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ELS JACIMENTS IBÈRICS DEL PUIG
DE SERRA (SERRA DE DARÓ)
SEGLES VI-IV aC
PER

M AURORA MARTÍN i ORTEGA
M TERESA GENÍS i ARMADÀ

El Puig de Serra és un turó situat al sud-oest del poble de Serra de Daró
(Baix Empordà), a uns 8 km de la Bisbal i a 6 de Torroella de Montgrí.
Ressegueix l'antic estany d'Ullastret, avui dessecat, per la seva riba oest,
a partir del punt on pren contacte amb l'actual curs del riu Daró i forma la
continuació al nord del Puig de Sant Andreu, en el qual es troba l'"oppidum"
ibèric excavat des del 1947. Com aquest turó, i com tots els altres pròxims
que s'alcen sobre la plana al·luvial quaternària que els envolta, és d'origen
terciari, eocènic, i està constituït per un conglomerat de limolites i margues
(IGME, full 25). Té forma allargada. De nord a sud amida uns 1.000 m i
la seva amplada mitja és de 200 a 300 m. Es localitza al full 296-1V
(TORROELLA DE MONTGRÍ) del Mapa Topogràfic Nacional a escala
1:25.000, a 42° 01' 05" latitud nord i 3° 04' 42" longitud est i la seva màxima
alçada és de 32 m sobre el nivell del mar (fig 1).
La part septentrional del puig és propietat comunal del municipi de
Serra de Daró, i durant molt temps ha estat utilitzada per extreure’n terres
per a diversos treballs públics, com ara la canalització del riu Daró o el
reompliment de camps de cultiu dintre de l'estany, quan es va dessecar. En
uns treballs d'extracció fets el 1982 per la canalització del riu, varen quedar
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Fig 1. Situació dels jacim en ts antics del Puig de Serra a la zona de S erra de D aró-U llastret.

al descobert restes arqueològiques importants, sobretot ceràmiques0 que
van ésser observades per Joan Sanchiz, col·laborador del Museu Munici
pal de Sant Feliu de Guíxols, el director del qual llavors Lluís Esteva ho
va posar en coneixement del Centre d'Investigacions Arqueològiques de
Girona.
(1) A quest fet havia estat observat tam bé per clandestins, que hi havien efectuat l'extracció
incontrolada de diversos enterram ents. L 'expoliació, especialm ent am b detectors de m etalls, va
co n tin u ar — m algrat la vigilància— fins i tot quan s'estava fent l'excavació arqueològica.
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Fig 2. Planta de la prospecció de 1986.

L'indret en què es varen descobrir les restes antigues es troba a la part
nord del turó, a uns 1.400 m de la pedrera de l'extrem septentrional del Puig
de Sant Andreu, amb el que es comunica per un camí antic, que conserva
el nom de "camí d'Empúries" i en el que s'hi troben les restes d'un petit pont
romà, al peu mateix del puig, vora el riu Daró i al costat d'una font natural.
Dista uns 800 m del jaciment de l'Illa d'en Reixac.
El Puig de Serra constitueix un relleu amb un suau pendent pels seus
costats oest i sud, mentre que pel nord i l'est cau de manera quelcom més
abrupta sobre la plana, i va ésser utilitzat en època ibèrica com a pedrera.
L'estudi dels materials de construcció utilitzats per bastir els murs a l'Illa
d'en Reixac i al Puig de Sant Andreu ha mostrat que els del primer jaciment
són fets de manera majoritària amb blocs extrets de la pedrera esmentada,
al llarg de tota la vida del jaciment. Els del segon la varen utilitzar durant
el període Ibèric Ple<2).
(2) E studi realitzat per M aite G arcía V allès, del D epartam ent de C ristal.lografia, M ineralo
gia i D ipòsits M inerals. F acultat de G eologia. U niversitat de B arcelona.
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Fig 3. S ecció de la prospecció de 1986.

El lloc, malgrat la seva minsa alçada, és un indret dominant sobre la
plana, en totes direccions, especialment per la que s'extén cap al nord. En
dies clars, la visibilitat arriba fins a Empúries.
Immediatament després de la seva descoberta, s'hi varen iniciar els
treballs d'estudi arqueològic. Comptàvem amb el permís del Servei
d'Arqueologia de la Generalitat, la conformitat de l'Ajuntament de Serra
de Daró i amb el suport econòmic de la Diputació de Girona. La primera
campanya es va portar a terme durant els mesos d'abril, maig ijuny de 1982
(MARTÍN, 1983 p 93), i després se'n varen fer quatre més fins el 1986. Al
mateix temps, es va realitzar una prospecció sistemàtica de tot el replà de
la part alta del turó. El resultat fou la identificació de dos jaciments ibèrics,
d'època i funció diferenciada: un hàbitat de l'Ibèric Antic, i una necròpolis
d'incineració que fou utilitzada especialment durant l'Ibèric Ple, però on es
va trobar a més algun enterrament datable a la primera meitat del s V aC.
L'ocupació antiga com a hàbitat és molt dispersa. Al llarg de les cinc
campanyes d'excavació només en tres casos es varen trobar estructures
d'habitació associades a materials de la segona meitat del s VI aC. A la zona
ocupada per la necròpolis es varen trobar també alguns materials d'aquesta
datació, però sembla molt probable que corresponguin a l'hàbitat, no a
restes d'enterraments destruïts. L'enterrament mes vell excavat, com hem
dit, és ja del s V aC.
L'HÀBITAT ANTIC
LES P R O S P E C C IO N S D E 1982.

L'any 1982, una prospecció feta a uns 42 m al nord del límit septentrio
nal de la necròpolis, va permetre descobrir part d'un fons de cabana,
construïda aprofitant com a basament del sòl i com a fonamentació dels
murs dels costats oest i sud un graó fet a la pròpia roca; aquesta construcció
8
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es conservava només en el sector que va utilitzar l'esmentat graó rocós,
però sense que se n'hagués pogut determinar el límit est. Tenia 2,60 m de
longitud nord-sud i una amplada que variava entre 70 i 100 cm.
Vàrem identificar dos nivells: El superior, d'uns 40 cm de potència,
amb terres de color marró clar, dures i gairebé estèrils. L'inferior —amb
terres molt negres i més flonges— es recolzava sobre la roca natural que
estava lleugerament inclinada en sentit est i sud. En aquest nivell d'ocupació,
s'hi varen trobar restes malmeses d'un paviment cremat, de terra batuda,
així com també les d'una llar molt destruïda. El nivell d'utilització del sòl,
contenia abundants restes de carbó. Fora de la utilització de la roca com a
fonamentació dels murs de tancament oest i sud, es desconeix el sistema
de construcció de murs i coberta.
Els materials arqueològics associats a aquesta cabana varen ésser
ceràmiques indígenes fetes a mà, bastant abundants, una vora d’àmfora del
tipus de la PE 11 de J. Ramon i un fragment de vora i cos d'una copa
pseudo-jònica, que imita una copa B2, de pasta clara, fina i ben depurada.
Les fetes a mà tenen pasta marró, amb desgreixador de quars blanc. Les
formes corresponen a grans gerres de vora exvasada o plana, amb bases
també planes, vasets tipus bol o escudella i plats de vora exvasada. Les
decoracions són a base de cordons en relleu o superfícies pentinades. Entre
les restes faunístiques es varen identificar ovicàprids, bou i porc.
Per la presència d'una imitació de copa B2, creiem que l'esmentat
conjunt pot considerar-se de la segona meitat del s VI aC (PY, 1979-80,
pp 159-160).
En una altra prospecció, feta a 25 m a l'est de la necròpolis, es varen
trobar restes d'un fogar, associades a un basament de pedres en forma de
tronc de con: una pedra, gran i plana, al mig, voltada per dues filades de
pedres més petites. A uns 40 cm del basament van aparèixer fragments
d'una urna i d'un vaset fets a mà; igualment, una peça de ceràmica pseudojònica de pasta clara, decorada amb bandes de vernís negre, de la segona
meitat del s VI aC.
LA P R O S P E C C IÓ D E L 1986

Es va realitzar a tota la zona nord-est del replà superior del turó, entre
la necròpolis i la pedrera de sobre l'estany. Tots els sondeigs varen ésser
negatius, fins a arribar a una distància d'uns 25 m de l'angle nord-est de la
necròpolis. En aquest lloc va trobar-s'hi una concentració de materials
ceràmics. Com a conseqüència, vàrem obrir una cala de 6 per 4 m, que va
permetre descobrir unes restes d'habitació (fig 2).
En aquesta zona, la roca natural té un fort pendent en sentit est-oest. A
sobre hi havia un reompliment de terres dures, amb inclusions de frag9
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ments de la mateixa roca del subsòl, a manera de preparació d'aplanament,
en determinats indrets (E III).
A l'angle nord-est de la cala es va trobar un forat obert a la roca natural,
amb pedres al seu voltant, que devia haver servit per a mantenir en posició
vertical un peu dret que ajudava a sostenir un teulat. A l'angle nord-oest es
varen trobar restes malmeses d'una llar de cuina construïda amb pedres; al
seu entorn hi havia una concentració de ceràmica feta a mà i feta a torn, amb
fragments d'àmfora informe, ossos de porc i de xai, i un fragment de molí.
El conjunt es data a la segona meitat del s VI aC.
Per sobre hi havia un nivell d'entre 25 i 35 cm, de terres barrejades amb
fragments de tovots i trossos d'argila, amb senyals de branques, procedents
de la superestructura de l'habitacle (E II).
L'existència d'una gran bossada de terres negres(3) entre els quadres D4
i D5 (fig 3) va impedir de comprovar si el forat de post i les restes de llar
pertanyien a un mateix fons de cabana o si formaven part de dos habitacles
diferents.
Sobre d'aquest nivell hi havia una capa de 20 a 30 cm de potència, de
terra vegetal, amb abundant ceràmica, especialment feta a mà(El).,
C O N S ID E R A C IO N S G E N E R A L S S O B R E ELS SO N D E IG S.

Els tres sondeigs ens permeten afirmar l'existència d’una ocupació de
l'Ibèric Antic. En tots els casos les ceràmiques majoritàries són vasos a mà,
amb predomini de les gerres grosses d'emmagatzematge que, per les seves
característiques tècniques, formals i decoratives son considerades del s VI
aC. Les ceràmiques a torn que les acompanyen, situen aquesta cronologia,
amb més precisió, al tercer quart del sVI aC: corresponen al període que
hem anomenat Illa II (MARTÍN i SANMARTÍ, 1977, pp 445-446).
En aquesta data, als dos poblats pròxims d'Ullastret, Illa d'en Reixac i
Puig de Sant Andreu, s'havia adoptat ja, de manera generalitzada, la
construcció amb materials durs: cases de planta rectangular fetes amb murs
que tenien fonaments de pedra i elevació de tovot.
La construcció al Puig de Serra d'un tipus d'habitacle fet amb materials
peribles, fa pensar que ens trobem davant d'una utilització no continuada
dels mateixos, estacional o eventual, com a cabanes de pastors o agricul
tors, tal vegada com a llocs de vigia, donada la panoràmica que es domina
des d'aquest indret, cosa que no passava des dels dos hàbitats propers donat
el seu emplaçament, en especial des de l'Illa, car el mateix Puig de Serra
forma una barrera visual de la plana nord-oest.
(3) A questes bossades de terres negres, segons un agricultor de la zona, es feien per plantar
ceps de vinya en tem ps encara recents.
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Fig 4. Plànol general de distribució dels enterram ents a la necròpolis. L a zona puntejada
correspon a la de troballes del banquet funerari o "silicernium ".
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Fig 5. M aterials ceràm ics del "silicernium ".

LA NECRÒPOLIS
L'extracció continuada de terres per a treballs comunals que hem
esmentat abans, ha anat produint al llarg del temps un deteriorament molt
important del jaciment. La potència dels sediments, quan es va descobrir
la necròpolis, era d'entre 10 i 20 cm, encara que en alguns indrets pogués
arribar fins a uns 60 cm.
Aquest fet i la mateixa tipologia dels enterraments, que sovint consis
tien només en un forat excavat a terra, sense cap tipus de protecció, han
estat les causes que ens arribessin molt destruïts. De molts vasos ceràmics
només se n'ha conservat la meitat inferior o menys encara. Per altra banda
12
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Fig 6. M aterials ceràm ics i vas d'alabastre del "silicernium ".

són molts més els individus ceràmics trobats fragmentats i no atribuïbles
a cap enterrament concret, que els que pertanyen amb seguretat a un
d'aquests. Aquests materials ajuden a definir un context per a la necròpolis
que corrobora les dades cronològiques i culturals donades pels propis
enterraments.
13
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Fig 7. T ipologies de les plantes dels enterram ents.

14

ELS JACIM ENTS IBÈRICS DEL PUIG DE SERRA

Fig 8. V ista general de l'enterram ent 80 durant l'excavació.
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En iniciar-se els treballs es va efectuar una quadriculació de tot el replà
superior del turó, amb quadres de 10 m de costat, amb els eixos orientats
en sentit nord-sud i est-oest. L'excavació es va realitzar per quadres, fent
un rebaixament general, fins a la identificació i delimitació de cada un dels
enterraments. De cada un d'ells se'n va dibuixar una planta i una o vàries
seccions, a escala 1:10, situant cada un dels elements arqueològics pel
sistema de mesura tridimensional.
També es varen situar al plànol altres elements: agrupacions d'ossos
humans incinerats, agrupacions de fragments ceràmics o altres objectes de
cultura material, restes de fauna, etc, encara que no es trobessin associats
a cap enterrament.
D IS T R IB U C IÓ D E L S E N T E R R A M E N T S .

La superfície total excavada al Puig de Serra que va donar enterraments
o indicis que podien haver-n'hi hagut, va tenir una extensió d'uns 570 m2,
però les restes d'aquests es varen localitzar gairebé totes en una franja de
35 m de llarg per uns 10 a 12 m d’ample (fig 4).
En total, a la necròpolis es varen trobar 87 enterraments, en diversos
graus de conservació, però en general força remenats, ja que en 44 casos,
és a dir, en el 50,6% ni tan sols no es va poder determinar amb seguretat
quin havia estat el vas que s'havia utitlitzat com a ossari.
Possiblement la necròpolis havia estat força més gran extenent-se
especialment cap al vessant sud-oest de la plana superior del puig, però les
continuades expoliacions que ha sofert el jaciment per a l'extracció de
terres no ens permeten tenir una visió completa del que degué ésser. Per
altra banda, les estructures d'enterrament són molt senzilles i, per això,
poden no haver quedat restes de la seva destrucció, que sovint es podia
endevinar per la presència d'alguns fragments d'un vas ceràmic junt a
alguns ossos cremats, o per l'existència de cavitats a la roca, a l’interior de
les quals hi havia algunes cendres, o la roca estava cremada. Per tant, tenint
en compte l'estat d'arrasament del jaciment no podem saber de manera
absoluta el nombre d'enterraments que s'hi varen efectuar, ni el sistema
d'ampliació de la necròpolis al llarg del temps.
L'estat en què ens van arribar alguns dels enterraments ens ha permès
suposar una expoliaciój a en època antiga. Així, per exemple, a l'enterrament
56, en el que l'urna cinerària era un "pelike" àtic de figures roges, la meitat
inferior, que contenia les restes òssies, es va trobar en posició correcta,
vertical, 17 cm per sobre la roca natural, mentre que alguns fragments de
la meitat superior de la peça es varen trobar per sota de la pròpia base del
"pelike". A l'enterrament 69, els ossos cremats estaven abocats sobre la
roca, barrejats amb un conjunt d'objectes de bronze: quatre fíbules, una
16
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sivella de cinturó, un "scalptorium" i altres elements d'ornamentació
personal, mentre que no s'hi va trobar ni un sol fragment ceràmic, ni restes
de contenidor de cap tipus. A l'enterrament 67 passava una cosa semblant:
dins de la cavitat hi havia les restes òssies cremades, junt amb rierencs
cremats, i tres objectes de bronze: un torques, una plaqueta i unes petites
pinces. En els dos darrers casos i donat que no s'apreciaven senyals
d'expoliació moderna, es pot suposar que les urnes cineràries havien estat
robades en època antiga, o que les restes humanes varen ésser abocades
directament a la fossa, sense ésser dipositades prèviament en un conteni
dor.
L'excavació es va iniciar als quadres A3 i A4, zona que tenia al seu
extrem septentrional alguns forats fets per clandestins, i en la que, en una
superfície d'uns 55 m2es varen trobar un total de 34 enterraments (núms
1 al 35, excepte el 30, de la fig 4), dels quals, en vint casos, no es va poder
identificar amb seguretat el vas utilitzat com a urna cinerària.
Aquest grup és situat a l'extrem nord de la necròpolis i, per aquest costat
i pel nord-est, la roca presentava un tall abrupte, amb un desnivell de
gairebé 1 m respecte al terreny circumdant, marcant un límit ben determi
nat per aquests costats. Marcant el límit oest, i a uns 2 m de distància dels
últims enterraments per aquest costat, hi havia una rasa poc profunda,
excavada a la roca natural, d'una longitud de 5 m i una amplada que variava
entre 50 i 120 cm, orientada en sentit nord-sud. Les prospeccions fetes a
l'oest d'aquesta rasa varen donar resultats negatius, ja que no es va trobar
cap enterrament i els materials arqueològics desapareixien.
A l'extrem sud de la rasa hi havia una ofrena d'animals. L'estudi de les
restes òssies ha permès identificar elements de l'esquelet cranial i de les
extremitats de cérvol, cavall, bou i porc (e 1). Aquests ossos es trobaven
posats dintre la rasa, i coberts amb pedres de tamany bastant petit.
Al costat sud-est del grup (e 2), es va trobar una altra ofrena de fauna,
en aquest cas amb extremitats de gos, i crani i extremitats de porc, posats
directament sobre la roca natural i coberts també amb pedres (fig 4).
Aquestes ofrenes havien estat dipositades de manera aïllada, indepen
dent de qualsevol enterrament.
A l'angle nord-oest del grup, vora l'enterrament 33, que estava total
ment destruït, en el límit entre els quadres A4 i B4, es va trobar un conjunt
de materials arqueològics, sobre una superfície d'uns 6 m2, barrejats amb
una gran quantitat de cendres i carbons. Aquests elements podrien haver
constituït les restes de l'expoliació de l’enterrament, però en aquest cas les
ceràmiques es trobaven cremades, fet que no es constata gairebé en cap
altre cas a la necròpolis. Això ens ha fet pensar que poden ésser les restes
d'un banquet funerari. En aquest sentit, algun autor esmenta precisament
17
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Fig 9a (p anterior). U rna cinerària de l'enterram ent 80.
Fig 9b. D ecoració de l'urna de la figura anterior; detall.
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el fet de la cremació de les peces de vaixella i ornaments utilitzats en el
banquet ritual per evitar les seva posterior utilització (BLANQUEZ, J.J,
1990, p 222). La troballa de restes de banquet o "silicemium" és ben
coneguda a les necròpolis ibèriques (MONRAVAL i LOPEZ, 1984, pp
145-162). Entre els materials recuperats, hi ha 12 vasos àtics, entre els
quals, un plat de peix (fig 5,1), una pàtera del tipus de vora girada (fig 5,2)
així com un "lagynos" de la forma 70 de Cuadrado (fig 6,4). Un vas
d'alabastre (fig 6,5), semblant a un de la tomba 19 de la necròpolis
d'Almunécar (PELLICER, 1963, p 30 i fig 31) i al trobat a Cancho Roano
(MALUQUER "et alii", 1986, pp 228-230). Entre la ceràmica a torn, un
olpes d'argila de color de taronja, fina (fig 6,1), una petita cràtera
emporitana, que imita la forma del "kantharos" àtic (fig 6,3) (SPARKES
i TALCOTT, 1970, p 122, pl 29 i fig 7), una pàtera emporitana oxidada i
una urna d'orelletes d'un tamany tan reduït que no sembla haver estat
fabricada per ser utilitzada com a ossari sinó amb finalitat ritual (fig 5,3).
Els materials àtics donen al conjunt una datació de la primera meitat del
s IV aC.
Els enterrament d'aquest sector són de les darreries del s V i de la
primera meitat del IV aC; entre ells, n'hi ha 10 en els qual es va utilitzar
un vas àtic com a urna cinerària; 4, una gerra a mà; només en un cas fou
tilitzada com a ossari una gerra a torn.
Totes aquestes característiques ens han permès pensar que es tracta d'un
grup familiar, que va ser enterrat a l'extrem nord-oest de la necròpolis, ja
que més al nord i a l'oest no s'han trobat altres restes, i les ofrenes d'animals
són fetes al grup i no a un individu concret. Aquests conjunts ossis, a més,
semblen marcar també un límit, i les parts dels animals enterrades han estat
seleccionades prèviament, ja que hi predominen els caps i les potes dels
animals.
A la resta de la necròpolis, no s'ha pogut determinar cap disposició
especial dels enterraments. Al plànol s'observa una certa alineació en sentit
nord-sud, però creiem que aquest fet és perquè la roca del turó s'enfonsa
una mica de manera natural en aquesta zona.
T IP O L O G IA D ELS E N T E R R A M E N T S

Corresponen bàsicament a tres tipus (fig 7):
A. Enterraments realitzats dintre un "loculus" excavat en la terra, que
a vegades arriba i altres no, fins a la roca natural. L'urna cinerària i el
parament, en algun cas, es varen trobar falcats amb alguna petita pedra o
rierenc per a sostenir-los en posició vertical, però molt sovint no tenien cap
element de sustentació. En algun cas, també es va constatar una coberta de
llosetes planes.
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El 57,14% dels enterraments de la necròpolis pertany a aquest tipus.
B. Enterraments en els que s'havia condicionat la roca mare per a
contenir-los, excavant-la poc profundament. El 22,62% dels enterraments
de la necròpolis pertany a aquest tipus. Té tres variants:
Bl. Rectangulars (63,16% del total del tipus B).
B2. Circulars (15,79% del total del tipus B).
B3. Amb dues cavitats, separades per una cresta de la mateixa roca

F ig 10. C eràm iques àtiques i vaset de vernís roig de l'enterram ent 80.

21

18

M A U R O R A M ARTÍN i ORTEGA / M TER ESA GENÍS i A R M A D À

(21,05% del total del tipus B). En aquest cas, en una de les cavitats s'hi
havia dipositat l'urna cinerària i tot l'aixovar, i a l'altra s’hi varen abocar part
de les cendres, encara enceses, ja que la roca estava alterada per acció del
foc.
L'enterrament 9 pertany al tipus B-3. Encara que es va trobar remogut,
conservava una estructura de pedres, posades com a protecció del dipòsit
funerari. Al costat oest hi havia un bloc de forma paral.lelepipèdica, de la
mateixa roca del lloc, bastant ben treballat, i sostingut per altres pedres. Al
seu entorn n'hi havia d'altres. Aquesta estructura havia constituït una
coberta de la tomba, a manera de túmul, i no s'ha pogut constatar a cap més
dels enterraments excavats.
C. Enterraments en els que s'havia excavat el "loculus" a la roca mare,
de manera bastant profunda, en forma semiesfèrica o de tronc de con
invertit, dintre del qual s'hi havia ficat l'urna i a vegades elements
d'aixovar, travats amb petits rierencs i, en alguns casos, coberts amb una
lloseta. Es probable que, en aquest tipus d'enterrament, n'hi havia que
tenien l'aixovar —o una seva part— col·locat per sobre de la cavitat tallada
a la roca. Representen el 15,4% dels enterraments de la necròpolis.

Fig 11. V asos de ceràm ica a m à de l'enterram ent 80.
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D. Enterraments realitzats aprofitant una diàclasi de la roca. Consti
tueixen el 3,57% del total.
A més d'aquests quatre tipus s'ha documentat un sol cas (1,2% del total)
l’enterrament 80 (fig 8), en què la roca va ésser retallada en forma més o
menys rectangular, irregular, de manera que forma una cubeta de 1,50 m
de longitud per 1,15 d'amplada i uns 20 cm de profunditat amb tot l'interior
revestit de morter de calç de color blanc. L'arrasament de la necròpolis
també va impedir, en aquest cas, saber com havia estat l'estructura de la
tomba per sobre del nivell de la cubeta tallada a la roca. Aquest enterrament
singular ha estat el més ric excavat a la necròpolis. L'urna cinerària era un
"pelike" àtic de figures roges (fig 9a i 9b), i l'aixovar estava constituït per
19 vasos ceràmics més: 1 "lagynos" decorat amb pintura blanca sobrepo
sada; 1 plat de peix i 2 pàteres àtiques, molt malmeses, (fig 10,4) de vora
girada amb decoració impresa de palmetes enllaçades al fons intern (fig 10,
núm 9); 3 vasets bicònics fets a mà, de factura molt acurada; 3 pàteres
emporitanes: dues grises i una oxidada; 5 vasos bicònics, grisos, emporitants (figs 11, 12 i 13); 1vasetde vernís roig (fig 10,5), l'únic conegut fins
ara a Ullastret; 1gerra bicònica decorada amb motius de roleus, de pintura
blanca; 1 "oenochoe" de ceràmica comuna ibèrica, i 1 gerra amb broc. A
més, 6 "fusaioles" i 2 objectes d'ornamentació personal, de bronze; una
sivella de cinturó, amb rebles de ferro; una fíbula, i un petit disc d'os.
Datem el conjunt dintre del segon quart del s IV aC (fig 14).
Cal tenir en compte, també, la troballa de petits fragments de morter de
calç, del mateix tipus, en altres indrets del jaciment, per exemple prop de
l'enterrament 72, que pertany al tipus B-2, i que no es podia relacionar amb
cap estructura revestida d'aquest material.
Dels 40 enterraments que presenten un estat de conservació millor, 17
tenen només un element vascular: l'urna cinerària. En 11 casos hi ha l'urna
i un altre vas; en 6, l'urna i dos vasos més; en 2, l'urna i 3 vasos; en 3 casos
hi ha l'urna i 4, 5 o 7 vasos i, en un cas, l'urna i 19 vasos més.
E LS O SSA R IS

Hem identificat de manera segura un total de 40 ossaris. Es reparteixen
així:
—àtics: 15 (37,5%)(fig 15).
—a mà: 13 (32,5%)(fig 16).
—ibèrics a torn: 9 (22,5%)(fig 17).
Vam constatar que n'hi ha tres més que havien complert aquesta funció:
en un cas (2,5%), un gran fragment d'una paret de gerra ibèrica a torn, posat
intencionalment de manera que cobria un piló d'ossos humans, restes d'una
incineració. Els altres dos (5%), eren fragments de fang sec, de secció
23
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Fig 12. C eràm ica em poritana de l'enterram ent 80.
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Fig 13. C eràm ica em poritana de l'enterram ent 80.
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prima, que conservaven empremtes d'haver recobert la cara interna d'un
objecte de cistelleria, en un cas, i un fi encanyissat en l'altre, a l'interior dels
quals s’hi havien dipositat ossos cremats, ja que aquests fragments es varen
trobar recobrint-los (fig 18).
Els vasos ceràmics elegits per a complir la funció d'urna cinerària,
varen ésser escollits amb cura. Així, les peces àtiques, elements de prestigi
dintre del món indígena ibèric, foren triades en alguns casos, entre peces
encara poc habituals als poblats veïns de Sant Andreu i de l'Illa. De les 15
peces, 7 són "skyphoi"; 4, de vernís negre; 1, decorat amb garlanda de
fulles blanques a la vora, i els altres 2, de figures roges: un decorat amb una
escena d'amazona i grifó. Els segueixen en nombre els "pelikai". N’hi ha

Fig 14. E lem ents de l'aixovar de l'enterram ent 80.
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Fig 15. F orm es de ceràm ica àtica utilitzades com a vasos cineraris
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Fig 16. F orm es de ceràm ica feta a m à utilitzades com a vasos cineraris.
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Fig 17. F orm es de produccions vàries de ceràm ica ibèrica feta a torn, utilitzades com a urnes
cin eràries.
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4: 2 també amb grifó, de significació funerària en el mon ibèric. La
utilització del "pelike" decorat amb aquest motiu es coneix en altres
necròpolis ibèriques, per exemple, ala de Galera (Granada) (TRIAS, 1967,
p 463 i làm CCXIV). Un altre és decorat amb una escena que representa
probablement Teseu i Ariadna, del pintor de Meleagre (MALUQUER "et
alii", 1984, pl 44,1). Els altres són dues cràteres, un "kantharos sessile",
estil de Saint-Valentin, de gran tamany, i una àmfora àtica, peça molt rara
a Ullastret. El nombre força important de "pelikai" utilitzats com a urnes
cineràries a la necròpolis, no es correspon amb la seva utilització, poc
habiual a la vida diària als dos propers poblats d'Ullastret, i encara més si
tenim en compte la presència de molts altres fragmentaris que formen part
del material contextual del jaciment.
Els vasos a mà utilitzats com a urnes ossàries, han sofert també una tria
molt selectiva. Només en un cas s'ha pogut constatar que la forma més
típica de la ceràmica a mà que s'usava per a finalitats culinàries als dos
hàbitats propers, el vas alt de perfil en S poc acusat, decorat amb un cordó
a la base del coll, hagi tingut aquí un ús com a recipient dels ossos
incinerats. En canvi, són molt habituals els vasos bicònics de tamany no

Fig 18. F ragm ents de fang am b senyals d'encanyissat utilitzats com a contenidor d'una
incin eració .
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gaire gran, amb una nansa, acabats amb gran cura, decorats molt sovint
amb impressions.
La ceràmica a torn, la menys usual de les utilitzades en els ossaris,
presenta gran varietat de categories i formes.Només en un cas s'ha pogut
documentar amb seguretat la utilització de l’urna d'orelletes, forma asso
ciada a l'ús funerari de manera habitual en les necròpolis catalanes del
període Ibèric Antic (SANMARTÍ, 1991, p 79 i ss. MARTÍN, 1991, p 34),
que també es troba de manera si no abundant, sí amb certa freqüència, en
nivells d'habitació al proper poblat del Puig de Sant Andreu durant l'Ibèric
Ple. També destaquem la utilització d'una gerra de peu alt, de ceràmica
comuna ibèrica oxidada, que té clars antecedents a les necròpolis i hàbitats
de la zona en el període de transició Bronze-Ferro, com ara a Agullana
(PALOL, 1958), Anglès (OLIVA-RIURÓ, 1968, pp 67-99), o la Verna a
Espolla (PONS, 1984, p 310) i que també s'utilitzà a la necròpolis
paleoibèrica de Sarrià de Dalt (Gironès) (MARTÍN, 1991, p 34). La resta
de les urnes han estat triades entre totes les classes ceràmiques presents als
propers jaciments d'habitació i inclouen peces tan diverses com un vas
bicònic gris emporità, o gerres de les utilitzades per a emmagatzematge.

