B-G, 9,25 m.
(105) Segons el contracte, en el retaule hi hauria vuit àngels i les seves corresponents
mènsules. Afortunadament, tant els primers com les segones es conserven al Museu Municipal
de la ciutat. Per primera vegada tenim la certesa que els àngels o minyons formaven part del
retaule fet per Domènec Rovira; Joan Ainaud, el 1956, encertà el diagnòstic. També sabem el
lloc d'emplaçament dels àngels: el peu del retaule.
(106) És una llàstima que no s'hagi trobat ni un dels dibuixos que el contracte esmenta;
probablement els artesans els van fer servir i, acabat el retaule, se'n desprengueren.
(107) Vegeu l'epígraf de la fig 7.
(108) Era de fusta, car es va cremar pel maig del 1808 (ACA, MH núm 1718, p 20). Escala
que havia de fer Miquel Llavina, escultor, gendre de Domènec Rovira el Major (ZARAGOZA,
1992, p 53, núm 23).
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Fig 6. Esquema aproximat del retaule fet per Domènec Rovira el Major (1657-1678). Les
mides de l'amplària i alçària del retaule són exactes; també les del seu peu i les dels àngels amb
les seves mènsules. L'altar s'assembla al que va publicar mossèn Font, probablement dibuixat
per Bordàs (fig 1). Les grades consten en el document del -1750, bé que no diu els graons que
tenien, ni la seva alçària. La col·locació de les imatges s'avé amb el document del 1657, que no
forneix dades concretes. La part superior del retaule és totalment imaginària. Dibuix de Pere
Trijueque sobre esbós de Lluís Esteva.
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i els jurats, pergamí que, com el dibuix anterior, tampoc no s'ha trobat(109).
L'obra de fusta havia de ser d'àlber, bé que algunes figures podien ferse de xiprer; per l'entravament, de part de dintre, eren permeses les peces
d'arbre poll, però no de pi, que seria contra art.
Als quatre taulons del primer pedestal hi hauria quatre històries de la
passió de Crist, de relleu, i en els pedestals, davant per davant dels ressalts
de les columnes, una figura a cada un — que serien vuit— a invocació dels
mateixos sants que llavors eren al retaule. Les columnes d'aquest primer
pedestal serien d'onze pams [2,14 m] d'alçària.
Les dues columnes colaterals de les pasteres principals (sagrari i Na.
Sa.) estarien juntes, això és, els plints i capitells es tocarien i, per tant, no
s'han de fe r les figures que són els doctors de l'església i de Na. Sa. i els
evangelistes i Santa Gertrudis i Santa Escolàstica(ll0).
Els vuit taulons superiors — quatre dels misteris de Nostra Senyora i
quatre dels de Sant Feliu— serien llisos, de fusta d'àlber, perquè s'hi
poguessin posar unes teles de pintura(111).
Tota la pedra i la fusta, tant obrada com sense obrar, necessària per
acabar la tasca acordada, seria facilitada a Domènec Rovira pels
contractants de l'obra(112).
El retaule fou valorat en 7.000 lliures barceloneses i seria pagat amb
l'import del quart del peix i el que es recolliria en el bací de l'obra de
l'església parroquial. Cada mes entregarien a Domènec Rovira els diners
cobrats del quart i del bací esmentats fins que la totalitat fos pagada. Per
Nadal havien de passar comptes i, de totes les quantitats cobrades, Rovira
n'havia d'entregar àpoca o rebut.
Rovira disposaria d'una casa per a ell i per a la seva família i, mentre hi
residís, no li havien de portar soldats ni fer-li pagar cap tall ni cap taxa.
Per a fer el retaule, disposaria d'un espai ben folgat: l'església de Sant
Joan.
L'escultor havia d'entregar l'obra al cap de vuit anys, comptats des del

(109) Pel que queda dit, el sagrari era de fusta.
(110) Com que les dues columnes de cada costat havien d'estar molt juntes, les figures que
s'hi havien de col.locar no hi cabien; per això varen acordar no fer-les. Per tant, el projecte inicial
ja havia estat modificat abans d'iniciar-se el retaule. Altrament, el 1663 els misteris —com es
veurà— en lloc d'ésser pintats sobre tela, es van fer de mig relleu, sobre taulons.
(111) Aquestapart del projecte sembla que es dugué a cap, segons es desprèn del text següent:
Vese la imagen del Santo en el segundo cuerpo del altar mayor, ocupando el primero la de
nuestra Senora de los Àngeles (VILLANUEVA, 1851, p 4).
(112) Condicions que no concorden amb el que diu Triadó (p 15-1), cosa que no és d'estranyar
car desconeixia el text del contracte.
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96%yï</*'
Fig 7. En el contracte que Domènec Rovira el Major va signar amb les autoritats locals per
a fer el retaule principal del monestir guixolenc, la Verge hi és esmentada de les tres formes ací
reproduïdes. Si bé la primera pot interpretar-se com a Maria Santíssima, les altres dues no
ofereixen cap dubte: diuen Nostra Senyora, expressió que llavors era majoritàriament usada. Cap
d'elles, però, no duu la invocació dels Àngels. Per tant, en el retaule contractat el 1657 la Verge
de bulto era Nostra Senyora.

dia de Sant Pere i Sant Feliu(113) de 1658. En el mateix apartat es fixaren
altres condicions complementàries que poden llegir-se a l'apèndix.
Com es veurà, el retaule no fou acabat en vuit anys, ni costà 7.000
lliures. Sembla que la causa fou deguda als canvis introduïts al projecte
inicial. Tornarem a parlar-ne aviat.
Malgrat que el contracte era desconegut, hom en tenia dades força
correctes.
RESTES CONSERVADES DEL RETAULE: ELS ÀNGELS

Del retaule fet per Domènec Rovira el Major, s'han conservat els vuit
àngels que es guarden al Museu Municipal de la ciutat. Referències que
en tinc:
1748. Ni a l'inventari de Sant Joan ni al de l'Hospital no hi consten els
àngels(114).
1838. Inventari de l'Hospital015). No s'esmenten els àngels.
1926. En el seu conegut escrit, Casas no esmenta els àngels; en canvi,
sí un crucifix de vori, del qual conservo una fotografia. Vegeu-lo, si us
plau, a l'Inventari, tercera part d'aquest treball (fig 45).
1932. Bordàs publicà a "La Costa Brava", FM, un interessant article:
El Museu Parroquial i el Museu Municipal on catalogà les peces més
importants d'ambdós museus i els àngels no consten a cap dels dos.
Desconec on eren guardats. Transcripció parcial a l'apèndix VI.

(113) Sobre Sant Pere i Sant Feliu, vegeu CALZADA/ESTEVA, 1984, p 20, nota 18.
(114) MA, 1747-1751, pp 245, 293, 384v, 387 i 413.
(115) AHMSF, sec IV, núm 42. Referència facilitada per Ramon Tauler.
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1940 (?). En data incerta, però propera a l'esmentada, recordo haver
vist els àngels a l'Escola de Belles Arts que llavors dirigia Joan Bordàs;
uns eren clavats a la part alta de la porta d'entrada; els altres eren a
l'interior de l'escola. No sé com van anar a parar-hi.
1954. Remodelació del Museu Municipal. Mossèn Font n'era director
i jo conservador. Els àngels foren baixats de l'Escola de Belles Arts (pis
superior) al Museu (primer pis). Des de llavors van quedar inventariats i
sempre més han ocupat un lloc preferent en el Museu esmentat.
1956, maig. El doctor Joan Ainaud estava preparant una exposició al
Palau de la Virreina de Barcelona. Ens féu saber l'interès que tenia a
exposar-hi una de les parelles d'àngels del nostre Museu. Llavors vam
saber que, a criteri seu, havien estat esculpits pel nostre gran artista
Domènec Rovira el Major.
1956, FM. Mossèn Font opinà que els baixos relleus de l'Hospital
formaren part del retaule obrat per Domènec Rovira. I afegí: Ademàs de
los cuadros existentes en la iglesia o capilla del Hospital, se conservan en
el Museo Municipal [...], fragm entos de dicho altar de gran altura
artística. Son grupos de àngeles y unas ménsulas. Tanta belleza tienen
algunos de los àngeles que bien pueden calificarse de obra maestra de su
época{n6).
Per primera vegada, Llambert Font identificà els àngels com a obra de
Domènec Rovira. I seguí: N ofueron sólo estas obras las que el maestro
Rovira ejecutó en nuestra ciudad. Las bellísimas imàgenes de San Benito
y la principal del altar de Nuestra Senora del Rosario [...], eran debidas
al genio de nuestro escultor Roviram .
1956 (octubre-novembre). Tingué lloc a Barcelona l'exposició que
organitzà Joan Ainaud. Se'n va editar el corresponent catàleg que diu:
Junta de Museos de Barcelona. Obras de los Museos de las provincias de
Tarragona, Gerona y Lérida. Campana internacional de Museos. 10°
aniversario de la Unesco. Palacio de la Virreina. Octubre-noviembre
1956. Entre les peces catalogades, consta: N° 174. Relieve de màrmol
blanco, con dos àngeles de pie con las manos enlazadas. Obra de
Domingo Rovira (n. San Feliu de Guíxols — m. 1679), escultor activo en
Barcelona desde 1632.— Procede del antiguo retablo mayor del monas
terio de San Feliu de Guíxols, contratado en 1657.— Dimensiones: 0,80
por 0,48 m.— Bibliografia: JAIME VILLANUEVA Viaje literario, XV,
1851, p 4.— J.F. RÀFOLS: Diccionario... 1906, pàgs. 492-493.— Museo
de San Feliu de Guíxols.— Entre les il·lustracions hi ha: N° 174. Relieve

(116) FONT, 1936, agost.
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Fig 7a. Els dos àngels individuals ací reproduïts tenen una perfecció que només es
troba a les obres dels escultors famosos; per això —segons crec— són els únics que foren
esculpits en alabastre pel gran mestre guixolenc Domènec Rovira el Major. Les mènsules,
en canvi, són fetes en m arbre —com la resta de les escultures— probablement perquè fo
ren obrades per algun artista menys hàbil del mateix taller. Fotografia de Joaquim Bigas.
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con dos àngeles. Obra de Domingo Rovira. Siglo XVII. Procede del
retablo mayor del Monasterio de S. Feliu de Guíxols (M de SFG).
No hi ha d'haver cap dubte: qui primer atribuí les escultures a Domènec
Rovira fou Joan Ainaud de Lasarte.
1981. Publicació al setmanari "Àncora" del 17-XII-1981, d'un article
signat per L.F.G., sens dubte Llambert Font i Gratacòs. Al meu entendre,
mossèn Font havia escrit el text publicat, però l'havia escrit abans del
1936. Raonaments: 1. Mossèn Font morí el 17-IV-1980, vint mesos abans
que l'article sortís publicat.— 2. A l'escrit es fa referència al Museu
Parroquial i no crec que, després del 1936 tornés a ser obert.— 3. L'escrit
no parla dels àngels, essent així que des del 1956 tots creiem que havien
pertangut al retaule fet per Domènec Rovira.
1988. El pare Zaragoza publicà un article acompanyat d’un dibuix, el
contingut del qual pot resumir-se en el títol: L'altar major de 1577.
Considera que els àngels i els baixos relleus de l'Hospital eren anteriors a
domènec Rovira el Major.
1990. Trobo el contracte del retaule; parla dels 8 àngels o minyons. Ja
no queda cap dubte sobre la seva paternitat: com se suposava des del
1956, pot assegurar-se que Domènec Rovira el Major en fou l'autor. El
doctor Ainaud havia encertat en el seu diagnòstic.
DESCRIPCIÓ DELS ÀNGELS ("MINYONS") DEL MUSEU MUNICIPAL

Com he dit, al Museu Municipal de Sant Feliu s'hi exposen vuit àngels
i les seves corresponents mènsules, únics elements importants coneguts
que es conserven del retaule fet per Domènec Rovira el Major. Aquestes
són les seves referències:
4 àngels individuals. Mides: 80 per 23 per 15 cm (núms inventari: 36 a 39).
2 parelles d'àngels del mateix conjunt: Mides: 80 per 47 per 15 cm
(núms 40 a 41).
6 mènsules íd íd: 4 senzilles de 22 per 42 per 25 cm (núms 42 a 45).
2 mènsules íd íd: 2 dobles de 22 per 71 per 25 cm (núms inventari: 46 i 47).
4 àngels individuals + 2 parelles = 8 àngels en total.
4 mènsules senzilles+ 2 dobles = pels 8 àngels.
Cada àngel senzill, una mènsula senzilla; cada parella d'àngels, una
mènsula doble.
Examinats amb detenció els vuit "minyons", es comprova que dos
àngels individuals són d'alabastre; la resta, de marbre blanc; classificació
que va confirmar Lluís Pallí. També, els dos primers, tenen la cara de
perfil fi, de nens bonics i línies elegants, i les parts que presenten sacsons
a la pell i plec a la roba són d'una perfecció que no tenen els altres sis,
de galtes massa inflades. Detalls que semblen indicar que els primers
foren els models realitzats pel mestre Rovira, mentre que els sis restants
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Fig 8. Parella d'àngels o
m inyons (una fotografia
semblant fou publicada el
1956 per la Junta de Museos
de Barcelona) amb la seva
corresponent mènsula doble,
esculpida sobre marbre. Joan
Ainaud fou el primer que les
atribuí al taller del nostre
gran escu lto r D om ènec
Rovira el Major. Fotografia
de Ll. Esteva.

Fig 9. U na de les
m ènsules sen zilles del
retaule major guixolenc,
obrada en el ta lle r de
Domènec Rovira el Major.
Fotografia de Ll. Esteva.
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potser els van fer altres escultors menys hàbils del mateix taller. Detalls
que vàrem comprovar amb Nèstor Sanchiz.
ELS BAIXOS RELLEUS DE L'HOSPITAL GUIXOLENC

A l'Hospital Municipal de Sant Feliu es conserven cinc magnífics
baixos relleus esculpits en alabastre que representen escenes dels misteris
de la vida de Crist. Hom ignora d'on procedeixen. Per això alguns
investigadors han cregut que formaren part del retaule de Domènec
Rovira el Major. Ara que conec el text del contracte, la hipòtesi no sembla
encertada.
Notícies que en tinc recollides:
1748. Ni a l'inventari de Sant Joan ni al de l'Hospital no hi consten els
baixos relleus(117).
1838. Inventari de l'Hospital(118). No s'esmenten els baixos relleus.
1927 (13 juliol). Comunicació del secretari municipal Lluís Corbera i
Montaner. Es referí a cinco bajo relieves en alabastro, de la época del
renacimiento, que se hallan empotrados en los muros interiores de la
capilla del Hospital municipal y que por su valor artístico no parece
prudente se tengan descuidados, proponiendo al efecto se acuerde su
catalogación, consignàndolos expresamente en el Inventario de los bienes del Municipio, a fin de que cada ejercicio económico se renueve la
memòria de la existencia y posesión de dichos bajo relieves. En su vista,
por unanimidad se acuerda tal como se propone, dàndose las gracias al
proponente por el interès demostrado(n9). Corbera no es referí, per a res,
als àngels.
1927 (1 agost). "L'Avi Muné", núm de FM, publica les fotografies
dels 5 baixos relleus. Epígraf: Tresors artístics guixolencs.— Baixos
relleus, en alabastre, estil Renaixement frisant al barroquisme, d'autor
desconegut, existents en la Capella de l'Hospital Municipal.— Fot. J.
Geli. Cap més comentari.
1931. Martinell dedicà un article a Domènec Rovira. No esmentà ni
els àngels, ni els baixos relleus(120).
1932. Bordàs dedicà un article als Museus Parroquial i Municipal de
Sant Feliu. Ni a l'un, ni a l'altre no s'esmenten ni els àngels, ni els baixos
relleus, ni els Rovira, malgrat els dos articles de Martirell(121).

(117)
(118)
(119)
(120)
(121)

MA, 1747-1751, pp 245, 293, 384v, 387 i 413.
AHMSF, sec IV, núm 42. Referència facilitada per Ramon Tauler.
MA, 1925-1927, p 187, sessió del 13-VII-1927.
Quan esmento l'any i el nom o el cognom — com en aquest cas— no poso nota.
Els dels anys 1931 i 1933.
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1935.
Font. Article amb vuit belles fotografies dels cinc baixos relleus,
però no són senceres, sinó tallades arbitràriament'122); per això donen una
impressió irreal del conjunt. Font no aventura l'autor d'aquestes belles
obres d'art; tampoc no esmenta l'autor de les fotografies.
Font explicà una tradició segons la qual els baixos relleus procedien
de l'església de Sant Feliu de Girona i que els va portar d'allà un tal Mn.
Narcís, que en aquest cas diríem nosaltres, bé podria ser el conegut Mn.
Narcís Marcillach{l23). No ens mereix aquesta asseveració cap crèdit i la
trobem mancada de fonament. Més endavant afegí: Hi ha qui la creu
procedent de l'església de Sant Joan [de Sant Feliu de Guíxols]... creiem
totalment improcedent l'atribució d'aquest origen.
Fou la primera vegada que esmentà els baixos relleus; creia que els
marbres religiosos esmentats procedeixen de l'altar m ajor de la
parroquial guixolenca i feien conjunt amb el peu del 1577. Curiosament
proposava treure de l'Hospital els baixos relleus: i Deuen conservar-se en
el mateix lloc? De cap manera. Aquests marbres exigeixen per llur
mateixa procedència i per llur valor artístic un altre lloc i una destinació
diferent de la que tenen. No deia on haurien de col.locar-se. Imagino que
desitjava tenir-los al Museu Parroquial del qual n'era director.
No esmentà Domènec Rovira, malgrat els dos articles — 1931 i 1933—
que Cèsar M artinell havia publicat a "La Costa Brava" que Font
acomboiava; tampoc, els àngels del Museu Municipal.
1956. He explicat que fou Ainaud el primer d'atribuir l'autoria dels
àngels a Domènec Rovira; no em repetiré, però cal recordar-ho.
1956. Font. Per primera vegada dedicà atenció a Domènec Rovira,
nom que figura amb lletres de bon tamany a la capçalera de l'article. Es
referí als baixos relleus de l'Hospital que, segons ell, representen escenas
de los misteriós del Rosario i recollí una altra llegenda que qualificà de
les màs pintorescas. Se afirmaba que habían venido de Amèrica y se
había perdido, durante el viaje, uno de los cuadros o misteriós. Esta
procedencia hipotètica había aumentado su valor que algunos cifraban
en cantidades fabulosas. Per tant, queda clar que hom ignorava la seva
procedència. A continuació es referí al seu escrit del 1935 i afirmà que els
baixos relleus havien pertangut a uno de los altares que han sido construidos en el transcurso de los siglos para presidir, como altar mayor,
nuestra iglesia parroquial, opinió que considerà un hecho cierto.
1981, Font. Cal recordar el que porto dit:Probablement aquest article
(122) Poden comparar-se amb les de les figures núms 10-14.
(123) Fou ecònom diverses vegades entre 1810 i 1835; morí el 1854, quan tenia 67 anys
(ESTEVA, 1984, pp 168, 170, 172 i 174).
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no era més que un esborrany fet anys enrere; potser àdhuc abans del 1936.
Això explicaria els errors que esmentaré.
A l'apartat 2, consta: Comparando los dichos retablos y el ara o altar
[1577] que existia en la parroquial [...] se deduce que una y otra cosa
pertenecen [...] a la segunda mitad del siglo XVI... Per tant, quan Font va
escriure aquest esborrany encara no havia relacionat els baixos relleus
amb Domènec Rovira.
A l'apartat 3 esmenta Agustí Casas i Pere Pascual, els quals coinciden
en afirmar que el antiguo altar mayor de la parròquia era de màrmol, en
el cual ademds de una gran imagen de San Félix había pequenos cuadros
de la Pasión de Nuestro Senor (confundieron los misteriós con la Pasión)
y que lo destrozaron al marcharse lo frailes del Monasterio durante la
revolución del 35 en el siglo pasado. Tampoc no esmenta Domènec
Rovira; en canvi, el 1835 hem vist que al monestir no va haver-hi cap
destrossa.
A l'apartat 6 es diu que el 1835, quan l'altar fou destrossat,
Hermenegild Vila va recollir o hiciera recoger los retablos que hi ha a
l'Hospital. Vila els donà a Gertrudis Suris i d'aquesta — entre 1861 i
1880— passaren a l'Hospital. Referència que no pot acceptar-se perquè
Hermenegild Vila ni va recollir ni pogué fer recollir els baixos relleus el
1835, car en aquesta data encara no havia nascut(124).
1988. Zaragoza, probablement influït per Font, 1981, apartat 2 ja
comentat, publicà el seu escrit L'altar major del 1577. Peu del dibuix que
l'il.lustra: Reconstrucció de l'altar major·(125) de la parròquia de Sant
Feliu de Guíxols (S.XV-XVI). En el dibuix, els àngels formen part del
retaule i els baixos relleus, del frontal. L'article acaba així: Heus ací,
doncs, reconstruït el retaule dels segles X V i XVI, i l'altar de 1577. Per
tant, ni els àngels ni els baixos relleus no podien ser obrats per Domènec
Rovira, escultor del segle XVII.
Recollint el que va escriure mossèn Font, Zaragoza esmentà Agustí
Casas, Pere Pascual i Hermenegild Vila. Però així com Llambert Font
opinà que l'altar major i el retaule foren destruïts el 1835, Zaragoza
escriví que l'altar major fo u destruït no a la revolució del 1835, sinó a la
de 1869. Sense que això prejutgi res, crec interessant consignar que
Pascual naixé el 1848, Hermenegild el 1851 i Casas el 1868. Per tant, el
1869, el darrer només tenia un any.

(124) Hermenegild Vila i Salieti, farmacèutic, natural de Girona, el 5-III-1879 casà amb
Isabel Bofill, guixolenca (APSF, Matrimonis, 10, p 374). Morí a la nostra ciutat el 15-11-1902,
al'edatde51 anys (APSF, Òbits Adults, vol 13,p206, núm 33). Per tant, havia nascut el 1851.
(125) En realitat, altar i retaule.
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DESCRIPCIÓ DELS BAIXOS RELLEUS

Clavats a les parets de la capella de l'Hospital, hi ha els 5 baixos relleus
d'alabastre: 2 a la paret veïna amb l'Hospital (costat de l’evangeli) i 3 a la
que fou casa dels notaris Sala, contigua al carrer del Mall (de l'epístola).
Descripció dels dos primers: El proper al carrer, amida 66 cm d'alçària
per 58 d'amplària(126). Es un xic avariat. Representa la Circumcisió i
Presentació de Jesús al temple de Jerusalem. Entre columnes dòriques,
s'hi veu: al centre, l'altar cobert per un mantell; el sacerdot que, revestit
d'ornaments pontificals, pren l'infant Jesús en els seus braços; la profetessa
Anna que posa damunt l'altar un cistell amb dos coloms; la Mare de Déu
agenollada davant de l'altar, darrere de la qual s'hi veu Sant Josep, i altres
persones no identificades(127) (fig 10).
El proper a l'altar,
amida 63 per 58 cm i és
ben conservat. Represen
ta la fugida de la Sagrada
Família cap a Egipte (fig
11). La Verge Maria sosté
el N en Je sú s en una
posició còmoda perquè
reposa els peus sobre el
cap d'un àngel. Darrere
de l'ase, seguint la
mateixa direcció, hi ha un
bou.
Descripció dels altres
tres, que són de mides
iguals (63 per 58 cm): El
proper al carrer és el més
avariat dels cinc: l'hi falta
un fragment petit, conser
va senyals clares d'haver
Fig 10. Magnífic baix relleu d'autor desconegut,
sofert l'acció del foc i és
plaçat a la capella de l'Hospital guixolenc. Alabastre.
trencat, de dalt a baix en
Amida 66 per 58 cm. Representa la circumcisió i
sentit esbiaixat. Repre
presentació de jesús al temple de Jerusalem. Fotografia
senta
l'enterrament de Jede Ll. Esteva.

(126) Les mides són aproximades, car és difícil medir bé els baixos relleus, empotrats, en part,
dins de les parets.
(127) Bona part de les descripcions són tretes de Zaragoza, 1988.
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Fig 11. Baix relleu d'alabastre. Capella de l'Hospital
de Sant Feliu de Guíxols. Representa la fugida de la
Sagrada Família cap a Egipte. Fotografia de Ll. Esteva.

Fig 12. Baix relleu d'alabastre. Capella de l'Hospital
guixolenc. Representa l'enterament de Jesús. Fotografia
de Ll. Esteva.
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sús (fig 12). Josep d'Ari matea i Nicodem posen
el cos de Jesú s —
e m b o lc a lla t am b un
lle n ç o l— dins
del
sepulcre. Darrere de Je
sús s'hi veu la Mare de
Déu, Sant Joan i les tres
Maries; la més jove és
M aria M agdalena, que
aporta un vas de perfum a
la seva mà esquerra i,
amb la dreta, aguanta un
braç de Jesús (fig 13). Al
peu del sepulcre hi ha els
tres claus i la corona d'es
pines.
El segon és un xic
avariat. Representa quan
Jesús, amb la creu a les
espatlles, troba la seva
Mare. Darrere la creu hi
ha el Cirineu i davant de
Jesús, tres soldats ro 
mans, un dels quals estira
Jesús amb una corda. A
l'esquerra hi ha la Verge
agenollada, amb els bra
ços oberts cap a Jesús,
sostinguts per Sant Joan
E v a n g e lista ; d arre re
d'ells, les tres Maries i,
per sobre d 'elles, dos
soldats hebreus a cavall.
El p ro p er a l'a lta r
també és un xic avariat.
Representa Jesús en el
temple, entre els doctors
de la llei; a la dreta, la
Mare de Déu i Sant Josep
(fig 14).
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ALTRES NOTÍCIES DEL
RETAULE (1660-1678)

Fig 13. Baix relleu d'alabastre. Capella de l'Hospital
guixolenc. Representa quan Jesús, amb la creu a les
espatlles, troba la seva Mare. Fotografia de Ll. Esteva.

Fig 14. Baix relleu d'alabastre, capella de l'Hospital de
Sant Feliu de Guíxols. Representa Jesús al temple, entre
els doctors de la llei. Fotografia de Ll. Esteva.
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1660. El dia 14
d'agost es va col.locar la
prim era pedra del re
tau le ; abans s'h a v ia
cantat una missa solem
ne en honor de Nostra
S enyora, con grand íssim o c o n te n to y
unión de todo el pueblo(l28\
1663. No bastaron
las 7.000 libras presupuestadas en 1657 sino
que en 1663 se otorgó
nueva escritura concediendo 400 libras mas,
para que en lugar de
imàgenes y pinturas de
los misteriós, se hicieran éstas en tablones de
medio relieve, obligàndose el artista Rovira a
tener concluida su obra
en el plazo de cuatro
anos, bajo p e n a de
1.000 libras, caso de incum plim iento de esta
clàusula del contrato(129). A l'ACA n'hi ha
una altra versió que diu:
El ano 1663 se hizo otra
c o n c o r d ia c o n el
(128) MASSOT, 197 l,p 347.
GIL, 1980 p 184. ZARAGOZA,
1978, considera que Rovira fou
autor dels àngels i dels baixos
relleus. íd 1982, p 73.
(129) HURTEBISE, 1905,
p 94.
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sobre-dicho constructor, en que se le anadieron 400 libras a la cantidad
estipulada en la concordia de 1657, con condición, entre otras, de que en
lugar de pinturas pusiese tablas de medio relieve(130).
1665 (21 de juliol). Essent abat Jaume Zaragoza (1665-1669) es va
col.locar la santa imatge de Nostra Senyora(131) al centre del retaule i, al
dia següent, la pedra de l'altar major(132). Imagino que es tractava de la
taula o ara; potser l'havien treta per a iniciar el muntatge del retaule, no fos
cas que es trenqués.
1678. La construcció del retaule durà fins a començament de la data
esmentada; per tant, 21 anys(133). El Monasterio pagó su parte de los
fondos del derecho del quart del pescado, derecho que en esta época
había disminuído considerablemente, pues sólo ascendia a la sexta parte
de las ganancias del pescado recogido en días festivos y sus vigilias([34).
RESUM DEL RETAULE

1657 (26 novembre). Data del contracte. Valorat en 7000 lliures, en
costà 7400 (1663). Rovira havia d'entregar l'obra al cap de 8 anys,
comptats des del primer d'agost, únic dia de la Festa Major.
1660 (14 agost). Col·locació de la primera pedra. Missa en honor de
Nostra Senyora.
1665 (21 juliol). Col·locació de Nostra Senyora al centre del retaule.
El dia següent, la pedra de l'altar.
1678. Acabat el retaule. Durà 21 anys, 13 més dels previstos.
Encara no he trobat esmentada Nostra Senyora dels Àngels.
ÚLTIMES NOTÍCIES
NOTÍCIES PER ORDRE CRONOLÒGIC (1682-1931)

1682 (24 juliol). Reconciliació de la capella de Sant Elm. El vicari
d'aquesta parròquia, Ramon Sarreynat, en nom del bisbe de Girona,
Tomàs Auter, manifestà: vaig reconciliar "en cautelam" y visitasse la
Capilla del castillo de St. Elmo lo que he executado reconciliando con el

(130) ACA, MH, núm 1718, p 288, núm 36.
(131) En el contracte per a fer el retaule (1657) s'esmenta diverses vegades Nostra Senyora;
en cap d'elles no diu dels Àngels. Per tant, la informació que recull Massot, 1971, p 347, no és
correcta; informació que repetí Zaragoza, 1982, col 6, núm 10. GIL, 1990, p 184 (1660 i 1665),
en canvi, esmenta Nostra Senyora.
(132) MASSOT, 1971, p 347. ZARAGOZA, 1978, "Àncora" 17 d'agost. FONT, 1976 lo
restante del retablo, text que no sembla correcte.
(133) HURTEBISE, 1905, p 93-2. Segons ZARAGOZA, 1978, fou acabat el 1679.
(134) HURTEBISE, 1905, pp 93-94.
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debido rito y ceremonia la dicha capilla y en presencia de muchos del
pueblo y del Rdo. Joan Vicens, presbítero y Juan Babiloni y demàs he
visitado el altar de dicha capilla y la he hallado con [...] tres manteles,
palio de damasco colorado, candeleros y demàs ornamentos necessarios
para con toda decencia celebrar missa en dicha capilla, de que doy
fe...(n5).
1696. Els francesos destruïren les defenses i la capella de Sant Elm.
1703 (10 juny)... que la Festa de Nostre Patró M àrtir Sant Feliu, que
tots anys se celebra en lo prim er dia de Agost, que es faci com sempre ab
offici solemne, sermó y professo en obsequi de tan Gloriós Patró(l36\
1716 (30 gener). Inici d'un llibre: Jesús, Maria, Joseph y los Patrons
Sant Feliu i Sant B e n e fí7n).
1717 (15 maig). Pregàries per a la pluja. El document esmenta
repetides vegades el molt gloriós Patró y M àrtir Sant Feliu(m).
1717 (octubre). L'església fou emblanquinada, pintada y part
encaironada(U9\
1723 (28 agost). L'ajuntament acordà que l'antiga capella de Sant Elm
fos reedificada(140). Efectivament, l’escut de la porta d'entrada és de la data
susdita(14l).
1724 (30 gener). L'abat Quintana (1721-1725) beneí la campana de
l'ermita de Sant Elm. Intentaron los regidores, contra lo convenido y
contra la voluntad del abad, que la capilla fuese intitulada Ntra. Sera. del
Buen Viage. A estefin subieron de noche y [pu]sieron a esta imagen en lo
mas alto del retablo, publicando después que ella misma había subido
por milagro. Vino a la noticia de este atentado el Vicario General de
Gerona, y por último todo se compuso con la buena mana y benignidad
de Su Paternidad, poniendo la dicha imagen en el camerín que se le hizo
y encima a S. Telmo, y que el hermitaho tragese ambas imàgenes en la
caja con que pide limosna, y que fuese en nombre de S. Telmo y que así se
llamase la capilla(H2). Es clar, però, que aquesta és la versió dels
benedictins.
1725 (sessió del 25 de juliol). S'acordà: Que se hage de fe r y celebrar

(135) Baptismes, 5, p 122.
(136) MA, 1701-1712, p90v.
(137) MA, 1701-1712, p 248.
(138) MA, 1712-1721, p 333.
(139) MA, 1717-1735, p 56 de 1717.
(140) MA, 1722-1746, p 16.
(141) ESTEVA, 1982, p 33.
(142) MASSOT, 1971, P 373 i ZARAGOZA, 1982, p 87 posen dia 20, però a
Baptismes, 6, p 311 diu 30 gener.