F ig 19. P ercentatges de les diferents categories ceràm iques representades a la necròpolis.
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Fig 20. U rna de l'enterram ent 65.
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Fig 21. S ivelles de cinturó de l'enterram ent 65..

ELS MATERIALS ARQUEOLÒGICS. CRONOLOGIA
LA C E R À M IC A .

Les ceràmiques trobades a la necròpolis de Serra de Daró pertanyen
bàsicament a tres grups: les àtiques, les fetes a mà i les ibèriques a torn;
aquestes darreres, amb un ampli ventall de categories, paral·leles a les que
trobem als propers poblats del Puig de Sant Andreu i de l'Illa d'en Reixac.
Malgrat el mal estat de conservació amb què ens ha arribat la necròpolis,
ha estat possible la reconstitució de formes que, o no eren conegudes als
veïns poblats o havien passat desapercebudes per no ésser coneguts els
seus perfils complets. En aquest sentit, ja hem comentat la troballa d'un
vaset de vernís roig, i també es pot esmentar l'aparició d'una urna-sac. Per
altra banda, cal esmentar també que les àmfores apareixen en molt poca
quantitat, i que les que s'han trobat estaven molt fragmentades, formant
part dels elements contextuals, però mai no han pogut ésser atribuïdes a un
enterrament concret. Els tipus identificats són ibèriques de producció
33
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local, massaliotes i púniques. A la fig 19 es representen els percentatges
de cada un dels quatre tipus ceràmics, comptabilitzats a base del nombre
total d'individus trobats a la necròpolis, tant a l'interior de les tombes com
formant part dels elements contextuals.
L A C E R À M IC A À T IC A

Permet donar una cronologia aljaciment que comprèn des de la primera
meitat del s V fins als inicis de la segona meitat del IV aC. però la major
part dels materials corresponen a la primera meitat del IV.
Entre els elements importats més antics es troba una àmfora de figures
roges, de la que només se'n conserva la meitat inferior del cos i el peu,
decorada amb una escena de la que es conserven els peus d'almenys tres
personatges, un dels quals sembla una Nike, limitats, per la part inferior,
per una sanefa de greques i quadrats amb aspes i creus inscrites. A l'interior
d'aquesta àmfora, que va ésser usada com a ossari, sobre dels ossos cremats
hi havia dues sivelles de cinturó amb tres garfis, que es comentaran a
l'apartat corresponent (figs 20 i 21).
De la segona meitat del s V aC, els materials decorats que es troben més
freqüentment, són els de la classe de Saint-Valentin. Entre ells, el
"kantharos sessile" de la tomba 18, de dimensions bastant grans (16,8 cm
d'alt i 16,1 de diàmetre de vora) que pertany al grup VII de Howard i

Fig 22. P ercentatges dels diferents tipus de m etalls trobats a la necròpolis.
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Johnson i es data a finals del s V aC (reproduït a MALUQUER "et alii",
1984, p 46 i pl 45,3).
Altres materials del mateix segle són alguns exemplars de "kylix" de
peu alt, decorats amb figures roges o de vernís negre, i "kylix" de peu baix
de "classe delicada".
Les peces àtiques de la primera meitat del s IV aC que es varen utilitzar
com a urnes cineràries, pertanyen a tres formes: els "skyphoi", els
"pelikai", i les cràteres de campana.
Els "skyphoi", tant si varen complir la funció d'urnes com si formaven
part de l'aixovar, són de vernís negre o decorats amb figures roges de mala
qualitat, sovint del grup F.B., amb un o dos personatges masculins, vestits
amb "himation", i una palmeta sota cada una de les nanses (veure els
reproduïts a MALUQUER "et alii", 1984, pp 45 i 46 i pl 44,3 i 4, i 45,3).
Només hi ha un parell d'excepcions, que corresponen a un fragment
decorat amb una amazona i un grifó, i una altra peça decorada amb una
garlanda de fulles de llorer sobrepintades en blanc, a la part exterior, sota
el llavi del grup B de Picazo i Rouillard (PICAZO, 1977, pp 93-95). En
algun cas, també entre els "skyphoi", es va utilitzar una peça de dimensions
considerables, com ara un de trobat a l'enterrament 17, del que se'n
conserva només la meitat inferior que té un peu de gairebé 11 cm de
diàmetre.
Ja hem parlat anteriorment dels tres "pelikai" reconstruïts. El quart és
un exemplar de la primera meitat del s IV aC decorat amb figures roges de
mala qualitat, a l'igual que la petita cràtera que es va usar com a vas cinerari
a la tomba 3, o un "oenochoe" que formava part de l'aixovar de la tomba
10, del grup F.B. (aquestes tres peces són reproduïdes al ja esmentat treball
de MALUQUER "et alii", 1984, pl 45,1 i 44,5 i 2 respectivament). A més
d'aquests exemplars, s'han trobat abundants fragments tant de "pelikai"
com de cràteres de campana, decorades sempre amb garlanda de fulles sota
del llavi.
També s'ha trobat algun "lekythos" aribalístic: un, decorat amb una
cara femenina; un parell, de "lekythoi" amb decoració de retícula en negre,
amb punts blancs a les interseccions. Així mateix, fragments d'alguna copa
de Viena 116, molt trossejats.
Un element que és gairebé desconegut als dos poblats propers i que a
la necròpolis es troba amb certa freqüència és el "lagynos", del qual ja
n'hem presentat un exemplar de la tomba 80, decorat amb pintura blanca
sobreposada. Són peces que es fabricaren a partir de principis del s IV aC
(SPARKES i TALCOTT, 1970, p 190,1192-1196 pl 39). Es troba en altres
necròpolis del món ibèric.
Entre les peces de vernís negre, les més nombroses són les pàteres de
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vora girada i de vora reentrant, amb decoracions impreses al fons intern;
apareixen també alguns plats de peix, fragments d'alguna "cup-kantharos"
i de pàtera del tipus "rolled rim".
LA C E R À M IC A A M À

La ceràmica feta a mà, té un important paper dintre la necròpolis, fet que
ens sembla destacable si tenim en compte que la cronologia del jaciment
correspon a un moment en què en els poblats de Sant Andreu i de l'Illa ha
estat rellegada a usos culinaris. A la necròpolis de Serra el seu ús molt
habitual s'ha documentat com a urna-ossera, però també com a element
d'aixovar. Aquesta ceràmica és un dels elements que han sofert més la
destrucció del jaciment; per això, en molts casos en què no s'ha pogut
identificar l'urna als enterraments, sembla que aquesta havia estat una peça
a mà, ja que s'hi ha trobat esmicolada.
Ja hem comentat més amunt l'escassa aparició de la forma més habitual
als poblats: els vasos de perfil en S, amb cordó a la base del coll. En canvi,
són nombrosos els vasos bicònics de tamany no gaire gran amb una nansa,
que semblen imitar els seus homònims emporitans: tenen decoració
impresa en alguns casos, però la majoria són de superfície llisa, ben polida.
Un altre vas a mà, freqüent, és el bol amb dues nansetes verticals
perforades, del tipus que Oliva anomenava "de tècnica buccheroide",
típics del darrers anys del s V i principis del IV aC.
LA C E R À M IC A A T O R N

En aquest apartat hi destaquen, en primer lloc, les produccions emporitanes, entre les quals, la forma més representada són els vasets bicònics
i, en segon lloc, les pàteres de vora girada a l'interior, que es fabriquen
especialment en tècnica reductora, però que també es troben en pastes
oxidades. A més, hi ha algun "olpes" i la petita cràtera que hem vist entre
les troballes del banquet funerari.
En segon lloc es situen les gerres d'emmagatzematge, de produccions
variades. Així es troben les grans gerres bicòniques, de base umbilicada,
fetes sobretot amb pastes de sandwich o oxidades. Entre elles n'hi ha
alguna amb broc decantador a la meitat inferior, com la trobada a la tomba
80 (CONDE, 1987, p 28), o algunes decorades amb pintura blanca. També
en aquest apartat la necròpolis ha aportat novetats, com ara l'urna-sac de
la tomba 19, de forma semblant a la la del Cigarralejo (CUADRADO,
1987, p 64), que si és un element habitual en altres necròpolis del Llevant,
a l'àrea indiketa constitueix una novetat. Altres produccions en ceràmiques
comunes tenen formes d'"olpes", "oenochoes", etc.
A més de les peces de producció local decorades amb pintura blanca,
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n'hi ha de pintades amb marró, o amb decoracions que combinen els colors
marró i blanc.
Altres produccions presents són les ceràmiques pseudo-jòniques del

37

34

M A U R O R A M ARTÍN i ORTEGA / M TER ESA GENÍS i A R M A D À

taller local i els "olpes" púnics, a més del ja esmentat petit recipient de
vernís roig de la tomba 80 (CUADRADO, 1953, p 291, forma d).
ELS M E T A LL S

La major part dels objectes de metall conservats són elements comple
mentaris de la vestimenta, instrumental quirúrgic o de tocador, de bronze.
El ferro és present en molt menor quantitat, i finalment es constata la
utilització de la plata i l'or en fines plaquetes de revestiment d'objectes de
bronze. També hi ha alguna peça de plom (fig 22).
ELS B R O N ZES

Les fíbules són els objectes més nombrosos dels fabricats amb aquest
material. La majoria pertanyen al s IV aC, encara que algunes poden ésser
del V aC. Els tipus més habituals són les zoomorfes, amb peu recte replegat
sobre l’arc, amb extrem animalístic, decorat a vegades amb aplics de pedra
o corall, típiques del s IV aC (figs 23,3 i 4, i 24,3), i les de peu recte elevat,
amb ressort bilateral, a vegades acabat en botons, i amb l’arc de secció
triangular; cronologia: s V - inicis del IV aC (TENDILLE, 1978, p 84).
Fora d'aquest tipus, només se n'ha trobat una d'anular hispànica, de finals
del s V - inicis del IV aC (GRACIA, 1981, p 20 i làm 4), i un parell d'arc
colzat, amb el cap en forma de disc i ressort bilateral llarg, del s IV aC
(TENDILLE, 1978, p 87, fig 2).
Altres elements abundants són els objectes de cirurgia o de tocador,
dels quals l'enterrament 14 en va donar un conjunt ben datat per la
presència d'un "skyphos" àtic de vernís negre de la primera meitat del s IV
aC, i en el que s'han trobat dos "scalptoriums", un d'ells acabat amb cap
d'animal, tipus que segons Gracia (1981, p 137) són propis de la zona
costera catalana, i se'n troben exemplars a Cabrera de Mar i a Empúries,
ultra els d'Ullastret. Un altre dels instruments és compost, amb un
"auriscalpium" amb nansa mòbil per a penjar, tipus que segons el mateix
autor es de finals del s V i primera meitat del IV aC (GRACIA, 1981, p
134). El quart instrument són unes pinces per a depilar. Segons Tendille
(1981, pp 62-63), aquest tipus de pinces es fabricaren entre el s IV i el s I
aC; essent les més llargues, com aquest exemplar, les més antigues (fig
24).
També es troben de manera bastant habitual les sivelles de cinturó, de
les que ja s'han vist les dues que formen part de l'enterrament 65, trobades
dintre l'àmfora grega. Són del tipus amb placa hexagonal i taló rectangular,
amb apèndixs laterals units al taló, amb tres garfis. El sistema de subjecció
era amb rebles. Aquest tipus és datat per Pons (1978, p 109 i ss) a la segona
meitat del s VI i començaments del V aC. També es conserva la peça
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Fig 24. U rna i aixovar de l'enterram ent 14.
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femella per al tancament del cinturó d'una de les dues sivelles, que vàrem
trobar superposades. La de dalt no té decoració, excepte unes fines
incisions entorn dels forats que formen els apèndixs laterals, però la que
estava a sota, ha conservat una fina capa de niellat de plata, decorada amb
petits motius geomètrics en relleu (fig 21).
Totes les altres sivelles trobades a la necròpolis estan constituïdes per
una placa rectangular, amb un garfi, com la trobada a l'enterrament 80; i
es daten en el s IV aC.
Altres objectes de bronze trobats han estat algunes arracades en forma
d'anella de secció circular, alguna recoberta amb planxa d'or, anelles,
penjolls, etc, i un conjunt de peces de forma allargada, amb anelletes als
extrems, recobertes amb espires de plata que, segons algun autor, poden
haver estat fragments de cadena de cinturó (TENDILLE, 1980, pp 104 i
107-108).
ELS F E R R O S

Es troben en molt menys quantitat que els objectes de bronze. Cal
destacar la quasi total absència d'armes a la necròpolis. Només en un cas,
a l'enterrament 24, es va trobar un conjunt compost per un "pilum", un
fragment d'un altre "pilum" o virolla, i un ganivet de ferro d'esquena
angulosa o afalcatat (fig 25), tipus de peça que començà a usar-se en el s
VI aC (TENDILLE, 1982,p46, SOLIER "etalii", 1976, tombes4,18 i 27);
es troba a tota la zona del Llenguadoc, Rosselló i a l'àrea ibèrica.
Al Museu Municipal de Llagostera es conserven dues peces més: una
espasa i una punta de llança, que poden procedir de la necròpolis de Serra;
estem intentant que se'ns permeti documentar-les.
La resta dels materials de ferro de la necròpolis són ganivets i anelles
d’objectes indeterminats.
A L T R E S M A T E R IA L S D 'A IX O V A R

Entre els objectes trobats, són nombroses les "fusaïoles", la majoria de
perfils troncocònics, de tipus semblant a les de l'enterrament 80 (fig 14).
També cal destacar la troballa de peces d'os treballat. N'hi ha de dos
tipus: 1. Plaquetes decorades que probablement havien revestit petites
capses de fusta. 2. Altres elements de forma cilíndrica (fig 26), als quals
Maluquer anomena "peces d'escacs" (1981, pp 362-366) i que alguns
autors interpreten com a fragments de llits funeraris, encara que trobats en
jaciments més moderns, com ara la necròpolis galo-romana de SaintLambert a Fréjus (BERAUD i GEBARA, 1986, pp 183-208).
S'han trobat dos conjunts diferents de plaquetes: un és el de la fig 22,
amb decoració senzilla a la cara visible, amb greques, motius vegetals i
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Fig 26. O bjectes d'os i vaset de pasta de vidre cartaginès.

geomètrics; al revers, tenen un reticulat incís, fet probablement per
facilitar l'adherència a l'objecte que recobrien. Al santuari de Cancho
Roano, Zalamea de la Serena (Badajoz), Maluquer va trobar elements
d'aquest tipus (1981-82, pp 351-362 i 1983, pp 89-94). També n'hem vist
42

ELS JACIM ENTS IBÈRICS DEL PUIG DE SERRA

39

paral·lels al Museu d'Enserune (Llenguadoc). Aquestes plaquetes havien
estat alterades per l'acció del foc i ara presenten coloracions que varien del
blanc al gris blavós i gris fosc.
A la necròpolis de Serra s'han trobat també manufactures de vidre
cartaginès, sota dos aspectes: amforetes per a contenir perfums (fig 26) i
grans d'enfilall, dels quals també se'n troben de pedra.
Finalment cal esmentar la troballa d'astràgals. En algun cas formaven
un conjunt molt nombrós: uns conservaven restes d'ocre, i un era fabricat
amb plom. La imitació dels astràgals amb metall o altres matèries és un fet
conegut en altres jaciments ibèrics, tant en necròpolis, com en llocs
d'habitació. Al Cigarralejo, Mula (Murcia) se'n va trobar un de bronze i al
Cerro de la Ceràmica algun exemplar és fet amb pasta vítria (INIESTA "et
alii", 1987, pp 51 -52). A Serra de Daró se'n varen trobar dos a l'enterrament
d'un individu de 12-13 anys.
SERRA DE DARÓ

m

Animals Domèstics.

Illllt

Animals Caçats.

Fig 27. P ercentatges de la fauna dom èstica i caçada que es troba representada a la necròpolis.
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C O N S ID ER A C IO N S F IN A L S .

La necròpolis del Puig de Serra és una de les poques necròpolis de
l'Ibèric Ple conegudes a Catalunya (SANMARTÍ, 1991, pp 77-108).
Malhauradament l'estat d'arrasament i l'expoliació que la necròpolis ha
sofert, junt amb la dificultat que suposa la interpretació de creences a través
de documents materials, com bé ha fet notar Rafel (1985, p 13), no
permeten extreure conclusions segures. Amb tot, dels resultats obtinguts
a l'excavació, se’n poden deduir algunes consideracions sobre el procés de
cremació i recollida de les restes; també sobre les ofrenes i sobre algunes
altres qüestions.
L'estudi de les restes humanes ha estat fet per Campillo i per Agustí, i
en presentem un resum en forma d'anex, estudi que ha estat realitzat
servint-se de les restes recollides en els enterraments millor conservats.
En primer lloc, cal destacar l'escassa quantitat de material ossi que es
conserva de cada cremació, fet que es pot atribuir a una intensa cremació,
però també pot haver-hi contribuït una certa descura a l'hora de recollir les
restes de la pira. Un cop recollits els ossos varen ésser rentats, ja que dins
de les urnes no es varen trobar mai cendres, i després —en la majoria dels
casos— varen ésser trencats en petits fragments. La "lavatio" era un
costum ben estès en els pobles incineradors, i es troba àmpliament
representat en el món ibèric (RAFEL, 1985, pp 21-22). Hem observat que
molt sovint les urnes cineràries són de tamanys reduïts, com passa en el cas
de la utilització de "skyphoi" o d'un vas bicònic emporità. Això comporta
que no sigui possible dipositar-hi una gran quantitat d'ossos.
En alguns casos (tombes del tipus B-3), s'efectuà una recollida de
cendres de la pira i es diposità en una cavitat, al costat de la que contenia
l'urna i l'aixovar, i en la que, eventualment, també s'hi poden haver trobat
ossos.
Totes les incineracions són secundàries i no s'ha localitzat cap "ustrina". La magnífica conservació dels objectes metàl·lics fa pensar que no
varen ésser cremats a la pira, o, si alguns ho varen ésser, després no es
varen recollir.
El grau de cremació dels individus ha estat tan elevat que no és possible
efectuar una classificació per sexes; només en tres casos s'ha pogut arribar
a conclusions sobre l'edat. Altrament, els aixovars no permeten fer una
classificació en aquest sentit. L'absència d'armes és sens dubte una manca
important d'informació i la presència de "fusaïoles", —que es consideren
característiques dels enterraments femenins,— no ens sembla una dada
concloent per a fer una classificació, a falta d'altres elements que puguin
corroborar els resultats.
Les estructures de les tombes són molt febles. Ja s'ha vist que en molts
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casos consistien només en un "loculus" excavat a la terra, sense cap tipus
de protecció. Les urnes de vegades es falcaven amb petites pedres, i es
cobrien amb una lloseta plana, però aquest fet no es produeix de forma
majoritària.
Un altre fet destacable és la total diversificació a l'hora d'escollir el vas
que s’havia d'utilitzar com a urna cinerària. El freqüent us dels vasos a mà
per a contenir les restes, permet afirmar una pervivència de la seva
utilització des de les necròpolis del darrer moment dels Camps d'Urnes. Si
bé la utilització dels vasos àtics devia crear una imatge de prestigi del mort,
i es varen adoptar sempre que va ésser possible, quan es va haver d’usar un
vas fabricat en els tallers indígenes, les preferències es varen inclinar
marcadament per les urnes a mà. També cal destacar que entre els materials
a torn indígenes —que són sempre peces de bona qualitat— no hi ha cap
categoria ni cap forma predominant; en cada cas s'usà un vas diferent; cal
recordar, també, que en dos casos presenten preferències envers formes del
repertori funerari tradicional.
La troballa a l'angle nord-est de la necròpolis que hem descrit, ens
sembla que prova de manera força concloent que s'hi va realitzar un
banquet funerari.
A la necròpolis de Serra s'han trobat, en varis indrets, restes òssies
d'animals, encara que de manera no gaire abundant. En algun cas els ossos
es troben associats a un enterrament concret, però en altres casos no és així.
Arran de l'excavació, Assumpció Colomer en va realitzar l’estudi. Entre les
restes d’animals domèstics va identificar, en primer lloc, la presència del
bou, després la del gos, els ovicàprids, el porc i el cavall. Entre els animals
caçats, va observar la presència del cérvol i de l'ós. També hem trobat un
fragment ossi d'una au i alguns de microfauna. Un tret a remarcar és la
presència d'una petita quantitat d'ossos bullits (fig 27).
Les deposicions de fauna efectuades a l'entorn del grup familiar del
nord-oest de la necròpolis ens han fet pensar en ofrenes col·lectives; tal
vegada, però, poden ésser considerades com a restes d'animals totèmics,
que establirien una mena de protecció a l'entorn d'aquest grup d'enterra
ments.
Un altre fet a remarcar és la diferència en els percentatges de fauna
trobats a la necròpolis i els trobats als llocs d'habitació propers, ja que en
els darrers les espècies dominants són els ovicàprids, seguits pels súids.
Vàrem buidar sempre al laboratori els sediments trobats dintre dels
vasos. Crèiem que això hauria permès la troballa de restes paleocarpològiques, si n'hi haguessin hagut, però en cap cas no en vàrem trobar. Per
això, si les gerres d'emmagatzematge havien contingut ofrenes alimen
tàries —com és lògic suposar— eren d'una classe que no ha deixat restes.
45

42

M A U R O R A M ARTÍN i ORTEGA / M TER ESA GENÍS i A R M A D À

Pel tipus d'aixovars recollits, sembla que les diferències socio-econòmiques són poc usades. Només hi ha un cas que s'aparta de la mitjana pel
nombre de vasos, però no per la resta d'objectes dipositats a la tomba. Amb
tot, l'extremat arrasament de la necròpolis no ens permet assegurar que
aquesta afirmació sigui certa. La manca d'armes gairebé total, també
sembla indicar una societat poc guerrera. No podem descartar, però, que
algun dels enterraments expoliats no n'hagués contingut, però els enterra
ments que vàrem trobar sencers no en tenien.
Quan es va descobrir la necròpolis de Serra de Daró, vàrem suposar que
havia estat una necròpolis del poblat del Puig de Sant Andreu. Després de
les campanyes d'excavació en extensió fetes des del 1987 a l'Illa d'en
Reixac, que ens han permès calibrar la importància d'aquest assentament,
i després també dels estudis paleoambientals, que estan mostrant un
paisatge en època ibèrica ben diferent del que s'havia suposat tradicional
ment, creiem que la necròpolis va ésser utilitzada per la gent de l'Illa d'en
Reixac, ja que s'hi troba mol més propera, i l'accés entre ambdós jaciments
devia ésser més fàcil que des del Puig de Sant Andreu. La troballa d'aquesta
necròpolis, no ha resolt la problemàtica sobre el món funerari a Ullastret,
però sens dubte constitueix una nova aportació als coneixements tan
parcials que tenim sobre aquest tema durant l'Ibèric Ple a Catalunya.
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C onjunt d'astràgals.
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S iv e lla d e l'e n te rra m e n t 65.