156

LLUÍS ESTEVA i CRUANAS

47

la festivitat de nostre Patró St. Feliu ab Offici, Prèdica y Professo ab
Músichs, a x íy de la manera se acostuma fe r los demés anys{U3).
1726 (10 febrer). L'abat Escardó (1725-1729) beneí la capella de Sant
Elm, restaurada el 1723(144).
1726
(sessió del 11 de maig). S'acordà: Que en atenció de trobarse
col.locada la Imatge de Nostre Senora del Bon Viatge en la Capella de St.
Elm en lo terme de la present Vila construhída y la gran devoció del
Poble que a dita Imatge està continuant Persò per major cuito y veneració
de dita Sta. Imatge se delibera en fe r v o ty promesa a Déu Nostre Senyor
y a dita Sta. Imatge de Nostra Senora del Bon Viatge perquè tots los Anys
se fase festa en dita Vila y son terme asilgnant aquella ferse per lo dia dos
del mes de Agost de quiscun any que serà lo endemà de St. Pere y St. Feliu
comensant aquella ferse lo present y corrent any y després succesivament
quiscun any en semblant dia Manant y Volent aquella observe tot lo
Poble y sos successors en la form a referida.(lA5) Hurtebise ho explicà així:
Entre el Municipi i l'abat se estipulo que el Santo titular seria Sant
Elmo, a pesar de lo cual los regidores deliberaron después que debía
serio la Virgen del Buen Viaje (Nostra Senyora del Bon Viatge), lo que
motivó reclamaciones del Monasterio, conviniéndose alfin, en 1726, que
se pusiese la imagen de la Virgen en un nicho correspondiente al
camarín, y encima la de San Elmo, con cuyo nombre se titularia la
ermita(U6).
Per tant, des del 1726, la vila començà a tenir dos dies de FM. El dia 1
dedicat a SF i el 2 a Na Sa del Bon Viatge (no a la Mare de Déu dels
Àngels).
1729 (5 agost). Inventari de Sant Elm. Parla de la Capella de NaSa del
Bon Viatge y Sant Elm<147).
1735 (sessió del 31 de juliol). S'acordà: Attenent ésser demà Primer
dia de Agost la festa del gloriós Patró Nostre Sant Feliu y després demà
la festa en la Capella de Sant Elm y Nostra Senyora del Bon Viatge,
l'Ajuntament resol que se solemnitzin dites festivitats(148).
1737 (6 de març). En nom de Nostre Senyor Déu y de la gloriosa y

(143) MA, 1722-1746, P 26.
(144) Baptismes, 6, p 329.
(145) MA, 1722-1746, p 31v. HURTEBISE, 1905, p 100-1 on, equivocadament, diu 1
d'agost, però, segons les meves notes al manuscrit original diu, correctament, segon dia. FONT,
1932.
(146) HURTEBISE, 1905, p 100-1.
(147) MA, 1717-1735, p 99.
(148) MA, 1717-1735, p 243v.
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humil Senyora Verge Maria, Mare Sua, y dels gloriosos Patrons Nostres
Sant Feliu _y Sant Benet...<149>.
1750 (15 desembre). A la casa de la vila es va signar un contracte(150)
entre l'abat Josep Tost (1749-1753), els regidors i el daurador Ambròs
Columbrat o Colobran per a daurar el retaule de l'altar major de la
parròquia; 2.415 lliures fou el total pagat(151). L'obra s'havia de començar
immediatament després de la Pasqua de Resurrecció de 1751 i havia de
ser acabada el primer de març de 1757. El contracte — que és transcrit a
l'apèndix— esmenta les 12 històries del retaule, el peu de pedra, el
cambril de Nostra Senyora dels Àngels i altres detalls que corresponen al
retaule fet per Domènec Rovira el Major; per tant, dono per segur que no
havia sofert canvis; en tot cas, de poca consideració.
Dues coses, però, havien canviat: ara no diu pastera sinó cambril i, en
comptes de Na Sa, esmenta Na Sa dels Àngels. Per això, l'inici de la
devoció a l'actual patrona de la ciutat i de la parròquia, cal situar-lo devers
la meitat del segle XVIII.
En els mateixos comptes —junt amb el daurat del retaule— anaven
incloses les obres següents: sagrari, balaustrada, enllosat del presbiteri,
pedres de les tres sepultures, porta de Sant Pere i altres de menor
importància, de les quals parlaré tot seguit052).
1752 (23 gener). Contracte entre els regidors i col·lectors de l'església
parroquial i Bernat Blanxart, escultor d'Arenys de Mar, per a construir el
sagrari de l'altar major053). En aquest mateix contracte hi anaven inclosos

(149) MA, 1722-1746, p 348v.
(150) MA, 1747-1751, p 486 ss.
(151) Segons HURTEBISE, 1905, p 94-2, TORRENT, 1973 i el rebut transcrit a continuació:
Pagat al Sr. Ambròs Columbrat y Sr. Pau Figueras, doradors, per lo ajust se los féu de dorar
lo retaula major y altres adornos, com consta de àpoca en poder del Rt. Joseph Sala, notari
de la present vila, n° 1, 2.415 lliures (PATXOT, 1751-1754). Segons MASSOT, p 380, costà
2.400 lliures. Segons el contracte, n'havia de costar 2.450. Els totals són diferents, no perquè
els autors s'haguessin equivocat, sinó perquè les quantitats poden agrupar-se de diferents
maneres. Per a més informació, vegeu, ultra les referències esmentades, els Comptes de la hobra
de la Iglésia Parroquial de SFG (AHMSF sec XVII, núm 2), transcrits, en bona part a
TORRENT, 1973.
(152) El contracte és a l'apèndix.
(153) Bé que no em proposo escatir la qüestió dels comptes, serà bo recordar —per un
costat— el que diu MASSOT, 1971, p 380; però també —per l'altre— el que va comentar
TORRENT, 1973: Referent al "quart", que era el dret que els pescadors pagaven al monestir
pel peix que agafaven els dies de festa, tinguem en compte que, segons establert, havia
d'aplicar-se a l'església i a la sacristía; aquest impost, el més impopular de tots, fou la causa
de fortes topades entre l'abat i la vila, solidaritzada amb els pescadors. Notem que l'abaciologi
inclou el quart en l'aportació del monestir a les obres; d'altra banda, com veurem tot seguit, la
meitat d'aquell impost fou tornat als abats Tost i Casanovas. I les següents àpoques: Pagadas
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els detalls següents: el tron de dins del sagrari per posar la custòdia(154), 2
angelets(155) un Sagrat Cor de Jesús i 2 rams de flors per dalt de l'altar.
Dispuso también la hermosa balaustrada o barandilla y el enlosado
del presbiterio, de màrmol, que hizo trabajary venir de Gènova junto con
la piedras de las tres sepulturas, para las cuales dio de su depósito 103
libras, 15 sueldos. Hizo también la puerta de San Pedro, en la entrada de
la sacristía que antes estaba en el presbiterio "(156).
També llavors es va modificar l'aspecte de la pastera o cambril de
Nostra Senyora: s'hi van posar 4 palmatòries i un "balcó"(157), sens dubte
de cara a l'interior de l'església(158). Fou oberta la porta de Sant Pere,
servint-se de pólvora(159), — cosa que em sembla una mica irresponsa
ble— coneixem altres detalls de la custòdia vella i del marc de l'altar
major(160).

al litre. Sr. Abat fr. Joseph Tost per lo tocant a dos anys que li corresponia de la mitat del
arrendament del Quart, pues la altra mitat tenian cedit a favor de la obra, y són per los anys
1751 y 1752, consta del r° n° 11... 183 lliures 15 sous. Pagadas al litre. Sr. Abat fra Barnat
Casanobas per los dos anys del arrendament del Quart, que són los últims de 1753 y 1754,
consta de r° n° 29... 183 lliures 15 sous (PATXOT, 1751-1754).
(154) Pagadas a Bernat Blanxer, escultor de Arenys, per lo ajust se liféu del Sacrari y altres
menutèncias, com consta de dos recibos n°3112 lliures. Pagat a Francisco Martorell, argenter
de Barcelona, per lo suport de la Custòdia de plata sobredorada ha fe t per lo Secrari de la
Iglésia Parroquial, com consta de r° n° 15 488 lliures 2 sous" (PATXOT, 1751-1754).
(155) Pagades a Agustí Busquets, dorador, per lo ajust se li ha fe t de dorar los dos àngels
se han posat al Sacrari, consta de r° n° 30, 25 lliures. Pagades a Joseph Burnoya, escultor de
Gerona, per los dos àngels ha fe t per posar debant lo Secrari, r° n° 32 30 lliures (PATXOT,
1751-1754).
(156) MASSOT, 1971, p 380. HURTEBISE, 1906, p 94-2. Pagadas a Joseph Cortada,
fuster, per lo treball se ha considerat deferlo anar a Gènova per treballar a acert la balustrada
de pedra marbra, consta de resibo n° 6, 56 lliures 5 sous. Pagadas a Marturià Juyera y altres
per un compte de jornals de mestre y manobras que han fe t en posar la balustrada, enrejolar
lo presbiteri y mudar la porta de la sacristía, consta de rec°n° 21... 34 lliures. Pagadas al patró
Thomàs Feliu las matexas que ell havia pagat en Gènoba per lo ajust de la balustrada y demés
gastos se oferiran, consta de rec° n° 23... 457 lliures 15 sous (PATXOT, 1751-1754).
(157) Pagadas al Sr. Ramon Oms, de Barcelona, per les quatre palmatòrias del camaril de
NaSra. que ha fet... 4 lliures 10 sous. Pagadas a Policarpio Deob, manà de Barcelona, per lo
ajust se li féu del balcó del camaril de N aSra. consta de r°n° 19... 16 lliures 13 sous (PATXOT,
1751-1754).
(158) La finestra, de ferro, que donava a l'exterior, fou oberta el 1854, com es veurà.
(159) Pagadas a Josep Massanes, fuster, per lo treball de compòndrer la porta de la
sacristía, acentrar la balustrada y fe r la gàbia de espolsar la Iglésia, consta de r° n° 12... 7
lliures 1 sou.— Pagadas a Domingo Llambí per 6 lliures 6 onces (?) pólvora que se li
prengueren per obrir la porta de la sacristía, consta de r° n° 22... 2 lliures 18 sous 6. Vegeu,
també una àpoca de la nota núm 156.
(160) Pagadas al Sr. Anselmo Torres per lo suport de la caxeta de plata dels Sts. Olis que
se ha fe t fe r a descàrrech del valor de la custòdia vella, consta de r°n°27... 32 lliures 7 sous
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Per últim, Hurtebise comentà: Guiados por el mal gusto de la época,
destruyeron la custodia procesional gòtica y su plata se empleó en hacer
una crismera y otros objetos para la sacristia(l(>ï).
1753-1757. Ramon Ponach, predicador, fou l'autor de la Novenail62)
que conté el dibuix més antic que fins ara he trobat de Nostra Senyora dels
Àngels, Maria Santíssima de SFG. Ponach fou predicador major de SFG
i monjo del mateix monestir durant 12 anys(163).
1806. A Sant Feliu casaven en llocs diversos. També en la capella del
Cameril de Nostra Senyora dels Àngels. Hom pujava per un costat
mitjançant una escala de fusta i baixava per l'altre(164).
1808. Villanueva: Vese la imagen del santo [Fèlix] en el segundo
cuerpo del altar mayor [retaule], ocupando el primero la de Nuestra
Senora de los Àngeles. El altar [retaule] es de mal gusto, comenzado a
trabajar en 1657por Domingo Rovira[...] Parece mucho peor, viéndose
en las capillas colaterales los altares de San Benito con una muy buena
estatua del Santo Patriarca{l65)y el de la Santa Cruz, y algunos otros de
muy buenas form as{l66). No queda memòria de la dedicación o dedicaciones de esta iglesia: actualmente se celebra esta fiesta en la dominica
cuarta de setiembre. Si el retaule era el fet per Domènech Rovira el Major
— com diu Villanueva— la imatge de Sant Feliu no era al segon pedestal,
sinó al tercer i NaSa dels Àngels era al segon, no al primer, puix en aquest
hi havia el sagrari.
Villanueva també diu — dada curiosa— que llavors (1808) no quedava
memòria de la dedicació o dedicacions de l'església parroquial.
1808 (maig). Hem vist que per l'abril del 1621 el monestir havia rebut
la relíquia de Sant Feliu. Aquesta relíquia se quemó con otras en una
noche del mes de Mayo de 1808, en que se reduxo a cenizas la escalera de
madera para subir al camaril de Nuestra Senora de los Àngeles, y un

6.— Pagadas a Isidro Blanch per lo treball de anar ab son llagut exprés a cercar la custòdia,
consta de r°n° 28... 8 lliures.— Pagades a Francisco Marsal, de ordre del Sr. Abat, a compte
de les sobres de la custòdia vella, per haber netejat la plata de la sacristia a tres anys, consta
der°n°31... 18lliuras.— Pagadas a Joseph Massanes, fuster, per lo ajust se ha fet defe r lo march
del altar major, consta de r° n° 26... 7 lliures (PATXOT, 1751-1754).
(161) HURTEBISE, 1905, p 94-2.
(162) ESTEVA, 1969.
(163) ZARAGOZA, 1979.
(164) ESTEVA, "Àncora", 2-V-1974. Desposoris 4, p 269.
(165) El Sant Benet que Martinell, 1933, atribuí a Domènec Rovira el Major (fig 24).
(166) VILLANUEVA, 1808, esmentat per TORRENT, "Àncora", 25-V -1961, referit a l'altar
major.
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armario (donde se guardaban aquellas Reliquias) que estaba al pie de
dicha escalera(167\
1835. Expulsió dels benedictins(168).
1839 (sessió del 30 juliol)... ser el dia primero del próximo agosto la
fiesta del Patrono de esta villa y el día siguiente, viernes, la de la Virgen
del Buen Viaje, que aún continúa la fiesta mayor acordaran que la propera
sessió se celebrés el dia 3. Prova que la festa major durava dos dies(169).
1854. Se ha ensanchado por detràs del altar mayor de la iglesia
parroquial, el camaril de la imagen de Nuestra Senora de los Angeles(110).
Fou aleshores quan hom arrencà el plafó central de l'absis que, per
l'interior de l'església arribava fins més amunt de l'inici dels nervis gòtics
que sostenen la volta. Barbaritat arquitectònica difícil de comprendre
perquè amenaçava la seguretat de l'església. El plafó fou refet durant la
restauració del 1966.
El mateix 1854 fou pintat con esmero el presbiteri.
1855 (18-20 m aig). D eclaració dogm àtica de la Im m aculada
Concepció a l'església parroquial. La imagen de Nuestra Sra. de los
Àngeles fu e transformada en Purísima cuyo ademàn és muy diferente.
Corrió la voz que tal reforma provino de no haberse querido prestar a la
parròquia la imagen de la virgen de la Concepción que se venera en la
iglesia de San Juan de esta villa{lll).
1869. Segons Ernest Zaragoza, l'altar major [retaule] fo u destruït no a
la revolució de 1835 [com opinà Llambert Font] sinó a la de 1869{ll2).
1873. L'alcalde popular Pere Caimó convertí l'església parroquial en
caserna dels voluntaris de la República. Llavors sembla que foren destruïts
el retaule i l'altar.
1874. Segons Ernest Vidal, quan l'any anterior Caimó convertí la
parroquial en caserna, se quitaron y destrozaron sus púlpitos, se destruyeron y quemaron todos sus altares, com ja he dit(173).
En realitat, la destrucció no fou total; per a comprendre-ho, n'hi ha
prou en mirar — a l'inventari— les imatges que encara avui es conserven.
1878 (1 de setembre). A la capella pública de Sant Joan Baptista —

(167) ACA, MH, núm 1718, p 20. L'escala era, segurament, la que havia fet Llavina, gendre
del nostre gran escultor Domènec Rovira el Major, com ja he dit.
(168) HURTEBISE, 1905, pp 166-170.
(169) MA, 1837-1839, p 64.
(170) SALA, 1985, p 112, núm 289.
(171) SALA, 1985, p 116, núm 311.
(172) ZARAGOZA, 1988.
(173) CLARA-JIMÉNEZ, 1975, p 124.
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llavors habilitada per a parroquial— el rector Joan de la Creu Geonès
beneí la campana novament refosa per a la capella de Sant Elm. Esculpides
hi havia la Santa Cruz y las imàgenes de N. Sra. de los Àngeles, o de Buen
Viaje, la de San Féliz y la de San Telmo{X1Ay
1878 (6 octubre). Amb la restauració monàrquica (desembre del
1874) l'església parroquial, en estat deplorable, fo u recuperada pel
rector, "recomposta" el 1878, beneïda i reconciliada pel senyor bisbe i,
l'any següent, muntat l'altar major, [retaule] d'estil gòtic i de form es
senzilles i atrevides{X15).
Potser fou en aquest temps quan es va construir l'altar de la fig 1 —
amb el peu central autèntic— i el retaule de la fig 15.
1906. Barraquer, nascut el 1839 a SFG, referint-se al retaule de
Domènec Rovira, manifestà que quan escrivia (1897) el retaule ja no hi
era, però entre que l'havia vist quan era petit i el que li contaren persones
majors, podia descriure'l: Formàbanlo [l'altar/retaule] tres ordenes de
nichos separados por columnas historiadas, cornisas y plafones de
magníficos bajos relieves, todo adornado y dorado, llegando del suelo al
techo. El prim er orden guardaba el sagrario en el centro, con los
copatrones de la villa San Roque y San Sebastiàn en sus lados; el 2°, la
titular Virgen de los Àngeles con San Juan y Santa Eulalia a sus
costados; el 3° el otro titular San Félix africano, màrtir de Gerona..., con
San Antonio y otro santo que olvidé, y en el superior remate la Santísima
Trinidad{ll6).
Es molt difícil saber si el retaule descrit per Barraquer era el que havia
fet Domènec Rovira. Coincideixen la situació del sagrari, de Nostra
Senyora (ara sí que era la dels Àngels) i de Sant Fèlix; també quan parla
dels baixos relleus, però res més. Ni les històries de la passió de Crist, ni
els misteris de Nostra Senyora, ni els de Sant Feliu, no són esmentats per
Barraquer. Aventuro una hipòtesi: el retaule de Rovira, ^fou destruït el
1873-1874 i refet devers el 1878? Del mateix Barraquer (1915) són les
següents paraules: sin duda los retablos antiguos fueron destruídos
algunos en otras revoluciones posteriores al 1835.
1929. Una innovació ben agradosa trobem en aquesta segona època
de la capella [1723] i és el patronatge de la Verge dels Àngels, titular
ensems de la parroquial, sota la invocació de la Mare de Déu del Bon
Viatge. En tot temps els cristians han tingut una devoció filial envers la
Mare de Déu i és una nota peculiar de la nostra terra veure coronats els
(174) Baptismes, 24, pp 549-550. Vegeu la fig 17.
(175) Vegeu el resum a ESTEVA, 1989. També Baptismes, 24, p 563, data 12-X-1878.
(176) BARRAQUER, 1906, p 179; referència de TORRENT, "Àncora", 31-VIII-1961.
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Fig 15. Conjunt d'altar i retaule fet devers 1878, puix durant la Setmana Tràgica no sembla
pas que passés res a la parroquial. La fotografia probablement fou obtinguda entre 1931 (quan
les parets foren arrebossades i cobertes d'una capa d'estuc) i 1936 (quan l'altar i el retaule foren
destrossats i les parts combustibles cremades).— Al retaule hi havia les imatges següents: Sant
Feliu a la part més alta. Al centre, a la part preferent, la Verge dels Àngels dintre del cambril.
A baix, la Immaculada al mig i, si no ho veig malament, Sant Roc a la dreta i Sant Sebastià a
l'esquerra. Fotografia de l'Arxiu Güitó ara Espuna.

cimals de nostres muntanyes amb santuaris o capelles dedicats a Maria.
Segurament que en veure's privats els devots de l'ermita d'aquella mai
prou estimada relíquia del Sant Drap, que per tants anys estigué a la
capella de Sant Elm, cercaren un consol, un refugi, una esperança i el
trobaren en la Mare, Mare de Déu i Mare nostra, i aquelles ànimes
corpreses per l'esglai que produeix veure la mar enfurida des d'aquells
163

54

EL RETAULE DE DOMÈNEC ROVIRA (1657-1678)

penyals, es degueren recordar dels que naveguen per la mar d'aigua
blava i per la mar de la vida i degueren posar a la Verge dels Àngels sota
aquella invocació del Bon Viatge, perquè ella ens enviés els seus servidors
angèlics que ens acompanyessin als viatges d'aquest món. (FONT, 1929,
P 7 i y i77).
1929 (17 juliol)... se acuerda... que en la noche del mismo diaprimero
de Agosto se dispare un castillo defuegos artificiales(17S>.
1930 i 1931. Segons els Programes de Festes dels dos extraordinaris
de Festa Major de "La Costa Brava", dirigida per Llambert Font, Sant
Feliu era el Patró de la Parròquia i Nostra Senyora dels Àngels, Titular de
la Parròquia. Del 1932 al 1935 no en diu res. Li havien fet alguna
objecció?
RESUMS I CONCLUSIONS

Quatre són els resums/conclusions d'aquesta part del treball. En el
primer recullo, per ordre cronològic, les notícies que serviran pels quatre.
SANT ELM, NOSTRA SENYORA DEL BON VIATGE I NOSTRA SENYORA DELS ÀNGELS

1600. Es feia un sol dia de Festa Major, el primer d'agost, en honor del
Patró de la vila, que també ho era de la parròquia: Sant Feliu. Sant Benet,
en temps dels benedictins, era el Pare de la parròquia.
1682. La capella de Sant Elm fou reconciliada.
1696. Els francesos destruïren la fortificació i la capella de Sant Elm.
1703. La FM continuava essent d'un sol dia, el primer d'agost, festivitat
de Sant Feliu.
1723. Fou reedificada la capella de Sant Elm; l'escut que hi ha sobre la
porta d'entrada duu la data esmentada.
1725. La FM continuava igual: només el primer dia d'agost, festivitat
de Sant Feliu.
1726. La imatge de Nostra Senyora del Bon Viatge era col·locada a la
capella de Sant Elm. Donada la gran devoció que el poble li professava,
l'ajuntament féu un vot: cada any, el dia 2 d'agost (desprès del dia dedicat
al Patró, llavors Sant Pere i Sant Feliu) la vila celebraria un segon dia de
festa, dedicat a Nostra Senyora del Bon Viatge. La FM havia passat de
tenir un dia de durada, a tenir-ne dos.
Després d'un fet pintoresc, el municipi i l'abat acordaren que el titular
de la capella seria Sant Elm que, a l'altar, estaria col.locat a la part alta del

(177) FONT, 1929, p 71.
(178) MA, 1927-1929, p 195v.
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retaule, mentre que NaSa del Bon Viatge ocuparia el lloc principal, això
és, el cambril.
1729. Inventari de Sant Elm. Esmenta Nostra Senyora del Bon Viatge
i Sant Elm.
1735. El municipi confirmà el vot del 1726 i acordà que essent
l'endemà el primer d'agost, la festa del gloriós Patró nostre Sant Feliu, y
després demà la festa en la capella de Sant Elm y Nostra Senyora del Bon
Viatge, que es commemoressin ambdues festivitats; això és, que hi
haguessin dos dies de festa. Sembla que la festivitat religiosa del dia 1 era
a la parroquial i la del dia 2, a Sant Elm; almenys així ho entenc, però és
una dada que caldrà confirmar.
1749 (29 maig). Escrit del bisbe de Girona en el qual es parla de la
Capilla de San Telmo y N a Sa del Buen Viaje{m).
1750. És la primera vegada que trobo esmentada Nostra Senyora dels
Àngels. Quan el 1657, Domènec Rovira signà el contracte per a fer el
retaule, a la pastera havia d'haver-hi Na Sa. Ara, 93 anys després,
Columbrat daurà Na Sa dels Àngels. Probablement era la mateixa escultu
ra, que tenia el mateix nom, bé que amb la invocació dels Àngels. Així la
celebració seria a la parroquial; no a Sant Elm. Uns anys després, però,
encara en alguns documents seguiren anomenant-la Nostra Senyora (veg
la nota 157).
1753-1757. Ramon Ponach publicà la imatge guixolenca més antiga
que conec de Na Sa dels Àngels (fig 16).
1808. Es curiosa aquesta informació de Villanueva: No queda memò
ria de la dedicación o dedicaciones de esta iglesia: actualmente se
celebra esta fiesta en la dominica cuarta de setiembre (recordi's que
l'obra de Villanueva fou impresa el 1851, però escrita abans del 1808).
1835. Expulsió dels benedictins.
1839 (sessió del 30 juliol). El municipi, seguí amb la tradició: ser el
día primero del próximo agosto la fiesta del Patrono de esta villa y el día
siguiente viernes, la de la Virgen del Buen Viaje, que aún continua la
fiesta mayor, acordà que la propera sessió se celebrés el dia 3; prova que
la FM durava dos dies. Bé que els monjos tenien Nostra Senyora dels
Àngels a l'altar de la parròquia, la vila seguia invocant, a Sant Elm, la
Verge del Bon Viatge.
1855 (18-20 m aig). D eclaració dogm àtica de la Im m aculada
Concepció a l'església parroquial. La imagen de Nuestra Sra. de los
Àngeles fu e transformada en Purísima cuyo ademàn es muy diferente.

(179) MA, 1747-1751, p 413.
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Corrió la voz que tal reforma
provino de no haberse querido
prestar a la parròquia la imagen
de la virgen de la Concepción que
se venera en la iglesia de San
Juan de esta villa. Era ecònom
Gaietà Geonès, que més tard fou
rector(180).
1878 (1 de setembre). A la
capella pública de Sant Joan
— lla v o rs h a b ilita d a per a
parroquial— el rector Joan de la
Creu Geonès beneí la campana per
a la capella de Sant Elm. Hi eren
esculpides la Santa Cruz y las
imàgenens de N. Sra. de los AngeFig 16. Nostra Senyora dels Àngels, Maria
les, o de Buen Viaje, la de San
Santíssima, segons el dibuix publicat per
Ramon Ponach, monjo i predicador del
Félix _y la de San Telmo(m\ És la
monestir guixolenc. Relacionada amb la
referència més antiga que tinc
nostra ciutat, és la imatge més antiga que fins
d'aquest embolic.
avui conec: probablement fou dibuixada
Im ag in o — no sé si v e ri
devers la segona meitat del segle XVIII.
tablement fou així— que mossèn
Geonès es va trobar amb Na Sa
dels Àngels al lloc preferent del retaule major de la parroquial i que molts
guixolencs n'eren ferms devots; que el segon dia de la FM era Na Sa del
Bon Viatge, festivitat que se celebrava a Sant Elm i que també tenia els
seus devots, especialment entre els regidors. La intenció era bona:
unificaria les dues verges. Així la festivitat religiosa es faria totalment a la
parroquial. I de dues invocacions en va fer una. Però ens va deixar el
problema. Com acceptar que la imatge de Na Sa dels Àngels era la mateixa
que la del Bon Viatge, si les representacions eren diferents?
1896. Trobo que la FM durava ja tres dies.
1897. Barraquer va descriure el retaule major. Llavors la parroquial
tenia patró (Sant Feliu, titular), patrona (Verge dels Àngels, titular) i dos
copatrons (Sant Roc i Sant Sebastià). És molta la diferència amb la
informació que Villanueva (1808) ens va deixar!
1904. La FM durava quatre dies.
1929. Una innovació ben agradosa trobem en aquesta segona època
(180) ESTEVA, 1984, p 175.
(181) Baptismes, 24, pp 549-550.
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Fig 17. Reproducció parcial de la plana 550 del llibre 24 de baptismes. Transcripció: ademàs
estan esculpidas en la misma [campana de Sant Elm] la Santa Cruz y las Ymagenes de N. Sra
de los Àngeles, ó de buen viage— la de San Félixy la de San Telmo. Han asistido como Padrinos
el Dr. D. Eliseo Forest y Cardona, Alcalde de esta Villa y Da Emilia Pla y Remus soltera,
naturales y vecinos de esta misma. Juan de la Cruz Geonés C. Pàrroco. Es el primer text on he
trobat que Na Sa dels Àngels o del Bon Viatge són presentades com si fossin una sola advocació.

de la capella [1723-1726] i és el patronatge de la Verge dels Àngels,
titular ensems de la parroquial sota la invocació de la Mare de Déu del
Bon Viatge. I, més endavant: degueren posar a la Verge dels Àngels sota
aquella invocació del Bon Viatge, perquè ella ens enviés els seus servidors
angèlics que ens acompanyessin als viatges d'aquest món. L'autor redactà
el text, possiblement perquè coneixia el de 1878. ^Com donar una sortida
correcta a aquest embolic?
LA DEVOCIÓ A LA MARE DE DÉU DELS ÀNGELS

Com s'ha vist, la primera vegada que he trobat esmentada la Mare de
Déu dels Àngels és en una referència del 1750.
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Per tal de comprovar si localitzava alguna referència més reculada, he
fet una estadística dels sants que posaren a les embarcacions (barques,
llaguts, vaixells de guerra i comercials...) i a les campanes, quan eren
beneïdes. Per ordre alfabètic, aquest són els resultats:
Amanç 1 vegada, Anselm 1, Antoni 2, Antoni de Pàdua 13, Bartomeu
1, Benet 2, Bonaventura 4, Daniel 1, Fabià 2, Felip 1, Feliu 5, Francesc 4,
Garau 1, Jeroni 1, Jesús 1, Joan 4, Josep 6, Maria 1, Miquel 1, Nostra
Senyora 6, Na Sa de l'Esperança 2, Na Sa de Montserrat 1, Na Sa del Pilar 2,
Na Sa del Roser 11, Rafael 1, Sebastià 3 i Simó 2. Dades procedents dels
volums 4 a 7 de baptismes, 1644 a 1746.
Destaquen: Sant Antoni de Pàdua 13, Na Sa del Roser 11, Nostra
Senyora 6, Sant Josep 6, Sant Feliu 5.
Ni una sola vegada no he trobat la Mare de Déu dels Àngels. En canvi,
sí que hi he trobat la Mare de Déu o Nostra Sa de l’Esperança, de
Montserrat, del Pilar i del Roseríl82).
DIES DE FESTA MAJOR

Com pot comprovar-se a les notícies del primer resum, a la nostra vila
antigament es feia un sol dia de Festa Major: era el primer d'agost, dedicat
al patró Sant Feliu (fins el 1725)(183). Després (entre 1726 i 1839) foren
dos dies: el primer d'agost dedicat a Sant Feliu i el segon, a Nostra
Senyora (des del 1750, a NaSa dels Àngels); les funcions religioses
sembla que es celebraven a la parroquial i a l'ermita de Sant Elm,
respectivament. Des del 1896, els dies de FM foren tres: els dos primers
(1 i 2 d'agost) dedicats als mateixos sants i les funcions religioses
centralitzades a la parroquial; el tercer era una festa totalment mundana.
Des del 1904, la FM durà quatre dies durant els quals només els dos
primers comptaven amb funcions religioses en honor dels mateixos sants.
Interessantíssim, en aquest aspecte, és l'extracte de la sessió municipal
del 26-VII-1910, que reprodueixo a continuació: como aparecen prorrogados en este ano los días de la fiesta mayor al sólo efecto de propaganda
para la atracción de forasteros, se acuerda [...] que transcurridos los
cuatro primeros días de la fiesta mayor que son los que se celebraban los
afíos precedentes, los fabricantes tuviesen abiertos sus establecimientos
para los trabajadores que quieran trabajar con elfin de que la duración

(182) És evident que els resultats més importants els hagués assolit comparant els noms
dels batejats, però no he disposat del temps necessari per a fer-ho.
(183) Les dates que dono són les que he trobat; evidentment investigacions futures
podran afinar-les més.
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extraordinaria de la fiesta en este ano no venga a ser en perjuicio de la
clase obrera que ha de vivir del producto de su jornal(lM).
CANVIS EN EL RETAULE MAJOR

1657. Retaule de Domènec Rovira. La distribució era: Primer pedestal:
el sagrari al centre i, als costats, 4 històries de la passió de Crist, dues a
cada banda, fetes en baix relleu. Segon pedestal: NaSa ”de bulto" al centre
i, a cada costat, dues històries de NaSa, sobre superfície llisa. Tercer
pedestal: a cada costat, dos misteris de la vida de Sant Feliu, sobre
superfície llisa. El contracte no diu quina imatge hi havia al centre. Seria
la taula de Mates — amb la imatge de Sant Feliu— documentada el 1424
(?), 1453 i 1602 ?
1750. Contracte amb Colubran. Es daurà el sagrari, les dotze històries,
les columnes, el cambril de NaSa dels Àngels i la imatge de Sant Esteve.
Sembla que en el retaule no hi hagué cap canvi important. Remarco, però,
la presència de la imatge de Sant Esteve, no esmentada fins ara. El
document no diu si era una escultura o una pintura; en el darrer cas,
l'estructura del retaule degué quedar alterada parcialment.
1752. Contracte amb l'escultor Blanxart. Construí un nou sagrari,
modificà l'aspecte de la pastera de NaSa dels Àngels i realitzà altres
reformes menors.
En conjunt, el retaule del 1657 s'havia conservat força bé.
1808-1851. Villanueva no donà cap dada interessant del retaule;
segons ell, fou començat per Domènec Rovira i el considerà de mal gusto.
1897.
Barraquer havia nascut a SFG el 1839, de jove deixà la seva vila
natal i tornà el 21-VII-1897 per tal de redactar les notícies que sortiren
impreses el 1906.
Segons aquest il.lustre guixolenc, el retaule anterior, hoy (ano 1897) no
existe [...] pero lo reconstruyo perfectam ente en mi imaginación.
Formàbanlo tres ordenes de nichos separados por columnas historiadas,
cornisas y plafones de magníficos bajos relieves, todo adornado y dorado,
llegando del suelo al techo. El primer orden guardaba el sagrario en el
centro, con los copatrones de la villa San Roque y San Sebastiàn en sus
lados; el 2° la titular Virgen de los Àngeles con San Juan y Santa Eulalia a
sus costados; el 3° el otro titular San Félix africano [...] con San Antonio y
otro santo que olvidé, y en el superior remate la Santíssima Trinidad.
Sabem que el sagrari no era l'original de Domènec Rovira; era el de
Blanxart (1752). La Verge dels Àngels i Sant Feliu eren els mateixos

(184) MA, 1909-1910, p 132v.
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sants i, potser, les mateixes imatges (acceptant NaSa = NaSa dels Àngels).
Tots els sants laterals eren canviats. No s'esmenta cap de les dotze
històries, ni el Sant Esteve del 1750. Per tant, a la segona meitat del segle
XIX ben poca cosa quedava del retaule fet per Rovira.
Altrament, el 1897 aquest retaule tan canviat ja no existia [hoy (ano
1897) no existe, va escriure Barraquer]; probablement fou destruït el
1873-1874, quan Caimó convertí la parròquia en caserna.
1877-1878. Fou inaugurat un nou altar/retaule, car en aquesta data
l'església parroquial fou beneïda i reconciliada pel senyor Bisbe, i l'any
següent muntat l'altar major [altar/retaule] d'estil gòtic i de form es
senzilles i atrevides. Crec que era el de la fig 15 que molts — entre ells jo
mateix— vam veure de petits, altar/retaule que fou destruït i cremat el
1936(184a).
SEGONA PART
ELS ROVIRA (SEGLE XVII)
GENEALOGIA

Els llibres parroquials de Sant Feliu de Guíxols contenen nombroses
dades sobre la família Rovira. El matrimoni més reculat que interessa és
el que formaven Ponç Rovira i la seva esposa Caterina. Desconec la data
del seu baptisme respectiu i el de llur casament. Consta, en canvi, que
Ponç era barriler; també l'he trobat padrí en els baptismes dels seus néts
Anna (1626)(185) i Domènec el M enor (1636).
El matrimoni tingué, almenys deu fills:
Antoni. Batejat el 1596(186), morí abans dels 3 anys. Així ho fa pensar
el fet que el 1599 fos batejat, amb el mateix nom, un altre fill del
matrimoni.
Antoni. Batejat el 1599(187), fou pintor de cert renom. En tornaré a
parlar quan estudii amb detenció els Rovira artistes.

(184a) Per a més detalls dels últims retaules, vegeu ESTEVA, 1989.
(185) A 7 de juliol 1626 fonch batejada Anna, Elisabet, Maria, filla de Jacint Rovira,
barriler, y de Margarida, muller sua. Padrins, Ponç Rovira, barriler, y Elisabet Mont, donzella
(Baptismes, 3, p 21v).
(186) Vuy a 22 de setembre 1596, fo u batejat Antoni, Rafel, Mateu, fill de Ronç Rovira,
barriler, y de Caterina, sa muller. Fonc padrí m° [mossèn] Rafel Coll; padrina Elionor Riera,
viuda (Baptismes, 2, p 32v).
(187) A 5 de gener 1599fonc batejat Toni, Jeroni, fill de Ponç Rovira y de sa legítima muller.
Foren padrins Antoni Cols y la padrina la Sra Axades, muller de maAntoni Axadas. Ministra
fray Domènech (Baptismes, 2, p 42).
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Fig 18. Partida de baptisme d'Antoni Rovira. Transcripció: 1599. A.5. de janer 1599fonc
batejat Toni Jeroni, fill de Pons Rovira / y de sa llegítima muller. Foren padrins Antoni Cols /
y la padrina la SaAxadas, muller de m° Antoni Axadas / Ministra fray Domènech.

Tomàs. Fou batejat el 1601(188).
Anna. Batejada el 1603(189), morí el 1639(190).
Caterina. Batejada el 1608. Bessona amb el que fou gran escultor
Domènec Rovira el Major. Vegeu la seva partida de baptisme i la seva
transcripció a la fig 19(191).
Domènec Rovira el Major. Bessó amb Caterina, fou batejat — com
ella— el 1608. Treballà d'escultor i arribà a ser un dels artistes més
prestigiosos de Catalunya (fig 19). Tornaré a parlar-ne amb tot detall*192).
Salvador. Batejat el 1611(193).
Joan. Batejat el 1615(194).
Jeroni. El 1626 casà amb Anna Agostina. Fou el pare de Domènec
Rovira el M e n o r.
(188) A 18-VI1-1601 fonch batejat per mi, Monserrat Bassa prevere, Tomàs, Antoni, Jeroni,
fill de Ponç Rovira y de Caterina muller sua. Foren padrins m° Tomàs Bosch y padrina la Sra
Margarida Alberti, muller del Sor Pere Alberti (Baptismes 2, p 54).
(189) A 11 de novembre 1603, fonc batejada per mi Monserrat Bassa, prevere, Anna,
Margarida, filla de Ponç Rovira y de Caterina, muller sua. Foren padrins m° Martorell,
apotecari, y padrina la Sra. Anna Cabanyes, donzella (Baptismes, 2, p 63).
(190) 25-XI-1639. Enterramos Anna Rovira (Òbits, 2, p 108).
(191) Per a Caterina i el seu germà bessó (Baptismes, 2, p 77v).
(192) Ràfols l’anomena Domènec Rovira I per diferenciar-lo del seu nebot, que designa
Domènec Rovira II; la GEC segueix igual criteri. Triadó, 1984, els designa Domènec Rovira,
el Major i Domènec Rovira, el Jove. Zaragoza, 1989, diu: "no cal nomenar Domènec Rovira I
i a Domènec Rovira IIper no confondre oncle i nebot, perquè l'oncle es deia Pau Domènec i el
nebot només Domènec". Grau, 1991, amb encert, fa notar: "tot i que es batejà amb el nom de Pau
Domènec, empra únicament el segon nom, i per això, per diferenciar-se del seu nebot,
s'acompanya del qualificatiu el "major". Considero que els noms més indicats són Domènec
Rovira, el Major i Domènec Rovira, el Menor, com consta en el contracte del 1671, Grau, p 69,
ratlla 3, i com va escriure Triadó, p 63- 2, potser per casualitat.
(193) A 6 de juliol 1611 fou batejat Salvador, Miquel, Joan, Francesc, fill de Ponç Rovira
y de Caterina, muller de aquell. Padrins Salvador Blanch, menor, y la Sra Maria Coll, viuda.
Per mi Joan Darder, prevere y curat (Baptismes, 2, p 90v).
(194) A 20 de octubre 1615fonch batejat Joan, Francesc, Thomàs, Rafel, fill de Ponç Rovira
y de Catherina, muller de aquell. Padrins Joan Solivera y la Sra. Anna Bosch, muller de m°
Thomàs Bosch. Per mi Jaume Darder, prevere y curat (Baptismes, 2, p 1lOv).
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Fig 19. Partida de baptisme dels germans bessons Caterina i Pau Domènec Rovira.
Transcripció:filla de/P ons Rovira /Bessons /fill de Pons/Rovira./A vinty nou de Abril [ 1608],
die de Sant Pere Màrtir, fonch batejada / per mi Monserrat Bassa, prevere, Catherina Lluïsa,
filla de Pons Rovira, /barriler, y de Catherina, muller sua. Fonch padrí Joan Bosch, fill d e /d e
mossèn Joan Bosch, mercader, y padrina la senyora Anna Bosch, filla de/mossèn Damià Bosch,
mercader.
Lo mateix dia, ço és a 29 de abril, dia del susdit Sant Pere M àrtyr/fonch batejat, per mi
Montserrat Bassa, prevere, Pau Domingo, fill de / Pons Rovira y de Catherina, muller sua.
Fonch padrí lo senyor Pau / Campmany y padrina la senyora Catherina Mateua, donzella.

Jacinte. El 1624 s'havia casat amb Margarida Pomareda, v iuda(195).
Almenys tingueren una filla, Anna, batejada el 1626(196); el seu avi Ponç
fou testimoni en el bateig. El 1657 avalà el seu germà Domènec el Major
en el contracte del retaule guixolenc.
No he trobat les partides de baptisme dels dos darrers, probablement
perquè eren en els fulls "consumits" del llibre.
Dels fills de Ponç Rovira, interessa estudiar la descendència de Jeroni,
perquè un fill seu — Domènec Rovira el Menor— fou un gran escultor,
digne de ser estudiat.
Jeroni Rovira, com s'ha vist, era fill de Ponç i de Caterina, ja estudiats;
per tant, germà del pintor Antoni i de l'escultor Domènec Rovira el
Major. Com el seu pare, era barriler. El dia ll-X -1626 es va casar amb
Anna Agostina; el seu germà, el pintor Antoni, fou testimoni del
casament(197). A la partida corresponent es dóna al pintor el tractament de

(195) 28-VII-1624 desposíy donà benedictió ab pare frai Alonço Cano a Jacint Rovira ab
Margarida Pomareda, viuda. Testimonis: Miquel Bassa y Joan Bachó (Baptismes 2, p 194 v).
(196) A 7-VII-1626/ow batejada Anna, Elisabet, Maria, filla de Jacint Rovira, barriler, y
de Margarida, muller sua. Padrins: Ponç Rovira, barriler, yElizabetMont, donzella (Baptismes,
3, p 21v).
(197) A 11 de 8bre 1626 desposí, jo Baltasar Bacó, prevere, y donà benedicció m° Jaume
Darder, company meu ab la cura, a Jeroni Rovira, barriler, y a Anna Agostina, donzella.
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mossèn; això vol dir que Antoni ja tenia una posició econòmica
folgada(198). Jeroni morí el 25-IX-1643(199). La seva muller, en canvi, el
1663 encara vivia, segons consta a la partida de casament del seu fill, de
nom també Jeroni, com veurem.
El matrimoni tingué, almenys, els set fills següents:
Jeroni, de nom com el seu pare, b atejat el 1627(200). M orí
prematurament.
Anna. Batejada el 1630{201). El seu oncle Jacint fou un dels testimonis.
Madrona. Batejada el 1633(202).
Domènec el Menor. Batejat el 1636(203) (fig 20). Nebot del pintor
Antoni i de l'escultor Domènec Rovira el Major. Imatger de renom. En
tornaré a parlar amb detenció.
Jeroni. Fill de Jeroni i germà de l'altre Jeroni, ja difunt, fou batejat el
1638(204). El 1663 es casà amb Marianna Pallicera, donzella; a la partida
corresponent diu que Jeroni, pare, era difunt i la mare, Anna, encara
vivia(205). El matrimoni tingué una filla, Maria, que fou batejada el
1669(206). Marianna Rovira i Pallicera fou enterrada el 19-VI-1671(207). Era
filla única, legítima i natural de Miquel Pallisser, botiguer, i Anna
Pallisser i Veguer. Tenia una casa al carrer Major olim den Salvador; una
peça de terra a la Conca de Pinell; una altra a Cala Padrosa; una botiga,
una terra i una algavira al raval de Tueda(208).

Testimonis m° Antoni Rovira, pintor, habitant en Barcelona, y Miquel Pla, de la vila de Sant
Feliu de Guíxols (Baptismes, 2, p 196).
(198) Mossèn, ara, és el tractament que hom dóna als sacerdots, però en el segle XVII es
donava a les persones dels estaments mitjans.
(199) 25-IX-1643 enterramos a Jerònim Rovira (Òbits, 2, p 123).
(200) A 12-IX-1627 fonc batejat Jeroni, Francesc, Josep, fill de Jeroni Rovira y de Anna,
muller sua. Padrins Francesc Rovira y Anna Agostina, viuda... (Baptimes, 3, p 29v).
(201) A 11-111-1630 fonc batejada Anna, Maria, Beneta, Caterina, filla de Jeroni Rovira y
Anna, muller sua. Foren padrins Jacint Rovira y Anna Bachó.... (Baptimes, 3, p 49v).
(202) A 24-1V-1633. fonc batejada Madrona, Eulàlia, filla de Jeroni Rovira y de Anna,
muller sua (Baptismes, 3, p 69).
(203) Baptismes 3, p 87.
(204) A 17-X I-163%fonc batejat Jeroni, Josep, Ponç, fill de Jeroni Rovira y de Anna, muller
sua. Foren padrins lo Dr. Jeroni Vedruna, ciutadà honrat de Gerona y... Abriga, donzella...
(Baptismes, 3, p 21v).
(205) A 4-1-1663 desposà [...] a Jeroni Rovira, fill de Jeroni Rovira, difunt, y de Anna, muller
sua, vivint, viuda, ab Maria Anna Pellicera, donzella... (Desposoris, 1, p 27).
(206) A 8 de març de 1669 fonch batejada Maria, Gertrudis, Marianna, filla de Jeroni Rovira,
barriler, y de Marianna Rovira, muller sua. Foren padrins Joan Vaguer, negociant, i Anna
Rovira..., tots de Sant Feliu (Baptismes, 4, p 4).
(207) Òbits 2, p 222.
(208) ACA, MH, núm 1664, p 528.
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Fig 20. Partida de baptisme de Domènec Rovira, el Menor: Transcripció: A.25. fonch batejat
Domingo Joseph Joan / fill de Hieroni Rovira y de Anna, muller sua / Padrins Pons Rovira y la
senyora Magdalena / Rovira, viuda. Ministre Jaume Darder, prevere.

Fig 21. Genealogia dels Rovira. Amb lletra negreta els tres que foren de renom.

Pere. Batejat el 1641(209). El 1671 era prevere, beneficiat i notari a la
vila de Sant Feliu de Guíxols(210).
Francesc. El 1659 casà amb Caterina Camps(211). Tenia dues cases

(209) A 12-VIII-1641 fonc batejat Pere, Jeroni, fill de Jeroni Rovira y de Anna, muller sua.
Padrins Pere Gurri y Caterina Rovira..." (Baptismes, 3, p 118).
(210) GRAU/PUIG, 1991, p 56.
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contigües al carrer dels Especiers; part d'una vinya en lo lloc anomenat lo
Padró o mas Vidal; dos terrenys a Sant Pol; una botiga a la platja del mar
al rachó den Sala sive la cala den Sias, i una casa al raval del Monestir(212).
ELS ROVIRA ARTISTES DE RENOM

Dels Rovira esmentats, tres arribaren a tenir fama de bons artistes. Per
ordre cronològic foren: Antoni, pintor, del qual no en tinc gaires notícies;
el seu germà Domènec Rovira el Major, el més famós, i llur nebot,
Domènec Rovira el Menor.
A continuació resumiré les dades que tinc de cada un dels tres, i ho faré
per ordre de mèrits artístics. Seguidament afegiré les poques notícies que
tinc recollides de M iquel L lavina i de Salvador Illa, gendres
respectivament dels Domènec Rovira el Major i el Menor; per tant,
familiars dels Rovira.
DOMÈNEC ROVIRA EL MAJOR

Fou un dels escultors més prestigiosos del seu temps a Catalunya. Va
ser batejat a l'església monacal i parroquial de Sant Feliu de Guíxols, el 29
d'abril del 1608 i morí el 1679; per tant, a l'edat de 71 anys.
Va néixer bessó amb Caterina; per això la seva partida de baptisme és
doble(213).
Per aquest assentament sabem que el pare era barriler, ofici que li
permetia tractar amb gent d'acomodada posició social. En efecte, entre els
padrins són esmentats Joan Bosch i Damià Bosch, mercaders; Pau
Campmany, notari, i la senyora Mateua, probablement esposa de Miquel
Mateu, patró i propietari d'una sagetia i de la nau Nostra Senyora de
Montserrat i Sant Joan Baptista, feta a Sant Feliu(214).
L'ofici del pare pogué permetre al nostre futur artista familiaritzar-se
amb la fusta i les eines per a treballar-la. No descarto que així va poder
néixer la seva afició a modelar la fusta i introduir-se autodidàcticament a
l'ofici d'escultor.
Segons Ràfols, abans del 1632 — per tant, quan encara no tenia 24

(211) A 16-11-1659 desposa lo doctor Joan Bachó, sacristà de Palafrugell, de voluntat de mi
Baltascir Bachó, prevere y curat, a Francesch Rovira, barriler, fill de Jeroni Rovira y de Anna,
muller sua, ab Caterina Camps, donzella, filla de Joan Camps, fuster, y de Caterina, muller
sua... (Desposoris, 1, p 22).
(212) ACA, MH, núm 1664, p 220.
(213) Baptisme 2, p 77v. Ll. Font fou el primer que publicà la data del naixement de Rovira,
el Major ("Símbolo", FM, 1956).
(214) ESTEVA, 1977: p 162, nota 136 i p 172, nota 186, per Mateu; p 174 per Campmany,
i pp 163 i 173 per Damià i Joan Bosch.
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anys— ja tenia taller d'escultor a Barcelona1215) on obrà peces importants.
És propable que aquest taller, anys després, fos comú a tots els familiars
que es dedicaren a les belles arts i a llurs treballadors; d'ací potser els
casaments de Miquel Llavina i de Salvador Illa.
Quasi no sabem res de la seva vida particular. S'establí a Barcelona i
degué casar-se fora de Sant Feliu; per això no he trobat ni la partida de
casament, ni el bateig de cap fill seu. Malgrat tot, tingué almenys una filla
que emmaridà amb Miquel Llavina, també escultor, del qual parlaré més
endavant.
Això sí, no perdé el contacte amb Sant Feliu on venia de quan en quan.
N'hi ha una prova en una partida de defunció que diu: Als 22 de 8bre
[1652] enterràrem a una donzella de Barcelona que estava a casa de
mossèn Rovira escultor, que es deia Llúcia"^2l6). Altrament ja hem dit que
treballà en el retaule major durant 21 anys (del 1657 al 1678).
Llambert Font, 1956, demanava perpetuar su nombre en una de las
calles de la ciudad, desig que no pogué veure satisfet. Posteriorment,
però, l'Ajuntament guixolenc, en el Ple de 1-II-1980, acordà donar el nom
de Domènec Rovira al carrer que va des del de Joan Camisó al del Canigó.
Relació de les obres que se li coneixen:
1638. Sagrari per a l’església de Sant Jaume de Barcelona(217).
1639. Per encàrrec del cavaller Pau Ferrant, va fer la magnífica imatge
de Sant Pau, escultura que coneixem bé gràcies a una bella fotografia de
l'arxiu Mas (fig 22); formava part del retaule que el Sant tenia dedicat a
l'església de Santa Maria del Mar(218).
El mateix any va contractar l'escultura del retaule major de la capella
del Bonsuccés(219).
1641. Li fou encarregat un suntuoso sagrario con mas de 48figuras de
àngeles, sacerdotes, virtudes y otros{22Q\
Entre 1644 i 1658, segons Ràfols, va treballar els retaules següents:
del Rosari per a Sant Vicenç de Llavaneres,
el de Nostra Senyora de l'Aigua per a Vilafranca del Penedès,
un altre del Rosari per a Calella,
un del Sant Crist (de Sant Jeroni, segons la GEC) per al convent de
Sant Jeroni de la Murtra,

(215) Quan esmenti Ràfols, no cal que dongui cap més referència; em refereixo a l'edició del
1980. Tampoc no cal donar el núm de la plana, perquè els noms són per ordre alfabètic.
(216) Òbits, 2, p 161 v.
(217) TRIADÓ, 1984, p 56-2.
(218) RÀFOLS i TRIADÓ, 1984, p 57.
(219) RÀFOLS.
(220) RÀFOLS.
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Fig 22. Sant Pau (1639), magnífica obra de l'escultor guixolenc Domènec Rovira el Major.
Formava part del retaule que el Sant tenia dedicat a l'església de Santa Maria del Mar
(Barcelona), destruït el 1936. Fotografia de l'Arxiu Mas.
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el major de Collbató,
el de la Porciúncula al claustre dels franciscans de Barcelona
i el de Sant Francesc en el claustre de la catedral barcelonina.
1654. Dos àngels del basament de l'altar major de l'església de Santa
Maria del Mar(221) (fig 23).
1657-1678. Actiu en el gran retaule del monestir bèhedictí de Sant
Feliu de Guíxols<222). Ja n'he parlat.
1665 (18 març). Amb el seu gendre Miquel Llavina, concertaren la
fàbrica d'un retaule, sota la invocació de la Santa Creu i Santa Magdalena,
per a col.locar en una capella que hi havia sota l'orgue del temple
parroquial de Figueres, gràcies a la munificència del ciutadà honrat de
Barcelona Rafael Grimosachs(223). El retaule — pressupostat en 250 lliures
barceloneses— va ser fet. Madurell trobà un rebut de 125 lliures signat el
26-V-1665 per Domènec Rovira, import de la primera entrega, tal com
s'estipulava en el contracte(224).
1671.
Església del monestir de Montserrat. El conjunt quedà completat
amb un parell de tribunes i dos finestrals obrats per l'escultor Domènec
Rovira l'any 1671. Un bon exemple gràfic de com era l'obra ens el dóna
el gravat, sobre dibuix de Ligier, publicat en el Voyage pittoresque et
historique de l'Espagne d'Alexandre de Laborde (París, 1806, làm
XXIV)<225\
1670-1681. Retaule de l'església de l'Arboç (Baix Penedès) en
col·laboració amb el seu nebot Domènec Rovira el Menor122®. Quan el
1679 morí l'oncle, el nebot acabà l'obra.
L'orfebre Joan Roig, pare, fou deixeble seu(227).
He deixat per al final una escultura que representa Sant Benet i que,
segons Cèsar Martinell, podria ser obra del nostre gran escultor. Com que
l'article no és esmentat a l'obra de Triadó, crec que és desconegut; per això
considero interessant reproduir-ne la seva major part:
Una sospita, certam ent fonam entada, ve a donar-nos una fita
presti gosa d'aquesta determinació, que ens interessa. Es tracta de la
imatge de Sant Benet, existent a la sagristia de la parroquial de Sant
Feliu la qual a partir de la primera vegada, quantes l'hem vist ha atret la
(221) MARÍA ELENA GÓMEZ-MORENO, Escultura del s XVII, "ARS HISPANIAE",
1963, p 123.
(222) RÀFOLS. TRIADÓ, 1984, p 56-2.
(223) MADURELL, 1951, p 248. TRIADÓ, 1984, p 90-1.
(224) Vegeu el text del contracte a l'apèndix.
(225) TRIADÓ, 1984, p 96-1. Vegeu el dibuix a la p 106 del volum IV.
(226) TRIADÓ, 1984, p 90-1.
(227) TRIADÓ, 1984, p 102-2.
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Fig 23. Al dors de la fotografia, consta: Església de Santa Maria del Mar; àngels del basament de l'altar
major, obra de Domènec Rovira. 1645. Arxiu Mas. Si la fitxa és correcta, es tracta d'una obra de Domènec
Rovira, el Major car en aquesta data el seu nebot només tenia 9 anys. Els complements que emmarquen els
àngels podríen ésser semblants als del retaule de Sant Feliu de Guíxols.
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nostra atenció per les seves altes qualitats i ens ha portat a la memòria el
nom del cèlebre escultor. Sempre volguérem, no obstant, resistir el
miratge d'una possible suggestió, en front d'una bona escultura delXVIIè
descoberta al cor de la ciutat guixolenca, pàtria de l'escultor.
Es una lletra del bon amic Mossèn Llambert Font, historiògraf local
infatigable, que ens parla d'un document en el qual s'afirma que la
parròquia de Sant Feliu de Guíxols "encarregà a mestre Rovira la
escoltura de la imatge de N.P. San Benito ". Cal resistir més l'atribució de
l'escultura mestra al mestre escultor? Creiem que no; que sens pecar de
lleugers podem donar com del nostre Rovira aquesta bella imatge, que
Sant Feliu haurà conservat com un homenatge subconscient al seu fill
preclar.
Es aquesta imatge una mostra valuosa de l'escultura de mitjans del
segle XVIIè, una mica atemperada l'ampulositat de la moda, per
l'austeritat del pare dels monjos negres, que hom tractava de represen
tar, i també pel bon gust ordenador de l'artista.
En aquesta imatge, de grandària dos terços del natural, hom hi
destria fàcilm ent dos trets dominants; un, la perfecció tècnica, ostensible
en els plecs del ropatge, disposats sense amanerament, donant qualitat a
cada un dels detalls, sobretot a la caputxa i a la part de l'hàbit que cau
verticalment des del pit fin s als peus. Igual o superior perfecció tècnica es
pot veure també a la testa i mans, resoltes amb coneixement de l'anatomia
i les bones normes escultòriques.
Ultra aquestes qualitats tècniques, merament formals, la imatge que
ens ocupa revela un artista de talent, sensible a l'expressió anímica de
l'obra que tracta de representar. Aquesta imatge de sant Benet és una
feliç conjunció d'elegant amplitud de concepció amb la humilitat pròpia
de l'ordenador dels monjos d'occident. L'escultor sabé agermanar el
caràcter auster del monjo amb la seva dignitat abacial i el pregon sentit
d'humanitat que informa tota l'obra del Sant fundador.
Aquest sentit d'humanitat és altra de les característiques d'aquesta
imatge. Contemplar-la és enfrontar-nos amb un tipus de la nostra terra
d'aquells als quals la bonhomia no fa perdre el dinamisme ni la rectitud.
Es el sant varó imposat dels destins que li han estat conferits per la
Providència, que de vegades es dóna entre els homes i que un artista de
talent, fa vora tres centúries, sabé plasmar, amb trets d'actualitat peren
ne.
Una imatge així, en aquell segle d'abundosa producció escultòricoreligiosa, revela la personalitat del seu autor i la intervenció directa d'un
escultor de talent, amb contraposició a ço que passava en algunes obres,
que, tot i encomanades a artistes de nom, no poden considerar-se més
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que com im atges fe te s a
l'o b ra d o r
per
fa d r in s
dependents del mestre. Per això
a aquesta escultura, que, tantes
qualitats conté, reveladores
d'una forta personalitat artísti
ca, ens fa suposar majorment
que sigui encomanada a mestre
R o vira p e l f e t d 'h a v e r -li
encarregat solament la escultu
ra de la imatge, motiu pel qual
l'artista pogué concentrar la
seva atenció en aquesta obra de
plenitud.
Hauria estat tot un retaule
l'o b ra
c o n tra c ta d a
i
possiblement la imatge del
Sant, amb tot i ésser el seu detall
principal, hauria diluït part del
seu interès en el conjunt del
retaule. Aquesta imatge, com
obra d'art, resta completa; no
demana el com plem ent d'un
retaule, que no sabem si tingué
0 que tal vegada fo u
esplendorós. El que si sabem és
que una imatge ocm la que ens
Fig 24. Sant Benet, escultura que el 1933 era
a la sagristia de l'església parroquial de Sant
ocupa és obra d'un gran mestre
Feliu de Guíxols. Segons Cèsar Martinell,
1 que aquest, en treballar-la,
probablement era una obra de Domènec Rovira
probablement
no pensava en
el Major desapareguda el 1936. Foto Mur,
altres
detalls
complementaris
perduda; reproducció de la publicada a "La
Costa Brava", FM 1933.
que ajudessin a fonam entar la
seva fama.
Mentre no surtin documents
que desmenteixin aquestes suposicions d'ara, Sant Feliu pot mirar
aquesta imatge de sant Benet com una obra característica del seu
escultor siscentista i com un punt de referència valuosíssim per a valorar
degudament la seva obra{22*\

(228) M A RTIN ELL, 1933.
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Potser era la que va veure Villanueva el 1808: viéndose en las capillas
colaterales los altares de San Benito, con una muy buena estatua del
santo patriarca...
Quan el nom de Domènec Rovira el M ajor era abastament conegut i
valorat, intervingué activament per aconseguir crear el gremi d'escultors
— que llavors no existia— car formaven part del de fusters(229). El 18VIII-1679 signà la sol·licitud que presentaren 28 escultors barcelonins al
Consell de Cent per tal que se'ls permetés constituir el gremi o confraria
dels escultors, separat del dels fusters; també el signaren el seu nebot
Rovira el M enor i el seu gendre Miquel Llavina. El dia 7-XI-1680, el rei
signà el privilegi que creava a Barcelona la confraria dels Sants Màrtirs
escultors, privilegi que comportava poder obrir tenda, treballar qualsevol
material i gaudir de tots els aventatges devant qualsevol altre gremi.
Entre les ordinacions destaquen la que prevenia que tots els que
volguessin ser escultors havien d'estar 4 anys d'aprenents i 3 d'oficial i
alhora tenir un informe favorable dels prohoms i, un cop fe t això, ser
inscrits en el llibre comú(230>.
DOMÈNEC ROVIRA EL MENOR

Fou un escultor prestigiós, però no tant com el seu oncle patern. Va ser
batejat a l'església parroquial i monacal d'aquesta ciutat — llavors vila—
el 25 de març de 1636.
Per altres partides se sap que el pare — Jeroni— també era barriler; per
tant, el que he dit del seu oncle Rovira el Major, serveix per a aquest.
Observem que els dos testimonis eren familiars dels Rovira: Ponç,
probablement el seu avi patern; Magdalena — sense identificar— una de
les dones de certa categoria social (senyora, diu el text) de la nombrosa
família dels Rovira.
Al meu entendre, va ser un artista de prou fama i valer perquè el
tinguem com a un guixolenc il·lustre.
Relació de les seves obres que fins ara se li coneixen:
1663. Primera obra coneguda. Retaule de Santa Eulàlia per a la capella
nova de l'església dels trinitaris calçats de Barcelona(231).
1665. Contractà un pas o misteri de la Presentació al Temple i, l'any
següent, el de Jesús entre els Doctors, per a la confraria dels Dolors de
(229) Este escultor fue uno de los mejores y el de màs prestigio de su tiempo en Cataluna,
que luchó denodadamente ante los tribunales de justicia para independizar a los escultores de
la sujeción gremial a que los tenia sometidos el de carpinteros (Ràfols).
(230) TRIADÓ, 1984, p 64-1.
(231) TRIADÓ, 1984, p 90-2.
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Fig 25. Sant Pau, escultura plaçada a la cantonada dels carrers d'Egipcíaques i del Carme, de
Barcelona, obra feta el 1668 per l'escultor guixolenc Domènec Rovira, el Menor. Fotografia de
l'Arxiu Mas.
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Barcelona (Ràfols). Segons Triadó, també — del 1665— Jesús amb la
creu al coll{232).
1668. L'Obra de la Convalescència li pagà l'escultura de Sant Pau que
encara existeix a la cantonada dels carrers d’Egipcíaques i del Carme
(Barcelona), que no agradà als adm inistradors(233). Vegeu la seva
fotografia (fig 25).
1669. El Duc de Cardona li encarregà les imatges de la nova façana de
l'església de Poblet per on ja li havia encarregat alguns dibuixos de
reixes(234). Segons Triadó: La [...] façana-retaule que dóna accés al
temple és una obra reeixida d'estructura, però d'acabats matussers en
l'aspecte escultòric. Les imatges es deuen a Domènec Rovira el Jove,
[Menor] artista més proper al que és artesà que al fe t creatiu. La solució
poc reeixida de la Verge n'és bona mostra(235y I, a la plana 86-1: L'obra de
línies severes, omplí les seves fornícules amb escultures de Domènech
Rovira el Jove [Menor], autor que [...] era lluny d'oferir propostes
estètiques de qualitat; només l'amistat amb Francesc Grau i la seva
perícia tècnica amb material petriféu possible la present contracta.
1667-1684. Façana de Santa Maria de Montblanc, veritable façanaretaule. La manca de qualitat de les escultures, dins uns esquemes
propers a Domènec Rovira el Jove, malmeten el conjunt(236)■També: Al
costat de solucions de conjunt reeixides, hom troba un poc acurada
relació de les parts, alhora que les imatges de cànon escurçat denoten la
mà d'autor poc hàbil, versemblantment proper a la plàstica de Domènec
Rovira el Jove [Menor], amb l'ajut de taller local. Hom el definiria com a
exemple més ben intencionat que acabat, i que cal mirar amb bons ulls
dins el classicisme un xic avorrit i repetitiu del moment{231\
1670-1681. Amb el seu oncle, construïren el retaule major de l'Arboç
(Baix Penedès) que havien contractat conjuntament. Quan al 1679 morí
l'oncle, el nebot continuà el retaule que acabà dos anys després(238).
1671 (2 de febrer). Tres jurats i dos administradors de la confraria del
Roser acordaren amb l'escultor Domènec Rovira el M enor l'obra d'un
retaule per a la capella del Roser de l'església parroquial del castell de

(232)
(233)
(234)
(235)
(236)
(237)
Rovira.
(238)

TRIADÓ,
RÀFOLS.
RÀFOLS.
TRIADÓ,
TRIADÓ,
TRIADÓ,

1984, p 90-2.