ANEX

SERRA DE DARÓ

ESTUDI DE LES RESTES HUMANES
PER

DOMÈNEC CAMPILLO i VALERO
BIBIANA AGUSTÍ i FARJAS
1. INTRODUCCIÓ
La incineració dels cadàvers i el dipòsit de les cendres en urnes que són
enterrades en necròpolis és el ritual sepulcral més comú del món ibèric.
L'interès de l'estudi d'aquest tipus de restes rau en el reconeixement del
procés de combustió a què foren sotmeses, la seva intensitat, la seva
extensió, la resistència de les restes òssies i el nombre d'individus afectats,
la seva edat aproximada i, quan és possible, els seus caràcters sexuals.
2. MATERIÀL I MÈTODE
El material que ocupa el nostre estudi consisteix en un conjunt de restes
esquelètiques que es caracteritza per haver estat en contacte amb el foc
d'una manera no accidental, com a part fonamental del procés conegut com
a incineració.
Durant la campanya del 1982 aparegueren vint-i-tres urnes, nombre
que augmentà en les campanyes consecutives amb cinc urnes, el 1983, sis
el 1984 i tres el 1986, el material de les quals poguérem observar i analitzar
en diferents etapes.
El mètode per a l'anàlisi comença calculant el pes total del contingut
ossi de cada urna. El pes ens permet fer una comparació entre els diferents
resultats i establir el grau d'incineració a què han estat sotmesos els cossos.
En principi, acceptem la idea lògica que un menor volum de restes òssies
correspon a un procés d'incineració més intens. Ara bé, cal tenir en compte
la possibilitat que no totes les restes hagin estat dipositades a l'urna, la qual
cosa pot distorsionar els nostres resultats.
La identificació i determinació dels elements que componen el conjunt
és el següent pas: el que ens ofereix la informació bàsica per arribar al
reconeixement de les característiques antropològiques.
El reconeixement del sexe —en conjunts d'incineració— es basa en la
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conservació de caràcters amb valor sexual: l'apòfisi mastoides del tempo
ral, els arcs orbitaris del frontal, la prominència occipital externa, els
còndils femorals. Malauradament, a Serra de Daró no hem trobat cap
d'aquests elements; per tant, no hem pogut determinar el sexe en cap cas.
Respecte a la determinació de l'edat, els paràmetres utilitzats en
material incinerat són bàsicament els mateixos que per qualsevol conjunt
ossi. Es tracta, en tot cas, de poder reconèixer l'edat dentària a partir de
l'erupció de les peces i el nivell d'ossificació dels diferents elements
esquelètics. A Serra de Daró podem afirmar la presència d'un adolescent
mercès a la conservació d'alguns gèrmens dentaris. Algunes restes verte
brals amb exostosi poden pertànyer a individus adults madurs, ja que és
normalment a aquesta edat que solen aparèixer els processos ossis degeneratius. De tota manera, cal tenir present la possibilitat que aquestes
exostosis puguin ser degudes a algun traumatisme o a alguna malaltia
específica com una artritis reumatoidea, capaç de donar el mateix aspecte
independentment de l'edat de l'individu.
Donada la homogeneïtat del conjunt, hem utilitzat una part —la de les
campanyes del 1983, 1984 i 1986— per a analitzar la conservació dels
diferents sectors anatomies, el tipus de cremació, de fragmentació i de
retracció òssia.
3. RESULTATS I DISCUSSIÓ
L'important volum de les restes humanes que han estat objecte del
nostre estudi ens han fet creure en la no conveniència d'exposar aquí un
inventari detallat, sinó únicament un comentari dels resultats obtinguts,
per tal que resulti entenedor.
El recompte dels fragments de cada una de les tombes de Serra de Daró
ens permet constatar que el nombre mínim d'individus és de 37, distribuïts
en sepultures individuals.
Determinar l'edat i el sexe d'aquests trenta-set individus ha estat una
tasca gairebé impossible, donat que les restes s'han conservat en fragments
molt petits. Concretament, pel que fa al sexe, no hem trobat elements
diferenciadors que ens permetessin aventurar algun diagnòstic.
Quant a l'edat, hi ha algunes dades que ens l'aproximen.
A la tomba núm 3 (1982), una vèrtebra cervical amb signes d'artrosi
indica que pot tractar-se d'una persona madura. Els mateixos signes
apareixen en un axis aparegut a les terres del voltant de la tomba 10 (1982).
La tomba 7 (1982), en canvi, conserva les arrels dentàries, no acabades de
formar, d'un premolar, un segon molar superior i un segon molar inferior,
la qual cosa significa que l’edat d'aquest individu no devia superar els 1213 anys.
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G ràfic 1. D istribució de sectors esquelètics.

La resta del material, si tenim en compte el gruix dels fragments
diafisaris i cranials, correspon a adults, sense que es pugui concretar més
la seva edat.
La conservació dels diferents sectors anatomies en el conjunt de Serra
de Daró respon directament al grau de resistència del teixit ossi. En el
gràfic 1podem observar que la porció corresponent al sector més resistent
correspon als fragments diafisaris, amb un 41%, gairebé la meitat del
conjunt. La següent porció és la dels fragments cranials amb un 21%,
seguida d'un contingent percentatge de fragments amb una certa identifi
cació: es tracta dels corresponents a l’extremitat inferior —17%— i dels
de l’extremitat superior —9%—. Els fragments no identificats correspo
nen a un 8%. La conservació de fragments toràcics queda molt poc
representada —3.1 %— i encara menys el sector que correspon a ossos de
peus i mans.
Aquest resultat es pot llegir en dos sentits. Per una banda, la composició
del teixit ossi de la calota cranial i de la part diafisària dels ossos llargs,
especialment pel que fa als ossos de l'extremitat inferior, es caracteritza per
tenir menys teixit esponjós i ser sensiblement més resistent a l'acció del
foc. En canvi, aquells elements amb major percentatge de teixit esponjós
com són les epífisis, les vèrtebres, els coxals i el fràgil teixit ossi de les
costelles, les escàpules i l'esplacnocrani(1), resulten més vulnerables a la
(1) El crani, des del punt de vista antropològic, es divideix en dues porcions: el neurocrani,
co rresp o n en t a la calota i constituït per teixit com pacte m olt resistent a qualsevol tipus
d'agressió, in d u ïd a l'acció del foc, i l'esplacnocrani, corresponent a la cara i constituït en la seva
m ajor part per teixit ossi m olt fràgil, exceptuant la m andíbula.
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combustió. Per una altra banda, i potser degut als paral·lels etnogràfics,
tendim a imaginar-nos el cadàver que s'incinera sobre una pira adaptada a
la forma del cos, de la que podien sobresortir o resultar menys afectats els
elements més allunyats del centre, com ara el crani i els peus. Si aquesta
posició respongués sistemàticament a la realitat, trobaríem molts frag
ments cranials i dels peus sense cremar. Malauradament, no es pot
constatar de manera reiterada aquesta idea, si bé és veritat que apareixen
elements ossis sense cremar, però no es tracta només de fragments distals.
Per altra banda, no podem obviar la possibilitat que el procés de combustió
hagi estat d'alguna manera manipulat durant la cerimònia.
El procés incinerador va destruir, en primer lloc, les parts toves i afectà
després la matèria òssia, descolorint-la, deformant-la en fondre els cristalls
minerals i transformant-la, finalment, en cendres.
L'aspecte de les restes òssies de Serra de Daró sobta, primerament, per
la seva coloració uniforme, gairebé sempre blanca i grisa, en tot cas, amb
tonalitats molt clares, responent a l'acció d'altes temperatures —per sobre
dels 600-800 graus segons els diferents autors— que han destruït el
col.lagen, deformant i esquerdant el teixit ossi, i provocant una gran
fragmentació (HERRMANN, 1977. HUMMEL & SCHUTKOWSKI,
1986).
Entre els fragments mesurables, la mesura de la majoria es troba entre
els 20 i 29,9 mm amb un 43,3%. A aquesta categoria li segueix la d'aquells
que mesuren entre 10 i 19.9 mm -30%- i la dels que es troben entre 30 i 39.9
mm -16%-. Amb menys del 5% estan representats els fragments entre 40
i 49.9 mm, els més grans de 50 mm i els més petits de 10 mm (gràfic 2).
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T aula 2. Pes del contingut ossi de les
urnes (1983-86).

T aula 1. Pes del contingut ossi de les
urnes (1982).

Aquest petit percentatge dels fragments més petits no respon a la realitat,
sinó que únicament hem tingut en compte els fragments mesurables i no
aquells que han quedat barrejats amb la resta del sediment.
Observem en els ossos llargs la formació d'esquerdes curvilínies i
irregulars com correspon a la incineració d'ossos frescos, en cadàvers
sense descompondre (GUILLON, 1986).
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Gairebé totes les urnes contenen també restes de fauna animal. Entre
aquestes predominen les pertanyents a ovicàprids, però hem pogut re
conèixer també altres espècies menys representades com el bòvid, el cavall
i el cérvol. El fet que apareguin sense incinerar ens fan interpretar-ho com
a restes que formen part de les ofrenes o bé del banquet funerari, si bé
aquesta última possibilitat és més difícil de tenir en compte donat que, com
acabem de dir, les restes no han estat afectades pel foc.
El pes del contingut ossi de les urnes no és gens constant. Si bé la
mitjana és de 176.2 g la distància entre els efectius varia entre els 10 i els
455 g. Aquest resultat té implícita la idea que els valors absoluts de les
taules no deuen tenir gaire relació amb la realitat, sinó que la conservació
del material és molt diferent d'una urna a l'altra.
CONCLUSIONS
Totes les urnes de Serra de Daró són individuals. Aquesta pauta és la
més corrent en les sepultures ibèriques d'incineració, si bé es coneixen
alguns casos amb tombes múltiples, identificades en altres necròpolis
d'incineració. Aquest és el cas del Turó dels Dos Pins o de La Colomina,
per citar dos exemples que coneixem bé, o altres en el sud de França.
Degut a la manca d'elements ossis amb valor sexual prou evident, no
hem pogut determinar el sexe en cap cas.
La determinació de l'edat ha estat possible només en tres casos: un
adolescent de 12-13 anys i dos individus adults madurs. De la resta
d'individus podem dir-ne únicament que es tracta d'adults. Aquesta
dificultat per a la determinació de sexe i edat en els conjunts d’incineració
és una constant. Pel que fa a l'edat, cal assenyalar que justament els
elements que solen utilitzar-se com a determinants —l'erupció dentària a
partir dels gèrmens i el nivell d'ossificació dels ossos llargs a partir del
reconeixement de les línees metafisàries o de les metàfisis immadures—
formen part també dels sectors més vulnerables a la combustió. Així,
doncs, resulta rar arribar a la determinació de l'edat, però es pot donar el cas,
com veiem aquí o en el jove d'uns 18 anys incinerat a Santa Perpètua de
Mogoda i que conserva la metàfisi proximal del fèmur en un estadi
d'ossificació inacabada.
B IB L IO G R A F IA
A R T E A G A O, P A D R Ó J, S A N M A R T Í E. El poblat ibèric del Tossal del Moro de Pinyeres
(Batea, Terra Alta — Tarragona— ).
A nex: C A M P IL L O D. Estudi de les restes humanes. M onografies A rqueològiques V II,
B arcelona, In stitut de P rehistòria i A rqueologia.
B R O T H W E L L D & FIIGGS E (C om piladors). Ciència en Arqueologia G E JV A L L N.

54

SERRA DE DARÓ, ESTU DI DE LES RESTES H U M A NES

"C rem aciones": 482-493. M adrid, Ed Fondo de C ultura E conòm ica, 1980.
C A M P IL L O D. Cremació-Incineració. L im es, 1991, B arcelona, /: 68-74.
F E R R À N D E Z , L A F U E N T E A, L O P E Z J.B ., PLE N S N. La necròpolis tumular

d'incineració de la Colomina 1 (Gerb, La Noguera).
A nex: A G U ST I B. Estudi de les restes humanes de la Colomina 2. Rev. d'A rqueologia
de Ponent, 1, 1991: 140-144.
G A R C ÍA J. El Turó dels Dos Pins.
A nex I: C A M P IL L O D. Estudi de les restes humanes.: 245-257. ed. A usa, 1993,
S abadell.
G U IL L O N F. 1986 Brúlés frais ou brülés secs? A nthropologie physique et A rchéologie. Paris, ed C N R S , 1986.
H E R R M A N N B. Experimentelle und theoretische Beitrage zur Leichenbrandunstersuchung. H om o, 1977, 27/2: 114-118.
H E R R M A N N B. On histological investigations o f cremated human remains. Journal
o f H um an E volution, 1977, 6: 101-103.
H U M M E L S & SC H U T K O W S K I H. Das Verhalten von Knochengewebe unter dem
Einflus hohèrer Temperaturen. Bedeutungen fü r die Leichenbranddiagnose. Z eitung
M orph. A nthrop., 1986: 77/1, 1-9.
K Ü H L I. Harri's lines and their occurrence also in bones o f prehistòric cremations.
O ssa, 1980, 7: 129-171.
K Ü H L I. Eine leichenbrandbestattung mit Barenkralle aus der mittleren Bronzezeit.
Gemeinde Niitzen, Kreis Segeberg. D ie H eim at, 1981, 8: 88. Jahrgang.
L L IN À S J, M A N Z A N O S, PU IG A .M ., R O C A S X. Noves aportacions al coneixement

de les necròpolis emporitanes.
Anex: A G U S T I B, C O D IN A M .D. Les restes humanes. A nnals de l'Inst. d'E studis
E m pordanesos, 1992: 385-397.
O L IV E R A. Incineraciones entre el rio E b ro y el Palència. Nuevas aportaciones para
el estudio de los enterramientos ibéricos. C uadernos de P rehistòria y A rqueologia
C astellonenses, 1986, 12: 219-228.
SA N M A R T Í E, B A R B E R À J, C O S T A F, G A R C ÍA P. Les troballes funeràries d'època
ibèrica arcaica de la Granja Soley de Sta. Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental —
Barcelona— ). A nex I: C A M P IL L O D. Estudi de les restes humanes de la tomba: 101-102.
ed Institut de P reh istò ria i A rqueologia de la D iputació de B arcelona, sèrie M onografies
L X V I, 1982: 71-103.

55

7

EXCAVACIONS A LA BASÍLICA DE
SANTA CRISTINA D'ARO
(BAIX EMPORDÀ) (1962-1966)
PER

LLUÍS ESTEVA i CRUANAS

MEMÒRIA
Era el 5 de maig del 1962. Estaven treballant a la urbanització SerraSol de Santa Cristina d'Aro. De sobte, amb una excavadora varen trencar
parets d'una construcció fins llavors enterrada. L'endemà —diumenge—
per quatre persones diferents vaig assabentar-me del fet. Tots havien
comprès —des del primer moment— que es tractava de restes arqueolò
giques importants.
El mateix dia vaig anar al jaciment i vaig comprovar que, amb
l'excavadora, havien trencat part d'una edificació que, almenys parcial
ment, era d'època paleocristiana, car es veia una tomba de tèguies a doble
vessant, plaçada a mig metre del nivell superior del conjunt.
Sense perdre temps, vaig posar-me en contacte amb el Delegat Provin
cial d'Excavacions Arqueològiques, Miquel Oliva. Fetes les gestions
oportunes amb el propietari de la urbanització, senyor Narcís Serra, amb
el contractista, senyor Ramos, i amb l'ajuntament de Santa Cristina, vàrem
decidir excavar el jaciment. Hi vam intervenir —amb més o menys
freqüència— l'esmentat Oliva, Joan Sanz, Pere de Palol, Francesc Riuró,
Mercè Ferré, Dolors Codina i el que signa aquest treball.
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Fig 1. El 5 de m aig del 1962, am b una excavadora hom trencà el p avim ent de la basílica i,
tam bé, la sep u ltu ra que era plaçada a l'indret de la fotografia on es veu la part esfondrada; la
resta del pavim ent encara es conservava intacta. Els núm eros sobreposats corresponen als m urs
de la fig 9. (Q uan no es diu altram ent, les fotografies són de L luís E steva).

19-V-1962. La part trencada amb l'excavadora deixà al descobert un
paviment cobert d'opus signinum i una tomba que hi havia a sota: era feta
amb tègules disposades així: tres tègules, quasi senceres, formaven el fons;
eren posades una a continuació de les altres pel costat estret. Al seu interior
només s'hi havien trobat les restes d'un esquelet mal conservat. Aquest
fons era tapat amb altres tègules col·locades a doble vessant. El conjunt
amidava 1,80 m de llargària, 37,5 cm d'amplària i 45 d'alçària. Dues de les
tègules conserven signes fets amb els dits quan la pasta encara era tova
(fig 2)(l). Com que la tomba era en lloc un xic elevat, tenia la part superior
de les tègules escapçada per tal que el paviment que la cobria quedés
nivellat. Això sembla indicar que la tomba i el paviment no eren contem
porànies, sinó que el darrer fou col.locat en data quelcom posterior a
l'enterrament.
Poc després vàrem localitzar dues noves sepultures intactes, també sota

(1) Són al M useu M unicipal de Sant F eliu de G uíxols.
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Fig 2. D ues de les tègules que form aven el fons de la sepultura a. Els senyals fets am b els
dits en una d'elles, consten de sis ratlles que s'entrecreuen. El dibuix és freqüent a les tègules
trobades a la necròpolis rom ano-cristiana de T arragona; el seu excavador, m ossèn Serra Vilaró,
assegurà que representen el crism ó, tan conegut a les representacions cristianes antigues. M ides
de la gran: 52 per 37,5 cm.

la capa d'opus signinum. Una era de tipus semblant a la primera(2): tègules
horitzontals per fons i tègules enteres a doble vessant cobrien les restes
d'un esquelet consumit; tègules fragmentades tapaven la capçalera i els
peus, i fragments menors cobrien les escletxes que quedaven entre les
tègules del conjunt, que era de mides semblants a l'enterrament primer.
Aquesta tomba, però, era a nivell més baix (es veu a la fig 3 i a la 10); per
això la tomba era sencera per la part superior (fig 4), car no tocava el
paviment.
L'altra tomba era d'una criatura. Les parets eren de pedres posades
verticalment i, el conjunt, cobert amb una llosa de pissarra d'uns 70 cm de
llargària (figs 5 i 6). Alçada la coberta, vàrem recollir fragments petits i
primíssims d'ossos del crani, a l'extrem de llevant; només de tocar-los es
desfeien(3).
(2) Les designaré am b les lletres a i b, respectivam ent.
(3) P rim era notícia a "A ncora" del 24-V -1962.
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Fig 3. A l'esquerra, el forat on hi havia la tom ba a; a la dreta, la tom ba b, a m ig descobrir.
Es veu ben clar que la sepultura suprim ida — a— era a nivell m és alt que l'altra. L'opus signinum
co b ria el conjunt, que p assava ju st per sota dels dos núm eros 5. D am unt de les dues tom bes hi
havia els m urs laterals — tam bé núm s 5— j a suprim its.

13-VI-1962. Permís oficial d'excavació a nom de Miquel Oliva i meu.
14-VI-1962. No excavàvem de manera seguida, sinó de forma intermi
tent, a causa de les dificultats econòmiques de llavors. Altrament les
excavacions que es feien trenta anys enrere ara produirien estranyesa i
potser, fins i tot, farien riure alguns excavadors actuals que desconeixen
com era el viure d'aquell temps.
En aquesta data sabíem ja que estàvem excavant les restes d'una
basílica(4).
Es comprovà que el paviment d'opus signinum no solament cobria tota
la capçalera delimitada pel mur núm 4, sinó que també tapava bona part
de l’aula; però enlloc dels apunts d'Oliva, de Pere de Palol ni en els meus
no trobo anotat que la cobria tota.
10-VII-1962. Seguírem l'excavació, ara a la part central de l'aula.
(4) LLU ÍS E ST E V A . P rim eres notícies, sense signar, a "À ncora" del 10 i 24 de m aig i 21 de
ju n y del 1962. M és tard. La basílica de Santa Cristina d ’A ro, "A ncora" del 24-11-1966.
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F ig 4. L a sepultura b, tam bé de tègules a doble vessant. Les cares planes de les tègules
m iraven a l'in terio r de la tom ba, com si les parets de la cam bra haguessin de quedar m és regulars;
els extrem s eren tapats tam bé am b tègules.

Vàrem trobar part del paviment. La runa treta era composta de pedres
caigudes, sens dubte de les parets; també hi havia fragments d'imbrex, de
tègules, de carbó vegetal i argamassa. Oliva —de qui és aquesta referèn
cia— comentà: Era conseqüència d'un incendi de la basílica?
26 a 30-VIII-1963. Havia passat un any sense fer res en el jaciment.
Vàrem obrir rases al voltant de la capçalera i descobrirem les tombes d-i,
que eren destapades. La d tenia les peces de la paret de migdia caigudes,
però es conservaven en el seu lloc. Vàrem buidar la e i no vam trobar més
que petits fragments d’ossos; no en vàrem buidar cap més.
Junt al temple, al llarg de les parets núms 2 i 3, hi ha un altre gran mur
—núm 1 de la fig 9— que presenta una porta al centre. Aquesta porta és
tapada pel mur núm 2, com si, en el moment de construir el temple, el pas
ja no fos necessari. Per això aquestes restes plaçades entre la basílica i el
carrer, és possible que siguin més antigues, segons els apunts del doctor
Palol.
27 i 28-XII-1965. Després de llarga dilació, vàrem seguir les excava
cions, ara pel costat de l'evangeli, fora de la capçalera, en un indret fins
llavors no excavat. Descobrirem les quatre tombes j-m.
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F ig 5. L a tom ba c, d'una criatura, tapada am b una p issarra de 70 cm de llargària.

La primera, no tenia coberta; a continuació dels peus presenta una paret
que sembla un costat d'una altra tomba parcialment destrossada.
La segona —k— pel costat de llevant conservava dues peces de la
coberta; pel de ponent, dues peces més, petites, ben col·locades vertical
ment, empetitien l'entrada. A continuació de la paret de migdia, un conjunt
de pedres petites, més fondes, servien per a defensar la paret del sepulcre.
La tercera —1— era intacta, amb totes les peces de la coberta; les
escletxes eren tapades amb fragments de tègules o amb pedres. Quan vam
netejar les escletxes, es notava que la tomba era mig buida. Vàrem treure
una peça de la coberta i la terra que hi havia dintre: només vam trobar-hi
fragments molt petits d'ossos. Vàrem tornar a col·locar la peça de la coberta
sense mirar res més.
La quarta —m— sembla com si fossin restes d'una altra tomba.
A continuació vam netejar la paret —n— que hi ha entre les tombes 1
i h: la majoria de les pedres eren soltes, sense morter; sembla que havien
estat enganxades amb fang.
Febrer del 1966. Els treballs havien quedat parats fins que a principis
del mes i any esmentats vàrem reprendre les excavacions. Es va netejar
l'interior del temple i es va deixar ben visible el perfil de les parets. Era el
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Fig 6. L a m ateix a tom ba, sense la llosa de coberta.

moment de fer la planta del conjunt. Després de consolidar les restes de les
parets de la basílica i d'algunes tombes, vam considerar acabades les
excavacions.
Abans de donar per enllestida aquesta part del treball, crec convenient
deixar constància del que opinàvem amb Sanz i Oliva: a uns 15-20 m de
l'excavació, en direcció a migdia, hi ha una masia (can Paretes); de la seva
paret nord —encarada a la zona excavada— sortia un mur que li era
perpendicular. Sempre vàrem sospitar que el terreny plaçat entre la masia
i la basílica —amb el mur inclòs— formava part del jaciment, però el camí
ens va privar de comprovar-ho. Ara l'antic camí és un carrer asfaltat, amb
voreres, i el mur antic no hi és(5).
E T A PE S D E L ’E X C A V A C IÓ

L’excavació, per tant, comprengué quatre breus etapes:
Primera. Del 19 de maig al 10 de juliol del 1962. Es treballava quan
disposàvem d'obrers, cosa difícil d'aconseguir car era temps d'expansió
(5) C om a curio sitat deixo constància d'una dada: a la part alta del costat de p onent de la paret
esm en tad a (can P aretes) hi ha — encastada— la part superior d'una creu de term e.
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Fig 7. S epultura g, d'època alt-m edieval, trobada sense coberta i feta am b pedres del país.
La seva excavació no va donar res d'interès, com passa norm alm ent. O bservem la presència de
les dues pedres que tapen la tom ba pels dos extrem s.
F ig 8. L a to m b a f, d'iguals característiques que l'anterior, però que no té les peces dels
extrem s. El prim er term e de la fotografia és el costat de llevant, al revés de com és a la fig 9.

turística i deixar un sol manobre ja era d'agrair al contractista que ho feia.
Segona. Del 26 al 30 d'agost del 1963, quan amb el doctor Palol
disfrutàvem de vacances. El nombre d'obrers, però, fou molt irregular,
com sempre: 4, 2, 2, 1 i 1 obrers respectivament. Vàrem localitzar les
tombes d-i.
Tercera. Durant els dies 27 i 28-XII-1965, també dies de vacances.
Vam excavar el sector on quedaren al descobert les tombes j-m.
Quarta. Comprengué els primers dies del mes de febrer de l'any 1966.
Es van fer petites comprovacions i, especialment, van ser consolidades les
restes de les parets i algunes sepultures.
R E S T E S C O N ST R U C T IV E S

Les excavacions varen deixar al descobert les restes d'un temple que
correspon a diferents etapes constructives, de les quals ens n'informarà el
doctor Palol. Les parets conservades tenen ara una alçària aproximada de
mig metre. Cal distingir-hi, però, les parts restaurades i les parts originals.
Recordem que alguns murs varen ser destrossats per l'excavadora i després
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Fig 9. P lan ta de la b asílica, en la qual hem m antingut la num eració que, en el curs de les
excavacions, vàrem donar als m urs. A m igdia, restes breum ent excavades; al voltant de les
capçaleres, la n ecròpolis de l'alta edat m itjana; tres capçaleres — m urs 3 ,4 i 5— i dos espais buits
(núm s 6) que alguns investigadors, creiem que erròniam ent, varen confondre am b sagristies.
Planta segons P alol/E steva, delineada per Josep M arull.
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Fig 10. Planta i alçat de les tres capçaleres d elim itades pels m urs núm s 3 ,4 i 5. l ) L a capçalera
m és petita era form ada pels tres m urs núm s 5: un es plaçat vers llevant i un altre a cada costat
seu. A quests m urs cobrien les dues tom bes fetes am b tègules a i b; ara nom és en queda una part
del prim er: la de ratllat seguit. 2) En aquest dibuix — al qual hem suprim it els m urs núm s 5—
es veu com eren col·locades les dues tom bes; tam bé es veu l'alçat del conjunt. A la capçalera,
el p avim ent d'opus signinum nom és era entre els m urs núm s 4. A la planta, les parts puntejades
in d iquen els llocs on encara es conserven restes de Yopus esm entat. Planta i alçat segons P alol/
E steva; d elineació de Josep M arull.

refets per nosaltres per tal de deixar el conjunt a una alçària més o menys
uniforme. Les parets originals són fetes amb pedres en general allisades
naturalment, sense escairar, però triades de mides semblants —20/30
cm— per tal d'obtenir filades bastant regulars.
A les parets originals —les del fons, com és elemental— cal distingir
els fonaments i les veritables parets. El material és, més o menys,
semblant, però les pedres de les parets es veuen enganxades amb morter,
material que no he observat en els fonaments. Dada curiosa: els fonaments
no descansen sobre roca; per tant, les pedres havien estat col·locades dins
de trinxeres obertes fàcilment a la terra, sense cap esforç apreciable.
Mides del santuari delimitat pel mur núm 3: 3,90 m d’amplària x 4,
mides interiors; 5,30 x 4,70 íd exteriors; gruix dels murs, 70 cm. Mides del
santuari delimitat pel mur núm 4: 1,90 x 2 m, mides interiors; 3 x 3,10 m
íd exteriors; gruix de les parets, 60 cm. No comprenem per què el mur del
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Fig 11. D etall de l'excavació pel costat de ponent, fins al cm í que partia la basílica en dues
parts. F otografia de M iquel O liva, juliol de 1962, segons consta al dors de la m ateixa.

costat de l'evangeli acaba de forma angular (figs 9 i 16), forma que no té
del costat de l'epístola.
Mides de l'aula: 13,50 m llargària x 5,20, mides interiors i 14,80 x 6,50
íd exteriors; gruix del mur, 65 cm.
En algunes parts del parament encara s'hi veuen restes d'arrebossat
antic.
El temple és orientat de llevant (capçalera) a ponent (frontis).
P A V IM E N T

L'interior de la capçalera petita, limitada pel mur 4 (fig 9), era
pavimentat i cobert d'opus signinum(6). També n'hi havia—d'igual tècnica
i època— a l'interior de la nau, però no sabem que n'hi hagués fins a tocar
els murs núm 2. Per això, recentment, amb el meu amic Josep Escortell
vàrem examinar amb detenció les parets de la basílica per comprovar on
(6) "Los restos de p avim ento conservado en la nave y santuario era de opus testaceum" (M.
O L IV A PR A T , Los templos antiguos en los aledanos guixolenses, "A ncora", festa m ajor 1968,
col 4). A clareixo que l 'opus testaceum d'O liva era cobert d'una capa fina d 'opus signinum.
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Fig 12. L a cap çalera de la basílica abans de la restauració dels m urs; els que a la fig 9 duen
els núm s 3, 4 i 5 es veuen p erfectam ent separats. F otografia publicada per M iquel O liva a
"A ncora", festa m ajor del 1968.

encara es conserven restes del paviment esmentat. Les parets amb restes
clares d'opus signinum són les senyalades a la fig 10; l'opus és a 30 cm de
la part superior de les parets conservades i té un gruix d'uns 10 cm. Per tant,
l'opus signinum tapava tot el sòl del santuari delimitat pel mur núm 4,
cobria la tomba c i bona part de l'interior de l'aula, però no l'hem vist ni en
els espais 6, ni en el mur núm 2 i només en una part dels núms 3 i 4 de la
fig 10.
SA G R ISTIE S

Oliva va creure que els espais núms 6 de la fig 9 eren sagristies
("pequenos locales, sacristías o pastofhoria que muy bien pudieran haber
hecho el oficio de diaconium y pròtesis respectivamente")(7), opinió que
fou compartida pels historiadors que es varen ocupar d'aquesta basílica els
anys següents, fins que Barral, contundent, manifestà: "Que jo sàpiga, mai
enlloc no s'han trobat cambres laterals d'aquesta amplada [2,90 m de llarg
(7) O LIV A , cit. supra, núm 6.
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Fig 13. D arreries de 1965. A la fotografia es veu la tom ba 1, l'única que vam trobar intacta.

per 0,80 d'ample] en les quals ningú no pot entrar"<8). Estic plenament
d'acord. Al meu entendre, la presència dels espais núms 6 significa estalvi
de temps i de materials de la construcció. Per engrandir exteriorment
l'absis, no era necessari massissar-ho tot, i menys quan es feien els temples
—com aquest— sense fonaments sòlids per qüestió d'estalvi.
N E C R Ò PO L IS

Com he dit, vàrem trobar dos tipus de tombes, d’èpoques diferents:
d'època baix-imperial (s IV-VI aproximadament) i de l'alta-edat mitjana o
tardo-romanes (IX-XI també aproximadament). Les primeres eren sota
d'una capa d'opus signinum, en el subsòl del presbiteri. Les altres són al
voltant de la basílica, quasi totes a prop de la capçalera. N'hi ha nou que
són segures (lletres d-m de la fig 9), però hi ha restes que probablement
formaven part d'altres tombes, ara mig destrossades, i encara probable
ment en queden per descobrir en el terreny no excavat (finca plaçada a
llevant de la basílica).
(8) X A V IE R B A R R A L i A L T E T , L'artpre-rom ànic a Catalunya. Segles IX-X, 1981, p 220.
En realitat, l'am plària encara és m és reduïda; els espais am iden 40-45 cm.
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Fig 14. D arreries de 1965. C onjunt excavat al nord de la basílica, costat de l'evangeli. Es
tracta, sens dubte, d'una necròpolis de l'alta edat m itjana; a l'esquerra, la tom ba 1 i, a prim er
term e, la paret n.

Les darreres tombes —anomenades de caixa o de lloses— són de forma
més o menys rectangular. Cada una consta de parets i de coberta. Les
pedres de les parets són planes, petitetes o de regular tamany, clavades
verticalment; les de coberta són de major tamany. Tant les unes com les
altres són majoritàriament de granit, material que es troba a les immedia
cions de la basílica, però també n'hi ha de pissarra, mineral que no es troba
allà mateix, però sí a les muntanyes properes.
Originàriament aquestes sepultures eren cobertes, bé que nosaltres vam
trobar la seva majoria violades. El sepulcre més complert és, sens dubte,
el que duu la lletra 1a la fig 9, molt ben conservat, al qual ja m’he referit
amb detenció.
Totes les sepultures, tant les baix-imperials com les alt-medievals, són
orientades en relació a l'eix llevant-ponent, com la basílica. A les que vam
excavar no hi vàrem trobar més que petits fragments d'ossos mal conser
vats.
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Fig 15. F o to g rafia recent de la basílica, costat sud o de l'epístola, des de la capçalera. A la
dreta, el m u r 4 acaba de form a angular, form a que no té pel costat esquerra. Q uasi el centre,
l'espai buit, de 40-45 cm d'am plària. Les parets són consolidades.

D IS PE R S IÓ D E L M A T E R IA L

Miquel Oliva venia a Santa Cristina amb el seu auto; jo ho feia amb el
tren de Sant Feliu. Per això, algunes vegades Oliva s'emportava el material
que havíem trobat i el dipositava al Museu de Girona. Jo només me
l’emportava quan, amb els meus amics —Oliva i Sanz— anàvem directa
ment a Sant Feliu: és el material que hi ha al Museu de la ciutat, el que —
a instàncies meves— han estudiat Aicart i Nolla, treball que va a
continuació del meu.
Com que no hem sabut trobar el material que queda a Girona, anoto a
continuació les peces de la capital de les quals tinc constància pels escrits
de Miquel Oliva.
Són aquestes:
Un fragment d’un vas de vidre de gallons, semblant al que es va trobar
a les excavacions efectuades al peu de la torre del Fum el 1963(9).
(9) LLU ÍS E ST E V A , Excavació a la Porta Ferrada de SFG (agost del 1963), "R evista de
G irona", núm 82, 1978, p 40 on dic que, entre les peces trobades hi ha "una peça de vidre de
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"Un posible fragmentito de pasta vítrea que seria un residuo que nos
llevaria ya a tiempos anteriores [època romano-visigòtica] y no sabemos
a què responde su aparición"(10).
"Fragmentos de un vaso gris oscuro que està en el Museo de Gerona"(ll).
C R O N O L O G IE S

Considerem que els dos fragments de fulles de sílex eren anteriors o
contemporanis del Calcolític o Eneolític (2200-1800 aC).
Segons la datació d'Aicart-Nolla, les ceràmiques estudiades denoten
una pervivència mínima d'un hàbitat entre el segle V aC i el V dC.
Els sepulcres de tègules són considerats d'una data compresa entre els
segles IV i VI dC.
Les tombes de caixa, dels segles IX-XI.
L'edificació excavada són les restes de l'esglesiola del veïnat de Malvet
en les seves diferents etapes. Documentalment aquest topònim sabem que
ja s'usava el 922(12) i coneixem el termenal que llavors tenia, per un
document del 939(l3), bé que ambdues dades feia segles que ja existien;
n'estic segur<14).

vuit gallons radials que s'aprim en de la vora al centre de la base. H em trobat fragm ents sem blants
en el curs de les excavacions fetes al peu de la torre del Fum i a la basílica de Santa C ristina
d'A ro". P er un tem ps, seguint el criteri de M iquel O liva, vaig considerar que eren peces rom anes.
A vui sospito que podien haver estat obrades al F orn del V idre de B ell-lloc d'A ro, on es feien
peces de luxe, àdhuc esm altades en colors diversos, peces perfectam ent datades pels fragm ents
de ceràm ica decorada en verd i m anganès. He vist vasos sem blants als m useus del castell càtar
de M ontsegur (O ccitània) i dels papes d'A vinyó (Provença), catalogades com a càlzers.
(10) O L IV A , cit. supra , núm 6, col 4.
(11) M IQ U E L O L IV A , en els seus apunts.
(12) D iplom a de C arles el Simple a G uiu, bisbe de G irona.
(13) Q uan la co m tessa R iquilda adquirí del bisbe G uiu les H ortes de M alvet.
(14) T am bé s'han ocupat d'aquesta basílica: P E R E DE P A L O L , Arquitectura cristiana, 1967,
p 37, nota 22. JO A N B A D IA , L'arquitectura medieval de VEmpordà, 1977, pp 371 i 372. J.M a
N O L LA / J. C A SA S, Carta arqueològica de les comarques de Girona, 1984, pp 143-145.
F R A N C ESC A IC A R T i H E R E U , La basílica paleocristiana de Santa Critina d'Aro, "El
C arrilet", núm 23, febrer-m arç 1991, pp 22 i 23.
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Miquel Oliva0)ja feia esment que les troballes fetes durant l'excavació
havien estat molt pobres. Certament, no es tracta d’un conjunt numèrica
ment important però, tanmateix, els fragments recuperats ens forneixen
dades fermes sobre una llarguíssima freqüentació del lloc.
Si ordenem cronològicament la ceràmica recuperada, cal que ens
referim a uns quants fragments d'àmfora de boca plana, d'entre els quals
destacaríem una vora i una nansa (fig 1, núms 1 i 2) d'argila i acabats
característics que, malauradament, no podem datar amb precisió car
aquests contenidors, amb poques variacions, són utilitzats abastament des
del s V fins el s I aC. Són presents en quantitats extraordinàries en tots els
jaciments d'aquestes contrades.
Més modern és un bocí de morter (fig 1, núm 3) d'argila beix, amb

(1) M .O L IV A , Los templos antiguos en los aledanos guixolenses," À ncora", Sant F eliu de
G uíxols, F esta M ajor, 1968. Els m aterials estudiats en aquest article són els que posseïa Lluís
E steva i estan dipositats al M useu d'H istòria de la C iutat de Sant F eliu de G uíxols. Al C entre
d'Investigacions A rqueològiques de G irona es conserva una caixa am b m aterials de l'excavació,
que no hem sabut trobar.
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nòduls negres i vermells, que ens documenta un origen campanià. Tant per
la procedència com pel tipus d'argila, el perfil i l'acabat, cal considerar-lo
com a propi de l'Alt Imperi i datar-lo entre mitjans del s I dC i el s II dC(2).
De procedència sud-gàl.lica hi ha dos fragments de la T S brillant
("lucente"), un de la forma Lamboglia 1/3 i l'altre informe que no poden
ser anteriors a les darreries del s III dC. i molt possiblement ja s'haurien
d'inscriure dins del segle IV dC(3).
Aquests dos fragments podrien relacionar-se cronològicament amb el
coll d'àmfora africana (fig 1, núm 4) que assimilem, pels trets formals i
tipològics, a la forma Keay XXV G o, potser XXVI, ambdues originàries
de l'actual Tunísia i caracteritzades per una argila molt viva, dura i rugosa,
de color vermell intens, amb una engalba espessa i ben adherida a la cara
exterior. Aquests recipients servien, molt probablement, per al transport
de conserves de peix i circularen durant els s IV i V dC(4).
Cal inscriure també dins del Baix Imperi o l'Antiguitat Tardana dos
interessants fragments de vidre verdós trobats en el sondeig efectuat a la
nau de l'evangeli. Oliva ja els considerava, amb encert, com a romanovisigòtics.
Finalment hem de parlar d'uns quants fragments d'olles de ceràmica
reduïda grollera: tres de perfils en S i llavis més o menys diferenciats (fig
1, núms 5 a 7) i un amb decoració de bandes estriades a la paret externa (fig
1, núm 8). Fora de context aquesta ceràmica resulta difícil de datar. No

(2) Sobre m orters alt-im perials podeu consultar: J.C A S A S , P. C A S T A N Y E R , J.M a.N O L LA
i J.T R E M O L E D A , Ceràmiques comunes i de producció local d'època romana. I.Materials
augustals i alto-imperials a les comarques orientals de Girona, Sèrie M onogràfica núm 12,
G irona, 1990, pp 388-389 principalm ent; X .R O C A S i A .RO V 1RA S, Contribució a l'estudi del

jacim ent del Camp de la Gruta (Torroella de Mongrí): els morters itàlics estampillats,
"C ypsela", IX, 1991, pp 169-175; C .A G U A R O D , Ceràmica importada de cocina en la
Tarraconense, Saragossa, 1991, pp 121-185.
(3) Pel que fa a la T S "lucente" en aquestes contrades vegeu: F .A IC A R T , J.L L IN À S i
J.S A G R E R A , Primera aproximació a la difusió de la Terra Sigillata Lucente al nord-est de
Catalunya, "C ypsela", IX, 1991, pp 197-207 (sobre S anta C ristina, p 203).
(4) S .J.K E A Y , La te roman amphorae in the Western Mediterranean. A tipology and
economic study: the catalan evidence, B A R International Series 196, O xford, 1984, pp 194219.
Les m ateixes form es apareixen tam bé a l'abocador de T arragona m olt ben datat a m itjans del
s V dC. J.A .R E M O L À i A .A B E L L Ó , Les àmfores, a "U n abocador del s V dC en el fòrum
provincial de T arraco", M em òries d'E xcavació núm 2, T arragona, 1989, pp 249-260. M és a la
vora i utilitzades com a sepulcres es docum enten a la necròpolis em poritana de C a n'E struc
M .A L M A G R O , Las necròpolis de Ampurias.II.Necròpolis romanas y necròpolis indígenas,
"M onografias am puritanas", núm III, B arcelona, 1955, pp 305-320, especialm ent les inhum a
cions 8, 14, 23 i 46.
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obstant, algunes
podrien ser altimperials (fig 1,
núms 6 i 7)<5) i en
canvi d'altres més
modernes [tardoantigues o alt-medievals, (fig 1,
núm 5)].
Assenyalem
també la recupe
ració d’una punta
de ferro (fig 1,
núm 9), molt mal
mesa —de secció
circular ala base i
el·líptica ala pun
ta— que podria
correspondre a
una sageta, una
javelinao una eina
de característi
ques similars.
Miquel Oliva(6) assenyalava
N úm s 1 i 2, àm fora de boca plana; 3, m orter alt-im perial; 4,
també la troballa
àm fora nord-africana, form a Keay G o X X V ; 5 a 8, ceràm ica
de dos fragments
red u ïd a grollera; 9, pun ta de ferro.
de ganivets de sí
lex grisós i blanc,
el primer dels quals va aparèixer damunt del paviment de l’església, quan
es va retirar la runa de l’edifici; el segon, a la vora de la tomba (segons la
planta de Palol/Esteva, delineada per Josep Marull).
Si bé el material és pobre i fora de context, és suficientment clar com
per palesar unes freqüentacions continuades del lloc des d’almenys la
Baixa República. A redòs de l’antiga necròpolis i de l’església, cal suposar
l'existència d’uns hàbitats que haurien perdurat ininterrompudament al
llarg del temps.
(5) C A S A S , C A S T A N Y E R , N O L L A , T R E M O L E D A , cit. supra, núm 2, pp 164-165, 206207, 243-245 i 340-342, on es citen paral·lels.
(6) M .O L IV A , cit. supra, núm 1.
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A uns 400 m al nord-oest del Castell de Solius i a 110 m d'alçada sobre
el nivell del mar es troben les restes d'un petit forn d'època romana (fig 1,
núm 1).
El lloc és una zona boscosa amb predomini d'alzines, pins i brucs que
cobreixen un terreny irregular, amb rieres, turons i torrenteres. Precisa
ment, aquesta troballa es fonamenta en el pendent suau d'un turonet
orientat a migdia i prop d'aquests petits cursos d'aigua.
El subsòl és ric en argiles sorreres, amb abundants grans de quarç, propi
de la descomposició del granit*n. Aquest tipus de sòl és apte pel seu
aprofitament industrial per a la terrisseria com ho palesa la mateixa
existència d'aquest forn i d'altres indicis arqueològics dels quals parlarem
més endavant.
L'entorn acompleix els tres elements bàsics que necessita qualsevol
terrisseria per al seu funcionament: aigua, llenya i argila. Altrament,
l'accés a la Vall d'Aro i, per tant, als camins que menen vers el mar i
l'interior, no és difícil malgrat que actualment l'espessa vegetació i la
creixent urbanització de la contrada complica la reconstrucció del paisatge
antic.
(1) Mapa Geológico de Espafia. Explicación de la hoja n° 366. San Feliu de Guíxols,
Instituto G eológico y M inero de E spana, M adrid, 1953, p 37.
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Fig. 1. S ituació del forn (núm 1) i del jacim en t de Can D alm au (núm 2). M apa de l'Institut
C artogràfic de C atalunya, full 308x106.

El jaciment era relativament conegut per la gent del país que es dedica
a les activitats estacionals del bosc però no coneixem cap estudi o
publicació sobre aquestes restes.
En l'estat actual de les restes no podem precisar les característiques i
disposició ni del "praefurnium" ni de la cambra de cocció.
DESCRIPCIÓ
La part visible del forn es redueix a una quarta part de l'engraellat que
sobresurt per damunt de la volta de la cambra de combustió, colgada per
la terra. Està orientat segons l'eix nord-sud amb l'entrada a migdia (fig 2,
3 i 4).
Les altres estructures del forn i les possibles dependències anexes, o bé
han desaparegut o estan soterrades. Cal esmentar l'existència d'acumula
cions d'argila al voltant de l'estructura —la més visible de les quals es troba
a llevant—, que testimonien que el jaciment ha estat remenat en èpoques
recents. Més a l'est, hom pot observar un tall vertical en l'argila, llis i acurat,
que fa sospitar que ens trobem davant d'un front d'extracció.
L'engraellat és una massa de terracuita, de 50 cm de gruix, de la qual
se'n conserva una superfície de 85x105 cm, aproximadament. Aquest
engraellat, que constitueix la solera de la cambra de cocció, presenta uns
orificis rectangulars que comuniquen amb la cambra de combustió,
practicats segons un esquema previ, tal i com s'observa a la planta. Les
mides oscil.len entre els 10/12 cm en els costats curts i 12/15 cm en els
llargs. La separació entre els forats se situa entorn dels 20 cm. Estan
arrenglerats de tal manera que formen una retícula regular.
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Fig 2. P lan ta i secció A -B del forn de Solius. E s m arquen les restes conservades i la possible
restitució del conjunt.
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La cambra de combustió, de planta quadrada o rectangular, sustenta la
graellaper mitjà d’una doble volta i, almenys, un pilar central, aixecats amb
la mateixa tècnica que l'engraellat. En canvi la paret exterior oest, l'única
aparentment conservada, presenta rebles de pedra en el seu aparell
constructiu i interiorment anava folrada amb una capa espessa d'argila. El
fet que la cambra de combustió estigui colgada en dificulta l'estudi.
Tanmateix podem dir que l'amplada de la volta és de 74 cm; el pilar central
conservat és un prisma quadrangular d'uns 30 cm de costat.
RESTITUCIÓ, TIPOLOGIA I PARAL.LELS
Pel que hem vist fins ara podem deduir que ens trobem davant d'un forn
de reduïdes dimensions, amb els diferents elements ben definits, encara
que el coneixement que en tenim sigui parcial.
En efecte, les restes conservades descriuen un cos central quadrat o
rectangular d'uns 185 cm de longitud interior. La cambra de combustió
presenta dues voltes, orientades de nord a sud, de 74 cm d'amplada,
sustentades per arcs que arrancarien d'uns pilars centrals(2) i alineades
seguint l'eix principal del forn. Desconeixem per complet la fondària,
donat que aquesta part està colgada.
Constructivament el conjunt adopta una solució tècnica ja coneguda en
d'altres forns(3), basada en la utilització de l'argila com a base per aixecar
murs, voltes i demés elements que, finalitzada la cuita inicial, donen un
material d'extraordinària consistència i magnífiques propietats refractàries.
La disposició de l'engraellat permet establir, com a hipòtesi, quatre
fileres en direcció nord-sud de set orificis verticals cadascuna o set fileres
de quatre forats en direcció est-oest.
Quant a la tipologia, un paral.lel proper és el forn del "Clos Miquel" a
Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà)(4). Aquest presenta una estructura
similar a la que proposem per al de Solius, és a dir: planta quasi quadrada,
pilar centra] (en aquest cas només un) i cambra de combustió a la qual
s'accedia a través d’una boca circular. Altrament les dimensions són
parelles.
Martín(5)assimila aquest forn al tipus 3a de la classificació de Fletcher,
(2) Seguram ent hi havia tres pilars centrals, però nom és n'hi ha un de ben visible i un altre
del que en queden m olt poques restes. V egeu la fig 2.
(3) A. M A R TÍN , Dos forns antics de ceràmica: els d'Orriols i Sant Miquel de Fluvià, "A nnals
de l'Institut d'E studis G ironins", X X V -I, 1979-1980, p 102.
(4) A. M A R TÍN , cit. supra, núm 3, pp 97-105.
(5) A. M A R TÍN , cit. supra, núm 3, p 102.
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Fig 3. F o to g rafia de les restes del forn, vistes des del sud, en el seu estat actual. E n prim er
term e s’o bserva l'engraellat, l'arrancam ent de la volta i el pilar central.

Fig 4. L 'estru ctu ra v ista des de l'est.
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encara que el del "Clos Miquel" té certes peculiaritats. Els forns d'aquest
tipus es caracteritzen per tenir planta rectangular, un sol fogar i laboratori
rectangular(6).
El forn de Solius també té importants semblances —per bé que és més
modest quant a dimensions— amb el proper forn de S'Agaró, de planta
rectangular/quadrada, una sola boca o "praefumium", dos fogars i l'engraellat
sostingut per una doble filada d'arcs que reposen sobre unes pilastres
adossades a les parets laterals(7). En el cas de Solius creiem que els arcs es
recolzarien directament sobre el mur perimetral.
El forn de S'Agaró ha estat classificat dins del tipus 4a de Fletcher o al
IIc de Cuomo di Carpio<8), tipologia que correspon als forns de planta
rectangular amb dos fogars separats per pilastres centrals. Provisional
ment, i mentre no sigui objecte d'una excavació científica, pensem que cal
incloure dins d'aquest tipus el forn de Solius, malgrat que les seves
dimensions són menors i en aquest aspecte s'assemblaria més al de Sant
Miquel de Fluvià.
CRONOLOGIA, PRODUCCIÓ I ABAST GEOGRÀFIC
Els materials trobats "in situ" es redueixen a fragments de rajol i
d'"imbrex". No hem localitzat ni "tegulae" ni cap tipus de ceràmica.
Malauradament l'escombrera del forn no ha estat localitzada, per la qual
cosa és impossible formular cap hipòtesi respecte a la cronologia. El forn
de S'Agaró, de tipologia semblant, possiblement va funcionar durant el s
III dC(9), però aquesta dada no és extrapolable. L'anàlisi formal del forn
indica que estem davant d'una obra típicament romana, de construcció
modesta, pròpia d'un petit establiment d'àmbit familiar.
La producció bàsica és el material per a la construcció, com succeeix
en d'altres forns del país ben coneguts(10). No hi ha cap indici que produís
ceràmica o àmfores. Cal pensar que l'abast geogràfic del forn havia de ser
limitat, degut a la poca entitat i la relativa llunyania de la costa(ll). Tot
(6) D. F L E T C H E R , Tipologia de los hornos ceràmicos romanos en Espaha, "A rchivo
Espanol de A rqueologia", X X X V III, 1965, p 173.
(7) J.M a.N O L LA , F .A IC A R T i L L .E ST E V A , El forn de terrissa de S'Agaró i l'establiment
romà de la Finca Alzina, "E studis del B aix Em pordà", núm 9, 1990, pp 41-43.
(8) J.M a.N O L LA , F .A IC A R T i L L .E ST E V A , cit. supra, núm 7, pp 45-46, on tam bé es
recullen d'altres paral·lels am b la terrisseria esm entada.
(9) J.M a.N O LLA , F .A IC A R T i L L .E ST E V A , cit supra, núm 7, pp 49-55.
(10) V egeu-ne un recull a J.M a.N O L L A -F .A IC A R T -L L .E S T E V A , cit supra, núm 7, pp 5560.
(11) Hem de tenir present que a la part costanera de la V all d'A ro hi ha els forns de S'A garó
i de P latja d'A ro que produïen, entre d'altres, ceràm ica i envasos destinats a l'exportació,
aprofitant la im m illorable posició geogràfica.
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sembla indicar que la producció s'hauria de relacionar amb l'abastiment a
les vil.les i petits establiments rurals de l'entorn més immediat (per
exemple, la vil.la de Bell-lloc d'Aro).
En aquesta direcció sembla apuntar la troballa d'un possible abocador
de forn a Can Dalmau (fig 1, núm 2) al sud-est del castell i del forn que
estudiem. En els camps veïns a la masia, avui ocupats per un camp de golf,
s'hi localitzaren en superfície, materials de cuita defectuosa ("tegulae",
ceràmica comuna, rajol, "imbrex"), un fragment d’àmfora Pascual 1 i un
de ceràmica africana de cuina(12). No creiem que aquests materials corres
ponguin a l'escombrera d'aquest forn: la distància i, sobretot, els accidents
del terreny entre un i altre jaciment fan sospitar l'existència d'un altre forn
a la zona, potser relacionat amb un establiment agrícola a la plana de
Solius. No oblidem que Can Dalmau i els terrenys que l'envolten pos
seeixen les característiques idònies per a l'establiment d'una vil.la romana.
Per tant, hi ha indicis per pensar que, en època romana, en aquesta
banda de la Vall d'Aro va existir un focus important de producció
terrissera.
Si algun dia es confirma l’existència d'un establiment a la plana,
quedarà molt més clara la funció d'aquest petit però interessant establiment
terrisser d'època romana als primers contraforts del massís de l'Ardenya.