1984, p 86-2.
1984, p 88-1.
1984, p 90, peu de la fotografia; Ràfols no l'esmenta entre les obres de

RÀFOLS. TRIADÓ, 1984, p 90-1.
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Fig 26. Façana-retaule que dóna accés a l'església de Poblet. Les imatges foren esculpides pel
guixolenc Domènec Rovira el Menor, per encàrrec del duc de Cardona. Fotografia de Lluís
Esteva.

Llagostera(239). L'artista s'havia de guiar per una traça en pergamí que
tampoc no s'ha trobat. El retaule havia de ser acabat el 15-VIII-1672 i fou
convingut en 400 lliures barceloneses. L'escultor presentà com a avaladors
dos parents: Francesc Rovira,pescador, i Jeroni Rovira, boter,(240) ambdós
de Sant Feliu de Guíxols i, per atendre els tractes econòmics, el 6-II-1671
nomenà un procurador: el seu germà Pere (batejat el 1641), prevere,
llavors beneficiat i notari de la mateixa vila guixolenca(241). Com que
Domènec Rovira el M enor tenia taller a Barcelona, el transport marítim
del retaule fins al port de Sant Feliu aniria a càrrec de l'escultor, però el de
Sant Feliu fins a Llagostera el pagarien els contractants.
Es pactaren tres pagaments, un dels quals per avançat, dins vuit dies,
de 100 lliures, que tingué efecte en realitat el 7 de febrer de 1671, quan

(239) AHG, NL, núm 400 (1671), ff 87v-89v. Ref de GRAU/PUIG, 1991, p 55.
(240) Podien ésser germans seus, però si Francesc era pescador, sembla correcte considerarlo parent.
(241) AHG, NL. Notari Jaume Axandri núm 400 (1671) ff 90v-91v. Ref de GRAU/PUIG
1991, p 56.
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Fig 27. Detalls de la façana-retaule
de Santa Maria de Montblanc. Les
escultures són properes a Domènec
el Jove segons Triadó (1667-1684).
Fotografies de Lluís Esteva.
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Pere Rovira signà un rebut davant el notari Antoni Blanch, als
administradors de la confraria del Roser, Jeroni Mateu, fuster, i Tomàs
Vidal, pagès, ambdós de Llagostera, "las quals ham promès donar i
pagar a dit honorable Domingo Rovira, germà y principal (...) per la
fàbrica del retaulo que (...) ha de fer en la capella de dita Nostra Senyora
del Roser ”{242).
El segon, de 150 lliures, havia de materialitzar-se l'l de novembre de
1671, i la resta un cop acabada i visurada l'obra.
L'octubre del 1672 Domènec Rovira, menor, en persona, reconeix
haver cobrat 272 lliures, o sigui, un 68% de la suma final. Les despeses
del transport de Sant Feliu de Guíxols a l'església parroquial de
Llagostera anaven a càrrec de la confraria{243).
1672.
Va fer la traça d'una Immaculada Concepció per a la catedral de
Girona(244).
1678.
En col·laboració amb Francesc Grau construïren el sepulcre de
Sant Oleguer de la catedral de Barcelona, pel preu de 1200 lliures
barceloneses(245). Triadó comentà: La dinàmica expositiva ens ha portat a
parlar de quasi totes les grans obres de Francesc Grau i Domènec Rovira
el Jove [Menor]. De la col·laboració d'ambdós artistes cal fe r esment del
sepulcre de Sant Oleguer (1678) de la catedral de Barcelona. Guanyadors
del projecte, pel preu de 1200 lliures, s'encarreguen de la seva execució.
Es obra magnífica, d'una gran elegància de talla, atribuible a Francesc
Grau i motius ornamentals ben concebuts, fets per Domènec Rovira{246\
1676. A últims del mateix any, els mateixos Grau i Rovira contractaren
el retaule de la Concepció i un sepulcre per a la catedral de Tarragona, per
5.500 lliures. En aquesta col·laboració corria a càrrec de Rovira la part
ornamental i les escultures de menys compromís(247).
Segons Triadó, Francesc Grau i Rovira el M enor van fer el retaule i les
urnes funeràries. Al costat de la figura de la plana 82, el mateix Triadó
escriví: Francesc Grau i Domènec Rovira. Sepulcre d'en Diego Girón de
Rebolledo. 1679. Pedra negra de Tarragona i alabastre de Serral.
Tarragona, capella de la Concepció. Seu i en el text corresponent a la
mateixa figura: [...] Ens trobem sens dubte davant d'una de les obres més
(242) AHG, N Sant Feliu de Guíxols, notari Antoni Blanch, núm 346 (1671) s.f. Ref de
GRAU/PUIG, 1991, p 57.
(243) GRAU/PUIG, 1991, pp 56 i 57.
(244) TRIADÓ, 1984, p 83-1.
(245) RÀFOLS.
(246) TRIADÓ, 1984, p 90-1. Abans d'aquest apartat (1678), hauria d'anar-hi el que dic
seguidament del 1676.
(247) RÀFOLS.
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Fig 28. Sepulcre de Sant Oleguer — amb imatge gòtica— fet per Francesc Grau i Domènec
Rovira el Menor el 1678 (capella del Crist de Lepant, catedral de Barcelona).
Segons Triadó, p 91, El conjunt resta unitari, fe t demostratiu d'una voluntat integradora,
consubstancial a l'esperit barroc, que defuig els iconoclastismes i potencia la unitaritat. La nova
caixa, d'un barroc classicista força reeixit, demostra una pervivència de la talla pètria. L'acurat
treball dels detalls decoratius i al. legòrics dóna com a resultat una de les peces més interessants
del moment que, juntament amb les tombes de la capella de la Concepció de la Seu tarragonina,
dels mateixos autors, esdevenen cimeres dins l'art català, i àdhuc peninsular, del s XVII.
Fotografia de l'Arxiu Mas.

reeixides d'aquest període d'un valor artístic i simbòlic que la fa "prima
inter pares" dins la panoràmica no sols catalana sinó peninsular.
Per la seva part, Martinell apunta Domènec Rovira com a autor de les
imatges de sant Joaquim i santa Anna del retaule de la Concepció de la
seu tarragonina(248).
1676(249) o 1679(250). Els mateixos Grau i Rovira varen contractar el
retaule major de la parroquial d'Alcover (Alt Camp) per 9.000 lliures;

(248) TRIADÓ, 1984, pp 80-2 i 81-1.
(249) Segons TRIADÓ, 1984, p 80-2.
(250) Segons RÀFOLS.
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Fig 29. Gran retaule d'Alcover (Alt Camp), contractat el 1676-1679 per 9.000 lliures, obra
de Francesc Grau i del guixolenc Domènec Rovira El Menor. Fotografia de l'Arxiu Mas.
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Fig 30. Adoració dels pastors. Detall del retaule dAlcover (Alt Camp) contractat el 1676
segons Triadó i el 1679 segons Ràfols. Obra de Francesc Grau i del guixolenc Domènec Rovira
el Menor. Fotografia de l'Arxiu Mas.
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havia d'esser entregat en un plaç de deu anys. Pel febrer de 1689 Rovira
havia mort i altres acabaren el retaule l'any 1699(251).
Va signar la sol·licitud que el 1679 presentaren els escultors de
Barcelona al Consell de la ciutat per tal que se'ls autoritzés a formar el seu
propi gremi, separat del gremi dels fusters.
ANTONI ROVIRA, PINTOR

Germà gran de Rovira el Major, va ser batejat a l'església parroquial
de Sant Feliu de Guíxols, com els seus germans, el 5-1-1599. Quan tenia
27 anys el sabem testimoni en el casament del seu germà Jeroni amb
Anna Agostina (1 l-X-1626) que, més endavant, foren pares de Rovira el
Menor. A la partida de casament —ja transcrita— consta que Antoni era
pintor, habitant en Barcelona. Llavors ja era, sens dubte, un artista
important perquè a l'esmentada partida de casament el seu nom va
precedit del tractament de mossèn, que s'aplicava només quan es tractava
de persones de certa categoria, tractament que no fou aplicat a l'altre
testimoni.
No n'he trobat cap més notícia important. Ràfols fou el més
documentat: Pintor y dorador seiscentista, ciudadano de Barcelona. En
1634 convinió con los parroquianos de Santa Coloma Sasserra el
"daurar i stofar lo sacrari y encarnar las figuras ques troban en ell, y
pintar al oli en lo detràs de dit sacrari dos figuras de la invocació que
aparrà a dit Senyor Rector", y prometió "deurar lo pedestal del altar ab
les gradas novas que se han de fer, pintar de pinsell al oli los sinch
taulons de dit retaule ab la història del martiri de dita Santa [Santa
Coloma], pintar una figura gran en cada porta de dit retaula, y deurar y
stofar lo restant", por 380 libras. Dicho sagrario fu e terminado al cabo
de 4 anos de contratar su pintura [1638], habiendo colaborado en su
realización el pintor barcelonès Antonio Juan Vilar. Ràfols, però, no
esmenta Sant Feliu de Guíxols, ni el relaciona amb els escultors
guixolencs, segurament perquè desconeixia els vincles familiars que els
unia.
Trobo en el volum 2 d'òbits, p 107, data 8-XI-1639: enterramos a Toni
Rovira. Es veritat que, amb aquesta breu referència, no es pot certificar
que la partida es refereixi al nostre pintor. Observem, però, que les dates
de Ràfols són anteriors al 1639 i que no sabem res més del pintor. Per això
dono com a probable que Antoni — quan començava a signar contractes—
morí a l'edat de 40 anys, sense haver pogut adquirir la fama del seu germà

(251) RÀFOLS. TRIADÓ, 1984, p 80-2.
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Rovira el M ajor ni la del seu nebot Rovira el Menor; però això no és més
que una hipòtesi.
Triadó només l'esmenta a la nota 53, que és una cita de Gudiol i Cunill;
però cap dels dos no el relacionen amb els Rovira guixolencs.
MIQUEL LLAVINA

Mestre fuster, escultor i imatger de Barcelona (Ràfols). Pel que diré
(especialment per la interessant aportació de Grau/Puig) Llavina fou més
important del que hom havia cregut fins avui.
1657. Treballà amb Domènec Rovira el Major en el retaule de SFG
(1657-1678). Entre altres coses, havia de fer l'escala de fusta per anar a Na
Sa, plaçada al cambril del retaule major, escala que es cremà el 1808, com
ja he dit.
1661. Probablement a conseqüència de treballar amb Rovira el Major,
es va casar amb una seva filla(252).
1665. Col·laborà amb el seu sogre en el retaule de la Santa Creu i Santa
Magdalena de l'església parroquial de Figueres; de la qual cosa ja he
parlat.
El 1669 fou padrí en un casament de la nombrosa família Rovira,
celebrat a Sant Feliu de Guíxols. La partida corresponent diu així:
Als 15-IX-1669 desposí en lo Arreval dit de Tueda{253) de la vila de
Sant Feliu de Guíxols a Francesc Rovira, pescador, fill llegítim y natural
de Jaume Rovira y de Margarida, muller sua, amb la honesta Caterina
Vidala [...] Padrins: Miquel Bachó, negociant, y Miquel Llavina, escult o / 25A\
1680.
Hom l'identifica amb un dels principals projectistes de la
façana de la seu de Girona, citat sovint amb el cognom de Gavinai255) i
l'any 1680, les obres de la catedral van rebre un nou impuls [...]. El 12
d'agost es presenta al capítol un nou projecte traçat per NS256) Gavina

(252) GRAU/PUIG, 1991, P 59.
(253) Com a dada curiosa— potser relacionada amb els Rovira ací estudiats— transcric una
partida de data reculada: A 23 gener 1563 se féu la exida de mestre Segimon Rovira, fuster, el
qual lo prengueren los moros quan saquejaren lo raval de la vila i quan fou rescatat de Alger
morí en València. Per memòria (APSF Òbits 1, p XLIIII). Per tant, una de les branques dels
Rovira vivia al raval de Tueda i, en el segle XVI, havia sofert una de les falconades que, de quan
en quan, els moros descarregaven a la nostra vila.
(254) APSF, Casaments, 1 (1576-1700), p 3, publicat per ESTEVA, 1974.
(255) GEC.
(256) Sovint, hom posava N. quan ignorava el nom. Així, N. Camisó per Joan Camisó
(ESTEVA, 1971, p 2 i referència 27).
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[...] Pres en consideració, el bisbe l'acceptà i el constructor Francesc
Puig l'executà(251).
1681.
Text de Grau/Puig, 1991: Tres preveres, tres jurats, dos obrers
i dos administradors de l'obra del temple parroquial de Sant Feliu de
Llagostera encarregaren a l'escultor, veí de Barcelona, Miquel Llavina,
la fàbrica del retaule major, segons model que presentà ell mateix(25%).
Sortosament, en el contracte es descriuen els elements iconogràfics
que l'integren. El retaule constaria d'un peu amb l'escut de la vila (una
llagosta) i les imatges de sant Pere i de sant Pau. A continuació el
sagrari, i després en el cos inferior i principal, un sant Feliu al centre
dins una pastera, a la dreta sant Felip Neri, confessor (del qual tenien
relíquies), i a l'esquerra sant Antoni de Pàdua. En el cos superior o
segona andana, al centre sant Joan, rodejat de dues parelles de sants:
sant Abdon i Senén (dreta)[...] i sant Cosme i Damià (esquerra). A l remat
final o tercera andana, com era costum, un sant Crist, sant Joan, Maria
i dos àngels. Completaven aquesta secció dues santes, Elisabet (dreta) i
Victòria (esquerra).
Ultra això, com a guarniment, se li exigia el treball de tres canelobres
de fusta.
Tota la feina d'escultor la podia enllestir al seu taller barceloní. El
desplaçament de les peces fins a Sant Feliu de Guíxols anava a expenses
de Miquel Llanina, així com el posterior assentament en el lloc definitiu.
El termini posat va ésser de sis anys, amb la condició que la primera
andana estigués acabada per la Pasqua de Resurrecció del 1862. El preu
total es xifra en 2.575 lliures, quantitat força elevada per assumir-ne el
pagament. Aquest es realitzaria en anyades de 400 lliures, començant la
primera el 1681. El prim er de juny de 1688 l'escultor signa una àpoca als
administradors de l'obra de 482 lliures^259).
A la capitulació, consta que Llavina havia mostrat als administradors
de l'església la trassa — o dibuix del retaule— feta en un pergamí que,
com la majoria, no s'ha trobat. El retaule havia de ser fet en fusta d'arbre
blanc i a mig relleu. Grau/Puig transcriuen el contracte en el qual consten
altres dades complementàries.
1688. Contractà, en col·laboració amb el seu familiar Domènec Rovira
el Menor, l’altar major del santuari de Nostra Senyora del Coll, diòcesi de
Girona (Ràfols) per 50 dobles(260).

(257)
(258)
(259)
(260)

TRIADÓ, p 87-1.
GRAU/PUIG, 1991, nota 17: AHG, NL, núm 410 (1681), ff 231-236.
GRAU/PUIG, 1991, nota 18: AHG, NL, núm 417 (1688), ff 178-179.
GRAU/PUIG, 1991, p 59.
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1713. Féu el sagrari de la parroquial de Santa Maria de la Geltrú;
també el model per a l'àngel de bronze que rematava el campanar de Sant
Antoni Abat de Villanova, abans del 1936 (Ràfols).
1679.
Va signar la sol·licitud que els escultors de Barcelona
presentaren al consell de la Ciutat per tal que se'ls autoritzés a formar el
seu propi gremi, separat del dels fusters.
SALVADOR ILLA

Nascut a Polinyà (no concreta si de la Ribera o si del Vallès) en data no
concretada (Ràfols). Imatger gendre de Domènec Rovira el Menor^261).
Sens dubte quedà vidu, perquè l'anomenat Salvador Illa és el cartoix
d'Escala Del, fra Salvador Illa [...] que fa testament el dia 7-XI-1681 en
ingressar al monestir abans esm entaf262\ on morí el 1730(263).
Per ara, res no sabem de la seva activitat professional abans de fer-se
cartoixà. Un cop ingressat al monestir, tallà les columnes del retaule
major i alguns adornaments del sagrari, així com les imatges dels
profetes menors, fets en pedra blanca<264).
TERCERA PART
INVENTARI D'ESCULTURES I PINTURES GUIXOLENQUES
Malgrat les destruccions que ha sofert el patrimoni religiós de la
nostra ciutat en el decurs dels temps, s'han conservat importants peces
que, degudament restaurades i convenientment distribuïdes en un museu
modern, podrien ésser un dels nostres orgulls. Si el projecte fos inasequible, l'inventari que publico a continuació, almenys serà el testimoni de les
peces artístiques que fins avui s'han salvat de les destruccions
iconoclastes, i també dels llocs on són guardades. I si algú tingués notícia
de l'existència d'altres obres artístiques procedents de la nostra actual
ciutat, seria interessant que ampliés la relació que inicio tot seguit.
Ultra els àngels de Domènec Rovira i els baixos relleus de l'Hospital
dels quals ja he parlat (21 peces en conjunt), recullo la relació següent:

(261) TRIADÓ, 1984, p 63-2
(262) TRIADÓ, 1984, p 63-2.
(263) Donde había tomado el habito en 1648. Considero equivocada aquesta data de Ràfols,
massa reculada, i dono com a més probable la de Triadó ja consignada (1681).
(264) RÀFOLS.
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Fig 31. Sant Pere i Sant Pere Màrtir. S. Feliu de G. Monestir. Iglésia parroquial. S XVI-XVII,
segons la fitxa de l'Arxiu Mas, d'on procedeix la fotografia.
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Fig 32. Retorn de la Sagrada Família. Monestir de Sant Feliu de Guíxols. Església
parroquial. Pintura s XV!-XVII segons consta al dors de la fotografia, que és de l'Arxiu Mas. El
1953 era a la sagristia de la parroquial guixolenca; actualment en lloc desconegut.
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Fig 33. Pintures, sobre taules de fusta, que representen escenes de la Passió de Crist (s XVIXVII). El 1953 encara eren penjades a les parets de la sagristia de la parroquial guixolenca.
Convenientment restaurades, són al Museu Municipal de Sant Feliu; una bona reproducció en
color és a la guia del Museu. Fotografia Arxiu Mas.
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Fig 34. Negacions de Sant Pere. Sant Feliu de Guíxols. Monestir. Església parroquial. SXVIXVII, segons consta al dors de la fotografia, obtinguda el 1953. Avui en lloc desconegut. Arxiu
Mas.
Fig 35. Sant Grau, pintura sobre taula. 1953, Sant Feliu de Guíxols. Monestir. Església
parroquial. S. XVI-XVÍI, segons consta al dors de la fotografia, que és de l'Arxiu Mas. Aquesta
taula, que el 1953 era a la parroquial, és ara al Museu Municipal de Sant Feliu.
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Fig 36 i 37. Talles del MDG. Obra: Figures d'un Devallament de la Creu. Datació: sXVII.
Procedència: SFG. Propietat: MDG. Data d'ingrés: En blanc. Descripció: Talles policromades.
Dues figures al cim d'escales. N° d'inventari general: 368. Fotografies del MAG.

Fig 38. Talla del MDG. Imatge de Sant
Francesc de Paula. SXVII-XVIII. Monestir
de SFG. Propietat: Museu Diocesà. Data
d'ingrés: En blanc. Ubicació: Magatzem.
Descripció: Talla de fusta policromada.
80x44x26 cm. El Sant, amb una llarga
barba, cobert amb caputxa, té els braços
oberts, en actitud d'haver sostingut alguna
cosa. Inventari general: 341. Arxiu
fotogràfic: M. Diocesà 70. Fotografia del
MAG.
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Fig 39. Talla del MDG. Imatge de Sant
Pau. S X VIII. SFG. MDG. Talla
policromada 80x42x23 cm. Porta una
espasa a la mà dreta i un llibre obert a
l'esquerra. Inventari: 348. Fotogràfic: 5.
Fotografia del MAG.
Fig 40. Talla del MDG. Imatge de
Santa Eulàlia. S XVII. SFG. MDG. Talla
145x62x42 cm. Sembla que és Santa
Eulàlia. Policromada, mutilat el braç
esquerre i cremat l'índex de la dreta. N°
351. Fotografia del MAG.

Fig 41. Talla del MDG. Escultura de
Sant Narcís. SXVII. SFG. MDG. Ubicació
Casa Falló. Talla de fusta policromada
133x63x33 cm. Té malmès el pedestal i
mutilada la mà dreta. N a353. Fotogràfic:
70. Fotografia del MAG.
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Fig 42. Talla del MDG. Botxí de la
Flagel.lació. S XVII. SFG. MDG. Talla
sobre fusta 119x26x25 cm. Representa el
botxí en actitud de flagel, lar. N° 360.
Fotogràfic: 7. Fotografia del MAG.
Fig 43. Talla policromada del MDG.
Sant Roc, advocat contra la pesta i altres
malalties contagioses. Prové de l'església
parroquial de SFG. M itjan s XVII.
180x65x42 cm. Núm inventari 257.
Fotografia del MAG. Es veu al centre de
la fig 48. Actualment és exposada al MAG.

Fig 44. Retaule de Sant Ambròs. S
XVI-XVII. ParròquiadeSFG. MDG. Taula
pintada 2 m altura x 82,5 cm ample. Bisbe
revestit de pontifical amb capa i mitra; en
la mà esquerre el bàcul i la dreta a l'aire
amb els dits encongits. N° inventari 322.
Inv. 1239. Fotogràfic MDG 7 Fotografia
del MAG.
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Fig 45. Una menció especialíssima mereix tanmateix el superb crucifix que posseeix encara
la parròquia y que pertany probablement a fi del segle XVII o començament del XVIII. Es una
creu defusta ambflorons metàl. lics, on la imatge de Crist, tallada en vori, recorda persa noblesa
i sa pulcra execució els més purs exemplars d'aquella època (CASAS, 1926). Fotografia d'autor
incert—probablement Sabater— treta d'un treball que vaig fer el 1930 a instància del professor
Pau Vila, Escola d'Estiu de la Diputació de Barcelona.
Fig 46. Obra singular i única [...] és la mitja figura de terra cuita, que representa un Crist
[...]; fou trobada enterrada i en dos fragments, en fe r les obres de restauració de la Porta
Ferrada, segons Bordàs, 1932.
Fitxa del Museu Municipal de SFG: N° d'Inventari general 49.— Escultura / Ecce Homo.
Datació s XVI? [...] Terracuita. Mides: 65x34x19 cm. Descripció: Tors de Crist nu. Flexionat
cap a la dreta, amb el cap lleugerament inclinat. Celles i barba estilitzades. Ulls enfonsats i
pòmuls molt marcats. Mira cap a terra. Té un forat sobre el cap. Està modelat per peces i sembla
inacabat. Pot ser una obra del primer renaixement o del gòtic final. Estat de conservació:
Regular. Falta el braç i part de l'espatlla dreta, així com fragments dels cabells i del nas. Coll
esquerdat (re-enganxat).— Bibliografia: BORDÀS, 1932. J. SERRATS, Nuestropersonaje: El
Museo Municipal, "Àncora", 21-IX-1976. Fotografia de Ll. Esteva.
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Fig 47. Tres talles de mig cos, realitzades per portar vestits de roba. Per això només tenen
policrom ades les cares i les parts superiors dels cossos. A la fotografia es veuen els forats on es
col·locaven els braços, que són perduts. Quan en el curs de la Setmana Tràgica (1909) l'església
de Sant Joan fou saquejada i cremada, Francesca M untaner i Batet pogué sostreure les imatges
i les guardà a les golfes de casa seva. El 1976, Carme i Rosa Casas i Isart, besnetes de Francesca,
creient interpretar els seus anhels, les van cedir al M useu Municipal on són exposades
(ESTEVA, 1976). Fotografia del mateix Esteva.