(12) A quests m aterials van ser trobats per N éstor S anchiz i es troben dipositats al M useu
d'H istòria de Sant Feliu de G uíxols (núm d'inventari 193).
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El present estudi s'inscriu en l'àmbit d'una investigació sobre les lletres
episcopals. Són documents molt poc coneguts(1). El coneixement i l'interès,
no obstant, es troben en relació proporcionalment inversa; per mitjà de les
lletres episcopals es governà dia a dia una diòcesi, anàlogament a com les
lletres reials són, en la seva mateixa època, el mitjà de govern de l'estat.
Per als volums 1-5 de la sèrie de Lletres (1294-1334), hem composat
un extracte de tots i de cada un dels documents, que és a disposició dels
estudiosos que acudeixen a l'Arxiu Diocesà de Girona(2). Per als volums 643 de la mateixa sèrie hem abandonat el criteri exhaustiu i n'adoptem un
altre, selectiu. Ometem de regestar les lletres referents a la provisió de
beneficis i a l'administració de les seves rendes i, més generalment, totes
aquelles que es troben amb més abundància, llevat del cas que pugui oferir
(1) C om a introducció a la seva tipologia hem publicat Un form ulari de lletres de la cúria
eclesiàstica de Girona, dins "A rxiu de T extos C atalans A ntics" 10 (1991) 319-334. C om a
exem ple de la inform ació que se'n pot extreure, vegeu el nostre La diòcesi de Girona a través
de les lletres de la cúria (1420-1620), dins "M iscel·lània en honor del cardenal N arcís Jubany
i A rnau", B arcelona 1992, 391-408.
(2) JO SE P M . M A R Q U È S Registres de Lletres (1294-1334). Arxiu Diocesà de Girona 1991,
m anuscrit, 434 pp.
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algun aspecte d'interès, com seria el cas d'una presentació de benefici feta
per una confraria no documentada fins a aquell moment(3).
Ara ens proposem de mostrar com funcionava el regiment del bisbat,
tal com es pot deduir de les mateixes lletres. Es tracta d'una institució de
govern, i creiem que la majoria dels nostres lectors compartiran un punt de
vista nostre; institució de govern i estructura de poder són coses una mica
diferents.
De l'estructura de govern del bisbat s'ha prestat atenció a una acció
concreta; les visites pastorals(4). Són publicats també els documents
sinodals(5). Però no s'ha dissenyat, pensem, l'esquema de conjunt. Un
esquema que ha d’assenyalar, en primer lloc, qui són els que prenen les
decisions i els camins a través dels quals les fan efectives, els canals de
comunicació entre governants i governats i les limitacions que pateixen
per part d’altres òrgans de govern. Després cal precisar els objectius que es
proposa l’autoritat, i els mitjans utilitzats (persuassió, coacció). El govern
del bisbat no es limita a la visita-correcció, sinó que comprèn un moment
legislatiu (sínode), uns actes d'inspecció general (visita) i una actuació
continuada sobre situacions particulars (decisions comunicades per lle
tra), tot interrelacionat.
Del govern de la bisbalia, és a dir, dels llocs de jurisdicció senyorial del
bisbe és poc el que se n'ha dit fins ara. La majoria d'aquests llocs justament
es troba al Baix Empordà, i per això agraïm a la publicació on apareix
l'article d'haver-lo acollit a les seves pàgines.
Després de donar notícia dels bisbes que regiren la diòcesi de Girona
de 1334 a 1362, indicarem: 1) els auxiliars dels que es serveixen en el

(3) JO S E P M. M A R Q U È S , Arxiu Diocesà de Girona. Lletres, 1334-1420. Repertori selectiu.
I. 1334-1362. M anuscrit a disposició dels estudiosos de l'A rxiu D iocesà. R eferim , entre
p arèntesi din s del text de l'article, els núm eros dels regests d 'aq u e st inventari, que es
com plem enta am b índexs de nom s de lloc i de persona en l'elaboració dels quals ha cooperat
gentilm ent Pere T rijueque.
(4) CH. G U IL L E R É , Les visites pastorales en Tarraconnaise à la fin du Moyen Age (XIVèXVè s.) L'exemple du diocèse de Gèrone, dins "M èlanges de la C asa de V elàzquez" X IX (1983)
pp 119-131; IM M A PU IG i A L E U , La concepció de la visita pastoral del bisbe Andreu Bertran

a la diòcesi de Girona (1420-1423) en el context reformista de l'Església occidental al segle
XV. dins "A nnals de l'Institut d'E studis G ironins", 29, (1987), pp 143-157.
(5) T O M À S N O G U E R M U SQ U E R A S i JO S E P M. PONS G U R I, Constitucions sinodals de
Girona de la primera compilació, dins "A nnals de l'Institut d'E studis G ironins", 18, (19661967) pp 49-212. S 'editen ací per ordre cronològic, disposicions sinodals datades entre 1245
i 1369, precedides del text bàsic del concili provincial de L leida de 1229, on el cardenal Joan
H algrin, bisbe de Sabina, prom ulgà unes disposicions generals sobre la vida eclesiàstica que
serien la pauta de les sinodals posteriors. C itarem les sinodals, quan s'escaigui, am b el nom del
bisbe i el núm ero que els dóna l'edició de N oguer-Pons.

86

EL G OVERN DE LA DIÒCESI I DE LA B ISBA L IA D E G IR O N A (1334-1362)

3

regiment de la diòcesi, 2) els condicionaments que posen a l'autoritat
diocesana altres autoritats, religioses o secular, 3) els mitjans coactius
utilitzats per asseguar l'execució de la voluntat del superior, i 4) els
objectius, de control o de modificació de comportaments que es proposen,
tant en l'àmbit de la vida eclesiàstica com en el camp en què el bisbe és
senyor temporal d'uns llocs que, d'acord amb el llenguatge del seu temps,
anomenem la bisbalia. Resten altres aspectes a estudiar, que es podran
completar després d'analitzar tota la documentació de l'Arxiu Diocesà, en
particular les sèries "Notularum" i de Manuals; tenim començada l'anàlisi
i esperem poder dur-la a terme.
I. ELS BISBES
G IL A B E R T D E C R U ÏL L E S (1334-1335)

En la seva biografia(6) tot hauria d'haver caminat dins la normalitat
previsible per a un canonge de la seu -ho era des de 1283- que podria assolir
alguna dignitat per promoció; Gilabert obtingué la de sagristà. Però els
seus col·legues canonges l'elegiren bisbe en 1324, a la mort de Pere de
Rocabertí. El papa, gelós de la seva autoritat i interessat a negociar la mitra
amb el rei d'Aragó, anul.là l'elecció. Probablement aleshores, per compensar-lo, se li donà les sagristies de Girona i Lleida.
Elegit de nou pel capítol en la vacant de 1334, el papa tornà a anul.lar
l'elecció. Ara, però, fou només per nomenar-lo des de la Santa Seu i cobrarli 1.600 florins de les butlles. No amortitzà la despesa; consagrat el dia 1
de gener de 1335, morí el mateix any, el 12 de juny. No sols fou breu el
període de govern, sinó també poca l'activitat del prelat, del qual recollim
només set documents (1-7).
A R N A U D E M O N T R O D O N (1334-1348)

Les dades publicades sobre la seva vida(7) remarquen que fou canonge
de la seu de Girona durant molts anys. Almenys ho era en 1313. Amb dades
(6) Viage Literario, X IV , 1-3; Espana Sagrada, 44, 55-58. G ilabert havia estudiat teologia
a A vinyó en 1318 (G. M O L L A T Jean XXII (1316-1334). Lettres communes, París 1904, núm
8.584) i sem bla que hi féu una estada en 1326, després de la seva frustrada elecció a la m itra
de G irona; aleshores s'interessà per la tram esa de palm es per a la celebració de la festa de R am s
a la cort pontificia; A D G Litterarum U -2, f 28. Sobre la intervenció papal a les eleccions de Pere
de R ocabertí i G ilabert de C ruïlles, hom troba sintetitzades a J. G O N I G A Z T A M B ID E , Juan
XXII v la provisión de los obispados espanoles, dins "A rchivum H istoriae Pontificiae", (Rom a)
4 (1966), pp 27-29 inform acions procedents de les Acta Aragonensia de Finke i de les Lettres
comunes de M ollat.
(7) VL X IV 3-14; ES 44, 58-64.
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inèdites de l'Arxiu Diocesà podem assenyalar que en 1326 era sotscol.lector del subsidi papal i dels beneficis vacants sota l'autoritat d'un
curial d'Avinyó de nom Hug de Mirambell; s'ocupà també del cobrament
d'un subsidi concedit al rei. Eren labors molt apreciades aleshores per part
dels que l'havien de cridar a portar el bàcul. En una absència del bisbe en
1329 actuà com a vicari general. L'any següent col.laborà amb el mateix
bisbe en el finançament d'unes celebracions especials que s'instituïren
aleshores cada dissabte a la seu en honor de la Mare de Déu.
Pren possessió en desembre de 1335; mor en novembre de 1348.
Del pontificat en destacà l'haver estat llançat al ban pel rei en 1342. Fos
per simpatia a favor de Jaume de Mallorca o, més probablement, per haverse oposat que els homes d'església anessin a una guerra per a la qual —
segons ell— no podia invocar-se el "Prínceps Namque", finalment fou
Pere el Cerimoniós, excomunicat, qui hagué de penedir-se de l'expulsió.
Com a bisbe destacà per haver reprès la tradició interrompuda d'elaborar
resolucions sinodals; també practicà amb assiduïtat la visita pastoral
personalment. Però una llarga malaltia li impedia gairebé d'actuar els dos
darrers anys de la seva vida; se serví aleshores de bisbes auxiliars.
Promogué el culte a sant Carlemany, i als quatre màrtirs llegendaris de la
Pera, als que dedicà una capella de la catedral.
B E R E N G U E R D E C R U ÏL L E S (1349-1362)

A l'època anterior a l'episcopat(8) el seu "currículum" és poc fornit de
notícies; clergue de capítol en 1321, canonge en 1330 i cabiscol en 1334,
sembla haver-se dedicat als afers normals d'administració de pabordies i
als de la seva família; només n'enregistrem una ambaixada de part del bisbe
al comte d'Empúries en 1344.
Governà entre desembre de 1348 i juliol de 1362. Per les seves lletres
resulta haver estat un home enèrgic, extrovertit i fins intemperant en el
parlar. Així dirà que la presó d'un clergue criminal 1i causa més alegria que
el regal d'un mul de 500 florins (1926) o escriurà a Galceran de Cartellà que
val més que s'ocupi de tondre cabres que no de regir clergues (2742). Si bé
celebrà sínodes i prengué en ells mesures sobre la vida de la diòcesi,
sembla no haver practicat visites pastorals; no resten registres de visita de
la seva època. Dedicà recursos a la construcció de la catedral i a completarne el retaule major. Les lletres que extractem poden contribuir a una imatge
més precisa del seu govern. Abundants correccions de la seva mà sobre les
minutes d’aquests documents, que estudiarem en una altra ocasió, indi
quen que fou home de pluma i taula de despatx.
(8) VL X IV , 14-17; ES 44, 64-68
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II. ELS AUXILIARS
1.- ELS V IC A R IS G E N E R A L S

Les lletres que no s'expedeixen en nom del bisbe són encapçalades amb
el del vicari general. I convé d'assenyalar que aquest càrrec tingué una
evolució molt precisa, almenys pel que fa a l'expedició de lletres. Des d'el
s XV són els vicaris generals els que despatxen la majoria dels documents.
Durant el s XIV, en canvi, el seu nom no arriba a trobar-se ni a una desena
part d'elles; el vicari general sembla ésser un suplent per als moments en
què el bisbe és absent de la seva seu. Així despatxa pocs documents i
només en períodes cronològics determinats. Resultaria interessant de
precisar si intervenia en els afers en posició subordinada, preparant les
decisions, o bé entrava en funcions sobretot quan el prelat era fora de la seu
episcopal; per ara, la segona hipòtesi sembla més fonamentada.
El bisbe Gilabert de Cruïlles nomenà vicari el seu nebot, Hug de
Cruïlles, abat de Sant Feliu de Girona(4). El personatge devia tenir capacitat
de govern, de forma que el bisbe successor, Arnau de Montrodon, tot i no
estar-hi vinculat pel parentiu, el cridà igualment a col·laborar en el govern
( 11 ).

Montrodon confià també a altres, simultània o successivament, la
vicaria general. Trobem al seu costat Ramon de Biure, prior de Lladó a
principis de 1338 (31, 34) amb nomenament reiterat a finals d'any (38),
junt amb Bernat de Xesa, sagristà de la canònica d'Ullà; en morir aquest,
pel setembre de 1340, nomenà Galceran de Montcorb, rector de Guardio
la, a Vic (44), que faria una carrera llarga. Poc abans s'havia servit d'un
altre extradiocesà, en aquest cas, religiós: fra Pere de Sala, prior de Flix
(194). Tot i haver nomenat en 1342 Dalmau Alió, canonge, i Bernat de
Balbs, prevere de capítol (245), poc després confirmava Galceran de
Montcorb (247). En lletres no recollides a la nostra selecció apareixen
també com a vicaris generals Berenguer Fulcarà, prevere de capítol, en
1345-1346 i Bernat de Montrodon, canonge, en 1347. De tots ells el més
assidu en l'expedició de lletres fou Galceran de Montcorb.
Durant el govern de Berenguer de Cruïlles (1348-1362) fou vicari
general el conegut Galceran de Montcorb (1729), ara promogut a prevere
de capítol de la seu, i Arnau Tremir, carmelita i bisbe Galtellinensis, que
també feia de visitador (1584,3019). Un i altre despatxaren documents al
llarg de tot el pontificat.
2.-ELS O FIC IA L S

L'oficial és l'auxiliar del bisbe per a afers judicials. No sols li pertoca
instruir i sentenciar causes, sinó també rebre firmes de dret i donar
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manlleutes (26). L'organització embrionària de l'ofici podria ser la causa
que alguns d'aquests afers s'enregistressin dins la sèrie de Lletres (26); la
documentació pròpia del tribunal conservada a l'arxiu, llevat dels proces
sos, no és anterior al s XV. Hem trobat en el càrrec Romeu Claver, jurista
de Tarragona, nomenat en 1337 (23), que té com a lloctinent Guillem
Bruguera, rector de Cadaqués (25). En 1338 és oficial Bernat de Xesa,
sagristà d'Ullà (31), esmentat entre els vicaris generals. Després d'una breu
presència de Ramon Porcell, en 1339, (179), es pot constatar l'activitat
com a oficial de Galceran de Montcorb, testimoniada sota els bisbes
Montrodon (709, 1056) i Cruïlles (2999, 3089). Montcorb havia posat
arrels a Girona i fins tenia germanes monges aValldemaria (2999); s'ocupà
d'afers judicials del bisbe, almenys entre 1340 i 1359. La sèrie de Lletres
és deficient com a font per reconstruir la nòmina dels oficials, a la qual cal
afegir, almenys Ramon de Costa, monjo sagristà d'Amer en 1335, Simó de
Terrades en 1336 i fra Pere de Sala, prior de Flix en 1338; de tots ells resten
processos a l'Arxiu(9).
Pot constatar-se el pas d'oficials a les responsabilitats del vicariat
general i viceversa. Prop del bisbe, un i altre càrrecs tenien la màxima
rellevància de govern. Si el vicariat pogué ser una funció de suplència en
moments determinats, l'oficial tenia unes responsabilitats continuades i
precises.
Igualment haurà cridat l'atenció que per proveir de titulars l'oficialat es
fes recurs a religiosos benedictins i a clergues regulars. Pel que fa als
clergues seculars, és destacable la presència -prop del bisbe- de clergues
juristes, titulars de beneficis que no resideixen: Guillem Bruguera, rector
de Cadaqués; Ramon d'Illa, rector d'Arenys de Munt; Simó Galet, bene
ficiat de Sant Miquel de Fluvià. Són agents per a oficis diversos:
visitadors, jutges comissaris per a una causa determinada, trasmissors
d'ordres. Si acreditaven la seva habilitat, podien acabar tenint una canongia
i tal vegada arribarien més enllà. El prototipus del clergue jurista d'aquest
temps és Gispert Fulcarà, originari de Camprodon i actiu en multitud
d'afers sota els bisbes anteriors; ara és ja sagristà segon de la seu, on no pot
pujar més amunt en no ésser noble. Fou transitòriament lloctinent del bisbe
absent en 1338 (40). Assoliria, no obstant, un deganat a Lleida i fins seria
conseller reial en 1346(l0).
Un fiscal de la cúria és esmentat de passada (1611) i fins ens ha restat
el nom d'un d'ells, Guillem de Roca (1999), però la seva acció de promotor
de justícia resta obscura.
(9) Per les dades que no recolzem en referències a les L letres, vegeu JO SE P M . M A R Q U E S

Processos anteriors al 1500 de l'Arxiu Diocesà de Girona, m anuscrit.
(10) A D G Notularum G -18, f 272.
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Vicari general i oficial es serveixen de notaris. La notaria de la cúria
presenta trets una mica confusos. És venuda a Ramon de Gornal, ciutadà
de Girona, que posa com a substituts Pere Costa (48) i Berenguer de Roca
(478). Diversos notaris es querellen entre sí per competències que volen
tenir en exclussiva (1039, 1056, 1347); haurem de precisar un altre dia la
diferència existent entre la notaria de la cúria i l'escrivania dita "del segell".
No manquen picabaralles entre els notaris del bisbe i els de la ciutat (948),
als que recorre el bisbe per afers de capbrevacions i similars (948).
Hi havia a Castelló d'Empúries un petit oficialat, amb competència per
a causes de la vila. L'havia instituït Joan XXII en 1318 a petició dels
cònsols del lloc(ll), i aquests interessaven del bisbe que nomenés el titular,
quan es produïa una vacant (2782, 3198). Disposava, a més de l'oficial,
d'un fiscal (913). Foren oficials a Castelló Berenguer Ballester, nomenat
en 1334 (1), Guillem Domenge, que actúaen 1337 (24), Bartomeu Batlle,
de 1343 a 1347, Castelló Bleda, antic fiscal (2795), Bernat Cugat en 1358
(2909), i Guillem Solà, monjo de Sant Llorenç del Mont (3300). L'oficial
de Castelló rebé comissions per recollir i distribuir pius llegats (252, 681)
i per jutjar causes de fora el seu territori en cas de guerra (772). Els comtes
desitjaven llevar-li la jurisdicció sobre els clergues conjugats de la vila
(2852), però sembla que la pogué conservar.
3.- V IS IT A D O R S

Hem declarat el nostre propòsit de complementar la imatge del govern
del bisbat, extreta fins ara gairebé exclusivament a partir de les visites
pastorals. Es clar, però, que la visita és un moment de govern privilegiat,
sigui per a prendre mesures, com són els estatuts a donar a les esglésies
(108, 584), sigui per a constatar deficiències que més tard s'intentarà de
remeiar, com la manca d'obrers (121) o bé l'existència de situacions
matrimonials irregulars (331) sobre les que hom pot encarregar d'obtenir
un suplement d'informació.
El bisbe Montrodon se serví de Pere Albert, clergue jurista (923) i
d'Arnau, bisbe Valonen (939) com a visitadors. Per delegar la funció, feia
falta un permís papal, que podia obtenir-se, com totes les concessions, a
condició d'alimentar generosament la fam d'or de la cambra pontifícia
(1267); el permís de delegar la visita costà al bisbe en 1356 no menys de
500 florins d'or (2574).
(11) G. M O L L A T Jean XXII (1316-1334). Lettrescommun.es, París 1904, n ú m 7 .8 1 4 , de 18
ju lio l 1318: Episcopo Gerundensi mandat ut in villa Castilionis Impuriarum officialem

constituat ex eo quod incolae, propter guerras quas frequenter inter nobües et magnates
exercentur, ad civitatem Gerundenem, per unam dietam fere distantem, absque periculo
accedere nequeunt.
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D'ací provingué el principal problema de les visites, perquè els prelats
passaven factura als visitadors, i aquests, a les esglésies; si no es pagava,
l'excomunió era imminent (392). Així hom havia d'atendre súpliques com
la del rector de Bestracà, que demanava no ser visitat simplement perquè
la seva església era pobra (947). El bisbe Cruïlles comissionà per a visites,
en 1352, Guillem Cavaller (1841), amb una lletra interessant perquè
precisava les facultats que havia de tenir; comptà també amb els serveis de
Ramon d'Horta, beneficiat de la seu (1938), i de Ponç de Coromines,
sagristà de Castelló, al que hagué de recomanar de no fer pagar massa cars
els seus serveis (2581,2802). El problema era idèntic pel que fa a les visites
practicades per l'arquebisbe de Tarragona, que il·lustrarem en un altre lloc.
4.- LA F A M ÍL IA E PIS C O P A L

Avui el nom de família suggereix immediatament relacions de parentiu, però és possible trobar encara, al nostre segle, el nom de "familiar" del
bisbe referit a clergues que el serveixen molt d'aprop i conviuen amb ell.
Aquest és el sentit principal que considerem; farem també referència als
parents del bisbe.
Figura clau de la família és el majordom. Entre les missions documen
tades del majordom Pere Fresolf, que ho és des de 1338 (34) pot haver-hi
la d'executar ordres del prelat (368), rebre juraments de fidelitat (380),
firmar treves (388) o informar sobre possessions a establir (671). Es,
doncs, el representant del bisbe a la bisbalia, l'intermediari usual per a
comunicar-se personalment amb els batlles; per això, en ser nomenat en
1350 Ramon d'Estanyol per al càrrec (1281) es comunicà a aquests
funcionaris. Pere Fresolf deixà el bisbe per anar a servir Antoni de Collell,
prelat d'origen gironí que ocupà la seu de Mallorca (2134); més tard hom
premià els seus serveis amb la saionia de la cúria (2734). El substituí, no
sabem per quant temps, Guillem Bernat de Perles (1708).
Progressivament, la funció es desdobla; per una banda, el majordom
domèstic s'ocupa de regir els criats i d'avituallar la casa episcopal, cosa que
es pot documentar a la sèrie "Notularum" del nostre arxiu; ell efectua
pagaments i cobraments en nom del bisbe. Per altra, hi ha un majordom
forà, en llatí "forensis", que s'ocupa d'afers de la bisbalia (1879, 1966) i,
a més a més recull els llegats fets per fidels als pobres o bé "per torts
oblidats", càrrec per al que té comissió estable (1749). Ramon d'Estanyol
desempenyà llarg temps aquesta comesa, com es dedueix pels rebuts que
el bisbe li firma, de quantitats recollides per als pobres (1832,1957,2020).
Naixia així rudimentàriament allò que esdevindria més tard la Cúria de
Causes Pies.
Sota el majordom es troben clergues que conviuen amb el prelat i
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s'encarreguen de pagar i cobrar quantitats (450, 470, 486), de portar
ambaixades (378); de vegades es tenen per exceptuats de les constitucions
sinodals, i cal recordar-los que també són vigents per a ells (1380), i no
manca el pressumpte traïdor (1548) que ha de ser castigat i fa valdre les
influències que ha adquirit per evitar-ho. El seu servei es paga amb
col·locacions còmodes (835,930). Hi ha també laics, escuders i saigs, que
depenen de la casa del bisbe i de la cúria (495); els corresponen funcions
ingrates, com la de transmetre manaments episcopals indesitjats, i poden
trobar-se en arribar a destí que hom els bastoneja (524,583). Al grup dels
saigs de la cúria hi havia desordres en 1357, i per això es recomanà a Pere
Fresolf, saig major, que posés un reglament (2734). Els desordres consis
tien sobretot a fer-se pagar excessivament dietes i peatges (3258); per
remeiar-ho a fons hom despedí en 1360 quatre persones (3049).
Pel que fa als parents del bisbe, tan els Cruïlles com els Montrodon
s'aprofitaren de la seva situació privilegiada. Amb el bisbe Montrodon
convivia un Arnau, clergue, fill de prevere i soltera (1245) que possible
ment era fill de Bernat de Montrodon, rector de Caldes de Montbui, oncle
del bisbe, documentat als "Notularum". El bisbe té prop seu Bernat de
Montrodon, ardiaca de la Selva, i afavoreix la carrera de Bertran de
Montrodon, que acabaria essent bisbe de la mateixa diòcesi entre 1374 i
1384. En canvi, convé no atribuir a nepotisme que un germà del prelat,
Ferrer de Montrodon, fos abat d’Amer; havia obtingut la dignitat en 1311,
i possiblement fou el primer de la família que desembarcà en terres
gironines.
Els Cruïlles tingueren Gilabert com a bisbe entre 1334 i 1335. El futur
bisbe Berenguer aleshores era cabiscol de la seu. Quan arribà a bisbe,
hostatjà a casa seva un fill de la seva germana (1610) i gestionà multitud
d'afers dels seus parents senyors de Peratallada. Recomanà prop del rei el
seu germà Bernat i recordà els mèrits de l'altre germà difunt, Jofre Gilabert
(1773).
5.- L 'E S T R U C T U R A D E G O V E R N DE LA B IS B A L IA