Fig 48. El M useu Parroquial (1932) on es veuen algunes de les peces descrites a l'Inventari
anterior. Fotografia M ur, perduda; reproducció de la publicada a "La Costa Brava", FM 1932.
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QUARTA PART
APÈNDIX DOCUMENTAL
I
19-IX-1453. Contracte per a pintar una peça del rerataule major del
cap del Monestir. El signaren els representants del Monestir, els de la
Universitat i el pintor Honorat Borrassà.
Noverint universi, etc. En nom de Deu sia e de la Verga Maria, com sia
stat pectat e convengut entre los honorables senyors de jurats de la villa de
Sent Ffeliu de Guixols, de una part, e Henhorat Borrasa pintor, ciuteda de
Gerona, de la part altra, presents e entervenits los honorables Ffrancesch
Spital, Johan Ramon e Bernat de Pau de la dita vila, e los venerables
frares Ffrancesch Castell, prior, Ffrancesch Vidal, monges, lo discret
Pere Jofre, prevere, de la dita vila, en e sobre una pessa del rerataula major
del cap del monestir quis va a ffer, la qual pessa sa a ffer e star en lo spay
entre la Verga Maria e Sent Ffeliu... ab la manera e istories següents.
Primo, que lo dit Borrassa hage e sia tengut a ffer la dita taula qui ha
star en lo spay entre la Verga Maria e Sent Ffeliu, ten gran e ten ampla que
tap lo spay qui es entre la Verga Maria e Sent Ffeliu.
ítem mes, que lo dit Borrasa hage a ffer un pilar semblant de aquells
qui ja son posats ab la dite pessa, e dins la dita taula hage e sia tengut de
pintar dues estories segens, ço es, una quant mossen Sent Ffeliu preicava
en una plaça ab grans gents qui scoltaven lo sermo, e laltra istoria quan lo
rosegaven tot nu per los peus dos mulls jovens per les places e carres, e
entre les dues histories hage a ffer dues tubes, ço es, una al mig e altra al
cap, e baix, una claravola feta a sa coneguda la dita claravola, les dites
tubes empero tales com aquells qui ja son al rerataula, ço es, ab tals pilos
e fulles, e que hagen esser les dites tubes abans pus amples que pus
stretes, e que tingen les tubes de pilar a pilar.
ítem mes, que sobre tot le dite taule hage a ffer un gardepols, lo qual
sia de argent colorat, e cercat lo camp de colors de atssur o de carmin o de
aquelles colors qui al dit pintor sembleran esser belles ab lo gardepols.
ítem, que la dita taule hage esser los camps embotits e deurats dor fi, e
totes les coses necessàries esser deurades, que sien de or fin e de fines
colors e de bon atsur delia maye, e les ymages ben riques vestides.
ítem, que lo dit pilar sia semblant com los altres que ja son, ço es, ten
gran e tal mateix.
ítem, que los dits honrats jurats donen e hagen a dar per temps fer la
dita taula al dit Borrasa daci a Sent Pere Sent Ffeliu prop venidor, e lo dit
Borrasa dins lo temps promet de feria, sots la pena deval scrita. E axi
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matex, que lo dit Borrasa hage haver de la dita taule a pintar, per son
salari, sexanta sinch florins de or de Arago, pagadors en aquesta manera,
ço es, de present XXI flori, e aprés, quan sera per adeurar. hage haver
altres XXI flori, e los restants XXIII florins hage haver quant haura
acabade o feta la dite pessa e posade. Empero es convengut que lo dit
Borrassa hage a ffi la dite taula, ajudar e posar desi a Sent Pere Sent
Ffeliu, e los dits jurats a portarle de Gerona e pagar lo port. E les dites
coses prometran tant los dits jurats com lo dit Borrasa complir sots pensa
de XXV llibras barcelonesas, la qual pena sia goyade tantes voltes com
sera comesa, goyadora les dues partes als dits rerataules e la terça part a la
cort qui feria la exequció.
Quae capitula, etc.
A H M SF, M anual d A c o rd s de 1453-1455, sen se p a g in a r.
HURTEBISE, 1905, p 149-2. Referències a les pp 127, 138 i 139.
II
26-XI-1657. Contracte per a fabricar el retaule de l'altar major de
l'església parroquial guixolenca. El signaren l'abat Riquer, els jurats de
la vila i Domènec Rovira el Major.
En nom de Nostre Senyor Déu Jesuchrist y de la gloriosa y humil
Verge Santa Maria mare sua sie amen.
De y sobre lo fer y fabricar lo retaula del altar major y sacrari de la
isglesia parrochial de la vila de St Feliu de Guíxols, bisbat de Gerona, per
y entre Domingo Rovira, sculptor, ciutadà de Barcelona, de una part y lo
molt Rt fray Plàcido de Riquer en S.F. Me abat del monestir de dita
present vila del orde de St. Benet y los honorables Lluhís Pefferrer
[Piferrer], Joan Durban y Francesch Bota lo present y corrent any jurats
de dita vila de part altre son stats fets, fermats, pactats, trattats, concordats
y jurats los capítols y pactes avall scrits y següents:
E primerament és pactat y concordat entre las ditas parts que lo dit
Domingo Rovira hage de prometre com ab thenor del present capítol en
virtut del juram ent baix scrit convé y en bona fe promet als dits molt Rt.
Sor. Abat y honorables jurats presents y als llurs respectables successors
perpetuament de fer y fabricar los dits retaulo y sacrari del dit altar major
de la isglesia parrochial de dita pnt. vila en lo modo y forma següent, ço
és, que dit retaulo a de ser de alsada de setanta y tres palms y de amplària
trenta nou palms sens las entrades y exidas de resals que fa dita obra.
ítem se ha de fer lo peu de pedra de llustre de alsada de deu palms, ço
és vuyt minyonets y los cartelons y testas que stan sobre dels minyons. Y
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los faràs alrodador dels plafons han de ser de pedra blancha de Gerona y
tots los plafons que són grans y xichs, vuyt han de ser de pedra jaspe de
Tortosa y tota la demés pedra de dit peu ha de ser de pedra negra de
Barcelona.
ítem dintre de dit peu hi ha de haver un aposento de sis palms de fondo
y set y mig de ample, poch més o menos, comforme apar en la planta de
dit retaulo que stà trassada en paper y firmada dels dits Sr Abat y
honorables jurats ab volta de rejola y tot blanch ahont ha de star la entrada
de la scala per pujar al secrari que ha de ser de deu palms de alsada que
seran deu graons, los quals han de ser de pedra ordinària de la ques trobarà
ab major comoditat a la present vila. Y havent pujat la dita scala se trobarà
la porta per a obrir la pastera del secrari que serà de quatre palms y tres
quarts de fondo y set palms y mig de ampla ahont serà la entrada del
caragol pera pujar a Nra Sa que serà de vint y un graó poch més o menos
y dit caragol serà de fusta o de rajola lo que millor aparexarà a dit offitial
que convinga a la obra.
ítem sobra del peu de pedra ha de star assentat lo secrari, ço és,
carregant la mitat sobra lo dit peu, y la altre mitat volarà enfora comforma
denota la planta de dit sacrari trassada en paper y firmada de dits Sr Abat
y honorables jurats, lo qual serà de tretze palms de alt y sis de ample poch
més o menos; la porta de dit secrari se obrirà amagant-se dins lo peu de dit
secrari y lo die quel voldran tenir tot ubert se obriran dos panys per cada
banda, restant los dits panys enballits de sculptura y talla; y lo dins del
secrari starà hermosejat amb algunes columpnes o balustres format en
claustro ab sos sostres enballits de sculptura y talla conforme millor
aparexerà a dit official, y a lo derrera del secrari si farà una porta per fer lo
ministeri que convindrà, y tot ell ha de star fet y entellat y sculpit tant
devant com derrçra comforme stà trassat en un pergamí lo qual stà firmat
dels dits Sr Abat y honorables jurats.
ítem tot lo demés retaula a de star fet, entallat y sculpit en lo modo y
forma stà trassat y dibuxat en un pergamí firmat també dels dits Sr Abat y
honorables jurats donant facultat dits Sr Abat y honorables jurats a dit
Rovira que si li apar hage de mudar alguna cosa, quede en beneffici de la
obra o puga fer y que tota la obra de fusta ha de ésser de fusta de albre
acceptat algunas figuras que podran ser de fusta de xiprer y per lo
entreuament del retaulo de part de dintre si li apar a dit Rovira posarhi
algunas pessas de abre poll o puga fer, acceptat no sien de pi, perquè en
ninguna manera ni ha de aver perquè seria contra art.
ítem que los taulons del padestral primer, que han de ser quatre, an de
ser quatre històrias de la passió de Xpto. de relleu y en los dits padestrals
en dret dels resals de las columpnas y hi ha de haver una figura a
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cada[sc]un, que seran vuyt a invocatió dels matexos sancts que són vuy en
dit retaulo.
ítem las columnas del primer cuerpo han de ser de onse palms de alt.
ítem las dos columpnas que stan colletarals al costat de las pasteras
principals hajan destar juntas ço és que los plintos y capitells se toquin
uns ab altres, de tal manera que no se han de fer las figuras que són los
Doctors de la isglésia y de Nra Sa y los avenjalistes y Sanctà Geltrudis y
Sta Scolàstiga.
ítem que los vuyt taulons, los quatre dels misteris de Ntra Sa y los
quatre dels misteris de St Feliu, tenen de ésser llisos de fusta de albre
comforme stà dalt dit, perquè allí se puga pintar o clavarhi unas telas de
pintura.
ítem és pactat y concordat entre ditas parts que los dits Sr. Abat y
honorables jurats y los llurs en dits noms successors sien tinguts y
obligats com ab thenor del pnt. capítol convenan y prometan al dit
Domingo Rovira y als seus en donarli y pagarli per tota la obra dalt
mentionada de diners procehits y procehidors del quart del peix de dits
isglésia y convent y bassi de la obra de la matexa isglésia set mil lliures,
moneda barcelonesa corrent vuy en dia, ço és, comptant quiscuna dobla
de or a de sinquanta reals y lo real de vuyt a catorse reals y lo ral senzillo
de Barcelona a tres sous per real, pagant respectivament lo bollo, ço és,
que cada cap de mes se li ha de entregar lo diner cobrat de dit quart y bassi
de dita obra a dit Rovira, o a son llegítim procurador, fins y a tant sie pagat
y satisfet de la dalt dita quantitat en que sols se pugan aturar sinquanta
lliuras de dita moneda cada any dels diners que resultaran de dit quart y
que tot lo demés se li hage de entregar y que per lo die y festas de Nadal
hajan de passar comptes dits contrahents y de tot lo que en aquell any
haurà dit Rovira o son procurador cobrat ne hage ell o dit procurador de
fermar àpocha.
ítem és pactat y concordat entre ditas parts que los dits Sr. Abat y
honorables jurats sien tinguts y obligats com ab thenor del present
convenan y prometan a dit Domingo Rovira de ferli aportar dins la
present vila tota la pedra, fusta tant obrada com sens obrar, a càrrech y
comte de dita església y que pagaran tots los drets de pontatges per tals y
altres drets y nòlits que per dit effecte se hauran de pagar.
ítem es pacte que dits honorables jurats sien tinguts y obligats com ab
thenor del present convenen y prometan a dit Domingo Rovira de dexarli
la casa y isglésia de St Joan, dins la present vila construïda, per a treballar
y fabricar dita obra, tot lo temps que atrigarà de fer y fabricar dita obra y
no més, convenint aximateix y prometent a dit Rovira que en la casa que
ell y sa família farà sa habitatió durant dit temps de fer y fabricar dita obra
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no li aposentaran ni aposentar faran soldats ni li faran pagar ningún tall ni
tatxes, antes bé , volen tingan ell y sa família tota la franquesa com si fos
ecclesiàstich.
ítem ab pacte que dit Domingo Rovira sie tingut y obligat com ab
thenor del present convé i promet a dits Sr Abat y honorables jurats, de
donarlos per lo diner tindrà rebut més del valor de la obra, fermanses
idòneas a llur [?] coneguda.
ítem és pactat y concordat entre ditas parts que dit Domingo Rovira sie
tingut y obbligat com ab tenor del present convé y promet a dits Sr. Abat
y honorables jurats, de acabar y entregarlos obra y feta a tot present [?]
dita obra dins vuyt anys, comptant des del die o festa de St Pere y Sant
Feliu propvinent, ço és, de mil sis cents sinquanta vuyt en avant, ab tal
que dintre del dalt dit temps de vuyt anys de pagat y satisfet de tota la
sobradita quantitat y quant no se agués peix (lo que Déu no vulla) així que
per exa rahó dins dit temps no fos pagat de tota dita quantitat, en tal cas se
ha de allargar lo temps de fer dita obra comforme se allargaran las pagas
y que dits Sr. abat y honorables jurats pugan cada any si los apar
regonèxer la feyna feta si val la quantitat que dit Domingo Rovira tindrà
rebuda y si trobaran que té més diner rebut del que no valdrà, aleshores la
feyna feta li pugan manar la fassa y quant no, la pugan fer fer a sas costas
y també quant no la tinga acabada per lo dit dia pugan los dits Sr. Abat y
honorables jurats, a costas de dit Domingo Rovira y fermansas, de feria
acabar dita obra quant a quant no y hagués prou diner del que faltaria a dit
Rovira per acabar de ferli compliment de la quantitat dalt dita y quant lo
dit Rovira morís antes de acabar dita obra (lo que Déu no vulla) puga y
stiga obligat son hereu ab los officials, feria acabar a tot punt.
ítem es pacte entre ditas parts que feta y acabada la dita obra y aquella
entregada als Sr. Abat y honorables jurats y qui aleshores se trobaran y los
aparexarà a ells no staren lo modo y forma dalt mentionada, pugan ells
feria judicar per dos persones expertas, una per quiscuna part elegidores,
perquè dit Rovira o fasse ab la forma y modo que té obligatió y a son
gasto.
ítem ab pacte que acabada y assentada la dita obra de dits retaulo,
secrari y peu, y agradant a dits Sr. Abat y honorables jurats y lo poble, li
hagen de donar dits Sr. Abat y honorables jurats, algunas strenes
albitràrias, del modo que a dits Sr. Abat y honorables jurats aparexarà.
ítem és pactat y concordat entre ditas parts que los dits Sr. Abat y
honorables jurats sien tinguts y obligats, com ab thenor del present capítol
convenen y prometan, de pagar tot lo salari serà degut per rahó de la
present capitulatió y concòrdia al notari qui rebrà aquell de diners
procehidors de dit quart y bassi.
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I nosaltres, les parts dites, aprovant etc. gratis etc. convenim i
prometem de bona fe, una part a l'altra, mútuament i recíprocament
atendre, complir i observar tot allò que una part ha promès a l'altra i que
restituirem les despeses etc. sobre les quals coses etc. siguin creguts etc. I
per major seguretat de les coses predites, jo, dit Domènec Rovira, us dono
a vós dit, en el nom dit per fermances Joan Bacó, negociant, Jacint
Rovira, barriler, germà i cunyat meus respectivament, de la present vila
de Sant Feliu de Guíxols, presents que amb mi i sense etc. A això
nosaltres, Joan Bacó i Jacint Rovira, fermances presents, acceptant etc. I
per això etc. nosaltres obliguem una part a l'altra i a nosaltres i als vostres
pel nostre respectiu interès, i nosaltres, dit abat i jurats tots i cada un dels
béns, rendes i drets del dit quart i el castell, i nosaltres dit Domènec
Rovira, principal etc. Joan Bacó i Jacint Rovira fermances predits tots i
cada un dels béns i drets de cada un de nosaltres mobles i inmobles i drets
i accions qualsevol, renunciant al benefici de les noves constitucions etc.
i també etc. I nosaltres dits fermances, renunciant a la llei que primer etc.
i a altra llei que diu que tret el principal es tregui l'accessori i a tot altre
dret etc. jurem tots etc.
Testimonis són el Reverend Baltasar Bacó i Joan Mercader, tots dos
preveres, i Antoni Ribes major de dies, coper, tots de la vila de Sant Feliu
de Guíxols.
AHG. Notarials, núm 337 d'Antoni Blanch de Sant Feliu de Guíxols
(1657-58), sense paginar. Referències a les pp 141-149.
III
18-V-1665. Contracte concertat entre Rafael Grimosachs i els
escultors Domènec Rovira el Major i Miquel Llavina, sogre i gendre
respectivament, per a fabricar un retaule sota la invocació de la Santa
Creu i Santa Magdalena per a una capella de l'església parroquial de
Figueres.
Per rahó y ocasió de les coses avall escritas, per y entre lo magnífich
senyor Miquel Grimosachs, en Drets doctor, y ciutadà honrat de Barcelo
na, entrevenint en'estes coses per lo magnífich senyor Rafel Grimosachs,
ciutadà honrat de Barcelona, germà seu, y gastant lo cost de les coses baix
escritas de diner de dit senyor germà seu, de una part; y Domingo Rovira
y Miquel Lavina, escultors, sogre y gendre, ciutadans de Barcelona, de
part altra, són estats fets los pactes y avinensa següents:
E primerament, per quant dit senyor Grimosachs per ordre de dit
senyor son germà, vol y enten fer fabricar un retaula sots invocació de
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Santa Creu i Santa Magadalena en la capella que està construida sota del
orga de la iglésia parroquial de la vila de Figueres, bisbat de Gerona, lo
qual han de fer y fabricar dits Rovira y Lavina, lo qual retaula ha de tenir
tota la alsada de dita capella, y de amplària quinse pams, poch més o
manco, conforme que llargament està trassat en una trassa en paper, la
qual trassa està firmada de mà del notari devall escrit.
Lo qual retaula ha de ser de fusta de alber, seca, bona y rebedora.
La qual obra, dits Rovira y Lavina, han de tenir acabada a tot punt, per
lo die o festa de Pasqua de Resurrecció, primer vinent, ab que en lo
pedrestral que assenta sobre la pedra del altar hi ha de haver un sacrari per
a tenir la reliquia de la Santa Espina, conforme està trassat.
I en lo pedestral de terra, hi ha de haver dos targetas ab unas armas
esculpidas, en lo modo que dit doctor Grimosachs ordenarà, conforme
està dibuixat en la trassa.
E en lo cuerpo se han de fer quatre columnas salomónicas, entalladas
y esculpidas, com està dibuxat.
E en lo mig de ditas columnas, se ha de fer un tauló de mitg relleu
esculpit en lo mig una creu ab una glòria, conforme diu don Hierónim
Miquel.
E en lo remato ahont estan dibuixats dos minyons hi ha de haver sant
Miquel y sant Rafel.
E en lo mitg de dit remato ha de estar esculpida una figura de mig còs
de mitg relleu de santa Magdalena.
E en lo remato de dit retaula han de estar esculpidas las armas del
fundador, conforme estàn dibuxades en dita trassa.
E que tota la demés obra, tant de escultura com de talla y arquitectura,
ha de estar conforme està trassat en dita trassa.
Tota la qual obra, dits Rovira y Lavina, hajen de aportar a sos gastos
a la platja d'Armentera, o en altra part que millor convinga per desembar
caria, y ab més facilitat y manco gasto se puga aportar en dita vila de
Figueres.
E que si per cas dita obra se perdia per mar, que dits Rovira y Lavina,
hajen de tornala a fer y fabricar, dins quatre mesos del die se perdrà en
avant comptadors.
E que feta dita obra, dits Rovira y Lavina, a gastos y despesas suas,
hajen de anar en dita vila de Figueres, y assentar dit retaula en dita capella.
E que desembarcada dita obra en terra, dit senyor Grimosachs, la haje
de fer aportar desde hont serà desembarcada fins a dita iglésia de Figueres,
a sos gastos.
Per tota la qual obra dit senyor Grimosachs haja de donar y pagar,
conforme que ab tenor del present capítol donar y pagar promet a dits
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Rovira y Lavina, docentas y sinquanta lliures moneda barcelonesa, es a
saber, cent vint y sinch lliures encontient fermat lo present acte, y les
restants cent vint y sinch lliures a cumpliment de ditas docentas sinquanta
lliures, encontinent acabada y assentada la dita obra en son lloch.
E assó attèndrer y cumplir promet dit senyor Grimosachs, ab obligació
de tots y sengles bens seus, mobles e inmobles, aguts y per haver, e axi o
jura.
E los dits Domingo Rovira y Miquel Lavina, convenen y en bona fe
prometen a dit senyor Miquel Grimosachs, que ells fabricaran la dita obra
de dit retaula, conforme y de la manera que desobre està dit y specificat y
en la trassa de aquell continuat, dins lo temps sobremencionat, y que
cumpliran ab tot lo sobredit que a ells los incumbirà fer, pagantlos com
està dit les dites docentes cinquanta lliures, ab la forma y modo sobredits,
sens dilació ni escusa alguna, ab salari de procurador dins Barcleona .x.
sous y fora .xx. sous, ultra dels quals, etc. referan y restituiran totas
missions y despeses, etc. sobre dels quals volen ne sie cregut dit senyor
Grimosachs de sa sola y simple paraula.
Més avant prometen no fermar de dret, ni allegar guiatge algú, sots
pena de .L. sous, la qual pena, etc.
E per attèndrer y cumplir tot lo demunt dit y per ells promès, ne
obligan tots y sengles bens llurs y del altre d'ells assoles, mobles e
immobles, aguts y per aver, fermantne per ço scriptura de ters en la cort
del veguer o balle de Barcelona, ab facultat de variar, obligació de llurs
personas y bens y de cada hu de ells assolas, mobles e immobles, aguts y
per haver, y ab jurament llargament.
Testes firme omnium predictorum sunt: reverendus Guillermus Esteve,
presbiter Barchinone residens, nobilis domnus Hieronimus de Miquel,
Barchinone populatus, ac Raymundus Gilbert, scriptor Barchinone, qui
vice, etc.
AHPB. Francisco Llunell, llig 13, man 35, any 1665, fol 139v.
MADURELL, 1951. Referències a les pp 178 i 192.
IV
15-XII-1750. Contracte per a daurar i jaspiar el retaule central i les
balustrades del presbiteri major de l'església parroquial de SFG. El
signarem els regidors de la vila i el daurador Ambròs Colobran.
En nom de Nostre Senyor Déu sie Amen.= De y sobre la obra que està
determinada, y se entén fer, a saber, de daurar yjasperar lo Altar Major de
la Ysglésia Parroquial de la Vila de Sant Feliu de Guíxols del Bisbat de
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Gerona, y las balustradas del Presbiteri de dit Altar, y Ysglésia, en la
forma y ab las sircunstàncias que més avant se expressaran, per y entre los
Magnífichs Ajuntament, y Regidors de dita Vila, y Universitat de SFG
convocats com baix se mencionarà de una part, y lo Senyor Ambròs
Colobran, Deurador de dita Ciutat de Gerona, vuy en dita Vila residint, de
part altra, y mediant la intervenció de moltas honrradas personas la
efectuació de tant lloable y pia obra desitjanti, y singularment de las baix
anomenadoras, és estada tractada y convinguda la present Capitulació ab
los pactes, modo y forma següents:
Primerament, que lo dit Senyor Ambròs qui emprèn la dita obra dega
prometrer, com ab lo present, de son grat y certa sciència en lo millor
modo que dirse pot, promet a dits Senyors Regidors presents y a sos
successors, y a dita Universitat y demés a qui tòquia, que ell junt ab los
demés Mestres, o Oficials de dit Art, que se necessitian a sa coneguda,
començaran la dita obra immediatament després de la pròxima Pasqua de
Resurrecció del Senyor de 1751, y la tindran finida per tot lo dia primer de
Mars de 1753 ab tota perfecció, la qual obra consistirà en que totas las
dotse Històrias que se troban en dit Altar, o Retaula major, se dauraran y
sobre del or se coloriran, donant los sentits corresponents allí ahont se
requeresca en ditas Històrias. Y que tot lo relleu de dit retaula de des de la
part més alta inclusive, fins al peu de pedra de dit Retaula se daurarà, so
és, tot lo que se puga mirar y reparar dende baix de la Ysglésia, comprès
lo que de dit retaula no se veu y ho tapan las gradas.- Y també las
motlluras de dit Retaula se dauraran, però en cas ni hage alguna que fassa
per lo cas per fer diversitat a la obra, y fer millor apariència, se puga fer de
jaspe.- Y que totas las columpnas se dauraran de tot lo relleu, y tots los
perfils, y los fondos de ditas columpnas se faran de blau transparent, o de
altre color que corresponga a coneguda de dit Senyor Ambròs, y segons
Art, donantne rahó als Senyors Comissionats baix anomenadors.- Y que
lo Sacrari gran se daurarà per tot lo del defora. Y lo Camaril de Nostra
Senyora dels Àngels que se perficionarà, se daurarà y se jaspearà en tota
forma condecent.- Y que tot lo dit Retaula deurà ésser y serà daurat y
jaspeat y colorit a ús y costum de bon oficial respectivament.- Y tindran la
llibertat dits Senyors Regidors que seran, y Senyors Comissionats de fer
visurar y cumplir tota la obra segons regles del Art. Y que així mateix y
baix de les mateixes prop ditas sircunstàncias se dauraran la imatge de
Sant Esteva y los dos reliquiaris de dit altar major y se jaspearà la
balustrada que serà en lo presbiteri de dit altar major y se farà ab perfils de
or. Y últimament que algunas cosas que per la millor perfecció de tota la
dita obra, disposian lo Molt litre Senyor Abat y Senyors Commissionats
ho farà y practicarà sens pretenir per assò, cosa alguna de milloras ni
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altrament tot lo que en comformitat que sobre està appuntat y declarat y
mediant la satisfacció de la quantitat de 2.450 lliures barceloneses,
pagadoras en la forma que en lo següent Capítol se contindrà, a la qual
quantitat entre ditas parts està convinguda y ajustada la entera satisfacció
de tots los treballs, bestretas y demés coses convenients per lo total
compliment y efectuació de tota dita obra promet cumplirlo y compliria lo
dit senyor Ambròs en tota deguda forma sens dilació, ni excusa alguna,
baix obligació de tots sos béns presents y esdevenidors y ab deguda forma
llargament. Ytem és convingut entre ditas parts y demés personas
interposades y los dits Senyors Regidors a contemplació de la promesa
per dit Senyor Ambròs sobre feta y per a que tinga son degut compliment
la efectuació de tan pia y santa obra en lo modo que sobre en lo antecedent
Capítol està expressat y hagut respecte de la oferta de certes quantitats
que per part de dit Molt litre Senyor Abat y Monestir de dita Vila de SFG
y de alguns senyors individuos del mateix Monestir, en particular se han
ofert contribuir y correspòndrer per lo espai de quatre anys consecutius y
pròxims, en adjutori de la facció (fragció?) del import de dita obra, y
demés en que per ventura abastassen los efectes que per ella en dits quatre
anys seran collectats, y se troban destinats. Perçò, desitjant que se cumplia
lo que se ha oferit per llur part en nom de dita Universitat en adjutori de la
paga y satisfacció de la sobre expressada quantitat de 2,450 lliures bars. a
la qual, com està dit, queda ajustada la dita obra, de concentiment y ab
intervenció dels Senyors Commissionats baix anomenadors y de moltas
altres personas, individuos tots de dita vila, y també lo que per part dels
mateixos Senyors Regidors y demés Individuos sobredits, en particular se
ha oferit per los fins y efectes sobreponderats, y demés dependents y que
seran ben vistos respectivam ent, de llur grat y certa sciència
voluntàriament per ells, y llurs successors en dit empleo de Regidors, y
regimen de dita Universitat, deixantlos sobre dits quatre anys consecutius
y pròxims y fent estas cosas ab decret y auctoritat del Senyor Batlle de
dita vila y Batllia Real de SFG com baix auctoritzant y en lo millor modo
que dir se pot, prometen a dit Senyor Ambròs present, y als seus, que
durant los dits quatre anys li donaran, y pagaran, eo faran donar y pagar
efectivament per lo receptor que serà de rendas y emoluments de dita
Universitat, eo més verament faran depositar per est y dels efectes o
productos de dits emoluments, en mans del Senyor Receptor baix
anomenador que ho serà del diner aplicat y aplicador per dita obra
resultant de dita Universitat y sos individuos pera entregarse a dit Senyor
Ambròs, y als seus, y cobrarne lo corresponent resguart, la quantitat de
1.200 lliures bars., a saber, 300 lliures en quiscun de dits quatre anys,
pagadoras en lo primer any que serà al de 1.751, so és la mitat en lo dia
213

104

EL RETAULE DE DOMÈNEC ROVIRA (1657-1678)

que se començarà dita obra, y la restant mitat en lo dia de Sant Pere y Sant
Feliu, primer de Agost, y després a voluntat de dit Senyor Ambròs, y així
consecutive y semblantment en quiscun dels restants tres anys, en
semblants terminis com en dit primer any. Y aixibé prometen per ells y
llurs successors Regidors durant dits quatre anys aplicar tota diligència en
replegar tots los demés efectes oferin per dits individuos per la efectuació
de dita obra y demés dependent y de estos, satisfer, y que se satisfassa a
dit Senyor Ambròs y als seus respectivament en quiscuna paga lo que
fàltia y se li dega satisfer, haguda rahò de ditas 300 lliures annuals de dita
Universitat, y de lo que impòrtian las ditas cosas oferidas per dits Senyors
Abat, y Monestir, y Individuos de ell, per lo qual fi se correrà de concert
y ab tota bona comformitat entre una y altre part, tot lo que, comforme a
ells dits Senyors Regidors y a llurs successors correspon, prometen
cumplir baix obligació de tots los béns, rendas, y emoluments de dita
Universitat presents, y esdevenidors, no emperò dels propris en particu
lar, en tota deguda forma llargament. Y lo Senyor Batlle present interposa
sa auctoritat y decret.
Ytem és convingut, y los dits Senyors Regidors baix anomenadors,
per major efectuació de lo expressat en los dos Capítols antecedents, als
quals se refereixen, y a fi de que lo tot tinga son degut y desitjat efecte, de
grat y certa sciència per ells y llurs successors durant dits quatre anys y
fins sie finida la dita obra, y dependents, en lo millor modo, elegeixen y
anomenan per part de dita Universitat y Singulars de ella, en Collectors
del diner resultant, y destinat, oferit, y que se oferirà respectivement per
la efectuació de dita obra, y dependents, y que resultarà de la mateixa
Universitat, y los Individuos per dits efectes, als Senyors Joan Pellisser y
Bosch Regidor en ordre primer, actual y després al Senyor Regidor
primer, son successor, que en quiscun any serà de dita Universitat, dita
obra durant y als Senyors Don Domingo Matutano, Don Marcos Antonio
de la Llera, Cosme Patxot, Miquel Aloy, Mariano Sicars, Pere Caner,
Benet Bosch, Joseph Massanès, Pere Nadal, tots deu per lo espay de dits
quatre anys y fins a ser del tot finida la referida obra y dependents, als
quals donan y concedeixen tots los poders necessaris, y conducents als
fins sobre expressats, tant de tenir tot lo cuydado entrevenir y disposar lo
convenient a la efectuació de la dependència, replegar lo diner y depositarlo en mans de dit Senyor Cosme Patxot al qual semblantment elegeixen
en receptor de aquell, y a tots, de distribuhirlo en la millor forma, y perxò
los concedeixen tots los poders necessaris sens limitació alguna, sens
emperò prejudici de la intervenció de dits Senyors Regidors que són, y
seran en lo que se oferesca ab uniformitat ab dits Senyors elegits. = Y los
dits Senors Collectors y receptor acceptan.
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Y
així las ditas parts, a saber lo Ajuntament y Regidors de dita Vila de
SFG convocats en la Sala anomenada lo arxiu de la casa de la Universitat,
sita en la plaça pública major de dita Vila ahont per semblants actes, y
comuns negocis de la mateixa Universitat és acostumat convocarse, de
llicència, y ab assistència del Magnífic Miquel Aloy y Berenguer, per la
S.C. y Real Magestat (que Déu guarde) Batlle de la Batllia real de dita
Vila baix auctoritsant, essent presents Joan Pellicer y Bosch, Joseph
Bacó, Isidre Campanaria, Joan Serra, Miquel Geli y Benet Roffí, junt ab
Joseph Esteve, absent de dita Vila, tots Regidors de dita Universitat, lo
expressat Ajuntament representant de una part, y lo dit Ambròs Colobran,
Deurador de Gerona de part altre y també los dits Collectors, y Receptor
sobreanomenats de altre part, lloant y approbant, ratificant, y confirmant
la so b red ita y p resen t C ap itu lació , y totas las cosas en ella
sobreexpressadas de grat y certa sciència per nosaltres y nostres successors
respectivament y per dita Universitat prometem la una part a la altre, y a
sí mateixos vicitudinariament aquella y aquellas attendrer, servar y
complir comforme en ella queda expressat, y per lo cas de no complir la
part no complint, a la part complint restituhir y esmenar tots los gastos y
danys que per rahó de la contrafacció esdevingan y se oferescan en
qualsevol temps dels quals volem sie cregut qualsevol alternativement de
sola paraula, o a lo menos ab simple jurament, al qual y present instrument
estas cosas deferim, sens altre gènero de probació, y per ditas cosas
attendrer y complir y per la entera observació de aquellas, la una part a la
altre vicitudinàriament obligam, a saber, los dits Regidors, tots los béns y
emoluments de dita Universitat presents, y esdevenidors, no emperò los
propris, y los dits Ambròs Colobran, Dorador, Collectors y Receptor
sobredits, los béns propris mobles e immobles, presents y esdevenidors,
respectivament quiscun per lo que li correspon complir a solas y no
altrement, renunciant tots a la lley que diu que qui de fet promet pagant lo
interès queda lliberat de la promesa y a tot altre dret a ditas cosas
contravenint y a la lley que prohibeix la general renunciació y més avant
prometem també tots las sobreexpressadas cosas tenir per fermas y
agradables y no contravenirlas per qualsevol causa, o rahó, baix del
juram ent que per ço fem, y prestam en nostras ànimas per nostre Senor
Déu, y los Sancts Quatre Evangelis en tota forma de estil, en ma, y poder
del Notari baixescrit; y jo dit M iquel Aloy y Berenguer, Batlle
sobreanomenat a totas ditas cosas per dits Senors Regidors com sobrefetas
y promesas, presto mon concentiment, y interpose en dit nom la mia
auctoritat, y dalt corresponent, y otorgat és tot lo sobredit en dita Vila de
SFG, y en lo lloch de dita convocació a quinse de desembre de 1750,
essent presents per testimonis Joseph Rigau, Verguer de dita Universitat,
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y Joseph Rigau, son fill, sabater de dita Vila de SFG, de las firmas de dits
Senors Batlle y Regidors solament.=" A continuació hi ha les signatures
autògrafes dels interessats.
AHMSF, MA 1747-1751, pp 486-488. Referències ales pp 158 i 165.
V
23-1-1752. Contracte entre els regidors i collectors de l'església
parroquial de SFG i Bernat Blanxart, escultor d'Arenys de Mar, per a
construir el sagrari de l'altar major.
A 23 Janer 1752. — Entre los Srs. Regidors y Srs. Collectors de la obra
de la Iglesia de esta vila de St. Feliu de Guixols, de una part, y lo Sr.
Bernat Blanxart, escultor de la vila de Arenys de Mar, de altre, se ha
tractat lo següent.
Que dit Sr. Bernat farà y construirà lo Sacrari del altar major, a tenor
de la planta que ha presentat y tornarà, etc., anyadinthi el trono de dins per
posar la cuestodia, y fenthi 2 angelets ab aqueixa proporció mes
corresponent.
ítem, que en tots los plans de dins lo Sacrari farà uns compartiments de
baix relleu, y també dins à dalt una corniseta, y al sim del Sacrari un floror
dins alt al pla del Sacrari.
ítem, que sobra la cornisa de fora del Sacrari farà una tarja ab lo Sagrat
Cor de Jesús al mitg.
ítem, que los 2 angels de baix al cartolotxo han de esser vestits, y que
tota dita feyna hage de esser conforme y segons us y art de bon oficial en
tota forma.
ítem, que se hage de fer dos rams de flors per al sim del Altar en la
forma se ha tractat.
Y
per tota dita feyna, se li prometen 100 llibras, dich cent lliuras
barcelonesas, ço es, la mitat en de comptants y la altre mitat finida y vista
dita obra; lo que prometen cumplir en tota forma de estil llargament, y à
mes de altres menudencias à part tractades.
Test. Rigau Verguer y lo Sr. Ambrós Colobran y Joseph Cortada.
Barnat Blanxart, esculptor.
AHMSF, hoja suelta dentro de las cubiertas del Manual de Acuerdos
de 1747 a 1751, segons HURTEBISE, 1905, p 150. Posterioment els MA
foren enquadernats i el contracte no és on indica Hurtebise. Per això el
text ho ha pogut ésser comprovat. Referència a la p 158.
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VI
1932. Text referit al Museu Parroquial de SFG on són descrites
algunes de les peces inventariades en aquest treball.
Al primer esguard, hom queda agradosament sorprès, pel gran nombre
d'escultures religioses, procedents sens dubte d'altars, tallades en fusta, i
la majoria d'elles bellament policromades i daurades; remarcarem, entre
altres, la de la Verge del Roser, una Santa Eulàlia, i les de St. Joan
Evangelista, St. Francesc de Paula, St. Elm i St. Roc; cal incloure també
dins d'aquest grup, dues figures d'àngels, tractades amb el peculiar estil
dels escultors barrocs, que tant els prodigaren, en mig de l'exuberant
ornamentació característica d'aquella època.
D'una manera especial, destaquen les imatges col·locades en tres
baldaquins d'un bell treball barroc d'ornamentació arquitectònica; entre
aquestes, la figura de St. Joan Evangelista, és digna de notar-se, tant per la
perfecció del "modelat" com per la justesa del colorit; la testa
especialment, es pot qualificar d'obra notabilíssima.
Molt forta impressió causa al visitant del museu, l'agrupament de tres
figures (potser fóra més exacte dir l'acoblament de tres figures soltes)
l'assumpte de les quals és el "misteri" del Davallament de la Creu
(sostinguda a pes de braços per les altres dues figures) vertadera obra d'art
en la qual l'anònim autor fa gala del seu profund domini de la tècnica,
posada al servei del més abrandat misticisme.
I finalment, obra singular i única en aquesta col·lecció d'escultures, és
la mitja figura de terra cuita, que representa un Crist, i que reproduïm en
aquestes planes: fou trobada enterrada i en dos fragments, en fer les obres
de restauració de la Porta Ferrada.
La pintura, encara que no tan abundosa com l'escultura, no deixa,
però, d'estar ben representada dins el "Museu Parroquial".
Ben digne d'elogi és la pintura a l'oli sobre taula de fusta, l'assumpte de
la qual és Santa Elena, entre dues figures, probablement els donadors de
l'obra a l'altar on anava destinada.
Altres dues pintures a l'oli damunt taula de fusta representen St. Benet
i St. Ambròs; alguns detalls d'aquestes pintures restaren inacabats.
B ella co m p o sic ió , bon c o lo rit i e x c e l·le n t d ib u ix són les
característiques de la pintura a l'oli damunt tela, la figura central i
principal de la qual és la de St. Benet; a la part alta uns àngels li posen la
mitra; li fan costat, St. Maure amb el llibre obert de la Regla Benedictina,
i St. Plàcid amb la palma del martiri; i en el pla inferior, a dreta i esquerra,
com retent homenatge al Sant, agrupacions de vàries figures, entre elles
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un comte de Barcelona, St. Ramon de Penyafort, St. Gregori, St. Nonito,
bisbe de Girona St. Benet i St. Ildefons.
BORDÀS. 1932, transcripció parcial. Referències a les pp 145 i 149.
VII
l-V-1940. Projecte d'altar major de l'església parroquial de Sant
Feliu de Guíxols. Autor: Joan Bordàs.
Proyecto de Altar Mayor de la Iglesia Parroquial.- Memòria.- Durante
los primeros días del dominio rojo en San Feliu de Guíxols, fueron
devastados sus templos y casas religiosas, no habiéndose librado de ello
nuestro templo Parroquial, del que fueron destruidos los altares, el órgano
en talla de madera del siglo XVIII, arrancados de sus muros varios
sarcófagos, saqueadas la sacristía y otras dependencias, y rotas a pedazos
las campanas de la torre. Del que era altar M ayor no quedó nada, pues
hasta la gran mesa de piedra, sostenida por columnitas dóricas, fue hecha
pedazos; resta sólo el pilar votivo que, según una inscripción, data del ano
1577.
Entre otras obras de reparación que se han efectuado, o se procurarà
realizar Dios mediante en el templo Parroquial, se proyecta ahora la
rehabilitación del Altar Mayor, emplazado en el àbside, y cuyo diseno
acompana a la presente memòria.
De muy antiguo data la fundación del templo que nos coupa. Restos
quedan muy notables de las primitivas construcciones: el conjunto llamado Porta ferrada de gran importancia arqueològica, y que con gran
acierto fue restaurado no hace muchos anos; sus torres y muros almenados,
que indican fue algún día una verdadera fortaleza, etc.
No obstante, la obra por decirlo así definitiva, y que dio al edificio el
caràcter que conserva todavía, fue la ampliación de las capillas y elevación de sus bóvedas, efectuadas en el siglo XIV, en pleno período ojival.
Ya es de sobras sabido, que dicho estilo en nuestra región fue de una
gran sobreidad. Y si sencillo fue en sus edificios mas importantes,
comparados con los de otros países donde el arte ojival floreció con
exhuberancia, tal sencillez llega al extremo en algunas construcciones
como nuestro Templo Parroquial.
Por arrancar sus bóvedas de muros mas antiguos, carece el edificio de
los bellos pilares, adosados o aislados, propios del estilo; los nerviós o
aristas, carecen de molduraje, y lo mismo los arcos transversales; mayor
austeridad imaginar no cabe.
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Y
no obstante, es curioso observar como esta simplicidad de líneas
armoniza con los gustos modernos en materias de arquitectura, puesto
que en los estilos que adoptan hoy día la mayoría de edificios, se
prescinde en absoluto de la complicada ornamentación que tan prodigada
y celebrada fue hace algunos anos.
Es por ello que se ha procurado que el nuevo altar, por su sencillez no
desentone del conjunto, sino mas bien que forme parte integrante del
mismo, realzando todos los detalles ya existentes en el àbside, en vez de
anularlos u ocultarlos con fastuosa y complicada grandiosidad, o con
impropias escenografías.
Se emplazarà el altar sobre tres gradas de piedra; sostendran la mesa
— también de piedra— cuatro columnitas, y en su parte central se colocarà, ocupando el mismo sitio que antes, el pilar votivo de que se ha hecho
ya mención. En todos los detalles, se procurarà seguir las normas que la
litúrgia senala, tanto en su disposición, como en sus dimensiones. No creo
necesarios mas detalles, por cuanto con el examen del proyecto es fàcil
formarse concepto de lo que se propone.
El "manifestador", que no se indica en el dibujo, serà de madera, de
estilo gótico, y sólo se colocarà en el altar cuando sea preciso.
El camaril — en el mismo sitio donde existia— se realizarà con un
marco de sobria arquitectura en piedra, a manera de capilla; las vidrieras
de los ventanales se restauraràn. Quedarà como estuvo la inscripción con
caracteres góticos, a la altura del arranque de las bóvedas, que con las
finas líneas de sus aristas formaràn como un grandioso baldaquino que lo
cobijarà todo.
Considerando, finalmente, que con las presentes líneas nos dirigimos
a personas de la mayor autoridad y competencia, sólo nos resta anadir,
aun cuando fuera ya de suponer sin manifestarlo, que seràn atendidas y
recibidas con sumo agrado, todas cuantas observaciones o consejos se
dignen darnos para llevar a la mayor perfección la obra del Altar en
proyecto.- San Feliu de Guíxols, 1 Mayo 1940.
Document que Miquel Rotllan — administrador dels béns de Joan
Bordàs quan aquest morí— va donar, amb altres papers i publicacions, a
l'autor d'aquest treball. Ara a l’AHMSF, sec XXXII, núm 39. Referència
més important, p 120.