El bisbe no delega, que sapiguem, el govern de la bisbalia, l'àmbit on
exerceix jurisdicció senyorial. Pel bisbat pot servir-se de vicari general; la
senyoria l'exerceix personalment. El majordom, segons que hem informat,
podia ajudar-lo, i el suplí alguna vegada en absència; se'n pot trobar alguna
lletra despatxada en tals ocasions (per exemple, 178).
La bisbalia comprèn les poblacions de la Bisbal, Corçà, Sant Sadurní,
Rupià, Parlavà, Ultramort, Matajudaica, Ullà, la Pera, Dosquers i Crespià,
Vila-romà i Domeny, dit a les lletres "Paret Rufí". Són poblacions de
dimensions i caràcter divers. Bàscara, la Bisbal, Rupià, Dosquers i Ullà
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tenen estructuració completa, llevat que el darrer lloc no té castell; Vilaromà té castell però apenes hi ha població agrupada. Les altres localitats
poden recolzar-se eventualment sobre una de les primeres. El castell de
Rupià, per exemple, domina sobre Parlavà, Ultramort i Matajudaica;
aquests llocs podran tenir batlle, però no jutge ni notari.
Els batlles, sols ojunts amb el jutge del lloc, eren els destinataris de les
ordres del bisbe. Gairebé sempre eren ordres particulars; rarament els
arribaven en forma de circular (2812, 3285). Eren executors en l'àmbit del
dret civil; havien de cobrar executivament deutes reclamats a través dels
tribunals reials, donar tutors. Com a executors del dret públic, senyorial i
reial, els calia fer pregons, aplegar impostos i talles, com el del fogatge
(3101), donar el so de viafors, i reclutar homes per a la guerra del rei, en
virtut de l'usatge "Princeps Namque" (2812, 3289).
Enumerarem els titulars de serveis de cada lloc.
La Bisbal. Titular de la batllia fou durant tot el període Bernat Frigola
(que de vegades apareix amb partícula; de Frigola). La seva família havia
posseït el càrrec des d'antic(l2). No presenta conflictes; les relacions amb
el bisbe són de confiança. Ocasionalment hom assenyala un regent,
Guillem Filaner, en 1346 (931).
La notaria és en mans de Francesc Ballester (571), que pren com a
substituts Guillem de Coll (380) i Pere Oliver (1069). En 1349 es nomenà
notari Guillem Ponç, cosa que no impedia als Ballester de mantenir la
titularitat, i arrendar-la per 1.100 sous anuals (3281).
Bàscara. Ocupa la batllia Bernat Vilella (12) fins a 1346. Aquest any
morí i el succeí el seu gendre (1322) Guillem Pedrera, persona natural
d'Ullà, on havia estat tinent de batlle (149) i havia tingut en arrendament
les rendes episcopals (275); se'l troba exercint el càrrec a Bàscara per
l'agost de 1346 (863). Fou batlle del lloc almenys fins a 1362 (3369).
L'apreci que els bisbes feren de la seva gestió es manifesta en encarregarli, sense deixar la batllia, de regir simultàniament la d'Ullà.
Per la notaria es compta amb Guillem Sanç (455, 525) i, en 1349,
Francesc Sanç, que sofrí pena de presó per falsificació de documents
(1304, 1763). Probablement es tracta del mateix Sanç que tenia la notaria
de Rupià. Després de la seva mort, el dret a la notaria restà incert (3339).
Ullà. La batllia fou una font de problemes, per les vicissituds familiars
dels Torroella. Dos Bernats Torroella, titulars del càrrec, faltaren succes
sivament; el primer, abans de 1345, i el deixà a la seva viuda, Sibil.la (690),
i el segon sembla haver-se absentat en 1350 (1452) i haver encomanat la
(12) V egeu referències a les batllesses Beatriu de F rigola i E licsenda de F rigola de l'any 1278
a JO S E P M. M A R Q U E S Cartoral de Rúbriques vermelles, m anuscrit, docum ent núm 28.
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batllia a la seva esposa, Estela. Entretant es produïren lloctinències, de
Guillem Pedrera, que arribà a regir Bàscara i Ullà simultàniament (1098),
indici que els prelats no es sabien passar sense ell, i de Marc de Puig (1469).
Pedrera tenia dificultats per cobrar el seu salari, de 10 lliures anuals (2110,
2816), però no es passà més enllà d'admonicions als Torroella.
Es notari Pere de Santjoan (195), d'una família de juristes del lloc. No
se n'esmenten d'altres, i diríem que més tard la notaria d'Ullà restà
inactiva*l3).
Crespià. Són batlles els Masó, Ramon Arnau i el seu fill Ramon (37),
i, més tard, un Pere (2355). Un nomenament de batlle a favor de Guillem
Martina en 1355 (2346), sembla haver estat totalment transitori.
Dosquers. Ocupa la lloctinència Jaume de Casadevall, de Maià, en
1344 (447); sembla titular poc després (483). En 1350 la batllia és de
Bernat de Vilarodona (1432), i en 1356, de Ramon Lladó (2459). Els seus
nomenaments no han estat recollits a les Lletres.
Rupià. Trobem a la batllia Bernat de Roca, tot primer, amb el títol de
regent (138), que porta encara en 1346 (919) i el 1348 (1178). Guillem
Pagès ocupà el càrrec en 1349 (1200) i el tingué almenys fins a 1359
(2945); en l'endemig Simó de Solers té el títol de tinent del castell (1593).
La notaria, en mans de Francesc Sanç, fou molt conflictiva. El bisbe la
donà a Pere Costa, de Monells (352), que posà com a substitut Bernat Oller
(957). Francesc Sanç fill, s'hi oposà; se l'obligà a lliurar els protocols en
1344 (592) i se l'encausà (689). Donat a manlleuta en 1346, se li llevà la
clau de l'escrivania, acusat de falsificació (851); sortí de la presó per
malaltia (908).
Ultramort. Dalmau Gallart, de família de cavallers, ocupa la batllia
d'Ultramort i Parlavà en 1346 (799). Desposseït d'ella per un temps, el
bisbe el restituí en 1350 (1393). Es troba com a batlle de Parlavà, Pere de
na Pou en 1349 (1225).
Sant Sadurní. Batllia familiar dels Ferrer, el titular, Bernat des Ferrer
arriba a ser bandejat pel mateix bisbe per deutes; la recupera en 1356
(2497).
La Pera. El bisbe vengué la batllia en 1352 a Guillem Poch (1881). No
en consten anteriors titulars. Sembla que era una simple batllia de sac.
Corçà. El prelat nomena batlle, en 1355, Arnau Ceris (2231). També
a Corçà és probable que només hi hagués batllia de sac per a aplegar les
rendes del bisbe, sense missió jurisdiccional.
(13) JO S E P M. M A R Q U È S , Arxiu Diocesà de Girona. Pergamins de la Mitra (891-1687),
G irona 1984; la d arrera referència que es troba d'un docum ent expedit per un notari d'U llà data
de 1325 (núm 918).
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Matajudaica. Un nomenament a favor de Guillem Figuera, extès en
1354 (2114) per a una batllia de sac que s'havia d’extendre fins a les
possessions episcopals de Serra de Daró i Canet de Verges, no arribà a
durar un any (2123).
Al costat dels batlles actuen els saigs de castell. Són executors de les
ordres dels batlles, han d'escriure les empares i penyores al llibre de cort
(746) i han d'actuar de corredors en la venda de penyores (691). Accessòriament poden haver d'allotjar el sèquit del bisbe; el de Rupià havia de
tenir sis llits preparats a aquest fi (749). La seva retribució era una part de
les penes que executaven.
Pel que fa als jutges, no en donem compte en cada lloc per la seva
peculiaritat. Efectivament, els jutges són menys vinculats als castells o
viles; no és necessària una seva presència contínua i, en canvi, els cal una
competència professional que possiblement no es troba entre els veïns. Cal
que el bisbe la cerqui entre juristes o clergues. Així trobem els Santjoan
jutjant a Bàscara (12), la Bisbal (506, 552) Rupià (724) i Parlavà (1157).
Els Adroher, juristes de Peratallada, administren justícia a Ullà (127,576).
Hom es serví de Dalmau Costa, jurista de Besalú, per a les causes de
Dosquers i Crespià (210), i de Pere de Puig, jurista de Figueres, per a
Bàscara (807).
Exemples de clergues invitats a sentenciar a les viles de senyoria
episcopal són Berenguer Ramis, per Bàscara (174, 360), Pere Carbonell
(1177) i Pere de Setcases (1314) per Dosquers i Crespià o Simó Galet, per
Matajudaica (1355).
Una colla de nomenaments inviten certs juristes a fer-se càrrec de totes
les causes de la bisbalia; així, en 1349, es prega Berenguer Mestre, jurista
de Castelló de jutjar-les (1279); en 1355, la invitació arriba a Joan de
Monteioleno, jurista de Besalú (2289); l'any següent toca el torn a Joan
Guerau, sagristà d'Empúries (2492), i, poc després, a Joan Resta, advocat
de Castelló (2769). La ràpida substitució d'uns per altres és indici prou
eloqüent que la judicatura local feia crisi. Potser eren mal pagats, o bé el
càrrec era incòmode, perquè obligava a intervenir en afers que oposaven
uns senyors amb altres.

III. ELS CONDICIONANTS DE L'AUTORITAT
1 EL PES DE L P A P AT

No pas perquè el papa i la seva cort resideixen a Avinyó, es fan notar,
sinó perquè el seu intervencionisme creix. Prou que ho sap el bisbe
Gilabert de Cruïlles, elegit regularment pel capítol en 1324, que ha hagut
d'esperar deu anys a entrar en una combinació diplomàtica per poder
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esdevenir bisbe. Les interferències comencen a arribar als monestirs; la
cúria romana necessita una prebenda per un cert Guiu de Causac. En farà
les despeses el monestir d'Amer; després de la mort de l'abat Ferrer de
Montrodon, els monjos procedeixen a votar un successor, i quan aquest ha
pres posssessió, arriba el foraster, ben proveït de butlles, el desallotja
(251), es fa reconèixer el dret a celebrar amb insígnies episcopals (371,
502) i se'n torna cap a la cort pontifícia, deixant un procurador que escatima
els aliments dels monjos i apaga les llànties per augmentar les rendes del
seu amo (697).
Si les primeres manifestacions del poder absolut papal causen extranyesa, aviat hom adverteix que davant les seves ordres és necessari
reconèixer-se com a "fills d'obediència". El bisbe Berenguer de Cruïlles
aprèn des del principi del seu govern a titular-se "apostolicae sedis gratia",
quan els seus antecessors es deien simplement bisbes per gràcia de Déu,
i ell mateix s'adreça al papa com a "devota creatura" d'aquest (1266).
En poc temps els cardenals depredaren les millors prebendes del bisbat
(3290) i en cobraven les rendes, netes de dècimes. Es comprensible que els
ardiaconats, que fins aleshores eren càrrecs amb real influència a la diòcesi,
almenys a través del nomenament de curats, en ser ocupats sovint per
dignataris forasters absents, anessin perdent la seva funció pròpia. És
instructiu de comprovar l'augment de correspondència del bisbe amb
cardenals des de 1343 (97,256,281,467,511) que comporta la necessitat
de disposar a la cancelleria dels seus noms (186).
El criteri de selecció de documents que seguim ens ha dut a ometre les
lletres de possessió de beneficis, i per això no es reflecteix als nostres
regests la multitut de beneficis diocesans adjudicats a Avinyó(l4). El bisbe
es queixà igualment de beneficis conferits per llegats papals, i demanà
inútilment al papa que revoqués aquestes concessions (676, 747, 2988).
Pel que fa als diners, enumerem alguns procediments usats per obtenir-ne.
Per tenir el càrrec, el bisbe Montrodon hagué de pagar a la cúria 350 florins
de "servitia communia" i 18 de "servitia minuta" (175). La cambra
pontifícia envià ací en 1359 el famós col·lector Fulcó Périer a taxar els
beneficis (2873), en visita a cobrar-ne vacants i dècimes. Ja en 1333 s'havia
imposat una dècima (176); la de 1344 produí gairebé 40.000 sous (518).
No s'ha remarcat gaire que sobre les diòcesis es repercutien les despeses
de les ambaixades enviades per la Santa Seu als reis. Els llegats viatjaven
cobrant dietes importants; un sergent d'armes cobrava dos florins per dia,

(14) H em co m p tat ja 19 provisions de beneficis de G irona durant els anys 1319-1321 a G.
M O L L A T Jean X XII (1316-1324). Lettres communes, París, 1904.
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i un bisbe, 8 florins (2211). Les dietes dels cardenals eren més altes; 40
florins diaris es féu pagar Guillem de la Jugée, llegat per a la pau entre els
reis de Castella i Aragó en 1355-1356. Per 314 dies acredità un total de
12.650 florins (2714). Les missions de dignataris pontificis durant els anys
que ens ocupen foren abundants, i tenien com a motiu intervenir en les
negociacions de pau entre el rei d'Aragó i el de Mallorca primerament, i
més tard, amb el de Castella*l5).
Per l'ambaixada de l'arquebisbe Armand d'Auch, la diòcesi pagà 257
florins en 1343 (341) i 426 en 1344 (518). Per la que ha estat referida del
cardenal de la Jugée, 800 florins. Al cardenal Guiu de Boulogne, en 1359
se li satisferen 1.000 florins i se li demanava gràcia del restant (3223).
D'altres llegacions, com la de Bertran de Déaulx en 1344 (486) i la del
cardenal Andreu de Santa Susanna de 1345 (676) no consta el total pagat.
2.- L 'A R Q U E B IS B E D E T A R R A G O N A

El metropolità tenia —i perdé progressivament— el dret d'aprovar les
eleccions episcopals fetes per les respectives esglésies. Tenia també el dret
de rebre la visita "ad limina" dels mateixos bisbes, que per aquests anys
anava caient en desús. Convocava els concilis provincials (1342) i
s'encarregava de l'execució de les decisions preses en ells, especialment
del cobrament de les talles imposades en ells (2229).
Condicionava i limitava el poder episcopal a través de dos mitjans; les
apel·lacions i la visita pastoral. El tribunal tarragoní rebia apel·lacions, de
vegades pretextuoses, de mesures preses pels bisbes. Sobretot—i és un fet
desconegut— l'arquebisbe visitava, o feia visitar en nom seu, institucions
del bisbat, amb manca total de coordinació amb l'ordinari del lloc (2443).
Així inspecciona parròquies (748, 2428), posa penes a clergues (2124) i
entra als monestirs (2156). Per a aquest fi se serveix d'eclesiàstics o monjos
(370,621) que, amb els poders de la delegació arquebisbal, poden fins i tot
amenaçar d'excomunió el propi bisbe (461). Però la queixa principal del
prelat de Girona a propòsit de les visites del seu superior tarragoní és de
matèria econòmica. Cobrar 20 lliures per la visita de la catedral (56, 621)
o 15 per la d'un monestir (662) semblava excessiu. Tanmateix la queixa
que presentava el bisbe a l'arquebisbe era semblant a la que tenien les
parròquies i monestirs enfront de les visites del bisbe; es cobraven massa
cares.

(15) JU ST O F E R N À N D E Z , Legados pontificios, dins "D iccionario de H istoria E clesiàstica
de E spana", II, pp 1275-1277.
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3.- E L PO D E R R E IA L I N O B IL IA R I

Que Berenguer de Cruïlles pugués ésser bandejat de la seva diòcesi per
Pere el Cerimoniós no és un simple episodi. Com no ho són els llargs
entredits fulminats sobre el comtat d'Empúries. Hom els podrà recensionar
a partir dels documents que resumim. Ací només assenyalarem, de manera
genèrica, que els conflictes es produeixen a causa de les immunitats que
l'església reivindica*16). Dues són sobretot les exempcions problemàtiques:
les d'impostos i la que els homes d'església no hagin de formar part de
l'exèrcit reial excepte en supòsits molt limitats, causa, segons que creiem,
del ban contra el bisbe Cruïlles.
Sises i lleudes podien ser d'origen municipal (152) a Peralada, Torro
ella o Girona (369), reial (465) o comtal (2811). Per necessitat o per
imitació, s'extenen ràpidament. Les protestes eclesiàstiques no arribaren,
segons les lletres, a l'oposició frontal.
Altres conflictes jurisdiccionals, per exemple, amb els veguers i jutges
reials o comtals solen resoldre's per transacció. El bisbe, que exigeix que
se li lliurin súbdits que altres autoritats voldrien jutjar, també demana
sovint l'auxili del braç secular per donar força executiva a les excomunions
que ha fulminat. La freqüència d'aquestes requisitòries fa suposar que
resultaven eficaces. Però el bisbe disposava també de mitjans coactius
propis, i és ara el moment de donar-ne compte.
IV. ELS MITJANS COACTIUS
Sense mitjans coactius, l'autoritat difícilment s'asseguraria l'obediència.
Uns són més propis de l'autoritat dins de l'Església; d'altres són usats en
l'àmbit del poder senyorial.
1.- LA JU R IS D IC C IÓ E C L E S IÀ ST IC A

En l'àmbit de la jurisdicció eclesiàstica els càstigs són l'excomunió i
l'entredit; s'hi afegeixen les multes.
La causa més freqüent d'excomunió són els deutes, i no precisa ni
únicament deutes a institucions eclesiàstiques. Es pot fulminar també
l'excomunió per no observar l'entredit (54), per concubinatge (117, 118)
o per atemptats a les possessions episcopals (189).
L'excomunió es podia suspendre per un temps, per motius determinats
(410). Si l'excomunicat passava massa temps sense fer-se absoldre,
després d'un any el seu curat l'havia d'avisar, i si no obtenia resultat, n'havia
(16) Cf. J. V IN C K E , Documenta selecta mutuas civitatis Aragocathalaunicae et ecclesiae
relationes illustrantia, B arcelona 1936.
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de donar compte al prelat (Montrodon, sinodal 2). S'hi podia fer intervenir
aleshores la inquisició, suposant que despreciava l'autoritat eclesiàstica
per manca de fe; aleshores hom podia fer-lo interrogar "per veure si
caminava en les tenebres" (2563). Es podia agravar, encara, declarant
"vitandus" l'excomunicat. Si es produïa la declaració, podia acompanyarse de llista nominal de persones que tenien prohibit el tracte amb
l'excomunicat; si s'hi relacionaven, podien caure igualment en excomunió
(2507, 2848). L'excomunicat podia veure's obligat, en trobar-se isolat, a
traslladar la residència fora de la diòcesi, com ho féu Francesc de Cervià,
que passà a Elna (3063).
Més aviat o més tard, l'excomunió resultava insuportable i calia fer-se
absoldre. L'absolució comportava un acte públic, com oir missa amb un
ciri a la mà i en camisa (2631) i una penitència, generalment pecuniària;
Pere el Cerimoniós pagà 1.000 lliures per haver gitat de pau i treva el bisbe
en 1342 (847). Qui moria en estat d'excomunió era privat de sepultura
eclasiàstica, a menys que els seus familiars no asseguressin que el difunt
havia traspassat donant senyals de penediment; aleshores era possible de
ser enterrat en sagrat després que el cadàver hagués estat simbòlicament
assotat per uns clergues que recitaven els salms penitencials (46).
Crida l'atenció que hom apliqués l'excomunió als jueus (212). Efecti
vament, si no eren dins la comunió catòlica, difícilment en podien ser
exclosos. En realitat es tractava d'una prohibició als cristians de tenir-hi
tracte.
Particular relleu té el delicte de sacrilegi (precisat a Montrodon, sinodal
39); ho és qualsevol injúria a coses sagrades —un robatori de calzes (643),
tallar un arbre d'un cementiri (2392)— igual com els atemptats contra
clergues; ferides (325), injúries (1396) i similars. Pot composar-se en una
pena pecuniària (2875) però per això cal el consentiment de l'afectat
(2880).
Un clergue pot ser condemnat per blasfèmies a desterro o ban per deu
anys (2977).
2.- LA JU R IS D IC C IÓ S E N Y O R IA L

En el regiment de la bisbalia els batlles tenen dret a reclamar obediència
a propòsit de mesures (bans) que ells mateixos estableixen, com l'obligació
d'anar a mercat aun lloc (145), de recollir-se a un castell (404) o bé de sortir
amb armes a so de viafors. Molt més sovint són executors d'ordres del
prelat.
La penalització de les transgressions comença amb l'enantament de
pressumptes culpables; és l'inici del procediment (58, 63) i el bisbe pot
deturar-lo per causes diverses. Per cobrar deutes i obligar a obeir ordres es
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recorre sovint a prendre penyores; el bisbe, de vegades mana prendre-les,
i d'altres, i més sovint, de tornar-les. Penes més greus són el banniment o
bandejament (505), i el clavament de la porta del domicili (63, 145), a fi
que el castigat no pogués viure a casa seva; òbviament, si la desclavava
s'exposava a un càstig pitjor, com multa de 100 sous (1068). La pena de
"corre la vila" (vergonya pública) és excepcional (1634) i no hem trobat
esmentada la de passar un dia lligat al costell, que alguns senyors
aplicaven.
La presó com a pena també s'aplica molt poc. La més temible és la
tàvega, que es pot agravar encara amb poc menjar i ferros posats als peus
o a les mans (1634). El presoner ha de pagar les despeses de carceratge
(2043) i l'alimentació; per això un monjo posat a la presó necessita la seva
porció monàstica (3381). En tot cas la presó és més aviat el lloc on s'espera
judici; per això és fàcil sortir-ne donant seguretats (348), és a dir,
manlleuta. Les manlleutes solen ser per quantitats elevades (849) que
solien oferir, en escriptura pública, amics de l'encausat. El mateix bisbe pot
aconsellar de donar a manlleuta (1105, 1139) o la dóna ell mateix (1332).
Una mitigació consisteix en assenyalar com a presó la vila (1130). I és
notable que hom mani donar a una esposa permís per veure el seu marit
presoner sempre que ho desitgi (3105). El banniment pot substituir
fàcilment la presó (1265).
V. ELS OBJECTIUS DEL GOVERN
En una societat estàtica difícilment l'autoritat es pot proposar de
reestructurar l'organització o de modificar comportaments. Es limita a
controlar el compliment de les normes amb més o menys zel. Ens hi
referirem considerant algunes categories del poble cristià; clergues, reli
giosos, seglars, especialment els privilegiats, institucions i béns eclesiàs
tics.
l.- E L S C L E R G U E S

Sempre ha estat problemàtic el celibat dels clergues. Urgir-lo més o
menys depèn de circumstàncies concretes. El bisbe Montrodon en 1344
penalitzà una cinquantena d'incomplidors (302). El seu successor compta
va poder invertir 40.000 sous procedents de penes imposades a clergues
concubinaris en el retaule de la catedral (2236). Les penes podien oscil.lar,
pel que ens informen els "Notularum" i els registres de penes, entre 50 i
100 sous; hauria calgut, per tant, aplicar-les a un mínim de 400 eclesiàstics.
Altres disposicions sinodals prohibien als eclesiàstics el joc (Montro
don, sinodals 20 i 21); les penes imposades per aquest motiu hagueren de
rebaixar-se (Montrodon, sinodal 70). Igualment era il.lícit que portessin
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armes (Montrodon, sinodal 24), llevat d'haver obtingut llicència a l'efecte
(1347).
No era massa difícil d'aconseguir permís d'absència per als beneficiats,
amb o sense cura d'ànimes. Hem recollit exhaustivament les llicències
d'absentar-se per seguir estudis, generalment de gramàtica, i les que
al·legaven el propòsit de peregrinar a Roma per guanyar la indulgència de
l'any sant de 1350. Més rarament hom troba llicències d'ocupar càrrecs per
interessament d'un noble (1000).
2.- ELS R E L IG IO SO S

Escapen totalment a la jurisdicció del bisbe els religiosos mendicants,
dominics, franciscans, carmelites i semblants. De vegades es produeixen
col·lisions amb les parròquies, que es resolen per mitjà de concòrdia. Més
enllà del govern resten per a l'autoritat altres tipus d'influència, com
l'interès per tenir un franciscà com a professor per a les lliçons de teologia
de la seu (1024) o la recomanació (926).
Alguns monestirs de benedictins són totalment exempts; d'altres el
bisbe rep l'obediència canònica de l'abat, com els de Banyoles (45, 288),
Sant Llorenç del Mont (62), Amer (251) o Sant Miquel de Fluvià (894).
Pot també influir a través de la visita a Sant Pere de Galligants i Santa
Maria de Roses (2443) i donar ordres a l'abat de Breda. La màxima
independència la manifesten Sant Pere de Besalú, Sant Pere de Rodes i
Sant Feliu de Guíxols.
Són sobretot les monges, que preocupen el bisbe, i per dos motius: la
clausura i l'administració dels béns temporals. Les claresses de Castelló
d'Empúries i Girona compten amb la supervisió immediata dels francis
cans. Intervé sovint als monestirs de Sant Daniel i Sant Nicolau de
Camprodon, a les cistercenques de Sant Feliu de Cadins i a les agustines
de Bell-lloc (Cantallops). I encara més sovint a monestirs de fundació
recent, com Vilanera, fundat per l'ardiaca Arnau de Soler i administrat per
la seva parenta Felipa de Soler, Santa Margarida de Pedardell, Sant Miquel
de Croses, Matella i la seva filial de SantJoan de l'Erm, recentment erigida
a Juià. Cap d'aquestes cases havia de perdurar i totes presenten problemes
de precarietat de rendes.
Assimilables als religiosos són els membres del terç orde franciscà (9),
els reclosos (7), els donats i donades, que de vegades fan d'ermitans (243),
i d'altres regeixen hospitals (1112). L'ofici episcopal implica el control de
la vida d'aquestes persones i la imposció de l'hàbit que els distingeix.
3.- SEG L A R S

Les exhortacions positives per estimular devocions i almoines es fan
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per mitjà de les lletres quesitòries, que recomanen fer donatius a determi
nades institucions, i de la dotació de festes que havien de fomentar la
devoció a certs sants. S'hi distingí, com hem informat, el bisbe Arnau de
Montrodon. Però, dit això, convé subratllar l'acció episcopal en vista a
reprimir defectes de la pràctica cristiana. I encara, haurem de limitar-nos
a l'acció institucional; és obvi, per exemple, per al bisbe, enfront de la
violència ambiental, que "a clergues pertany de metre fi a guerres" (768),
però la forma de fer-ho no havia estat legislada. El prelat combat els
"pecats públics", que són l'usura notòria i el concubinatge (Montrodon,
sinodal 4). Tant en visita pastoral com per mitjà de lletres el concubinatge
(890), fou objecte d'admonicions i penes.
El bisbe procura també cohibir l'usura (174); en particular, Berenguer
de Cruïlles era rigorista en aquest aspecte i considerava pecaminosos els
violaris i censals morts (1950), valoració que féu introduir un control
d'aquest tipus d'inversió quan s'havien de dotar beneficis i altres funda
cions. La manca de possibilitats d'adquirir censos obligà els prelats a
admetre el préstec encobert que es dissimulava sota els censals.
La majoria de les intimacions a no treballar en diumenge es refereixen
a pescadors (951). S'urgí el deure de la confessió anual (2028), reiterat en
sínode (Montrodon, sinodal 51).
4.- LA IN Q U ISIC IÓ

La inquisició implicava la col·laboració entre l'autoritat diocesana i
l'inquisidor dominicà que tenia comissió per al regne. Excepcionalment es
troben documents inquisitorials redactats pel bisbe tot sol (873).
Arnau de Montrodon col·laborà en la persecució de judaïtzants (725,
798) i llibres d'Arnau de Vilanova (920); complí les ordres rebudes i
procurà alguna vegada calmar el zel excitat dels inquisidors (722).
Berenguer de Cruïlles, en canvi, sembla un bisbe més preocupat per
l'heretgia; presumeix d'haver detectat, junt amb Nicolau Rossell, més de
cinc-cents heretges al bisbat (2011), aprecià la feina de Nicolau Eimeric
(3132) i sovint al.legà que protegir un heretge era ja símptoma d'heretgia
(1478, 2527, 2781). Simples blasfèmies basen la sospita d'error en la fe,
o bé la manca d'assistència a missa (2541). Si un veí de Camprodon pot ser
presumpte heretge per haver dit que els bisbes no tenien poder per
excomunicar (2033), més greu és que el cardenal de Clermont declarés
excomunicats per heretgia un parell de nobles que li havien robat un cavall
(1642). Els darrers episodis podrien afavorir la interpretació que més d'una
acusació d'heretgia es produí com a reacció d'una autoritat que acreixia les
seves pretensions i volia desarmar còmodament les resistències que
trobava; és possible també que després de les mortaldats de 1348 s'hagués
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difós una atmosfera enrarida a l'entorn de l'ortodòxia; però el conjunt de
les lletres mostra que el bisbe Cruïlles fou molt més diligent en la recerca
d’heretges que no pas el seu predecessor Montrodon.
5.- IN S T IT U C IO N S

Les parròquies que estan en procés d'erecció en els anys que conside
rem són les de Castellfollit (422, 1115), Palamós (541) i la Jonquera
(3210). Pel que fa a Palamós, la resistència de Vila-romà i Vall-llobrega
a la segregació de part del seu territori s'allargà fins a principis del s XV;
les altres parròquies pogueren erigir-se sense dificultat.
Sovint els feligresos es resisteixen a acceptar el càrrec d’obrers, o
administradors de l'obra parroquial (Montrodon, sinodal 49). Per mitjà de
lletres s'insistí en la necessitat d'elegir-ne (695).
Les confraries són entitats d'iniciativa privada; el bisbe no les erigeix,
sinó que aprova els beneficis que doten (109) o els altars que volen erigir
(623). Els nostres regests permetrien d'establir una llarga llista de confra
ries fundades a diverses parròquies del bisbat. L'estat econòmic d'aquests
grups de fidels sembla pròsper, ateses les despeses que fan, i poques estan
en crisi (1152). Hom observarà que moltes agrupen persones de dos o tres
parròquies veïnes (1192).
6.- B É N S E C L E S IÀ ST IC S