(*) Agraeixo a mossèn Pere M atam ala, rector de la parròquia de la Mare de Déu dels À n
gels (SFG) i als meus amics Joan Surroca, Àngel Jiménez i Josep Matas, directors respectiva
ment del MAG, AHM SF i AHG, les facilitats que m ’han donat per a estudiar els documents
—dels respectius centres— que en aquest treball s’esmenten.
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Malgrat les pertorbacions polítiques, socials i bèl·liques que patí la
nostra vila — ara ciutat— , fou en la segona meitat del segle XIX quan
caigué la rifa del suro. Gaziel, amb el seu inimitable estil, ho explica així:
"de cop i volta, la vila arraulida en el seu racó de món es converteix en un
dels mercats més actius on es concentrava, s'elaborava i s'expendia una
primera matèria d'universal demanadissa"(1).
Es de la mateixa època el naixament, a Girona, del primer Col.legi
provincial de Metges, molt abans de ser obligatori a tot l'Estat espanyol.
Els principals promotors foren dos facultatius: el Dr. Ametller i Vinyes
(metge eminent, autor de l'obra històrica Alfonso V de Aragón en Italia y
la crisis religiosa del siglo XV, editat el tercer volum a l’obrador tipogràfic
del nostre Octavi Viader) i el Dr. Pascual i Prat que fou durant molts anys,
president del citat organisme i director d'un butlletí professional d'on hem
tret les escasses dades mèdiques guixolenques que voldríem presentar.
El nostre col·lectiu sanitari guixolenc era, numèricament, molt poc
important com es comprèn per tractar-se d'una petita població, però molt
ben conceptuada pel que fa a l'exercici de la seva professió, assistint els
malalts en el seu domicili particular o a l'hospital local quan n'era el cas.

(1) GAZIEL. Sant Feliu de la Costa Brava. Barcelona, 1963, pàg 36.
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Més tard, també, passant a formar part, com a vocals tècnics de la Sanitat
Marítima en uns moments en què el creixement portuari local va coincidir
amb l'aparició de diverses epidèmies de còlera i febra groga, ço que els
obligava a una inspecció acurada sobre tripulants, passatgers i mercaderies
que arribaven al nostre port, com queda detallat en els documents que de
l'esmentat organisme es conserven a l'Arxiu municipal guixolenc i que
consten de tres apartats: a) lligalls de cartes oficials i circulars; b) patents
de Sanitat; c) llibres-registre de movim ent portuari. Tota aquesta
documentació, presenta un tractament molt desigual enfrontant anualitats
amb molt escasses dades, amb altres tan completes que permetrien un
estudi interessant del tràfic marítim local, tema però, que s'apartaria de la
intenció del present treball(2).
A meitat del segle, la vila de Sant Feliu que deuria tenir de 4.000 a
5.000 habitants, era assistida per quatre metges, mentre que, a finals de la
mateixa centúria, quan havia quasi triplicat el nombre dels seus residents
ho era — segons nota de la col.legiació professional— per vuit
professionals, sobrepassada només per Figueres amb 14 i Girona am 18.
Donem tot seguit una relació dels nostres facultatius amb les dades
escasses que hem pogut reunir.
Joan Ricard. La seva referència ve donada per la dedicació a
l'assistència als malalts de l'epidèmia colèrica de 1854-1855 com també
per haver format part de la Junta de Sanitat citada. Morí segurament entre
1857-1858c3).
Sebastià Fabre i Quintana. Membre igualment de la Junta; també actuà
en el flagell indicat. L'any 1834 ja era documentat a Sant Feliu.
Antoni Romaguera. Iguals dades que els anteriors.
Eliseu Forest i Cardona. Guixolenc fill del farmacèutic local (1822).
Cursà estudis a la Facultat de Medicina de Barcelona; es graduà el 1849.
Feia quatre anys que exercia a la vila quan hagué d'intervenir en l'epidèmia
colèrica referida, exercint la professió de manera altruista i desinteressada
econòmicament, amb una actuació encertada en l'orientació hospitalària i
formació de cordons sanitaris. En reconeixement als seus mèrits, fou
condecorat per Isabel II amb l'Orde de Sanitat. Se li reconeixia certa

(2) Arxiu Històric Municipal de Sant Feliu (AHMSF). Núm de registre: 604-608-609-721829-1036.
(3) Hi ha un Jaume Ricart cirurgià a Sant Feliu, documentat cap el 1723 en el volum III, pàg
33 del Diccionari Biogràfic de M etges Catalans, "III Congrés d'Hist. Med. Catalana" 1983.
DANON BRETOS, J. en Aportació a l'estudi social de la M edicina a Catalunya, "Fundació
Vives Casajuana" Barcelona 1975, pàg 82; també cita un tal Joan Ricart i Mayol, metge el 1827,
nascut a Calella i fill del cirurgià Cosme.
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habilitat en el tractament quirúrgic de l'època que practicava a l'hospital(4).
Aquest quatre sanitaris eren ajudats per Tomàs Vila, oficialment
cirurgià sagnador, segons que ho confirma un informe de l'alcalde de Sant
Feliu en resposta a una circular de la superioritat sol·licitant la data
d'ingrés i el sou dels facultatius que actuaven en el susdit centre
hospitalari. L'alcalde respongué que els esmentats facultatius no tenien
nomenament especial, puix era de tradició que s'alternessin cada mes els
quatre, l'un darrere l'altre, i que el sou era de 200 rals a l'any per a cada
metge i 80 per al sagnador.

Vicent Rabell i Ribas. Natural de Sant Feliu de Guíxols (7-VI-1826).
Graduat en Medicina el 12-VII-1849. Tenia idees molt personals sobre
l'actuació del magnetisme animal en la Medicina i certa popularitat en la
pràctica tocològica. Passà una temporada a Puerto Rico on féu uns

(4)
PLA i DALMAU, J.Ma. Les epidèmies de còlera i el Dr. Eliseu Forest i Cardona "Bol.
Col. de Médicos de Gerona" núm 67, any 1976.
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discrets estalvis que li permeteren de mantenir-se en la seva vellesa.
Metge de la Junta de Sanitat Marítima. Grau 3r. de la maçoneria local amb
el nom simbòlic de Brown(5). Morí el 1905. Quan va complir els 50 anys
d'exercici de la professió, el Col.legi de metges de la província, com
homenatge, publicà el seu retrat.
Lluís Lloret. Fill de Calonge (1846). Llicenciat en Medicina als 22
anys. Metge d'hospital durant la guerra, obtingué la Creu Blanca del
Mèrit Militar. Formà part de la Junta Sanitària i del centre hospitalari
local d'on fou destituït el 1892 per qüestions polítiques. Morí solter el
1898.
Leopold Oliu i Pagès. Nascut a Girona. Títol de metge del 1868. Autor
d'un estudi mèdico-topogràfic de Sant Feliu de Guíxols. Tenia un fill,
Leopold Oliu i Cúbies que també exercí la Medicina a la nostra població.
Un germà del primer practicà la professió a Castell d'Aro(6).
Miquel Roura i Masmitjà. Nascut a Sant Feliu. Graduat en Medicina el
1877. Tingué el consultori a la Plaça, davant l'ajuntament. El seu germà
Didac — en "Diego Roura"— , instal.là l'electricitat a la nostra ciutat.
Vicenç de P. Corominas i Muxach. Títol de metge del 1883. Morí el
1933.
Joan Mas i Ministral. Títol del 1883. Sospito que fou el pare del
distingit cirurgià barceloní Joan Mas i Oliver.
Eusebi Gibert i Pastor. Probablement gironí. Fou membre de la Junta
de Sanitat durant els anys 1866 i 1867. Desconeixem més dades.
Francesc Castellà i Comas. Guixolenc. Actuà devers el 1858. No
sabem si eren familiars seus Salvi Castellà, metge de l'hospital durant
l'ocupació francesa del 1809 i Domènec Castellà, metge igualment i
autoritat local els anys 1811-1814.
Climent Martorell. Exercí el 1812; no coneixem més dades.
Joaquim Falgueres i Dalmau. Títol del 1883; documentat fins a final
de segle.
Josep Vidal i Mestres. Títol del 1894.
Josep Pla i Basart. Títol del 1896; des del 1898 exercí a Sant Feliu.
Manuel Matas i Rodés. Natural de Tordera. Pilot de Marina mercant
als 17 anys; féu els dos anys de navegació per ingressar posteriorment a
l'Acadèmia de Segòvia, però més tard l'abandonà per passar a Medicina,
obtenint el 1891 el títol corresponent. Havia practicat amb el professor

(5) CLARA, JOSEP. Els maçons de Sant Feliu "Revista de Girona" núm 111, any 1985.
(6) PASCUAL i PRAT, J. Notas para una bibliografia mèdica "Asoc. Lit. de Gerona" 1895
pàg 93. El treball del Dr. Oliu era una Memòria presentada a l'Acadèmia de Med. i Cirurgia de
Barcelona.
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Cardenal. Morí el 1898.
I, encara que no exerciren a la població, volem enriquir el nostre
coneixement de la medicina guixolenca amb l'aportació dels noms
d'alguns altres facultatius nascuts o relacionats amb el Sant Feliu d'aquella
època.
Celestí Roig i Prats. Nascut a Sant Feliu de Guíxols el 5-IV-1855,
morí a Anglès el 6-V-1921. Fou intern de l'hospital de Sant Pau i amic del
professor Letamendi.
Narcís Hereu i Matas. Fill del Pont Major de Girona. Graduat en
Farmàcia i després en Medicina el 1859 a Nova Orleans (Luisiana), títol
— el darrer— que revalidà posteriorment a Barcelona. Casat amb una
Jordà de cal Duro de la Plaça, fou pare de Rodolf Matas, professor de la
Tulane University de N.O.i precursor de la cirurgia vascular(7).
Francesc Terradas i Pla. Nascut el 1873 a Sant Feliu. Llicenciat en
Medicina el 1896 i doctorat el 1900. Professor auxiliar amb el Dr. Fargas
a la càtedra de Ginecologia. El seu pare també era metge. Això ens fa
sospitar que pogué exercir a la nostra població, car també es troba el nom
de Jaume Terradas a la Junta de Sanitat de l'any 1883(8).
EPIDÈMIES
La presència de certes epidèmies espaordí els nostres avantpassats i
amb raó, sobretot per l'alta mortalitat i la falta de coneixement sobre el seu
origen que no permetia prevenir-la. Recordem la terrible Pesta Negra del
segle XIV. Encara, anys més tard — 1375— el rei Pere IV demanava al
batlle guixolenc informació sobre l'estat sanitari de la vila per si tingués
necessitat de refugiar-s'hi(9). També féu forts estralls la del 1650, la
darrera soferta pel país però promptament reemplaçada per altres malures,
sobretot el còlera morbo i la febre groga, aquesta, però, amb menys
intensitat.
Centrant-nos en la malaltia colèrica, voldríem recordar com si des de
sempre, havien sorgit brots a la llunyana índia, el 1817, sense saber per
quina causa, començà a estendre's per les costes de l'orient asiàtic, mentre
que, per ponent, ho féu per Pèrsia, Rússia, Estats Bàltics, els ports de
l'Atlàntic i els de la Mediterrània fins arribar a Barcelona el 1834.

(7) JULIÀ i FIGUERES, B. R od o lf M atas (1860-1957) "Col.legi de Metges de Girona" 1978.
(8) Dades biogràfiques obtingudes dels "Butlletins del Col.legi de Metges de Girona", dels
lligalls de Sanitat de l'AHMSF i del Diccionari biogràfic ja indicat.
(9) LÓPEZ de MENESES, A. Estudiós de la edad media de la Corona de Aragón.
Documentos VI. Zaragoza 1956.
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Els metges anaven desorientats sobre les causes de la seva sobtada
aparició, com s'aprecia repassant les obres de medicina que llavors
s'estudiaven. Els de la nostra comarca sembla que eren més partidaris
d'acceptar una influència atmosfèrica per la seva aparició sobtada, saltant
d'un lloc a un altre, sense trobar-hi cap nexe d'unió. Recordem també que
en aquells anys un obscur científic francès, Pasteur, començava a investi
gar sobre els microorganismes que portarien a ell i després als seus
seguidors, a descobrir els microbis que produïen la majoria de les malalties
infecto-contagioses, obrint amb això, un ample camp en el coneixement
de les causes de moltes epidèmies com igualment la possibilitat de
mesures preventives encertades i àdhuc de trobar sol.lucions terapèutiques
eficients. Així l'alemany R. Koch el 1875 descobrí el germen causant del
còlera en les deposicions de malalts de l'índia i, temps després, el nostre
Dr. Ferran, ho trobava en malalts d'una epidèmia a València, intuint la
posta en pràctica de la vacunació preventiva, que si fou motiu d'acalorades
discusions científiques en aquells dies, a la llarga se li ha hagut de donar
la raó.
Referent a la febre groga, endèmica en els terrenys pantanosos del golf
de Mèxic, se sabia que era produïda per un virus que es transmetia per
picada de mosquit de la varietat Stegomya Fasciatus. Per això el port de
Nova Orleans, rodejat d'aiguamolls del delta del M ississipí i molt visitat
per vaixells, primordialment europeus, per tractar-se dita població del
lloc on radicava el millor mercat del món en quant al cotó — i on els
espanyols eren considerats com el quart client important— es comprèn
que del port esmentat sortís la font de contagi cap el Vell Continent amb
el transport de mosquits contagiats de la dita febre, contagis que produïren
els diversos brots epidèmics fins el 1870, data de la darrera aparició de la
malaltia en els nostres ports.
Dos factors hi ajudaren: el primer fou la campanya de drenatge i
dessecació de basses i aiguadeixos de la comarca del port americà
esmentat, seguint els consells sanitaris dels metges de la ciutat, destacant
la del professor Matas de qui ja hem indicat abans la seva directa relació
amb St. Feliu.
L'altre factor és sorprenent, puix era relacionat amb la desaparició dels
velers de la marina mercant, causants de la transmisió — involuntària—
de la malaltia d'un continent a l'altre pels mosquits transportats com ja
tenim explicat. Les seves larves es criaven a les aigües estancades de la
sentina dels bucs, com també en els dipòsits d'aigua potable guardada en
botes de fusta. Com que la travessia de l'Atlàntic amb aquests vaixells
precisava moltes vegades més de 40-50 dies i la incubació de les larves de
mosquit era de dotze dies, si aquesta procedia d'un paràssit que prèviament
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havia picat un malalt, en arribar a Europa, s'escampaven els mosquits
carregats del virus de la febre groga, iniciant així un nou brot d'aquesta
malaltia en zones que regularment no eren afectades d'aquesta dolència.
Per això, la competència que les naus mogudes a vapor feren als velers,
ajudaren en aquest cas a resoldre la font de contagi; d'una part per les
estructures metàl·liques amb què estaven construïdes, que no consentien
passar aigua a la sentina; i de l'altra perquè permetien atravessar l'oceà en
pocs dies, molt abans que poguessin descloure's les larves dels probables
mosquits portadors del virus infecciós.
JUNTA DE SANITAT MARÍTIMA
Tenim indicat com els professionals de la Medicina no tenien un
concepte correcte de la causa de l’aparició de les epidèmies. Però per
combatre-les (almenys des del punt de vista preventiu) feren el que havia
donat èxit a les plagues anteriors: l'aïllament del focus contagiós. Aquesta
fou la missió de l'anomenada Junta de Sanitat Marítima, organisme de
tradició catalana com va ésser la Junta del Morbo en les epidèmies de
segles anteriors.
Era formada per l'alcalde que la presidia, el capità del port, el rector de
la població i un o més metges com a tècnics (un destinat a cirurgia i l'altre
a medicina) acompanyats de quatre vocals escollits entre prohoms de la
vila. La seva actuació era en dos sentits, segons si les naus sortien o
entraven al nostre port. En el primer cas, si no hi havia res de sospitós de
malaltia a la població, s'estenia l'anomenada patent de sanitat, document
on el president de la Junta — l'alcalde— certificava que la nau X, de
matrícula de Sant Feliu, amb tal pilot, tant de tonatge, de tant nombre de
passatgers i de tripulants, carregat de tal mercaderia, podia anar al port X,
perquè "gràcies a Déu" no presentava la vila de Sant Feliu cap novetat de
malaltia(10).
Si es tractava d'una embarcació que arribava, era examinada la patent
sanitària que obligatòriament havia de portar, amb les mateixes dades que
hem indicat quan l'embarcació sortia. Moltes vegades, al dors del
document, si venia de port extranger, l'agent consular espanyol confirma
va el bon estat sanitari del lloc de salpada. A continuació s'inspeccionava
el vaixell, la tripulació i la càrrega; si tot era correcte, se li permetia la
"lliura plàctica".
Però si la nau procedia de port "brut" — segons terminologia del
moment— o lloc sospitós d'haver-hi contagi, obligatòriament havia de

(10) AHMSF, núm registre 597, lligalls, 34-35-39-42; registre núm 609, lligall 30-33.
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passar un període d'observació de tres a deu dies, segons la duració de la
travessia, puix, coneguts els possibles dies d'incubació d'una probable
malaltia epidèmica, i sumats tots ells, demostraven la possibilitat o no que
el contagi entrés a la vila.
El cas més greu era si durant el creuer s'havia produït una defunció en
el vaixell o si s'arribava amb algun tripulant o passatger malalt. Aleshores
havien de fer una quarentena en un llatzaret ja preparat i que en aquestes
costes de llevant era el del port de Maó amb les corresponents despeses
mèdiques, d'alimentació, etc.
Altres mesures foren preses per la Junta, la majoria de caire preventiu.
Així l'any 1834, vistos els informes que tenien de l'epidèmia a Barcelona,
obriren una llista de donatius per a poder ajudar els pobres en cas de
presentar-se la plaga a la vila; com sempre, la població respongué
altruistament. Dictaren recomanacions higièniques sobre la neteja dels
"galligants" perquè no retinguessin les aigües brutes, prohibiren llençarne al carrer, obligaren a recollir-ne els fems i instal·laren un hospital de
colèrics a les cambres que miren a llevant del corredor del primer pis de
l'antic monestir benedictí, llavors abandonat. Així mateix els facultatius
Forest i Fabre s'oferiren a tenir cura dels malalts ingressats, de forma
desinteressada. Això darrer passà durant l'any 1865; posteriorment el
1884, per prevenció, s'estudià dividir la població en vuit districtes per
revisar els estatges i aliments de domicilis de gent pobre i poder combatre
fàcilment els possibles focus de malalatia. Per això adquiriren àcid fènic
i clorur de calç en abundància.
EPIDÈMIA DE 1854
Coneixem la descripció de l'epidèmia de còlera que patí la nostra
comarca pel testimoni escrit del Dr. Porcalla de Girona que després de la
seva experiència personal escrigué una Memòria presentada a l'Acadèmia
de Medicina i Cirurgia de Barcelona111}.
Joan Josep Porcalla i Diomer procedia d'una antiga família galènica.
El seu avi Josep Porcalla, fill de Cadaqués i metge a Lledó, tingué un fill,
Narcís, que també exercí la Medicina a Girona on fou metge de l'hospital
de Santa Caterina durant els setges napoleònics. Posteriorment, per ésser
considerat afrancesat, precisà ser rehabilitat el 1815. El nostre Joan Josep
era fill d'aquest i ja metge, ocupà la mateixa plaça de facultatiu de

(11) PORCALLA i DIOMER, J.J. Historia del còlera morbo epidémico que invadió la
ciudad de Gerona... memòria premiada per "l'Acad. de Med. i Cirurgia de Barcelona" 1859.
Impa. Tomàs Gorchs.
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l'hospital gironí, més la del Seminari Conciliar, lloc on donà tota la seva
nombrosa biblioteca. De bona posició social, albergà a casa seva l'any
1871, al metge personal del rei Amadeu I quan visità la ciutat gironina.
Doctorat el 1844, en aquesta data podia molt bé ésser condeixeble d'algun
col.lega guixolenc.
D'entrada observem en la seva Memòria, com la invasió colèrica a
Girona no fou, proporcionalment, tan extensa com a Sant Feliu. Dels
14.615 habitants de la ciutat foren atacats 513, mentre que a la vila
guixolenca amb uns aproximadament 5.000 habitants, com ja hem indicat,
hi hagué uns 369 malalts. Referent però a la mortalitat, aquesta sí que fou
més accentuada a la ciutat de l'Onyar (158 defuncions) que a Sant Feliu
(55 morts), indicador potser d'un millor estat sanitari i higiènic dels
habitants de la nostra petita vila en comparació amb els de l'emmurallada
plaça militar gironina.
La malaltia, explica el nostre metge, en els seus inicis o en casos de
poca intensitat, es presentava amb malestar i decandiment general, tristesa
i angoixa en la regió de l'estómac, digestions difícils, llengua saburral,
vòmits, borborigmes i abundants diarrees que aviat presentaven un aspecte
com d'aigua d'arròs, amb algun còlic violent, deposicions sanguinolentes,
orines escasses i pols petit. Quan persistia o s'agreujava la malaltia,
ràpidament hi havia un canvi en el rostre, amb pell arrugada, rampes i sed
abrusadora.
La Terapèutica, més aviat pobre, usava el làudanum de Sydenham i
abundoses infusions de menta, camamilla i altres, per equilibrar les
abundants pèrdues de líquids; banys calents o ampolles d'aigua calenta al
voltant del cos; sinapismes; antiemètics i àdhuc alguna petita sagnia. A
mesura d'anar millorant es passava d'una dieta vegetal a una d'animal.
D'aquells dies es conserven factures dels quatre farmacèutics guixolencs (Roc Roure, Ignasi i Joaquim Balcells i Antoni Forest) dels
medicaments entregats a l'Ajuntament per assistir malalts sobretot els
necessitats econòmicament. Factures de l'hospital local, a malalts que
podien més o menys pagar quelcom (sucre, te, gallina, carn, vetlles) com
també relacions d'ajudes pecuniàries a pobres necessitats de medecines,
aliments, transports i àdhuc diner comptant. Sembla que tot plegat pujà
tant com la quantitat obtinguda generosament de donatius entregats abans
de l'epidèmia. Finalment, el més d'octubre, hi hagué un solemne "Te
Deum" d'agraïment per haver acabat el flagell, enviant notificació a la
ciutat de Barcelona per poder reempendre les activitats de cabotatge.
Dintre de les obligacions que tenia la nostra Junta hi havia la de
contestar la nombrosa correspondència que rebia de la Superioritat cen
tral per mitjà de la governativa de Girona i d'on podem extreure alguna
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dada interessant. Per això i referent al fet epidèmic de 1854, la
documentació ens permet conèixer el nombre de casos d'afectats, els de
defunció, la duració de l'epidèmia (uns dos mesos, setembre i octubre
principalment) més un resum del que es gastà aquells dies (11.001 rals
v.).
Per la seva part, els agents consulars espanyols i altres autoritats,
anaven enviant informacions sobre la presència o extensió de les
epidèmies en els diferents ports internacionals. Per exemple, durant l'any
1856 avisen que a la Mediterrània occidental, poblacions com Trípoli i
Benghasi han tingut unes 3.643 defuncions mentre que, per la seva part,
els governadors d'Andalusia, informen de casos de malaltia a Cadis,
Cartaya, Marbella, Isla Cristina, etc., etc. Intranquil·litat que durant molts
anys d'aquesta centúria, s'anirà repetint, obligant el Govern a retransmetre
aquesta m ena d'inform ació a les diverses poblacions m arítim es
interessades. Aquesta activitat governamental sovint anava acompanyada
de disposicions complementàries, com per exemple, la prohibició d'estar
present el cos d'un difunt a l'interior de l'església durant les seves exèquies
o també l'aplaçar més de dos anys el trasllat d'un cadàver, d'una població
a una altra, com va succeir amb el cos d’un fill de Salvador Vidal, mort a
Girona, que després de passar el temps reglamentari no va poder ésser
traslladat sense obtenir el permís d'Isabel II.
I, per acabar amb les disposicions que rebia la Junta de Sanitat,
voldríem aportar-ne una de molt curiosa i que poca cosa té a veure amb la
seva funció sanitària, per tractar-se d'un decret sobre separació de sexes
en els llocs de bany de mar.
CONSIDERACIONS FINALS SOBRE LA DOCUMENTACIÓ DE LA
JUNTA DE SANITAT MARÍTIMA
Abans d'acabar aquest tema, voldríem insistir sobre l'abundància de
dades que aporten els documents de la nostra Junta de Sanitat, especial
ment el Llibre-registre de Patents de Sanitat en el qual, a més de les
informacions sanitàries explicades, s'enumeren una munió de detalls
sobre moviment portuari i la seva relaçió amb l'economia local que
mereixereien un article a part; article que podria certament ésser molt
extens i que sens dubte enriquiria el coneixement de la nostra vila
vuitcentista. Per això, remarcarem alguna dada esparsa treta d'aquesta
documentació.
Podem començar, per tant, amb una informació de l'alcalde constitu
cional — com a President del dit organisme— contestant a una sol.licitut
de la Superioritat sobre la importància del port guixolenc. Diu així: "l'any
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1855 el moviment del port fou de 351 vaixells, dels quals 239 eren de
cabotatge i no passaven de les 25 tones. Tots eren velers, excepte un
vapor mercant de 800 tones anomenat Pelayo".
Més tard, any 1871 (molt ben detallat en el Llibre-registre) son
declarades 360 embarcacions de les quals 213 eren llaguts, 147 velers i, a
destacar 118 vapors. En el primer any citat, el tonatge total fou de 12.739
tones, mentre que en el segon fou, aproximadament, d'unes 37.000. Setze
anys més tard amb 200 naus inscrites, només hi ha anotats 47 llaguts. Ens
indica tot això, com l'aparició de vaixells moguts a vapor, eclipsen la
nostra marina mercant velera i amb ella les corresponents dressanes. Més
tonatge amb més velocitat i regularitat i menys tripulants per tona de
càrrega, abarateixen els nòlits, no permetent competir-hi els velers.
Una altra dada que destaca, és la preponderància de les navilieres
sevillanes; per exemple, dels 145 vapors entrats l'any 1887 a port, 89 són
d'aquestes navilieres, 25 ho són de Barcelona i la resta, bilbaïnes. Les
barcelonines aportaven modestos vapors de reduït tonatge (el Correo de
Cette, el D. Juan Tenorio, etc.) ja que és de suposar que els més importants
devien formar part dels de la carrera de l'Oceà inaugurada per Antonio
López el 1852 i transformada el 1881 en la Companyia Transatlàntica.
La ruta de les indicades naus era la de Sevilla a Marsella amb diverses
escales, entre les que hi havia Sant Feliu de Guíxols, lloc on s'havia
concentrat el mercat del suro de tot el país, com ens ho recorda Gaziel en
el fragment que hem recollit al principi d'aquest treball. Entre altres
mercaderies que, a més dels taps, es carregaven en el nostre port, hi havia
la sardina prensada "que algunos anos constituye una muy buena parte de
la riqueza de esta villa" segons escrivia l'alcalde el 1855 i que era enviada
una part a Barcelona i una altra a Itàlia. No podem oblidar així mateix, el
carbó vegetal, serradures de suro cap a Almeria, botes buides al Camp de
Tarragona i a València per tornar carregades de vi; importació de farina i
cereals, fruita, garrofa i palla, sal per a l'alfòndec local i el de Girona i un
llarg etc. A finals d'aquesta època, comença a sortir mencionada la fusta
sueca, el carbó mineral anglès i el petroli.
El tan citat informe de 1855 acaba amb el següent paràgraf: "Hay aquí
un famoso astillero en qué se construyen de continuo, embarcaciones de
gran porte" però que, per les causes comentades, s'anirà lentament
esllanguint.
Amb aquest breu resum hem intentat donar una llambregada d'aquell
Sant Feliu del segle passat en el temps de la seva "rifa del suro". Època de
treball abundant i ben remunerat i de continu contacte amb altres cultures
degut a navegants i negociants guixolencs que, movent-se dintre i fora del
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país, conformaren el caràcter dels guixolencs, obert i propens a un
associacionisme llatí— casinos, cors de cantaires, germendats, etc.— fins
arribar a projectar popularment l'obra del seu petit ferrocarril anomenat
amorosament pels nostres avis, amb el seu peculiar lèxic d'aquell temps,
com "es nostro tren" i que recordem en homenatge al proper centenari de
la seva inauguració.
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LA PREMSA AL BAIX EMPORDÀ
DURANT LA DICTADURA DE
PRIMO DE RIVERA
( 1923- 1930)
PER

LLUÍS COSTA i FERNÀNDEZ

L'adveniment de la dictadura de Primo de Rivera relegà la funció
política i ideològica de les publicacions i transformà llurs objectius, de
manera que la pervivència d'un periòdic exigia la conscient acceptació
d'unes estrictes limitacions.
La comarca del Baix Empordà ofereix, però, un complet ventall
ideològic dins l'àmbit de la premsa i un profús nombre de capçaleres
distribuïdes per diverses poblacions empordaneses. Presentem el quadre
de publicacions, on s'esmenta, quan és possible, i per aquest ordre: Títol.
Dates extremes conegudes de publicació. Idioma. Periodicitat. Ideologia
o bé característica del contingut:
SANT FELIU DE GUÍXOLS(l)

L'Avi Muné (1918-1932). Català. Setmanari. Catalanista.
Acción Social Obrera (1919-1932). Castellà. Setmanari. Sindicalista,
adherit a la CNT.
(1)
Per una visió global de la premsa a St. Feliu de Guíxols, conultar, Lluís Esteva i Elena
Esteva, "Inventari de la premsa guixolenca (1878-1979), Publicacions del Museu Municipal,
núm 2, St. Feliu de Guíxols, 1980, pp 55-138.
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L'Ideal (1920-1923). Català. Setmanari. Radical autonomista.
Palmarium (1922-1926). Castellà. Setmanari. Informació general.
Espalmatorium (1923-1924). Castellà. Setmanari. Satíric.
El Programa (1903-1923). Català. Setmanari. Republicà federal.
Gissalis (1923-1924) Català. Mensual. Catalanista.
Fulla Sardanística (1923-1936). Català. Portaveu dels Amics de la
Sardana.
LA BISBAL D'EMPORDÀ

El Bisbalenc (1927-1932). Català. Setmanari. Regionalista.
La Comarca (1925-1927). Castellà. Setmanari. "Union Patriòtica".
Emporion (1928). Català. Mensual. Literària.
PALAFRUGELL

Baix-Empordà (1909-1936). Català. Setmanari. Regionalista.
PALAMÓS

Marinada (1914-1926). Català. Mensual. Literària i regionalista
Seny (1919-1924). Català. Mensual. Regionalista.
El Drac (1923). Català. Quinzenal. Informació general.
Costa Brava (1927-1929). Català. Setmanari. Informació general.
TORROELLA DE MONTGRÍ

Emporion (1915-1923). Català. Quinzenal. Catalanista.
Butlletí del Sindicat Agrícol Social del País i Sa Comarca (19181927). Català. Trimestral. Acció Social Catòlica.
CALONGE

M ar i Muntanya (1926). Català. Mensual. Literària.
Sens dubte, el nucli de premsa més important al Baix Empordà és a St.
Feliu de Guíxols. La majoria de les seves publicacions, igual que a la resta
de la comarca — excepte a la Bisbal— havien nascut amb anterioritat al
cop d'estat militar, i s'han d'adaptar a les noves circumstàncies polítiques
amb convicció i fidelitat desigual, per bé que al poc temps títols tan
emblemàtics com El Programa o L'Ideal deixen d'editar-se.
També, constatem experiències sorgides en plena Dictadura, amb
l'objectiu d'omplir uns buits en una època poc propícia.
EL MARC LEGISLATIU
Paral·lelament a la instauració del Directori Militar va ser promulgat
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Fig 1. Tan bon punt es produí el cop d'estat fou clausurat el Centre Nacionalista de Palamós.
En el subtítol de Seny, portaveu del Centre, del mes de novembre de 1923, ja no hi consta el nom
de l'entitat.

el Reial Decret del 15-9-1923 pel qual es declaraven en suspens les
garanties constitucionals, i en conseqüència quedava sense contingut
l'article 13 de la Constitució de 1876 "dret a emetre idees sense censura
prèvia". Tanmateix, tres dies més tard, hom proclamava una disposició
per tal d'impedir la propaganda i actuació separatista, era l'anomenat Real
Decreto en Defensa de la Unidad Nacional, on s'establia que: Seran
juzgados por los tribunales militares, a partir de lafecha de este Decreto,
los delitós contra la seguridad y unidad de la Patria y cuanto tienda a
desgregarla, restarle fortaleza y rebajar su concepto, ya sea por medio
de la palabra o por escrito, ya por la imprenta o cualquier medio
mecànico o gràfico de publicidad y difusión, o por cualquiera clase de
actos o manifestaciones.
L'article 2on. de l'esmentat decret concretava les sancions per als
infractors: de 6 mesos i un dia a 1 any de presó, i multes de 500 ptes. a
5000 ptes., segons la gravetat del "delicte" comès. La interpretació del
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decret deixava les portes obertes a una repressió incontrolada i sovint poc
equitativa en relació a l'objecte de la sanció.
Primo de Rivera dicta un ban el 13 de setembre — l'endemà del cop—
on declara l'estat de guerra en la 4arta. Regió Militar — Catalunya— i
confia el comandament civil de les "provincies" de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona als respectius governadors militars, alhora que explicita
que En los Gobiernos y Comandancias militares se ejercerà la previa
censura de la prensa y de toda clase de escritos impresos. A Girona, el
coronel del Regiment d'Asia, Pascual Gracia, exercint funcions de
governador militar interí, destitueix el governador civil. Amb tot, la
tranquil·litat a la ciutat és absoluta, m algrat que no es diposava
d'informació de la resta de l'Estat.
Amb la dissolució de les Corts es desarticula l'estructura política de
l'Estat, la qual cosa provoca un sentiment d'inseguretat i desconfiança
entre la població, i és en aquest context que Primo de Rivera justificava la
implantació de la censura de premsa, ja que considerava que calia "preve
nir la difusió de les alarmes per falses notícies". La premsa es veu
immersa en la confusió respecte a les informacions polítiques, i en la
interdicció de plantejar hipòtesis de futur. Els responsables de l'exercici
de la censura comunicaven a la premsa que no se consentirà en adelante
que se propaguen tales proyectos reales supuestos, algunos de los cuales
cuasan alarmas, sino tienen procedencia oficial.
A Madrid es va crear YOficina de Información y Censura, dirigida
inicialment per Pedro Rico Parada, el qual per cert havia estat governador
civil de Girona des de l'octubre de 1920 al setem bre de 1921.
Posteriorment Rico és nomenat director del periòdic oficialista La Nación, i assumeix, aleshores, el càrrec de cap de censura el tinent coronel
Celedonio de la Iglesia. Així, per bé que la diversificació territorial en
l'exercici de la censura era absoluta, i per tant sempre supeditada als
subjectius criteris del censor corresponent, l'Oficina de Información y
Censura de Madrid representa un punt de referència important, i la seva
tasca és orientativa en l'aplicació de la política de censura. Celedonio de
la Iglesia analitza des d'un prisma deliberadament positiu i benèvol la
seva funció, quan afirma que volaba su pluma sobre las cuartillas sin
enmendar apenas nada y sin consultar jam às un diccionario(2).