Acabem de fer referència als beneficis fundats per confraries. No són
els únics. Les lletres del bisbe fan referència a molts altres beneficis, que
doten nobles (42), gremis (366) o eclesiàstics (133), a fi d'assegurar la
suficiència de les rendes o donar possessió al primer obtentor; hem
extractat totes aquelles que informen de l'existència d'un nou benefici, i es
pot comprovar, com hem assenyalat en un altre llocíl7), que el ritme
d'augment d'aquest tipus de fundacions fou relativament accelerat, sense
que el frenessin les mortalitats de 1348.
Els fidels que no disposaven de cabals suficients per a un benefici
podien instituir aniversaris. Pertocava al prelat d'urgir els hereus a complir
les disposicions testamentàries (18, 75) i d'organitzar el cobrament de
rendes a través de la institució de procuradors (286). La fundació de
beneficis i aniversaris era estimulada en concedir als que els dotaven el dret
de sepultura dins dels temples (752).
En conclusió, pot constatar-se que el govern d'un bisbe del segle XIV

(17) J.M . M A R Q U È S , Fundaciones de beneficiós en el obispado de Gerona, s. XII-XVIII,
dins "A nthologica A nnua", 36, (1989) pp 493-507.
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podia atendre simultàniament una jurisdicció eclesiàstica i una jurisdicció
temporal per mitjà d'una organització que assegurava la presència del
poder prop dels súbdits, es proposava uns objectius i disposava d'uns
mitjans per a assolir-los.
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L’ESGLÉSIA PARROQUIAL DE
SANTA MARIA DE PALAMÓS
Notes inèdites
PER

PERE TRIJUEQUE i FONALLERAS

Els detalls arquitectònics de l’església parroquial de Palamós, així
com d’alguns dels seus retaules, ja foren estudiats per historiadors de
finals del sXIX i principis de l’actual. Més recentment, l’any 1987, Josep
Ma. Marquès i Pere Micaló publicaren, dins la col·lecció “Sant Feliu”, la
monografia titulada Santa Maria de Palamós. Per altra part i en el volum
9 dels presents “Estudis del Baix Empordà”, jo mateix vaig donar a
conèixer els detalls del retaule de l’altar major, construït pel mestre Joan
Ballester. Finalment, l’any passat i dins la col·lecció de l”’Institut
d’Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV”, Sofia Mata de la Cruz
publicà la biografia del pintor del retaule de l’altar major de Palamós,
titulada Isaac Hermes Vermey. El pintor de l ’escola del Camp.
Amb el present treball intentaré emplenar algunes llacunes existents,
tant en la construcció de l’església com en el coneixement dels retaules,
que han impedit, fins ara, poder gaudir d’una informació més completa
respecte a l’església parroquial de Santa Maria de Palamós.
LA CAPELLA DE SANTA MARIA
Hi ha una certa confusió entre els historiadors en el moment de datar
l’actual església parroquial. Uns diuen que fou començada el 1371, altres
durant el sXV i d’altres entre la segona meitat del sXV i la primera del
sXVI. De fet, tots ells tenen raó, com veurem tot seguit.
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Un dels primers maldecaps dels habitants de Palamós, poc després de
la fundació de la vila, fou sens dubte l’obligació d’anar a l’església parro
quial de Santa Eugènia de Vila-romà per assistir a les celebracions reli
gioses. Hem de pensar que l’esmentada església estava situada a més
d’un quilòmetre de Palamós i allí era on els seus veïns havien d’anar per
assistir a missa, casar-se, batejar els seus infants o ser enterrats(1). Per
això, no ens ha d’estranyar que, des d’un bon principi, intentessin cons
truir una capella pròpia.
El rei, l’any 1334, segurament a precs dels mateixos palamosins, els
manà destinar un lloc per a construir-hi una capella dedicada a Santa
Maria(2) i, el 1344, els veïns de Palamós intentaren que se’ls concedís
l’erecció d’una parròquia independent de la de Vila-romà(3), però, encetat
el procés, trobaren l’oposició aferrissada dels parroquians de Vila-romà i
el bisbe els ho denegà. Quatre anys més tard edificaren una casa-capella(4)
i començaren a celebrar-hi misses, però altra vegada foren amonestats pel
bisbe(5), prohibint-los celebrar-hi misses. Aquest estira i arronsa va prolongar-se fins l’any 1371, quan altra vegada els habitants de Palamós, ja
molt més nombrosos, demanaren llicència per a la construcció d’una ca
pella dedicada a la Verge Maria. El bisbe de Girona, Jaume ça Tria, els
concedí per fi el permís desitjat, encara que amb una sèrie de reserves per
evitar qualsevol perjudici a la parroquial de Santa Eugènia (Sant Joan de
Palamós)(6). D’aquesta manera, la capella neixé com a sufragània de la
parròquia de Vila-romà.
Un any més tard ja l’havien començat a edificar(7) i el 1376 s’hi cele
braven misses, però no les quatre setmanals reglamentades pel decret del
bisbe, extrem que va provocar una nova advertència del prelat, impedint,
així mateix, que les oficiessin altres clergues que no fossin el sagristà i el
domer de Vila-romà, altre de les reserves decretades el 1371(8).
(1) Hi h av ia la creença que l ’antiga església parroquial de S anta E ugènia estava,
en aques
ta època, situada a la P ietat i així consta en tots els treballs dels historiadors de P alam ós i
inclús en publicacions actuals. Jo m ateix vaig d em ostrar que l ’esm entada església parroquial
no h a estat m ai a la P ietat -on hi h avia una petita erm ita sota la invocació de Sant R om à, que
posteriorm ent fou dedicada a la Pietat- sinó que sem pre ha estat en el m ateix lloc.
(2) PE L L A i F O R G A S. Historia del Ampurdàn, pàg 626. Hi ha la transcripció de la lletra
reial. A rxiu de la C orona d ’A ragó (A CA ). C artes reials d ’A lfons III, núm 2534.
(3) A rxiu D iocesà de G irona (A D G ). Literarum U -8, f 119 i 129; 9/9/1344.
(4) A D G . L iterarum U -l 1, f 152v-153; 9/2/1348.
(5) A D G . L iterarum U - l 5, f 18rv i f 84v-85v; 30/9 i 27/10/1349 i U -19, f 156v-157; 13/9/
1351.
(6) A rxiu H istòric de Palam ós (A H P). Pergam ins, núm 22; 10/5/1371.
(7) A D G . L iterarum U -63, f 1; 27/10/1372.
(8) A D G . L iterarum U -68, f 195; 21/8/1376.
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No ens pot estranyar aquest continu voler més dels habitants de Pala
mós, puix que ells ja tenien 49 focs, mentre que Sant Joan en tenia només
43 i, per tant, creien just el poder gaudir d’un servei religiós completa
ment independent del de Sant Joan de Palamós.
Durant els darrers anys del sXIV(9) va anar creixent el nombre de mis
ses setmanals a la capella de Santa Maria de Palamós, inclús arribaren a
binar-les amb les de Vila-romà i, al mateix temps, s’intensificaren les
obres per a bastir-la adequadament110). Però el sentiment d’independència
dels palamosins era cada vegada més fort i això va fer encendre passions
incontrolades. El 1423, alguns veïns de Palamós varen cometre actes van
dàlics, emportant-se’n els calzes, llibres i trencant les fonts baptismals de
l’església de Santa Eugènia. Aquest fet va agreujar les relacions entre els
veïns de Vila-romà i els de Palamós, que ja eren tenses des de feia anys
per la qüestió de les celebracions religioses00.
El 1427, els jurats de Palamós enviaren cartes al papa i al rei a fi
d’aconseguir la seva autorització per a l’erecció d’una parròquia pròpia.
Tant el papa Martí V, en una carta del 17 de juliol, com el rei Alfons, en
una altra del 6 de desembre del 1427, transmeteren la resolució del cas a
l’abat del monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols, el qual, davant els
precs dels palamosins, ordenà que la parròquia de Santa Eugènia es tras
lladés a Palamós, amb el nom de Santa Maria de Palamós (sentència de
data 3 de febrer de 1428).
Com altres vegades, els veïns de Vila-romà protestaren al bisbe de
Girona aquesta decisió de l’abat de Sant Feliu de Guíxols, recordant-li
que els pactes acordats el 1371 establien que la capella de Palamós no
podia administrar sagraments i que per aquest motiu els seus habitants
havien d’anar a la parroquial de Vila-romà. El bisbe de Girona, Andreu
Bertran, donà la raó als de Vila-romà, basant-se, especialment en el fet
que havia requerit diverses vegades l’abat de Sant Feliu de Guíxols, pre
tès comissari apostòlic, perquè li presentés la comissió i no havia rebut
cap resposta. Per tant, deixava en suspens l’ordre de l’abat°2) i, al mateix
temps i a fi de trobar una solució que fos del gust de les dues parts enfron
tades, ordenà a Ponç Negrell que gestionés una concòrdia entre els parro
quians de Palamós i Vila-romà(l3). Les negociacions foren molt tenses,
però donaren el seu fruit i en data 28 d’abril de 1429, el bisbe ordenà que
(9) A D G . L iterarum U -75, f 27v-28; 5/6/1386 i U -85, f 9; 4/2/1396.
(10) A D G . L iterarum U -122, f 18; 12/3/1422.
(11) A D G . L iterarum U -123, f 9; 13/2/1423.
(12) A H P. Pergam ins, núm 49; 24/2/1428.
(13) A D G . L iterarum U -128, f 9; 17/3/1428.
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es donés compliment a la sentència arbitral que havien pronunciat, ell
mateix i el noble Pere Galceran de Cruïlles, senyor de Palamós*l4).
La sentència determinà que la capella de Santa Maria de Palamós
s’erigiria en parroquial i que la de Santa Eugènia de Vila-romà seguiria
com a parroquial del terme de Vila-romà, senyalant els límits entre amb
dues parròquies. A més a més, es va resoldre la partició de béns, punt que
va portar molts maldecaps als comissionats perquè, si bé era fàcil partir
les rendes, no ho era tant fer dues parts dels llibres, calzes, joies i altres
propietats(15). Finalment s’arribà a l’acord de partir el que es podia partir
i la resta es valoraria. Així, per exemple, a fi de no malvendre la casa i
hort del sagristà, els parroquians de Vila-romà haurien de pagar 10 lliures
a la vila de Palamós(16), en compensació per la seva part.
També es va decidir que el sagristà de Vila-romà, Bernat Guillem de
Llavanera, fos el primer rector de la nova parròquia de Santa Maria de
Palamós, i el domer de Vila-romà, Jaume de Clos, continués com a sa
gristà de la mateixa parròquia.
CONSTRUCCIÓ DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL
L’estrena de la nova parròquia va encoratjar els fidels de Palamós a
vestir convenientment la seva capella, construint el campanar (1430), do
tant-lo de campanes(17) i augmentant el nombre d’altars i beneficis. Així,
el 1433, es va construir l’altar dedicat a Sant Joan Baptista, després de
transferir el de Santa Maria a la dreta de la capella, seguint les ordres del
bisbe(l8).
Ben aviat, però, els parroquians de Palamós s’adonaren que la petita
capella de Santa Maria no tenia les dimensionsque requeria una parrò
quia en ple creixement. La riquesa que donava el portde Palamós era un
bon abonament per augmentar amb rapidesa el nombre d’habitants. Per
això decidiren demanar autorització al bisbe per a derruir-la i edificar-ne
una altra nova, molt més gran, en el mateix lloc. El bisbe els concedí
llicència el 26 d’agost de 1439(l9).
D’aquesta manera, la capella de Santa Maria, començada a edificar el
1371, fou desmuntada a partir del 1439 i, en el mateix lloc, s’hi edificà
l’actual església de Santa Maria de Palamós.
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

A H P. P ergam ins núm 51; 28/4/1429.
A D G . L iterarum U - 131, f 90v-91.
A rxiu H istòric de G irona (A H G ). N otaris de Palam ós ( N P), núm 508; 30/1/1428.
A H G N P, núm 16; 22/12/1429 i 27/4/1430.
A D G . L iterarum U - l 33, f 24; 18/6/1433.
A D G . L iterarum U - l 39, f 56; 26/8/1439.

110

L'ESGLÉSIA PA R R O Q U IA L DE SA N T A M ARIA D E PA LA M Ó S

5

No he trobat els capítols per a la construcció del nou temple, però,
segons les dades que tinc a l’abast, és molt possible que fos començat
entre els anys 1440 i 1445. El 1446 ja havien acabat el presbiteri de la
nova església i, per això, el bisbe autoritzà que hi fos traslladat l’altar
major de l’antiga capella(20). En la visita pastoral corresponent a l’any
1447(21) ja es cita l’altar major i, a l’esquerra, la capella de Sant Joan
Baptista. També hi ha esmentades les fonts baptismals.
En la visita pastoral de l’any següent s’esmenta l’altar dedicat a Sant
Miquel(22), situat a la dreta, el qual, des del 1451, tenia un benefici (fun
dat el 1424) que havia estat traslladat des de Peratallada(23).
Hom creu, hipotèticament, que la primitiva capella de Santa Maria
estava orientada com és tradicional, o sigui, seguint l’eix est-oest, però
en decidir fer la nova església en el mateix lloc, mancava l’espai suficient
en direcció a ponent, ja que a pocs metres hi havia les penyes del mar
(lloc anomenat “La Caleta”), i pel vessant de llevant, el terreny canviava
de nivell, essent molt més baix i, a més a més, hi havia cases i carrers. Per
això i en vistes a una no llunyana ampliació, hom suposa que decidiren
seguir l’eix nord-sud, aprofitant una petita esplanada on només hi havia
dues o tres cases.
Aquesta primera fase de construcció de la nova església de Santa
Maria de Palamós es prolongà durant tota la segona meitat del sXV. Així,
en la visita pastoral corresponent a l’any 1474, s’hi troben les capelles
laterals dels Sants Cosme i Damià (a l’esquerra, on actualment hi ha la
capella Fonda), i la de Santa Anna a la dreta(24). A més a, més, també
havien començat a construir les de Santa Elena i, en front, la de Sant
Bemardí(25), les quals foren motiu d’amonestació per part del bisbe, pel
deficient estat en què es trobaven.
En aquesta època, l’altar major estava ricament decorat i, entre d’altres
objectes litúrgics, tenia un tabernacle de plata, tres calzes del mateix
metall i una custòdia sostinguda per dos àngels i rematada per una creu,
tot de plata. El campanar tenia dues campanes grosses i una de petita, i
l’església ja estava proveïda d’un orgue.
El 1511(26), les deficients capelles de Santa Elena i Sant Bernardí
(20) A D G . L iterarum U - l 46, f 124v; 3/8/1446.
(21) A D G . V isites P astorals. L libre núm 22, f 89v.
(22) A D G . VP, núm 22, f255v.
(23) A D G . L iterarum U -151, f 17.
(24) A D G . V P, núm 24, f 127.
(25) L a corresponent llicència de construcció fou atorgada als prohom s de P alam ós en data
30/6/1455. A D G . L iterarum U -156, f 71.
(26) A D G . V P, núm 30, f 113 i núm 31, f 99.
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s’havien convertit en les de la Santa Creu i de Sant Antoni de Pàdua,
respectivament, situades una a cada banda de l’entrada sud de l’església.
La segona i definitiva fase de construcció de l’església de Santa Maria
de Palamós, s’encetà el 1521 amb els capítols i preu-fet firmats pels ju
rats i els obrers de l’església i els mestres de cases o d’esglésies, Tomàs
Barsan de Barcelona i Joan Prats de Palamós(27).

Fig 1. C roquis de la situació de les capelles laterals a com ençam ents del s XVI.

Durant aquesta fase es varen baixar les campanes i es va desmuntar
l’antic campanar, que estava situat al cantó de ponent i sud de l’església.
També es va desfer part del sostre de l’església, fins a la capella del Crucifici (de la Santa Creu), col.locant les pedres a terra, junt al cementiri,
davant la porta de la casa de l’Almoina. Els esmentats mestres de cases
també havien de construir, amb el mateix tipus de pedra emprada en la
primera fase (pedra de Barcelona), les restants quatre capelles laterals
(dues de les quals ja eren començades), amb els arcs, creueres i murs i els
corresponents arcs de la nau central. Més tard, construirien el cor, el ves
tíbul i les portes de llevant i sud, amb tres arcs sobreposats per aguantar
el campanar(28).
Així doncs, els mestres d’obres, pel que fa a les capelles laterals, ha
vien d’acabar les de la Santa Creu i de Sant Antoni, que estaven a mig
construir, i fer-ne dues noves dedicades a Santa Elizabet i a Sant Jaume.

(27) El m estre d ’esglésies Joan Prats havia firm at, quatre anys abans, altres capítols per a
la constru cció del cam panar de Sant M artí de R om anyà. A H G N P, núm 48; 4/7/1517.
(28) T ran scrip ció dels capítols a l’A pèndix I i II.
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Aquests treballs, però, es retardaren molt perquè s’havia de prendre
terreny al cementiri(29) i, al mateix temps, els recursos dels administra
dors de l’obra de l’església eren molt minsos i hagueren de vendre cen
sals i crear-ne de nous per a satisfer les despeses de les obres.
Hom creu que la forma quelcom estranya de l’actual campanar de
l’església parroquial de Palamós es deguda a l’existència prèvia del ba
luard, on es reunia el consell estret de la vila des de temps immemorial.
Els mestres d’obres aprofitaren part de l’antiga construcció i edificaren la
torre del campanar sobre del baluard. Per això, a partir de mitjan s XVI,
les escriptures que donen fe de les decisions del consell diuen que aquest
es reunia a l’arxiu, localitzat junt el cor de l’església parroquial.

Fig 2. L ’esg lésia de S anta M aria de P alam ós a finals de la prim era m eitat del s XVI. Situació
de les capelles laterals.

Les visites pastorals corresponents als anys 1524 i 1527 no mencio
nen cap altra capella que les ja conegudes de Sant Joan, Sants Cosme i
Damià, Santa Creu, Sant Antoni, Santa Anna i Sant Miquel. A la de l’any
1529 s’esmenta per primera vegada la de Sant Jaume, que estava en construcció(30).
(29) L ’am pliació de l ’església es va fer dam unt d ’una part del cem entiri. P er això, algunes
fam ílies im portants, que tenien les tom bes fam iliars en aquest lloc, dem anaren al bisbe la seva
autorització per a co ntinuar enterrant els seus m orts, ara dins de l ’església. V eure ADG.
L iterarum U-191 f 83v; 21/1/1525.
(30) A D G V isites Pastorals (V P), núm 35, f 28; núm 36, f 42; núm 37, f 42v.
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El 1535, a petició de Joan Roger, beneficiat de Palamós, s’autentificà
una relíquia de la Vera Creu i es féu la seva entrada solemne00.
A partir de la visita de l’any 1539(32) ja s’inspeccionaren les noves
capelles de Santa Elizabet (i Santa Maria) i Sant Jaume, a part d’una altra
votiva dedicada a Sant Sebastià, situada entre la capella dels sants Damià
i Cosme i la de Santa Elizabet.
El sagnant atac dels turcs de Barba-rosa a la vila de Palamós, el 1543,
va deixar completament cremada i espoliada la nova església. L’acta de
la visita pastoral corresponent a l’any següent es molt curta, només cita
l’acció dels turcs i que s’havia habilitat un altar a la capella que estava en
front del cor, per la part esquerra (la de Santa Elizabet)(33). Es reconeix
l’església i es fa constar l’estat en què es troben els altars de les capelles
laterals: Sant Joan Baptista (completament cremat); Sants Cosme i Da
mià (cremat); Sant Sebastià, votiu (despullat); Santa Elizabet (sense re
taule, cremat, i el sepulcre de la Mare de Déu i un altar amb Crist a la
creu, parcialment cremats); Sant Jaume (bé); Sant Antoni (sense retaule);
Santa Anna (cremat), i Sant Miquel (cremat).
Encara que els recursos econòmics dels palamosins, després de l’atac
dels turcs, havien patit una gran davallada -una bona prova és la conces
sió papal de poder aplaçar els deutes i rèdits per uns anys- no per això
deixaren de pensar en la nova església i en tornar-la a vestir convenient
ment.
L’any 1551 es comprà una campana petita per suplir les que havien
estat robades pels turcs. Entre 1571 i 1574, ja més refets del caos que
havien deixat els turcs, feren fondre i s’instal·laren algunes campanes i,
entre 1576 i 1577, es construí una caseta en el campanar per a col.locarhi un rellotge, que varen proveir de les campanetes de les hores i dels
quarts (veure quadre). El 1576(34) s’inauguren les noves fonts baptismals.
Les que el bisbe trobà el 1447 foren segurament malmenades pels turcs.
Aquest mateix any fou comprada una nova custòdia a Barcelona i es
varen fer diferents treballs de fusteria.
Poc a poc l’interior de l’església fou vestida amb retaules per a l’altar
major i per a algunes capelles laterals. Així mateix, es reberen donacions
importants. Cal esmentar, entre elles, les del prevere Gabriel Font(35) i del
clergue Antoni Ermosich(36).
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

A D G . L iterarum U - l 95, f 162.
A D G V P, núm 42, f 153.
A D G V P, núm 43, f 223v i núm 45, f 154.
A rxiu P arroquial de P alam ós (A PP) B - l; 20/5/1576.
A H G NP, núm 579; 8/2/1579.
A H G NP, núm 579; 19/2/1579.
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Gabriel Font, prevere beneficiat de l’altar major va donar, el 1579, al
dit benefici:
—Una casulla, estola i maniple d’estam llistat de vermell i groc, amb
una creu de seda grana i blanca.
-Una alba i amit, amb cíngol i corporal, proveït d’un anyell pasqual al
mig i, a les vores, la llegenda ecce agnus Dei ecce qui tolis pecata mundi,
tot brodat amb fil d’or.
-Un calze de plata, amb la copa i una creu al peu, daurats, i sota el peu
una font esculpida. La patena corresponent tenia una creu, també daura
da, al mig. El conjunt es completava amb un purificador i una coberta pel
calze.
Poc abans d’anar-se’n a Salamanca, Antoni Ermosich va deixar un
calze a l’església: el que és exposat al museu mossèn Pau Camós de
l’església parroquial de Palamós(37).
RETAULES
Poca cosa conec dels retaules que hi havia a l’església de Santa Maria
de Palamós abans de l’atac dels turcs (1543). Només he pogut trobar
referències en uns capítols de l’any 1512, per acabar de pintar el retaule
de la capella de Sant Cosme i Sant Damià(38). Els jurats de la vila i el
prevere Joan Vinyolas, beneficiat de la capella dels Sants Cosme i Da
mià, firmaren la corresponent concòrdia amb el mestre Batiste Margoto,
pintor de Sant Remo, de la ribera de Gènova.
A la visita pastoral corresponent a l’any 1532, hi ha una referència al
retaule de l’altar major en el qual hi havia la imatge de la mare de Déu(39).
Després de l’atac dels turcs -en el període comprés entre 1575 i 1625s’encetà una etapa molt important per l’església de Santa Maria de Pala
mós, especialment pel que fa als retaules. Es construïren els de l’altar
major i de les capelles laterals dels Sants Cosme i Damià, del Roser i de
Sant Pere.
R E T A U L E D E L A C A P E L L A D ELS SA N T S C O S M E I D A M IÀ

El 1579, el mestre Bernat Pujades de Riudellots va construir un retau
le a la capella lateral dels Sants Cosme i Damià(40). Aquesta capella ja
n’havia tingut un altre, possiblement construït a finals del s XV, que fou

(37)
(38)
(39)
(40)

A pèndix III.
A H G N P, núm 47; 16/12/1512.
A D G . V P, núm 39; f 14.
A pèndix V.
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pintat per l’esmentat mestre Baptista Margoto el 1512 i que fou cremat
pels turcs(41).
El nou retaule havia de ser de fusta d’arbre blanc, de l’amplada de la
capella i d’alçada fins arribar a la volta. Al mig hi hauria una pastera amb
les imatges dels sants Cosme i Damià, de cinc pams i mig d’alçada. So
bre el bancal hi carregarien quatre columnes i a les cornises hi hauria
serafins i frisos. Els laterals estarien ocupats per històries, segurament
referides als dos sants. El mestre havia de construir-lo a Riudellots, en un
termini d’un any i cobraria pel seu treball 75 lliures.
R E T A U L E D E L 'A L T A R M A JO R

Fou construït pel mestre Joan Ballester. Els detalls de la seva obra ja
foren publicats en el volum 9 dels “Estudis del Baix Empordà” (1990),
amb el títol Retaules de Palamós, Vila-romà i Vall-llobrega (s XVI).
Caldria afegir-hi unes quantes dades trobades més tard. Abans de fir
mar els pactes per a la construcció del retaule, els jurats de la vila varen
fer venir el mestre imaginari Suquet i el fuster Soler, de Barcelona, per
inspeccionar la traça i donar la seva opinió respecte a la forma i al lloc on
s’hauria de col.locar(42). Una vegada decidit que el mestre Joan Ballester
s’encarregués del treball, li oferiren -pel temps que construiria el retaulela casa d’en Joan Rufí, la qual habilitaren per fer-hi petits treballs
d’escultura. Joan Ballester va rebre l’ajut, entre d’altres, dels mestres
imaginaires Gaspar Huguet, Lleonard Serrador de Malgrat i Perris Bolenda, picapedrer, que va esculpir tota la pedra del peu del retaule i els
fonaments(43).
La carcassa principal del retaule fou alçat i muntat a principis del
segon trimestre de l’any 1582(44) i l’altar major bastit a finals del mateix
any(45). Les escultures dels sants, que representaven una part important
del retaule, foren lliurades pel mestre Ballester de la següent manera: El
Crist, Sant Joan Baptista, Sant Pere i Nostra Senyora, l’any 1583; Sant
Jaume, Sant Felip i altres dos apòstols el 1584; altres tres figures el 1586;
i la resta d’escultures petites el 1587. Per altra part, el 1586 arribaren de
Girona els canelobres de plata.
Isaac Hermens Vermey, pintor oriünd de la ciutat d’Utrech (Holan
da), va pintar el retaule i el va vestir amb set quadres. Precisament els
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