(2) Celefonio de la Iglesia, La censura por dentro, Madrid, 1930.
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Fig 2. L'avi Muné, setmanari de gran prestigi publicat a St. Feliu de Guíxols.

PREMSA I IDEOLOGIA
PREMSA CATALANISTA

Els propòsits inicials de Primo de Rivera van crear un estat d'opinió
favorable entre la burgesia catalana que no va dubtar a oferir el seu
recolzament a la nova situació, en la confiança de superar els conflictes
existents d'ordre públic i social. La posició col·laboracionista de la Lliga
no feia esperar actituds tan anticatalanistes com la que s'intueix en
l'esmentat Reial Decret del 15-9-1923.
Amb tot, el context era inequívoc i les conseqüències previsibles. Les
autoritats executaven sense titubeig llur acció repressora. Encara no havia
transcorregut un mes de la intervenció militar — l'octubre de 1923—
foren clausurades diverses organitzacions regionalistes com l'Associació
Autonomista Catalana de St. Feliu de Guíxols — adherida a la Lliga
Regionalista— , l'Escut Emporità de la Bisbal o el Centre Nacionalista de
Palamós. El delegat governatiu de la Bisbal Ricardo Motta — nomenat
l'agost de 1924— recorda als mestres del seu partit judicial, a través dels
respectius alcaldes, disposicions molt significatives: no puede usarse
dentro de la Escuela, nacional o particular, otro idioma que el espanol.
No obstante cuando el maestro pronuncie alguna palabra o frase cuyo
sentido no entiendan claramente las criaturas a quienes se dirija podrà
aclararles el sentido hablando en catalàn; pero volviendo a repetir, a
continuación, en espanol, la palabra o frase que hubiere dado origen a la
duda. Del mismo modo, los maestros exigiran a los ninos que contesten
siempre en espanol. Si no saben , les permitiràn expresarse en catalàn;
pero enseguida, sin pasar a otro asunto, con mucho carino y paciència,
les ensenaran a decir aquello mismo en espanol, hasta que lo pronuncien
correctamente0). En el mateix context, el mes de setembre de 1924, el
(3) Diari de Girona, Girona, 3-9-1924.
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governador civil de Girona Juan de Urquía, en un acte públic a Palafrugell
ataca el separatisme, mentre que enalteix, alhora, a Torres Jonama per
possibilitar, de manera altruista, la construcció d'escoles.
La premsa regionalista pateix, lògicament, l'indiscriminat control de
les autoritats governatives. A pesar de tot, però, a les principals pobla
cions del Baix Empordà existeix representació d'aquest tipus de publica
cions, de les quals recordarem les més significatives.
L'Avi Muné (St. Feliu de Guíxols). Es publica des de l'any 1918 al
1932, sempre estretament lligat a la figura del seu director el poeta Enric
Bosch i Viola. La defensa dels seus principis catalanistes s'atenuen durant
la Dictadura, tot i que roman inalterable l'ús de la llengua catalana. Quan
Primo de Rivera abandona el poder L'Avi M uné reivindica la necessitat
d'emprar l'idioma català: Tothom sap que una de les coses més vexades
per la dictadura ha estat el nostre idioma. No cal fe r història de les
disposicions governamentals que s'hi refereixen, perquè és impossible
que algú no les recordi. Ultra les restriccions ordenades per el seu ús, de
tant en tant era qualificat amb mots pejoratius en alguna d'aquelles
cèlebres notes oficioses (...) Cal, en prim er lloc, que cada llar de la nostra
terra tingui el seu diari català. En tenim de totes tendències i creences,
del m atí i del vespre, i per tant, res no justifica l'adquisició d'un diari de
llengua forastera(4)', la publicació es suspèn, per ordre governativa, durant
uns dies, l'estiu de 1927.
A Palafrugell l'incommensurable prestigi del setmanari nacionalista
Baix-Empordà eclipsa hipotètiques experiències periodístiques. Editat a
redòs dels prohoms locals de la Lliga, expressen, tan bon punt encetada la
Dictadura, el seu sentit catalanista: El nostre ideal és ben conegut: no's
tracta de que ens governin bé o malament, sinó tot simplement de que
no'ns governin: de que la lliure Catalunya sia mestressa integral dels
seus destins. Malgrat les dificultats, Baix-Empordà analitza l'evolució de
la cultura catalana amb optimisme: De la primitiva Renaixensa a les
altres revistes d'avui —La Paraula Cristiana, Cristerion, Ciència, La
Revista de Catalunya— quin camí cultural més admirable no hi ha! (...)
tot això no és obra d'un dia ni d'un mes, ha calgut, per a arribar-hi,
caminar, peus nusos, pels camins de la cultura, esgarrinxant-se els peus
en les xarxes i assedegats i bevent l'aigua de totes les fonts(5).
A Palamós, un element destacat d'Acció Catalana, Miquel Roger i
Crosa(6), assumia la responsabilitat de dues publicacions de contingut
(4) L'Avi Muné, St. Feliu de Guíxols, 1-3-1930.
(5) Baix Empordà, Palafrugell, 9-9-1926.
(6) Veure el llibre de Montserrat Baras, Acdo Catalana 1922-1936, Barcelona, Curial, 1984.
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Fig 3. L'Ideal, representa els interessos del republicanisme radical a St. Feliu de Guíxols.

diferent però d'essència ideològica comú: Marinada i Seny. Aquesta
darrera publicació, inicialment adherida a la Lliga Regionalista, era la
portaveu del Centre Nacionalista, entitat clausurada per la Dictadura, per
la qual cosa en el número corresponent al novembre de 1923 ja no es fa
constar en el subtítol. A començaments de 1924 Seny deixa de publicarse.
Fins ben estrada la segona etapa de la Dictadura, l’octubre de 1927, no
apareix a la Bisbal un representat dels corrents regionalistes. De fet, a la
capital de la comarca la migradesa de publicacions era sorprenent. El
Bisbalenc s’arrenglera amb les tesis de Francesc Cambó i rep la influència
periodística de La Veu de Catalunya. Fundat i dirigit pel poeta Francesc
Carreras i Padrós, s’envolta de joves adherits a la política de la Lliga
Catalana, on destaca el futur secretari de Cambó i eminent economista
Narcís de Carreras. Curiosament, un article publicat l’estiu de 1928 pel
redactor Josep E. de Linares i Escoda, i replicat pel corresponal del Baix
Empordà a la Bisbal Manuel Ferran, enceta una agra polèmica que
enterboleix les relacions entre ambdós setmanaris regionalistes.
Finalment, cal apuntar que alguna publicació de signe catalanista no
va resistir els rigors imposats per la nova situació política, és el cas
d'Emporion, de Torroella de Montgrí, editada per l'Ateneu de Montgrí
sota l'impuls del pedagog i geògraf Pere Blasi i Maranges, el qual fou
posteriorment parlamentari per l'ERC. Neix com a producte de la fusió, a
començaments de l’any 1915, dels periòdics El M ontgrí i El Mont-Gris.
Emporion, que en el seu darrer número publicat a l’època de la Dictadura
— el 21-10-1923— apel.lava la introducció d’una nova divisió adminis
trativa de les terres de l'Estat espanyol, defensà aferrissadament l'idioma,
la cultura i, en definitiva, el ple desenvolupament de la identitat nacional
catalana. Primo de Rivera clausura l'Ateneu i suspèn la publicació
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d'Emporion. En reaparèixer, el 10-1-1932, sintetitzen les característiques
i les infaustes conseqüències de la Dictadura: Un cataclisme social; un
fenom en polític, una enorme paradoxa en form a de paternalisme, ens
venia a redimir i com a primera providència, desencadenava les seves
fúries contra tot aquell qui tenia una significació; contra les coses més
representatives; contra els valors de caràcter col·lectiu. Pocs, ben pocs
van sobreviure a aquella catàstrofe. Les organitzacions locals, sobretot,
van restar foses, esmicolades.
Dues publicacions guixolenques de signe catalanista, Gissalis i la
Fulla Sardanista, també deixen d'aparèixer — a començaments de l'any
1924— per incompatibilitat amb la situació política.
EL REPUBLICANISME

Els principis republicans eren molt més acceptats, sens dubte, que els
postulats catalanistes. El febrer de 1925 el governador civil de Girona,
Juan de Urquía, recordava que no havia tingut inconvenient a autoritzar la
celebració 1' 11 de febrer, aniversari de la República, però que no existia
condescendència per a cap classe dels "pecats separatistes". L 'l 1-2-1925
El Autonomista, el diari dels republicans gironins, escrivia sense
entrebancs: El republicanism e no és un vestit que es penja al
guardarrobes. El republicanisme és una norma de moral política, que fa
de cada home un oficiant i de cada llar un exemple. La mística, en
política, és un element indispensable. I al republicanisme no hi caben els
negligents, ni els eclèctics.
Amb tot, però, el republicanisme no participa d'una situació idílica.
L 'l 1-4-1924 es clausurat el "Centro de Union Republicana" de Girona i
multat amb 1000 pessetes. D'altra banda, és significatiu el fet que quan el
6-10-1925 es pretén celebrar a la Bisbal l'aniversari dels fets del 6
d'octubre de 1869, en què la capital baix-empordanesa va viure una
tragèdia s'hi acoblaren els homes lliberals de totes les comarques gironi
nes per a plantar cara al despotisme, i es desenrotllà un fe t d'armes amb
la victòria completa per als que defensaven els drets individuals. A l crit
de / Visca la República Democràtica Federal! sucumbiren tres abnegats
ciutadans: Pere Maruny de Llagostera, Josep Oliva de St. Feliu de
Guíxols i Tomàs Plana de La Bisbal. Cada any una imponent manifesta
ció anava a rebre l'homenatge en el panteó on reposen llurs despulles,
depositant rams de roure, llorer i olivera^K
En les circumstàncies imperants va quedar suspesa l'esmentada

(7) El Autonomista, Girona, 10-10-1925.
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Fig 4. Portada, radicalment mutilada per la censura, de la publicació de la CNT, Acción Social
Obrera, corresponent al dia 13-10-1923. Els altres setmanaris sortien semblantment mutilats.
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manifestació, i només una comissió composta pels presidents del Partit
Republicà Federal, la Joventut Federal, l'Ateneu Pi Margall i la Federalis
ta feren la visita al mausuleu on depositaren corones, en representació
pròpia i de la Democràcia empordanesa. Aquesta commemoració repu
blicana ja havia estat suspesa al mateix any 1923, pocs dies després de
l'ascensió al poder de Primo de Rivera.
Dues experiències significatives de la premsa republicana al Baix
Empordà van succeir-se a St. Feliu de Guíxols, i ambdues tenen en comú
llur incapacitat per a conviure amb la Dictadura. L'Ideal, quinzenri
radical autonomista, fidel a l’ideari de Pi i Maragall i partidari del Partit
Radical d’Ajejandro Lerroux, publica el seu darrer número el dia 7
d'octubre de 1923, és a dir, només aconsegueix sortir dues vegades a
partir del cop d'estat. El Programa, subtitulat òrgan de la Democràcia
Federalista del Baix Empordà, defensa els interessos del Partit d'Unió
Federal, i compta amb la rellevant tradició històrica de 20 anys d'existèn
cia. A finals del mateix any 1923 deixa de publicar-se. El Autonomista
informava que Per tant com durin les excepcionals circumstàncies,
aquest periòdic de St. Feliu de Guíxols, òrgan de la Democràcia BaixEmpordanesa, ha suspès la seva publicació(8), mentre que oferia les seves
pàgines als redactors d'El Programa i al poble guixolenc per a defensar
els seus interessos.
ACCIÓN SOCIAL OBRERA: L'ÒRGAN DELS ANARCO-SINDICALISTES

La premsa obrera no té tradició a les comarques gironines i, en tot cas,
les publicacions de signe republicà han acollit amb més o menys fidelitat
— habitualment de manera molt desdibuixada— els plantejaments del
moviment obrer. En aquest context, cal considerar l'existència .dAcción
Social Obrera com una publicació excepcional que projecta una
influència que ultrapassa amb escreix l'àmbit estrictament comarcal.
Acción Social Obrera havia viscut una primera etapa a Palafrugell,
des de la seva fundació l'any 1918 fins el 1919, a partir d'aleshores es
publicà a St. Feliu de Guíxols, com a òrgan dels sindicats adherits a la
CNT.
La Dictadura va venir precedida des d'una intensa activitat del
moviment obrer els anys 1917-1919, a una ferotge repressió els anys
1919-1923. El cop d'estat desconcerta, i les diferents opcions sindicals i
polítiques adopten estratègies diverses: des de la discreta col·laboració

(8) El Autonomista, Girona, 4-1-1925.
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Fig 5. La Comarca, únic representant de la "Union Patriòtica" al Baix Empordà.

socialista amb la Dictadura a la condescendència crítica i obligada dels
anarquistes.
La premsa desenvolupa un fonamental paper en el moviment anarcosindicalista, i en l'època de Primo de Rivera a pesar de les suspensions i de
la censura, esdevé una tribuna d'opinió i d'intercanvi ideològic entre les
forces àcrates. Hem de posposar l'anàlisi aprofundida d'Acción Social
Obrera, ja que atesa la seva importància en el marc de la Dictadura,
exigeix un treball específic que presentarem posteriorment. Amb tot, la
present investigació ja permet copsar la iniciativa del periòdic anarcosindicalista en aquests anys, malgrat el parèntesi de publicació que pateix
de l'octubre de 1927 al juliol de 1928.
LA PREMSA DEL RÈGIM

El posicionament de Primo de Rivera davant la premsa permet detec
tar un clar precedent de la posterior funció de la premsa en el règim
franquista. En una època en què la premsa era gairebé l'únic mitjà de
comunicació de masses, el marquès d'Estella interpreta la seva funció
com un veritable quart poder. Convé recordar que el dictador intueix, de
bell antuvi, la doble utilització dels periòdics: d'una banda, els controla a
través de la censura, i d'altra, els usa per inculcar la seva política,
mitjançant les cèlebres notes d'obligada inserció, les quals accentuaven el
to populista de la seva política, caracteritzada pel seu contacte directe —
i gairebé diari— amb la població: los antecedentes periodísticos del
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general Primo de Rivera son excelentes, ya que durante su vida militar ha
colaborado en periódicos y revistas, y hasta en cierta ocasión ha dirigido
alguno, si nuestra memòria no nos es infiel(9).
La premsa gironina recollia, als 6 mesos del cop d'Estat, l'opinió
reiterada del dictador sobre la seva política de premsa hizo un grande
elogio de la prensa, diciendo que es el órgano que se halla en contacto,
més firm e que ningún otro elemento, con la opinión pública. Dijo que el
régimen de censura que se aplica no es mas severo que el que en algunos
momentos se aplicó por hombres liberales. La Constitución era garantia
de libertad de escrïbir, mas, suspendiéndose frecuentemente, pasando
del estado normal al estado de sitio y al de guerra, estàbamos los
periodistas sujetos al mas irritante de los despotismos(]0).
La creació i consolidació, l'any 1924, de les Unions Patriòtiques
s'inscriu en la necessitat de la Dictadura de traspassar a mans civils les
funcions polítiques i així evitar el desgast de l'exèrcit.
Immediatament s'endegà una persistent campanya de propagació dels
objectius del nou partit. A finals de l'any 1924 el governador Juan de
Urquía publica un manifest adreçat a l'opinió pública gironina on constata
la importància del esfuerzo ciudadano, su cooperación y ayuda, que el
pesimismo no estorbarà el movimiento, porque el brío de la opinión serà
arrollador, y que no podran atravesarse los que propagan ideas separatistas que aparte no acogerles la Union Patriòtica no sabrà perdonaries
y aprenderà a castigarlos. (...) en elporvenir, sin motes de filiaciones de
triste memòria, cada cual ocuparà su sitio, surgiendo del contraste y la
discusión bien dirigida y orientada en unfuturo parlamento las colectividades del manana, pero que ahora lo urgente, es coincidir en el anhelo de
salvar Espana _y servir a Gerona.
La premsa és un instrument ideal per desenvolupar la tasca doctrinària. Així, a la ciutat de Girona es crea La Provincià (1925), i d'una forma
menys oficial, però també absolutament fidel al règim, cal considerar a La
Voz de Gerona, nascuda a l'any 1917.
A començaments de l'any 1925 es constitueix el periòdic portaveu de
la "Union Patriòtica" al Baix Empordà, La Comarca, publicat a la
Bisbal(11). El títol del setmanari era habitual en la premsa de la "Union

(9) J. Cortés Cavanillas, La Dictadura y el Dictador, Madrid, 1929, pp. 330-333.
(10) El Autonomista, Girona, 13-3-1924.
(11) Malauradament només hem pogut verificar la conservació, i per tant consultar d'un únic
exemplar que correspon al núm 48 (17-12-1925), guardat a l'Arxiu Comarcal de la Bisbal. A
l'esmentat número hom fa referència al traspàs del govern de mans militars a mans civils.

244

LLUIS COSTA i FERNANDEZ

13

Fig 6. Una il·lustració publicada a Palmarium amb un text molt significatiu per l'època: Un
home que vol que's fa ssi llum perqué ho veu tot m olt fosc.

Patriòtica". A finals del 1927 a les comarques gironines existien,
juntament a l'esmentada de la Bisbal, les següents publicacions de la
U.P.(12): E lN orte (Girona. Tradicionalista, però en aquells anys defensava
els interessos de la U.P.), La Comarca (Figueres) i La Voz de La Selva
(Sta. Coloma de Farners).

Aprofita per a fer apologia de la política de Primo de Rivera, i per a criticar la tasca i l'actitud
dels polítics de l'antic règim.
(12) Instituto Nacional de Estadística. Prensa periòdica de Espana. Dades del 31-12-1927.
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REACCIÓ DE LA PREMSA DAVANT EL COP MILITAR
Quan es coneix l'abast de la intervenció militar del 13 de setembre de
1923, moltes de les publicacions del Baix Empordà ja eren a la impremta,
circumstància especialment propiciada per la inexistència de premsa
diària, ja que la periodicitat màxima era setmanal. Això, al cantó del
clima de confusió i incertesa creat va provocar que molts periòdics no es
fessin quan corresponia, és a dir, inicialment, el mínim ressó de la nova
situació política.
El primer número de L'Avi M uné de l'etapa dictatorial era el del 15-91923 i no feia cap comentari del canvi polític. Palamarium (16-9-1923)
dedica la portada, i gairebé la totalitat de les pàgines interiors, a difondre
notícies esportives. Emporion (16-9-1923) comenta les fires de la Mercè.
Espalmatorium, encara que sortí uns dies més tard, el 18-11-1923, no
esmenta cap notícia de caire polític.
En canvi, les publicacions ideològicament més definides van introduir
algun article dedicat a comentar la nova realitat. El Programa, l'òrgan
dels federalistes del Baix Empordà si bé al principi no se'n fa ressó (el
número del 15-9-1923 ja devia estar imprès), en el següent número (22-91923) escriu: Aquest moviment revolucionari ha sigut generalment ben
acullit, en el sentit unànim de que en la form a com anaven les coses a
Espanya era impossible continuar. L'opinió, no obstant, es mostra un xic
rezelosa, i creu en un més enllà, o sia de que aprofitant el nou període
re vo lu c io n a ri n 'e sd e v in g u i un verita b le canvi de règim am b
l'enderrocament total de tot quan de vell encara perdura.
L'Ideal, també ha de mesurar les seves valoracions, i expressa que les
opinions necessàriament resten mediatitzades pel nou moment polític: El
que ha passat és d'una importància tan considerable per a l'història
d'Espanya que de moment aconsellant-nos de la més elemental prudèn
cia, hem de limitar-nos a veure com es van desenrotllant els fets i els nous
actes del directori militar i les conseqüències que d'ells se'n derivin per al
fu tu r esdevenidor del pais. Després serà hora de poder jutjar amb més
encert i criteri la gravetat que ha tingut el moment actual.
Òbviament cap de les dues publicacions republicanes acceptà de bon
grat la solució establerta pels militar espanyols; no era l'alternativa més
convenient a la incapacitat i immoralitat de l'antic règim. El fi no
justificava els mitjans.
En canvi, el setmanari regionalista Baix-Empordà manifesta una
moderada simpatia i adhesió. Recordem la favorable acceptació que
mostrà la Lliga. Un prohom d'aquesta formació política tan significatiu
com Puig i Cadafalch proclama que Barcelona y Cataluna deben enorgu246
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Fig 7. Joan Sans i Amat, fundador i director de Palmarium.

llecerse de que en su territorio se haya iniciado y fraguado el actual
movimiento que, por llevarlo quien lo lleva y por proponerse los fines que
persigue, no ha de ser causa de temor alguno para nuestra región, pues
los sentimientos que respecto a Cataluna abriga el Capitàn general son,
según me consta, favorables a lo que sus aspiraciones tienen de justas{n\
L'editorial del Baix Empordà del 16-9-1923, intitolat "L'actual moment

(13) Artur Perucho, Catalunya sota la Dictadura, Badalona, Edicions Proa, 1930. Declaracions
recollides del Diario de Barcelona del 14-9-1923.
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polític" es situa en una línia similar a l'expressada per Puig i Cadafalch:
Els lladres i els incapaços, tenien fins ara lliure el camí del poder. Si el
cop dE stat militar ha de lliurar-nos d'això, ben vingut sia, sens claudicar
ni un moment del nostre ideal. A nosaltres, a qui no enlluerna el reflex de
l'espasa, però a qui tampoc atura cap sofisme legalista, no'ns espanta
pas l'aixecament militar, si és ell inspirat en un propòsit de justícia. Era
cosa que estava en la consciència de tothom que la situació actual, la
pitjor entre les pitjors, no podia pas continuar.
La premsa palamosina propera a Acció Catalana palesa la magnitud i
els inconvenients del canvi polític. Marinada, el setembre de 1923,
escriu: El canvi ha estat gran en tot el país. Anar-se'n a dormir amb
investidures de regidor municipal i llevar-se l'endemà ben despullats
d'aquelles gales, és cosa que passa rares vegades; i informa que el Centre
Nacionalista de Palamós ha estat clausurat i lacrat, mateix que les
entitats germanes de la contrada. El portaveu del Centre, Seny, anuncia
una nova etapa poc propícia per a la llibertat de premsa.
El periòdic dels anarquistes, Acción Social Obrera, no té temps de
recollir la notícia del cop en el seu primer número de la dictadura (15-91923), però a la setmana següent analitza a fons la gènesi i el teixit del
moviment dictatorial: Un negro nubarrón ha aparecido en el horizonte
de nuestro país empafiando el brillo del sol y abriendo un parèntesis
interrogante ^Largo? iC orto? Nadie puede decirlo. Lo que se puede
decir es que quienes mostraron siempre un odio enconado a la clase
trabajadora, (es refereixen, sens dubte, a la burgesia regionalista) han
saludado con cierto regocijo esa entrada de las tinieblas (...) Ahora,
según expresión de los advenadizos al poder, se inicia un renacimiento...
a la inversa, o sea una regresión. No irà ésta muy lejos porque las leyes
de equilibrio social y el propio sentido de conservación en las clases
privilegiadas impediràn tal cosa; pero en cuanto a intenciones, no cabe
dudar que se queria ir mucho mas allà (...) Concluimos. De ser càndidos,
podríamos tener esperanzas en esapretendida "regeneración nacional".
Como que somos incrédulos, no tenemos ninguna. Des de la seva òptica
obrerista, Acción Social Obrera, continua en els següents números
mostrant la seva crítica i desconfiança amb les solucions capitalistes de la
Dictadura.
LA CENSURA
El marc legislatiu descrit més amunt palesa les estretors en què s'ha de
moure la premsa i la disfunció que pateix, i sobretot el protagonisme que
assumeixen els censors i la censura.
248
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Fig 8. La censura no permet la publicació del subtítol "Setmanari Nacionalista" al periòdic
de Palafrugell Baix Empordà.

És habitual, en aquests primers temps de la Dictadura, que les pàgines
dels periòdics presentin un aspecte formal molt revelador i que delatin el
pas inexorable de la censura: textos en blanc, o en negre — per haver girat
el plom dels textos censurats, imprimint-se ratlles negres— , grans
llegendes que indicaven que "aquest número ha passat per la censura
militar". Tot plegat descobria l'autèntica realitat de la premsa.
Era desalentador pels propis periodistes viure en la incertesa de no
saber fins on podia arribar la permissibilitat. Hem fet referència, abans,
del ban de Primo de Rivera; pocs dies després, el 19 de setembre, el capità
general de Catalunya, Emilio Barrera, en publica un altre tan ambigu com
restrictiu: Quedan sometidos a la jurisdicción de guerra y seran juzgados
en juicio sumarísimo con arreglo al Código de Justícia militar (...) los
que de palabra, por escrito o por medio de la imprenta, grabado,
estampas o alegorias, caricaturas, signos, gritos o alusiones, provocaren
desorden o ultrajaren a la Nación, a su bandera, himno nacional u otro
emblema de su representación.
Els inconvenients generats per la imposició de la censura desvirtuen
les possibilitats informatives de la premsa, així com la seva facultat de
crear estats d'opinió.
Davant aquest fet, diverses publicacions comenten amb diligència la
nova situació creada. El periòdic republicà de St. Feliu de Guíxols El
Programa comunica el 22-9-1923: L'autoritat local ens assabenta que en
249
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virtut de l'estat de guerra vigent, s'exerceix la censura i els periòdics
vénen obligats a presentar llur publicitat a la fiscalització del censor.
(...) Encara que és ociós advertir-ho als nostres lectors, perquè ja estan
imposats de les restriccions a que la premsa i la pròpia opinió ha de
sofrir davant l'actual estat de coses, hem volgut fer-ne esment per a que
sàpiguen a què atendre's els nostres col.laboradors i els nostres lectors.
L'endemà d'aquest avís apareix L'Ideal i informa que l'alcaldia els ha
fet saber que per ordre de l'autoritat militar ha quedat establerta la prèvia
censura per a la premsa i se'ls recomana de no parlar dels esdeveniments
ocorreguts ni de fer comentaris tendenciosos sobre la nova situació.
El setmanari Baix-Empordà també assabenta els seus lectors de les
limitacions sorgides arran del cop d'estat: Els nostres amics no estra
nyaran que, per mentres duri la situació anormal per què passa la
governació de l'Estat, BAIX-EMPORDÀ emmudeix en quant a propa
ganda d'ideals i en comentaris dels fets esdevinguts i que es vagin
succeint. Convençuts contraris del sacrifici xorc, creiem és avui el deure
de tot bon català, usar de la major circunspecció i prudència, que no per
covar dintre l'ànima els ideals es moren. Després d'un temps en venen
uns altres i, sempre, passada la tempesta surt l'arc de Sant M artí i el sol
explendent brilla. Que a tots, als de dalt i als de baix, el seny no'ns
manqui, i tant-de-bó que tot siga per major bé de la terra que'ns vegé
néixer.
Acción Social Obrera, d'acord amb el seu caràcter de publicació del
moviment obrer, acollia escrits d'elements, a voltes, més exaltats que
d'altres col.laboradors de periòdics de diferent signe, la qual cosa
pressuposava, amb el nou règim, un risc permanent per als responsables
de la publicació, els quals s'esforçaven a fer-ho comprendre als seus
ocasionals col.laboradors: Tengan en cuenta cuantos nos mandan originales, que si no los ven estampados en el periódico es porque verdaderamente no pueden publicar se. Sabiendo que hay censura, £por qué deshacerse en frases y gritos desarticulados que a nada han de conducir en los
actuales momentos? Guardemos los improperios para otra ocasión y
tengamos un poco mas de cordura. Sin meter ruído puede decirse lo
mismo. Procúrese hacerse así. No extranen, pues, los companeros colaboradores si algunos de sus artículos no aparecen, porque nosotros no
podemos tolerar que el làpiz rojo del censor entre en funciones y el
periódico salga en blanco. Dense todos por enterados(14}. De fet, era una
qüestió d'estratègia, ja que hi havia molts periòdics que, com a senyal de

(14) Acción Social Obrera, St. Feliu de Guíxols, 27-10-1923.
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Fig 9. Emporion de Torroella de Montgrí no fa cap referència a la notícia del cop d'estat.

protesta, els plaïa que a les seves pàgines sortissin els espais en blanc o en
negre propis del pas de la censura.
L'evolució de la censura i dels seus rigors van caminar de manera
paral·lela a l'evolució sòcio-política de l'Estat. Com sabem, un dels
problemes prioritaris pel règim, a part de la qüestió catalana, era el tema
de la guerra del Marroc, que provocava —ja feia temps— efervescències
i posicions radicalitzades entre la població. En aquest sentit, Primo de
Rivera anunciava a la premsa unes hores després del cop militar que: De
Africa no diré a ustedes una palabra, ni permitiremos que de ello se
escriba ni casi se hable. Problema a que le han de buscar solución las
armas y la diplom ada juntas, nada gana con ser entregado al publico.
L'òrgan de la Democràcia Federalista del Baix Empordà, El Progra
ma, ja havia indicat la impossibilitat de comentar el tema del Marroc:
Com a toc d'atenció s'ens avensa que no es podrà comentar la situació
actual, les operacions del Marroc, ni res que tinga relació amb els actes
del nou regisme que ha triomfat a Espanya. El mateix setmanari de St.
Feliu de Guíxols, en el seu número anterior (15-9-1923), encara havia
publicat un contundent article contrari a la política africana, quan va
informar de l'acte de protesta contra la guerra del Marroc celebrat a la
ciutat de Girona el 13 de setembre de 1923, però és que en qüestió d'hores
s'havia esvaït tota llibertat de premsa.
En els primers temps la tasca dels funcionaris de la censura era molt
senzilla: la restricció era absoluta, i per tant no hi havia lloc a dubte.
El problema del Marroc era insostenible pel govern, el qual en una
nota oficiosa, publicada a la premsa el 6 de setembre de 1924, anunciava
l'acord de suspendre els actes commemoratius del 13 de setembre
— aniversari del cop— , i que no hi hauria cap tipus d'homenatge ni actes
d'exaltació fins que no s'hagués normalitzat la situació al nord de l'Àfrica.
L'Avi Muné recolzava aquesta decisió: Té tota la raó el Directori quan
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assegura que l'actual situació del M arroc no és compatible amb
determinades manifestacions d'alegria popular115*. De fet, durant tot
l'estiu de 1924 les notícies del Marroc es publicaven invariablement
mutilades. Seria absolutament impossible escriure una aproximació
històrica de la situació del Marroc a partir de la premsa que es publicava
en aquell moment arreu de l'Estat espanyol; en tot cas, resultaria impres
cindible recórrer a la premsa estrangera, on s'informava de l'evolució del
conflicte sense entrebancs.
Quan la situació tempestuosa de l'Àfrica s'havia apaivagat el Baix
Empordà insereix a les seves pàgines el text de la carta que Francesc
Cambó adreçà a Primo de Rivera — carta, d'altra banda, publicada ja a La
Veu de Catalunya— on el lider regionalista exposa el seu punt de vista
sobre la política al Marroc, i on insisteix en la conveniència que les tropes
espanyoles abandonin aquell territori.
Juntament a la problemàtica marroquí, el rigor de la censura s'esten
gué a moltes altres temàtiques. No tenim la pretensió d'aprofundir-hi, ja
que alguns casos com ara la repressió de les manifestacions catalanistes,
atesa la seva complexitat, ultrapassaria l'extensió prevista per al present
treball.
Presentem mostres sinificatives de textos censurats de les pàgines de
la premsa de la comarca del Baix Empordà, amb l'única finalitat d'oferir
una aproximació pràctica als perniciosos efectes de l'exercici de la censu
ra.
El subtítol del periòdic de Palafrugell Baix-Empordà era "Setmanari
Nacionalista". En el segon número aparegut després d'instaurar-se la
Dictadura — el corresponent al 23-9-1923— , el mot "Nacionalista" hi és
censurat. A partir d'aleshores el subtítol desapareix. L'exemplar del 4-111923 enceta la mostra més visible i tangible del pas de la censura — les
taques negres— . En un significatiu text hom exposa: Sempre és més
interessant —o, almenys, menys perillós— parlar d'esports que no de la
nova república rhenana, de la guerra civil germànica; la resta de l'article
són un munt de ratlles en negre.
El Programa, que com hem vist participa als seus lectors de les
conseqüències del nou règim, rebé la recomanació del censor que si
obeïen la línia de conducta traçada per les obligacions que ell senyala,
no hi haurà necessitat d'emplear l'acció severa de les seves atribucions.
Certament, el periòdic no va assolir l'equilibri necessari d'autolimitació
informativa. El 29-12-1923 se'ls censurava una notícia sobre la detenció

( 15)

L'Avi Muné, 13- 9 - 1924 .
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El Bisbalen
Fig 10. El Bisbalenc, setmanari nacionalista de la Bisbal.

dels regidors dels pobles del Baix Empordà que s'adheriren al plesbiscit
organitzat pel Centre de Dependents de Comerç de Barcelona. Fou el
darrer número que sortí al carrer durant la Dictadura.
Les cròniques de Palafrugell publicades a Palmarium són les més
esquinçades per la censura, per bé que a partir de l'any 1924 els seus
efectes visibles es dilueixen gairebé del tot. Espalmatorium, malgrat el
seu caràcter frívol -humorístic presenta significatives taques negres. A St.
Feliu de Guíxols, també, a diferència de les dues publicacions esmentades,
les pàgines de L'Avi M uné no experimenten la infame estètica de la
censura fins a l'octubre de 1925. Un text censurat, molt paradigmàtic, és
el que publiquen el 7-11 -1925: Amic, una mica de paciència. No en tenim
de paciència? Justament ara que s'en necessita una bona dosi per a
poguer soportar això que (taca negra) patam, patum... i prou que
m'enredaria!
Acción Social Obrera manté intacte la defensa dels seus principis.
Hom suposa que les reflexions ideològiques dels anarco-sindicalistes, i
sobretot les seves lluites internes preocupaven poc Primo de Rivera, Ya
en abril de 1928, la importante revista jDespertad!, de Vigo, dirigida por
José Villaverde, y Acción Social Obrera, de San Feliu de Guixols, dan
lugar a una polèmica que refleja las tendencias Pestana-Peiró respectivamente, corrientes que posteriormente iran adquiriendo mas consistèn
cia:(16).
Amb tot, la contundència de la censura és molt remarcable des del
mateix mes de setembre de 1923 fins a l'any 1925. L'abast de la censura
en molts textos, impossibilita la comprensió dels conceptes i idees que
intenta expressar el seu autor.

(16) J. Gómez Casas. Historia del anarcosindicalismo espanol, Madrid, ZYX, 1973, pàg 144.
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La llarga durada de la Dictadura féu que en els darrers temps es
suavitzés el rigor de la censura. Convé, però, saber que la censura que
s'exercia a "provincias" — com deien des de Madrid— era més inflexible
que a la capital de l'Estat. Els seus executors eren conscients, com recorda
Celedonio de la Iglesia: que el disgusto y la "aurora boreal" aparecía por
la publicación y no por la tacha, éstas se prodigaban a diestro y siniestro,
y alcanzaban a lo mas nimio e inofensivo{ll).
No en va El Bisbalenc, el 20-4-1928 — és a dir, quan havien
transcorregut més de 4 anys de Dictadura— encara es veu legitimat a
escriure: Això (es refereix a atacs des de la premsa a oponents polítics)
que passés en altre temps, quan els periòdics comarcals (...) eren una
arma de lluita, un instrument per ferir els contraris, un mitjà per resucitar antigües rancúnies personals, era, fin s a cert punt, comprensible.
Però ara, sots l'imperi de la censura, sens llibertat d'exposició d'idees,
sense eleccions, hi ha res més inofensiu que un periòdic?
LA PREMSA I L ’ADMINISTRACIÓ LOCAL
L'administració local tan sacsejada i constantment renovada en els
primers temps de la Dictadura, oferia camp obert a les especulacions i
crítiques des de la premsa. Sovint, la pròpia actitud del dictador vers una
administració permanentment susceptible d'ésser el cau dels antics cacics,
animava els periodistes a desenvolupar una pràctica de l'ofici menys
mesurada i escrupulosa. Fins i tot, el propi ministre de governació
Martínez Anido havia donat instruccions al cap de l'Oficina de la Censura
a Madrid que si algun alcalde es considerava ofès, per un escrit, en el seu
prestigi o honorabilitat que acudís simplement als tribunals, sense cap
mena, en teoria, de favoritisme. Tot un símptoma.
Amb tot, les autoritats locals van emprar poques vegades aquest
sistema, i preferien recórrer a la seva habitual omnipotència i influència
practicada en els seus dominis. La coarció a la premsa local, o bé els precs
al governador civil, sota l'argument de suposades campanyes endegades
per misteriosos sectors del caciquisme, eren un efectiu sistema per a posar
fre a les crítiques que rebien des de la premsa.
A la comarca del Baix Empordà el màxim exponent de posar en
pràctica la crítica municipal és L'Avi M uné de St. Feliu de Guíxols, i en
concret el seu director Enric Bosch i Viola, que, sota el pseudònim de
Salvi Pebre, publica corrosius articles sobre l'Ajuntament guixolenc(18). A

(17) C. de la Iglesia, op citpàg 113.
(18) E. Bosch i Viola havia fundat a Palafrugell l'any 1908 un setmanari humorístic La Pebrera.
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Fig 11. Acudit gràfic que expressa la desaparició del setmanari Espalmatorium.

la primera renovació municipal al consistori de St. Feliu, L'Avi Muné
aprofita per fer paleses les greus deficiències municipals: En els aspectes
d'urbanització i sanitat, tot està per fe r (...) S'ha d'acabar amb la
brutícia, s'ha d'acabar amb el tifus, s'ha de frenar la incultura. (6-101923). Tan bon punt es possessiona del càrrec el nou equip de govern,
Salvi Pebre explicita l'exigència popular: Però que de bona fe, els senyors
que avui — malgrat ells— tenen les regnes de la ciutat creguin que han de
girar-s'hi de costat i que només han d'anar donant curs a lo purament
tramital, no ho podem compendre de cap manera. I mesos més tard, el
juliol de 1924, ja constaten les mancances de la gestió municipal. La tasca
inquisidora del director de L'Avi M uné esdevé constant i inequívoca, i la
figura de l'alcalde S. Janer es veu permanentment assetjada: Si l'Alcalde,
la Permanent o quia sia s'ha pensat que fen t cas omís de les nostres
queixes, nosaltres callaríem per cansament, s'ha equivocat de mig a mig.
255
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No n'hi ha prou de fer-se l'austruç i amagar el cap sota l'ala. Som tan
toçuts com un aragonès, i avintem a qui tal pensi, que no som pas propicis
al cansament ni a les febleses (...) Celebraríem que^el present article fos
el darrer que haguéssim d'escriure a aquest respecte. Que l'Alcalde, la
Permanent, el Consistori en ple i les Juntes al·ludides, comprenguessin
que no pot, que no deu continuar, perquè el poble i els perjudicats
principalment, no han de sufrir amb resignació l'abúlia, la incompetència,
la incomprensió, la manca de voluntat, el que sia, dels homes que
accidentalment regeixen la cosa pública (16-5-1925). Sr. Alcalde, ja ho
sap: o herrar o dejar el banco. Si "degut a les seves moltes ocupacions"
no pot posar en el desempeny de l'Alcaldia la energia que comporta la
mateixa, faci una segona edició del que féu a la Cambra de Comerç
"Autoritzi" els altres per a que es facin càrrec de la Presidència, i tots hi
sortirem guanyant (4-7-1925).
A partir de finals de l'any 1925 la crítica municipal es va esmorteint,
probablement per la reacció de les autoritats municipals. Quan el mes de
març de 1927 es produeix el relleu de l'alcalde Janer, L'Avi Muné publica
la notícia sense comentaris. La qual cosa és absolutament significativa. A
partir d'aleshores la condescendència de L'Avi M uné amb la corporació
guixolenca és notable.
La resta de les publicacions del Baix Empordà mostren una vehemèn
cia molt menor quant a la crítica municipal. En tot cas, però, convé
recordar el cas del corresponsal a la Bisbal del diari republicà El Autono
mista, Narcís Lloberas, ja que representa un excel.lent paradigma de la
ingerència de l'alcalde a la premsa local. Narcís Lloberas publica el 28-71924 un article — en català— on denuncia el deplorable estat higiènic que
presenta el poble. El governador civil, Artur Carsi, que està a punt de
cessar del seu càrrec, li imposa — sota la pressió de l’alcalde de la Bisbal,
Graupera— una multa de 500 pessetes. Quan El Autonomista vol infor
mar d'aquest cas, es troba que únicament pot publicar una notícia molt
mutilada. L'alcalde havia aconseguit el màxim rigor de la censura. Només
la mobilització popular a favor del periodista Narcís Lloberas, endegada
des del Partit Federal de la Bisbal, aconsegueix reduir els efectes perni
ciosos de la influència de l'alcalde i el governador civil accidental, que en
aquells moments era el president de l'Audiència Moreno Torres, rebaixa
la sanció econòmica a 100 pessetes. El Autonomista ho aprofita per a
recordar a l'alcalde Graupera que es muy perjudicial la influencia de las
pasiones sobre la conducta de los hombres. Uns dies més tard, a
començaments de setembre, el director de El Autonomista Dàrius Rahola,
aprofita la recepció que ofereix a la premsa el nou governador civil Juan
de Urquía, per a exposar-li el problema del seu corresponsal a la Bisbal,
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informant-lo que Narcís Lloberas tenia pendent una multa per un article
que ja havia passat la censura, però que un cop publicat va molestar
l'alcalde. La resposta del governador fou gràfica i taxativa: haciendo una
cruz de absolución con la mano, dijo: Nada, perdonada.
A finals de l’octubre de 1924 representants de l’Associació de
Periodistes de Girona, encapçalats pel seu president Josep Garcia Alvarez,
visiten el governador civil Juan de Urquía i li exposen la conveniència
que els rigors de la censura no abastin els problemes municipals, atès que
són d'interès públic i sobre el cual desean exponer su criterio los periódicos interesados en ilustrar a la opinión. Urquía adopta una postura entre
condescendent i p atern alista, i recom ana a la prem sa l'estu d i
"desapassionat" dels problemes municipals, per tal d'evitar que la
discussió impliqui l'aflorament de tendències polítiques, encareciendo la
conveniencia de que la prensa se documente para poder emitir su criterio
con conocimiento de causa; ofreciendo por su parte gestionar de la
censura que no se coarte el estudio de los problemas municipales en los
periódicos que lo hagan sin miras políticas.
EL CONCEPTE DE PREMSA COMARCAL
A banda de la conjuntura política, la premsa comarcal, ja en aquells
anys, era un fenomen susceptible a ser teoritzat i, de fet, prohoms de la
premsa del Baix Empordà mostren , des de les pàgines del seus periòdics,
argumentacions pròpies de profundes reflexions que conformen una bona
dosi del cos teòric que defineix aquest tipus de premsa característic de
Catalunya.
Actualment, les definicions i assajos al voltant del terme "premsa
comarcal" denoten la complexitat del fenomen(19). Amb tot, el periodeisme de la primera dècada del segle representa una transformació, en alguns
casos, de la pràctica de l’ofici. De fet, les figures de la premsa de l'època
d'entreguerres en són una mostra emblemàtica(20). En tot cas, apuntem que
l'únic objectiu d'aquest capítol és el d'emmarcar les inquietuds dels
protagonistes de la premsa del Baix Empordà, i constatar la pretesa funció
que atorguen a llur tasca.

(19) Davant l'interrogant ^Què és la premsa comarcal?, Jaume Guillamet reconeix que "La
resposta no és tan senzilla com podria semblar de bell antuvi". Veure Jaume Guillamet, La
premsa comarcal. Un model català de periodisme popular, Barcelona, Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya, 1983.
(20) Veure Josep M. Casasús, El pensament periodístic a Catalunya, Barcelona, Curial,
1987.
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El director de L'Avi Muné, Enric Bosch i Viola, trenca amb la
concepció tradicional que situava a la premsa comarcal en un context aliè
a B arcelona: R es de p re m sa com arcal, p e r a d iferen cia r-la ,
despectivament, de la premsa barcelonina. Ja s'ha demostrat que tota la
premsa de Catalunya és "premsa comarcal". Perquè no desfer l'equívoc
d'una vegada i parlar únicament de "premsa catalana "?
Una preocupació permanent dels periodistes locals era la relació que
imperava entre la premsa que es feia a Barcelona i la que s'editava a la
resta de ciutats i pobles de Catalunya. Habitualment es tractava d’una
relació de cert menysteniment i oblit per part de la premsa de la capital,
agreujada per l'escassa i deficient presència de les notícies comarcals a les
pàgines dels periòdics barcelonins.
Josep Pla considerava que les comarques tenien una existència natural
però que a través dels nostres diaris ningú ho diria i apuntava com a
possible causa del problema el fet de deixar les corresponsalies de diari a
mans de poetes locals. Bosch i Viola reacciona amb ímpetu, per bé que
convenia amb Pla que la informació comarcal que publiquen els diaris de
Barcelona és francam ent detestable, i descobreix la poca preocupació
infrastructural dels diaris de Barcelona en relació a la informació comar
cal, circumstància constatable en els irrisoris sous dels corresponsals.
D'altra banda, Bosch i Viola aprofita les discrepàncies per "destapar" les
lleugereses de Pla, el no conèixer la mesura l'ha portat a fe r de
professional de la rebentada, a parlar irreverentment de tot lo diví i de tot
lo humà.
La controvèrsia entre els dos escriptors empordanesos respon, sens
dubte i malgrat la situació política, a la vitalitat de la premsa, i òbviament,
també, a punts de vista disprs entre dos personatges que es movien en
àmbits molt diferents.
L’intensa activitat periodística d'Enric Bosch i Viola, que a més de
dirigir L'Avi M uné col·labora en diverses publicacions comarcals (Revista
d'Olot, etc.), el situen en una posició privilegiada per a definir l'essència
i la funció de la premsa: La tasca a fe r en les comarques és enaltir cada
dia més la premsa llur. Cada publicació ha d'esdevenir un fogar de
cultura, un ressó vivent de tots els anhels pairals, un guiatge dels llurs
interessos. I, deixant a part opinions alienes, tractar de tots els assumptes,
— amb competència, naturalment—, tinguent el radi que tinguin, siguin
de casa o de fora. En aquest punt no hi ha línies divisòries: les coses
locals, nacionals i estrangeres són de patrimoni comú, per tractar-les
tothom que tinga una veu i no patrimoni d'uns quants (...) Editar una
fulla catalana, ha de respondre a un imperatiu categòric. No té raó
d'ésser — avui per avui—, el setmanari, revista, etc. que no respongui a
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una situació d'idealitat. El periòdic nounat ha de respondre a una
realitat i a una conreció. S'ha d'acabar la fulla d'un grup d'amics, que
surt per sortir. Ha de bandejar-se el periòdic analfabet, mal escrit, mal
corregit, i que no respon a rés. D'aquesta premsa en sobra, afora i aquí.
Els periòdics han de viure dels seus ingressos confessables: la suscripció
i l'anuncPl).
Juntament als problemes d'ordre polític, la premsa comarcal ensopega
amb d'altres dificultats d'ordre intrínsec. El setmanari Baix Empordà els
sintetitza amb precisió quan parla de l'individualisme català, del poc
prestigi que encara té l'ofici de periodista i de la manca d’independència
econòmica del periodista, la qual cosa comporta que l'ofici de periodista
sigui poc estimat i no gaire ben vist (encara la denominació de mort de
gana té força acceptació en certs ambients que creuen que'l periodista és
sols un home que va de gorra als banquets i espectacles); i per la manca
d'un verdader periòdic, amb tots els ets i uts. Tot plegat, és causa, i
conseqüència alhora, d'un marc administratiu migradíssim, curtes les
llistes de suscriptors i anunciants, el periòdic comarcal ha d'ésser escrit
per dilettanti i no per professionals de la ploma i això porta massa sovint,
per desgràcia, a la necessitat d'omplenar buits amb col·laboracions no
del tot desitjables.
Evidentment, la problemàtica descrita correspon a l'autèntica realitat.
Ens fa reflexionar el fet que a l'actualitat la premsa comarcal continuï
patint idèntiques dificultats. Amb tot, el protagonisme històric d'aquesta
premsa palesa que acompleix una decisiva funció social i cultural, lligada
a la realitat nacional de Catalunya. La dictadura de Primo de Rivera, i més
tard — i amb més rigor— el franquisme, són parèntesis que sortosament
es manifestaren incapaços d'anul.lar aquesta característica fonamental de
la identitat catalana: la premsa comarcal.

(21) L'Avi Muné, St. Feliu de Guíxols, 13-9-1924.
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S'ha escrit que, durant la Guerra Civil, Josep Pla fou un home de
Franco i que formà part d'una xarxa d'espionatge que de Marsella estant
facilitava informació a la zona "nacional"(1). La qüestió, però, no és tan
simple i caldria matisar-la com ja ho fan els últims biògrafs de l'escriptor.
De fet, Pla no va actuar mai com a espia, però és evident que, en el decurs
dels tres anys de guerra, no amagà les seves simpaties pel bàndol que
finalment aconseguí d'enderrocar el règim republicà.
Després, és clar, també se'n desenganyà, i durant la II Guerra Mundial
treballà a favor dels aliats. Va ser Francesc Dalmau, l'any 1982, qui
desvetllà aquesta faceta desconeguda de l'escriptor de Palafrugell basantse en unes confessions pòstumes del seu germà Pere Pla. Segons aquesta
font, un cop finalitzat el conflicte mundial, el govern nord-americà va
oferir als dos germans — Josep i Pere— unes condecoracions que tots dos
van refusar(2).
"Cal recordar — escrivia Dalmau— que Pere Pla era director d'una
important fàbrica de Palafrugell, la central de la qual radicava a l'Amèrica

(1) D'aquesta qüestió en parla, per exemple, D. PASTOR PETIT, La cinquena columna a
Catalunya(1936-1939), Barcelona, Galba edicions, 1978, ps. 78-80. Pla va estar relacionat amb
l'agència de Bertran i Musitu, l'home de la Lliga, que enviava informació sobre el "terror"
republicà a la premsa conservadora d'Europa. En el decurs de la guerra, i quan Pla ja no hi
treballava, l'organisme va integrar-se als serveis d'espionatge militar del govern de Burgos.
(2) F. DALMAU, "Josep Pla i el seu germà Pere", dins Punt Diari, 23 d'abril de 1982, p. 14
del suplement especial de la Festa del Llibre.
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del Nord, i com a alt empleat havia viscut durant temps a Portugal,
Figueres i fins a prop de la frontera francesa". I prosseguia així:
"Això feia que Josep i Pere Pla ajudats per Manuel Brunet (...) i un
industrial català, propietari d'una magnífica finca en la solitària platja de
Castell, al nord de Palamós, feien arribar combatents aliats que aconse
guien de fer-se escàpols dels alemanys cap a Girona, via Barcelona (...).
Però la seva tasca no era solament de facilitar l'evasió als presoners.
S'enviaven també informes polítics i militars, els quals es basaven en
informacions que venien de la zona ocupada, i per a aquest propòsit hi
havia un servei de correspondència constant a través de la frontera
pirenenca, que era exercit per una banda de contrabandistes que
treballaven amb una eficàcia, segons Pere Pla, digna dels millors elogis. I
no es cregui ningú que fos un servei de contraban especial, no. Eren
contrabandistes al servei de qui fos; només exigien una cosa: que se’ls
pagués, i que se'ls pagués bé".
Els darrers biògrafs de Pla(3) han recollit el testimoniatge de Francesc
Dalmau, però no han aportat dades noves que confirmin o ampliïn la
faceta de Josep Pla com a espia. A través d'aquestes pàgines, per la nostra
part, voldríem corroborar-la i certificar que l'operació era més o menys
coneguda dels serveis policíacs espanyols. I més encara: que, l'any 1944,
no era considerada com un fet especialment perillós per al sistema
franquista, ja que les persones que hi estaven implicades eren tingudes
com a addictes al sistema. Ens servim de la documentació que havia
arribat al Govern Civil, detentat aleshores pel falangista extremeny José
Fernàndez Hernando.
DENUNCIATS COM A EXTREMISTES
El dia 6 de desembre de 1944 la Guàrdia Civil de Palafrugell va ser
alertada que a la població del Baix Empordà s'hi celebraria una reunió
d'elements extremistes que conspiraven contra el règim. A l'acte hi havien
de concórrer Josep Pla, Josep Sagrera, Manuel Brunet, Quintà, Lluís
Matas, Isidre Cervera, Ramir Medir, Lluís Bonal i Pere Pla, a la casa del
qual, al carrer Caritat, havia de tenir lloc l'encontre.
La Benemàrita efectuà les gestions oportunes i va arribar a la conclusió

(3)
X. FEBRES, Josep Pla: la biografia de l'homenot, Barcelona, Plaza i Janés, 1990, ps.
141-142; L. BONADA, Josep Pla, Barcelona, Edicions Empúries, 1991, P- 117. Tanmateix
aquests dos llibres tenen un caire periodístic: la vertadera biografia de Pla, literària i humana,
entesa com a estudi profund, encara resta per fer.
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que cap dels elements esmentats no podia ser considerat com a perillós. El
7 de desembre, el comandant del destacament ho comunicà al primer cap
de la Comandància de Girona en aquests termes:
"Senor Primer Jefe:
Consecuente a su superior telefonema de ayer, relativo a supuesta
reunión de conspiradores extremistas en Palafrugell y, como continuación a mi informe telefónico subsiguiente, tengo el honor de ampliar
aquél con los siguientes extremos:
Irregularmente se han sucedido reuniones nocturnas en el domicilio
de Pedro Pla Casadevall, sito en calle Caridad 38, de Palafrugell, a la
que han asistido aislada o conjuntamente los siguientes senores:
José Maria Pla Casadevall
José Sagrera Perxés
Luis Matas Teixidor
Isidro Cervera París
Ramiro M edir Jofra
Luis Bonal Salabert y
Paulino Juanola Maruny,
todos ellos vecinos de Palafrugell y políticamente derechistas, como
confirman los datos de las adjuntas fichas.
Parece ser que, en diferentes ocasiones y coincidiendo con primeros
miércoles de mes, han asistido o tomado contacto con ellos, en
Palafrugell, los siguientes Senores:
Un tal Brunet, periodista, cronista al parecer del periódico Destino,
domiciliado en Figueras, calle Cervantes, ignoràndose el número, y
Un tal Quintà Alfiges, corredor mercantil, domiciliado en Figueras,
calle José Antonio, ignoràndose el número (sus suegros son duenos de la
Zapatería "El Globo ").
Estos senores en sus viajes parece utilizan un automóvil particular o
taxímetro.
Se sospecha que todos ellos se hallan enlazados con un individuo
empleado en el Consulado francès, apellidado M onedety con un extranjero filipino, vecino de Barcelona.
Alguno de los relacionados, como Ramiro Medir Jofra, guardan
extrecha [sic] relación con el súbdito inglés Nicolàs Woedvodsky Arapoff,
de origen ruso, domiciliado en la finca "Cap R oig", de Palafrugell, el
cual verifica constantes viajes a Barcelona y Madrid.
Otro de los citados, Isidro Cervera París, verifica viajes a Figueras
los jueves de cada semana.
Los relacionados, industriales corcheros de Palafrugell, han guardado siempre preferencia en sus envíos a EE.UU. y naciones de lengua
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inglesa, como Australia, no sirviendo envíos a naciones favorecedoras de
Alemania.
No ha podido comprobarse el alcance de las conversaciones que
hayan podido celebrar, pero debe descartarse la posibilidad de que en
form a alguna atenten contra la Seguridad del Estado."
Posteriorment, aquest comunicat i les fitxes corresponents a cada
personatge van anar a parar al Govern Civil. En el full que aplegava les
dades personals i els antecedents polítics i de conducta, una mà significa
da d'aquell centre hi escriví amb llapis de color: Servicio americano. El
grup havia estat, doncs, identificat i classificat, i no era qualificat com a
perillós(4).
CONSIDERACIÓ FINAL
Els germans Pla i els seus amics que van ser fitxats com a pertanyents
al servei d'informació nord-americà eren gent molt coneguda a la comar
ca, però la seva descoberta com a col.laboradors dels aliats — presentada
tot primer com a conspiradors contra el règim franquista— va ser mol
tardana: el desembre de 1944, quan la situació de la guerra muncial era
clarament desfavorable a les potències de l'Eix, les emparentades amb el
règim de Franco. Això, a part de la conceptuació personal dels implicats
com a persones d'ordre, pot ajudar a explicar la poca transcendència de la
denúncia, el fet que el cas quedés arxivat i no meresqués més dedicació de
l'autoritat o la policia, força més preocupades per la lluita armada dels
maquis.
APÈNDIX DOCUMENTAL
Servicio americano
JO SÉ MARÍA PLA CASADEVALL
Hijo de Antonio y Maria, nacido en Palafrugell el 8.3.1897, casado,
profesión abogado sin ejercicio y periodista, con domicilio en Palafru
gell, calle Caridad n° 38.
Antecedentes: De buena conducta personal. Políticamente: procede
del campo de "Lliga Catalana". Con anterioridad al G.M.N. colaboraba
en el diario "La Veu de Catalunya". Le sorprendió el G.M.N. en zona roja,
pasando a Francia y seguidamente a la entonces Espana nacional.

(4)
Produïm, en forma d'apèndix, aquest document on consten els antecedents polítics i les
qualificacions amb què eren presentats els germans Pla i els seus amics. És a l'arxiu del Govern
Civil de Girona, Negociat de Fronteres, 98-11.567.
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Revers de la fitxa de Josep Pla. Observi's l'error de considerar Palafrugell com a zona liberada
el juliol de 1936. Altrament, a l'anvers, s'anomenava José Maria a l'escriptor.

LUIS BONAL SALABERT
Nacido en Montràs (Gerona), casado, empleado contable en "casa
Ferrer y Jordà", hijo de Albino y Teresa, con domicilio en Palafrugell,
calle San Antonio.
Antecedentes: De buena conducta personal. Políticamente: De ideas
derechistas. Fue empleado de Juan Miguel Avellí, fundador de la fàbrica
"Manufacturas de corcho Armstrong S.A.". Es padre político de Pedro
Pla y José Sagrera Perxés.
RAMIRO MEDIR JOFRE
Nacido en Palafrugell el 22.4.1889, casado, secretario juzgado muni
cipal sin ejercicio y secretario de la Rama del corcho, hijo de Lorenzo y
Nemesia, con domicilio en Palafrugell, calle José Antonio.
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Antecedentes: En su juventud fue ferviente republicano, llegando a ser
diputado(5). Hace mas de veinte anos abdicó de aquellas ideas, manifestàndose a lo largo del tiempo como derechista. Durante el período rojo
actuó de secretario del ayuntamiento y juzgado del pueblo de Montràs
(Gerona).- No se tiene noticia de que se significara en nada, creyéndose
por otra parte que protegió a las personas de derechas. Tampoco se tiene
noticias que fuera perjudicado por los rojos. Después de la liberación se
mostró como uno de los mas entusiastas del Régimen.
ISIDRO CERVERA PARÍS
Nacido en Selva de Mar (Gerona) el 24.12.1902, casado, dueno del
"Bar Sport" de Palafrugell, hijo de José y Elvira, con domicilio en
Palafrugell, calle Caballeros n°19.
Antecedentes: De buena conducta personal. Políticamente: Derechas,
sin destacarse en ningún sentido.
LUIS MATAS TEIXIDOR
Nacido en Palamós, casado, farmacéutico, hijo de Pablo y Elvira, con
domicilio en Palafrugell, calle Arrabal inferior n°4.
Antecedentes: Llegó a Palafrugell procedente de Palamós sobre el ano
de 1920. Buena conducta personal. Durante la Dictadura fue concejal de
Palafrugell. No es religioso. Durante el período rojo mostraba en la solapa
la ensena del P.O.U.M., sin que por esto pueda decirse que sentia aquel
ideal, antes bien, es reconocido de ideas derechistas.
JOSÉ SAGRERA PERXÉS
Nacido en Palafrugell el 26.12.1898, casado, profesión director de
"Trefinos S.A." y apoderado de "Manufacturas Armstrong S.A.", hijo de
José y Maria, con domicilio en Palafrugell, calle Caballeros n°l.
Antecedentes: Buena conducta personal. Políticamente: Antecedentes
derechistas.
Al estallar el G.M.N. se encontraba en Amèrica, regresando a Europa
y quedàndose en Francia, donde al parecer actuaba como Agente del
Generalísimo.

(5)
La condició de Medir com a diputat no apareix enregistrada al llibre Història de la
Diputació, Girona, Diputació, 1989, per la qual cosa l'hem de considerar errònia.
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PAULINO JUANOLA MARUNY
Nacido en Palafrugell el 22.4.1885, viudo, profesión propietario, hijo
de Juan y Paula, con domicilio en Palafrugell, calle Fuente n°32.
Antecedentes: Buena conducta personal. Políticamente: Derechas.
Residió en U.S.A. hasta mayo de 1923, en cuya fecha regresó a
Palafrugell.
PEDRO PLA CASADEVALL
Nacido el 11.1.1899 en Palafrugell, viudo, apoderado de "Manufacturas Armstrong S.A.", hijo de Antonio y M aria, con domicilio en
Palafrugell calle Caridad n° 38.
Antecedentes: De buena conducta personal. Políticamente: Derechas.
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