A pèndix IV.
A M P L libre del C onsell núm 1; 1580.
A M P, B-3; 20/10/1580; 7/7/1581; 8/7/1581 i 22/8/1581.
A M P, B-3; 28/4/1582.
A M P, B-3; 26/12/1582.
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quadres, que formen part de l’actual retaule de l’altar major, foren les
úniques peces, a part del peu de pedra, que es salvaren del foc l’any 1936.
El pintor Isaac Hermens havia estat escollit com a pintor de cambra
per Lluís de Recasens, quan aquest era governador de Milà. En tornar
d’Itàlia, el 1573, el pintor va seguir al seu protector i s’establí a Tarrago
na. La relació amb els Recasens, cosins del comte de Palamós, Antoni de
Cardona, fou segurament la raó de pes perquè els jurats de Palamós
l’elegissin per pintar el retaule.
Isaac Hermens firmà els capítols per a pintar el retaule, juntament
amb els jurats i obrers de la vila, el 13 de juliol del 1594, en presència del
notari Llorenç Brugarol. El preu-fet acordat fou de 1600 lliures. Va morí
a Tarragona l’abril del 1596, sense acabar-lo definitivament, per això no
va poder assistir a l’acte de visura. Ho féu en el seu lloc Maties Suau, un
dels seus marmessors.
Recentment, Sofia Mata de la Cruz ha publicat una biografia del pintor(46), en la qual dóna tota mena de detalls del retaule de l’altar major de
l’església parroquial de Palamós, fent referència al treball de l’historiador
palamosí Lluís Camós Cabruja, Historia de dos retablos, basat en unes
transcripcions inèdites del també historiador de Palamós, Narcís Pagès.
L’autora de l’esmentada biografia segurament no coneixia l’existència
de l’acta de la visura, feta el 31 d’octubre del 1596, ni altres escriptures
de pagament de terminis; per això troba a faltar més de 200 lliures del
preu-fet acordat a les capitulacions(47). Repassant les escriptures de paga
ment dels terminis es veu que el pintor havia cobrat 700 lliures abans de
morir (160+375+100+65)(48); Maties Suau, un dels marmessors, va co
brar 115 lliures el 21 d’octubre de l’any 1596(49), mig any desprès de la
mort del pintor. Per tant, restaven per a cobrar 785 lliures (900-115).
Deu dies després d’aquest últim pagament, o sigui, el dia 31 d’octubre
de 1596, es varen reunir a l’església parroquial de Palamós: Bernat Ro
ger, Nicolau Oliver, jurats de la vila; Pere Moret i Ropidera, Nicolau
Vinyals i Honorat Espinell, operaris o administradors de l’església parro
quial; Maties Suau, beneficiat de Tarragona, marmessor d’Isaac Hermens;
alguns testimonis i el batlle de Palamós, Francesc Metge, els quals elegi
ren els corresponents visors.
Per part dels jurats i operaris, es va escollir Joan Xanxos (Sànchez)
(46) SO F IA M A T A D E L A C R U Z. Isaac Hermes Vermey. El pintor de l ’Escola del Camp.
“Institut d ’Estudis T arraconenses R am on B erenguer IV ” . D iputació de T arragona. 1992.
(47) A H G NP, n ú m 153; 31/10/1596.
(48) A H G N P núm 151; 27/5/1595; 6/6/1595; 25/10/1595; 21/11/1595. A pèndix
VI.
(49) A H G NP, núm 154; 21/10/1596.
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Galindo, pintor de Girona, i per part de Maties Suau, Luís Martínez,
pintor de Valls (Tarragona).
El diumenge següent 3 de novembre, els visors, juntament amb el
notari, començaren a examinar el retaule. La llista dels treballs de restau
ració i repintat fou molt llarga(50), inclús, fent ús de les promeses que el
pintor havia fet als jurats de la vila, es va valorar el pintat del peu. La
suma total de les despeses adjudicades al pintor per a restaurar el que no
havia fet bé, fou de 341 lliures. Per tant, restaven per pagar 444 lliures
(785-341 )(51).
Els jurats i obrers lliuraren 50 lliures el 1596(52) i 230 lliures entre el
1598 i 1600(53) al mateix marmessor Maties Suau.
El 1601 pagaren 64 lliures a l’escultor Alfardus Hermens Vermey,
germà del pintor(54). Altres 100 lliures foren pagades a Isaac Alfard Ver
mey, mestre imaginaire, segurament fill d’Alfardus, germà del pintor(55).
Tenint en compte les despeses acordades en la visura del retaule, Isaac
Hermens, en vida, va cobrar 700 lliures i els seus hereus 559 lliures, que
sumen en total 1259 lliures.
R E T A U L E D E L A C A P E L L A D E L RO SE R

He trobat cinc capitulacions per a la construcció i pintat del retaule de
la capella del Roser.
La primera fou redactada el 28 de juny de 1587(56) entre els jurats i
pabordes de la confraria de la Santíssima Verge Maria del Roser i
l’escultor Bernardí Carbonell de Girona.
Dotze anys més tard(57), els pabordes de la mateixa confraria pactaren
amb el fuster Rafael Oliu de Blanes una sèrie de modificacions del pri
mer retaule, les quals consistien principalment a afegir-li quatre colum
nes, seguint una traça que li fou lliurada, a fi que fos semblant a un retau
le de Castelló (d’Empúries). Per la seva feina cobraria 40 lliures.
El 1615, Rafael Oliu i el seu fill Josep reberen l’encàrrec de fer un
altre retaule, del qual tan sols consta que havia de ser igual a una traça
que els havien lliurat. El nou retaule incloïa les imatges, de bulto, de Sant
(50) V eure l ’A pèndix VIL
(51) A H G N P, núm 154; 11/11/1596. A pèndix VIII.
(52) A H G N P, núm 154; 12/11/1596.
(53) A H G N P, núm 158; 3/5/1598, núm 161; 17/11/1600.
(54) A H G N P, núm 164; 15/1/1601.
(55) A H G NP, núm 166; 18/3/1602. A pèndix IX.
(56) P E R E T R IJU E Q U E . Retaules de Palamós, Vila-romà i Vall-llobrega (s XVI). “E studis
del B aix E m p o rd à” . V olum 9. 1990.
(57) A H G NP, núm 159; 13/11/1599. A pèndix X.
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Roc i de Sant Sebastià. Disposarien d’un termini d’un any i cobrarien
110 lliures, a més a més de rebre també l’antic retaule, menys la imatge
de Nostra Senyora del Roser que estava destinada al nou retaule.
A mesura que la confraria del Roser anava disposant de diners, els
destinava a l’enriquiment del nou retaule. Així, l’any 1620, contractaren
a Jaume Galí, pintor oriünd de Palamós, per pintar-lo. L’artista, junta
ment amb la seva família, faria estada en una casa de la vila durant els
vuit mesos que tenia de termini. Però, en el cas que el rei anés a Barcelo
na, els pabordes li concedirien una pròrroga d’un any. Pel que fa al preu,
en Jaume Galí volgué cobrar el que fixessin dos vissors de Girona o
Barcelona, elegits per les dues parts. El preu taxat el cobraria en terminis
de 15 lliures anyals.
Cinc anys més tard, ara amb l’ajut del pintor milanès Andrea Pavoni,
encara estaven daurant el retaule(58).
R E T A U L E D E LA C A P E L L A D E S A N T P E R E

L’any 1615, Rafael Oliu, fuster de Blanes, va vendre l’antic retaule de
la capella del Roser als operaris de la capella de Sant Pere. Al mateix
temps, acordaren les modificacions necessàries per adequar-lo a la nova
advocació.
La corresponent concòrdia fou firmada per l’artista i els operaris, Jo
sep Ullastres, Montserrat Esteve, Joan Pi i Bernat Pi. Rafael Oliu havia
de construir cinc pasteres amb figures de sants. A les dues inferiors, a
cada costat de la central de Sant Pere, que ja existia, els sants Andreu i
Jaume menor. A les superiors, Sant Josep, Sant Feliu i Sant Ramon de
Penyafort. Rafael Oliu va cobrar 80 lliures pel retaule i pel seu treball(59).
A L T R E S R E TA U LE S

En els comptes de clavari de la vila de Palamós s’hi troben anotacions
de pagaments relacionats amb un altre retaule. Entre els mesos de nov
embre i desembre de l’any 1571 hi ha anotades despeses per un plet sobre
un retaule de l’església parroquial de Palamós. El 7 d’abril de 1575 es
pagaren 10 lliures al mestre imaginaire Joan Oliver de Barcelona per
visurar un retaule i, el 29 d’agost del mateix any, també es paga al mestre
Mates de Girona per la mateixa feina.
L’ESGLÉSIA DES DEL s XVII FINS EL XIX
A finals de la primera meitat del s XVII, les obres d’enriquiment de
(58) A pèndix XI, X II i XIII.
(59) A pèndix XIV.
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l’església de Santa Maria de Palamós restaren completament aturades.
Aquest parèntesi s’allargà fins a finals del s XVIII, degut a les guerres
dels Segadors i de Successió i a la posterior manca de recursos, provoca
da pel gran endeutament i ruïna dels habitants de la vila<60). Els veïns de
Palamós havien de destinar grans quantitats de diners per l’arranjament
de les muralles, la compra de material de guerra i especialment pel man
teniment de les tropes estacionades a la plaça d’armes de la vila i de la
ciutadella. Foren anys de grans sofriments per als palamosins.
A la visita pastoral corresponent al 1626, el visitador es queixà del
mal estat de les parets de l’església, que estaven plenes de forats en forma
d’espitllera. Segurament poca cosa es va fer per posar-hi remei, perquè el
1659{61) el consell general de la vila va decidir destinar, durant cinc anys,
els rèdits de l’arrendament del dret del peix a arranjar les parets interiors
de l’església, adobar-les i emblanquinar-les. Uns anys més tard, el 1666,
el bisbe concedí llicència per a pescar els diumenges i destinar la dècima
part de la venda del peix a la reparació de l’església parroquial(62).
Les guerres, per fi, s’acabaren i els pocs veïns de Palamós que encara
residien a la destruïda vila estaven molt endeutats. Durant tota la primera
meitat del s.XVIII varen anar redimint l’enorme deute acumulat i, per
això, pocs recursos pogueren destinar a l’església. Per acabar de fer el
pes, el 25 de juliol de l’any 1742, dues galeres angleses bombardejaren la
vila i varen causar molts desperfectes, especialment a l’església. Les ava
luacions dels danys fets el 29 de juliol i el 22 d’agost del mateix any,
demostraren la magnitud del desastre. Del total de més de 5600 lliures
taxades per a tota la vila, a l’església li pertocaven quasi 1500 lliures. Les
bombes afectaren el teulat de la nau central i de les capelles laterals, el
campanar, l’arxiu on es reunia el consell de la vila i les parets de les
vessants del sud i de ponent. També foren malmenats el retaule de Sant
Isidre, tots els bancs, part del fustam de l’interior de l’església i la porta
del sud(63). No és clar si el teulat de la nau central va caure o no. En tot
cas, la manca de figures esculpides a les creueres ho fa pensar.
LA CAPELLA FONDA
Passada la primera meitat del s.XVIII i ja restablerta la normalitat, els
parroquians de Santa Maria de Palamós tornaren a emprendre de nou els
(60) P E R E T R IJU E Q U E . Els quatre genets de l ’Apocalipsi a Palamós. “E studis del B aix
E m p o rd à” . V ol 11. 1992.
(61) A H G NP, n ú m 265; 19/10/1659.
(62) A D G . N otularum G -131. Part 3 núm 1785 f 79; 20/4/1666.
(63) Ibidem 60.
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treballs d’enriquiment de la seva església. Aquesta vegada amb una obra
important, la construcció de la capella Fonda, destinada a la veneració de
la miraculosa imatge del Sant Crist. Aquesta imatge del Crist crucificat,
havia estat cremada parcialment i llençada al mar pels turcs de Barbarosa l’any 1543 i, segons la tradició, havia pogut ser rescatada miraculo
sament. També se li atribueix un fet estrany que va ser observat el 1680(64):
A les set del matí del 23 de juny d’aquell any, el prevere Antoni Sans,
quan anava a començar la celebració de la missa a la capella del Sant
Crist (Santa Creu), va observar unes gotes d’aigua, com si fos suor, a la
cama dreta de la imatge de Crist. Considerant-ho un fet en aparença mira
culós, se’n va aixecar acta notarial en presència del rector, el batlle i els
jurats de la vila.
Els pabordes de la confraria del Sant Crist, vulgarment anomenada de
Nostra Senyora de la Porta, que tenien el seu altar i la imatge a l’antiga
capella de Santa Elena (1455) —després transformada en la de la Santa
Creu (1511)—havien comprat, el 18 de febrer del 1766, un tros d’hort a
la part de ponent de l’església, junt al cementiri dels estrangers, en vistes
a la futura construcció de la nova capella que, partint de la capella dels
Sants Cosme i Damià, s’estendria cap a ponent.
La primera pedra fou beneïda i col·locada el 25 de maig del 1766. A
l’acte, que es celebrà entre les tres i les quatre de la tarda, hi eren presents
-a part del rector Bernat Geli- tota la comunitat de preveres de Palamós;
la comunitat de frares agustins del convent de Nostra Senyora de Gràcia;
Domingo Vallmanya de Calonge, comissionat per la comtessa de Pala
mós, Ventura Fernàndez de Córdoba; el batlle de la vila Joan Agustí i
Vinyals; els regidors; els confrares del Sant Crist i molts parroquians. El
rector, amb llicència del bisbe de Girona datada del 29 d’abril, va beneirla i, tot seguit, Domingo Vallmanya la col.locà en els fonaments, junt al
cementiri dels estrangers, per la part de ponent de l’església, en un lloc
on hi havia plantada una creu de fusta. La pedra tenia gravada una creu i
l’any 1766 i, en una cavitat, s’hi posà un ampolla amb la còpia de
l’escriptura i unes monedes(65).
La nova capella es va contruir en tres anys i 1’ 11 de juliol del 1769(66)
s’hi col.locà l’escut d’armes dels comtes de Palamós, Ventura Fernàndez
de Córdoba, Folch de Cardona i Aragó, duquessa de Sessa (ja morta) i
José de Guzman, Vélez, Ladrón de Guevara. L’escut, format per dos es
cuts enllaçats, fou picat per Adjutori Canellas de Santa Maria de Gaià,
(64) A H G NP, núm 283; 23/6/1680.
(65) A H G NP, núm 371; 25/5/1766.
(66) A H G N P, núm 374; 11/7/1769.
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esculpit per Jaume Roura i pintat i daurat per Pau Romaguera, ambdós de
la Bisbal. Un any més tard, el 28 de setembre de 1770, a les dues de la
tarda, s’hi va traslladar la imatge del Crist des de l’antiga capella de la
Santa Creu(67).
L ’O R G U E

Divuit anys (1788) més tard d’haver-se traslladat la imatge del Sant
Crist a la capella Fonda i després de traslladar la capella dels Sants Cos
me i Damià a l’antiga capella de la Santa Creu, es va comprar un orgue i
es col.locà damunt la nova capella dels Sants Metges, la qual tenia una
obertura per la part de la capella Fonda.
L’orgue fou finançat per la comunitat de Preveres, l’Ajuntament de
Palamós i molts parroquians. El motiu de la seva compra, que figura en
una escriptura, no és altre que per ja por las circunstàncias honoríficas de
las moltas famílias de la dita present vila de Palamós, com per los de las
personas de gran y alt caràcter que ab freqüència concorren a ella de
trànsit ab motiu del port y estació segura per las embarcacions navegants,
per la entera y caval solempnisació de ditas funcions de la iglésia, faltaba
la exhistència de ella de orga que, ab la suavitat y veus sonoras, acompanyàs també en termes de la escriptura Sagrada a alabar y beneir al
Senor... (68).
Per pagar l’organista es va instituir un benefici (1789), anomenat de
l’orgue. L’esmentat organista tenia l’obligació de tocar-lo en totes les
funcions en què fos requerit. Se’l va dotar amb 100 lliures anyals, distri
buïdes de la següent manera: 40 lliures provindrien de la pensió dels
censals del benefici i les restants 60 lliures s’extraurien de la caixa de les
tres claus, en la que hi havia els sobrants de la confraria de Nostra Senyo
ra de la Porta i d’altres confraries. En el cas que no hi hagués prou diners,
la resta per a cobrir-ho la posarien Joan Estany, Pagès i Solivera; Josep
Pagès i Gallart; Ignasi Prats i Antoniet, i Baptista Forn, tots ells grans
rendistes i terratinents de Palamós.
El primer organista fou el prevere de Palamós Joan Olivos. Quan re
nuncià, tres mesos després de la institució d’aquest càrrec, el va substi
tuir Joan Gaja de Blanes, però fou rebutjat per no haver estat elegit se
gons el reglament. Finalment fou nomenat Cicio Ganigolas i Vinyals,
prevere de Castelló d’Empúries. Aquest enrenou va provocar certs canvis
en el reglament, en el sentit que el següent organista s’escolliria d’entre
els candidats per mitjà d’un examen.
(67) A H G N P, núm 375; 28/9/1770.
(68) A H G N P, núm 407; 29/6/1790.
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L’orgue fou destruït el 1936, juntament amb el retaule de l’altar major
i altres retaules i escultures.
L’església parroquial de Santa Maria de Palamós ja havia gaudit
d’altres orgues. El primer del que tinc informació, fou esmentat a la visi
ta pastoral corresponent a l’any 1474<69). Mig segle més tard (1521), tro
bo el pagament de 50 sous a l’organista gironí Joan Ferrando(70) com a
part del preu d’un orgue. Finalment, en els llibres de comptes de la vila
de Palamós (1698) hi ha un altre registre de pagament per anar a buscar
l’orgue(7l).
APÈNDIX
I
1521, 13 febrer. Capítols per a desmuntar el campanar de l ’església
de Santa Maria de Palamós. AHG NP, núm 51.

Dicta die [XIII febroarii anno predicto M° D vicesimo primo]
Concòrdia feta entre mestre Thomas Barsa e Johan Prats, mestres de
sglèsies, habitants en la vila de Palamós, de una part, e mestre Antoni
Fronyac e Ramon Fronyac del loc de Eynar de Carsí del regne de França,
de la part altra.
E primerament és concordat entre les dites [sic] que los dits parts,
Antoni Fronyac e Ramon Fronyac, mestres de cases, prometen e esse
obligan a tot cost y despeses lurs, defer la paret del campanar de la sglèsia
de Palamós, la qual tenen a preu fet dits Thomas Bersan e Johan Prats, de
la forma stà vuy, ço és, la paret de mig jorn e de ponent de dita sglèsia
fins a la cantera de la capella del Crucifici, ço és, comensant dalt al dit
campanar, com ara stà, fins ygual de terra de la sglèsia e dos palms més
baix del sol de la iglèsia, en aquesta manera, que prometen e obligan
levar e desfer los cantons ab testons, sens rompre dits cantons, ço és, com
esderrocaran un cantó o dos baix, prometen fer ho aportar e assó tot a
càrrec e despeses lurs.
ítem es concordat que los dits cantons exiran de dit campanar, que
dits Anthoni Fronyac e Ramon Fronyac y haran apartar en alguna del
sementiri, ço és, al costat de la casa de la almoyna o en lo loc hont sera
vist als venerables jurats e obrers, e les pedres aportar fora lo ton de la
sglèsia, del loc a hont se larga la més part e, 1.altra part, en la capella del
(69) A D G VP. L libre núm 24, f 127.
(70) A H G NP, núm 52; 5/12/1521.
(71) A M P B-18; 1697-1698.
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Crucifici e de Sanet Jauma dins e, en la part de ponent, al carrer, passada
la porta de mossèn Miquel Batia, prevera de dita sglèsia e assó tot a cost
e despeses lurs.
ítem es concordat entre les dites parts que los dits mestres prometen
haver desfet lo dit campanar, com dit és, de assí a la festa de Pasca,
primer vinent.
ítem es concordat entre les dites parts que los dits Thomas Barzan e
Johan Prats prometen e s.obligan donar y pagar a dits mestres, per lo
desfer de dit campanar e aportar dita pedra, ço és, de present, dos ducats,
e com sia desfeta la mitat de dit campanar, altres dos ducats, e lo restant,
acabat dit campanar de desfer e apertades dites pedres.
ítem es concordat entre dites parts que los dits mestres Thomas Barçan e Johan Prats lus haran aprestar una massa de ferro, un parpall e sine
tascons e, acabat de desfer, lus haran a restituir ho com seran aquellas
ores.
ítem es concordat entre les dites parts que los dits mestre Thomas
Barzan e Johan Prats prometen descobrir o fer descobrir la taulada e bi
gues de dita sglèsia a cost y despeses lurs e las campanas posar en terra.
E per attendre e complir les dites coses, les dites parts, e cascuna
d.elles, ne obligan los bens lurs e de quascun dells largament hen juren e
s.en imposan penas de vintisinch liures, lo qui lo contrari farà, gonyadora
en cas que fos comesa, la meytat a la part obedient e 1.altra meytat a la
obra de dita sglèsia.
Testes, venerabilis Michael Valentí baiulus et Johannes Tavell ville
de Palamosio cirurgicus.
II
1521, 18 febrer. Capítols p e ra la construcció d ’una part de l ’Església
de Palamós. AHG NP, núm 51.

Die XVIII febroarii anno a nativitate Domini millesimo quingentesimo vicesimo primo.
Concòrdia feta entre los venerables en Johan Batia, Jaume Mauri e
Johan Sabater, jurats l.any present de la vila de Palamós, de consenti
ment y voluntat de lur consell o de la maior part d.ells, ço és, dels vene
rables en Bernat Valentí, Pere Soler, Pere Gotes, Miquel Valentí, Johan
Salvador, Anthoni Gotes, Francesc Simon, Nicholau Canyet, Pere Res
closa, Johan Canyet, Sebastia Pla; Narcís Lato, Miquel Arenys e Steva
Areu, obrers de la sglèsia de dita vila, de una part, e mestres Thomas
Barsan e Johan Prats, mestres de cases habitants en la vila de Palamós, de
la part altra, en la forma e manera següents.
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E primerament es concordat entre les dites parts que, sens preiudici,
nonació e derogació dels capítols fets entre los venerables olim jurats e
consell de dita vila e obrers de la sglèsia de la Verge Maria de dita vila,
prop passats, de una part, e dits mestres Thomas Barçan e Johan Prats, de
la part altra, per quan les pagas concordadas entre dites parts, per no
seguir la forma de aquelles, es concordat entre les dites parts que lo preu
concordat de dita obra sia pagat, per dits jurats y obrers, als dits mestres
en la forma següent per los dits jurats y obrers e succesors lurs, ço és, per
la obra fins assi feta per ells en la dita sglèsia, de hont es acabadas la
capella de Sanet Anthoni e altra capella nova de Sanet Jauma e la intrada
de dita sglèsia, de la part del avant, en què es stada feta una clau ab ses
croeres, que per dits jurats e obrers lus sia pagat, de present, comprès les
quantitats ja tenen resebudes, dos centes sinquanta liures, ço és, cent liures de present e cent sinquanta liures que ja tenen resebudes, de que han
fermades apochas.
ítem que los dits mestres, fetes les altres dos capelles del Crucifici e
altra de Santa Elizabet, e acabades ab compliment e posat lo portal de
migjorn e alsades les parets, totes tan altes com seran dites capelles, fins
a las represes de les croheres e fet la segona volta de la intrada del portal
de levant per lo campanar e seguides totes les parets tan altas com la
capella de Sanet Jaume, fins a la croera de les represes, dits mestres haian
haver cent sinquanta liures, ço és, com serà fet tot lo dessus dit, la mitat,
setanta sine liures, e acabat a compliment com dit és, altres setanta sine
liures.
ítem es concordat que los dits mestres, per les tres croeres e claus han
de fer per dar acabamant a la dita sglèsia com stan les altres croeras, ab
les claus y archs e ab tot compliment, tot de pedra de Barcelona, e cubertas com stan les altras croeras e voltes fetes antigues, haian haver dits
mestres tres centes liures, ço és, feta la meytat de una croera e parets,
sinquanta liures, e acabada la dita croera e volta grassa, altras sinquanta
liures, e axí, après en la mateixa forma, pagar les altres dos centes liuras
per dar acabament als dits mestres a dites tres croeres, claus e voltas.
ítem es concordat que lo restant del dit preu fet e concordat de dita
obra, se haia de pagar a dits mestres, feta la tersa volta del campanar e
acabat lo cor ab tot compliment, cent liures, e enluydes las voltas dalt e
les parets e les capelles e enregolades e tot lo que es contengut en los
altres capitols són obligats dits mestres fer.
ítem es concordat que los dits mestres Thomas Barça e Johan Prats
permeten e s.obligan de no levar mans de dita obra sinò de costum lavorar e treballar en dita obra fins sia acabada a compliment.
Les altres coses en dits capítols contengudes stiguen en lus forsa y
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valor e prometen dits mestres fer e acabar la dita obra be e com se pertany
e segons la altra part de la sglèsia ja feta stà.
E per attendre e complir les dites coses, les dites parts e quascuna
d.ellas, les dites parts ne obligan, ço és, los dits jurats, los bens de la
Universitat e los dits obrers, los bens de la obra e los dits Thomas Barsan
e Johan Prats, los bens lurs e de quascun d.ells largament sen juren.
Testes, Salvador Mascort mercator et Johannes Fina calafatus ville de
Palamosio.
III
1579, 19 febrer. Escriptura de cessió del calze d ’Antoni Ermosich,
prevere de Palamós, a la parròquia de Santa Maria de Palamós. AHG
NP, núm 579.

Die XVIIII fabroarii MDLXXVIIII0In mei Nicholai Balla notarii, etc.
et testium infrascriptorum etc. existens personaliter constitutus venerabilis Anthonius Ermosich presbiter et benefficiatus ecclesie ville Palamosii
coram et ante presentiam honorabilis Francisci Lleo, Hieronimi Jutge,
juratos ville Palamosii; Joannis Guinau et Anthonii Saguer, operariorum
ecclesie ville Palamosii, una cum Nicholao Bertran ab hoc actu absente
qui dictus Antonius Ermosich verbo dixit: -Senyors jurats y obrés per lo
que resta capitulat y concordat entre la universitat de Palamós y mi, que
en cas jo men anàs de la present vila de Palamós, haie de deixar en poder
dels jurats y obrés de dita sglèsia, un calser ab sa patena lo qual jo, apres
mort mia he donat a la sglèsia de Palamós, ensemps ab un vestit me
havien deixat per que jo fes la servitut en dita iglésia ab dit calser y
vestiment y per la que de present entench anarmen en la ciutat de Sala
manca y conforme dita capitulació he deixar dit calser en la sglèsia de
Palamós y no me.n puc aportar aquell, per ço, de present integre y pos en
mans y poder de dits jurats y obres de dita sglèsia, lo dit calser, lo qual jo
he donat en dita sglèsia ab pacte y condició, y vull que tos temps y quant
jo torn estar en la present vila y deservint lo meu beneffici, o altre de dita
sglèsia, me haien de deixar dit calser y vestiment tant com jo viuré.
Et dicti honorabiles jurati et operarii acceptarunt dictum calicem cum
patena, y lo vestit blanch ab son degut compliment y promateren al dit
mossèn Anthoni Ermosich, que tos temps vindrà estar y habitar y deservir en la sglèsia de Palamós, lli deixaran y tornaran en son poder lo dit
calser ab dit vestiment per que ell, tot lo temps de sa vida, se puga servir
de dit calser y vestiment, lo qual calser y vestiment, apres mort sua torne
y hage de esser de dita sglèsia. De quibus, etc que fuerunt acta, etc.
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Testes sunt Johannes Llitrà et Anthonius Valentí, mercatores ville
Palamosii.
IV
1512, 16 desembre. Pintat del prim er retaule de la capella dels Sants
Cosme i Damià de Vesglésia parroquial de Palamós. AHG NP, núm 47.

Capítols fets e concordats entre los venerables en Franci Valentí, Fran
cesc Simon e Anthoni Tixedor, jurats de la vila de Palamós, e lo discret
mossèn Johan Vinyoles, prevera e beneficiat del benifet de Sant Cosma e
Sant Damià, instituit e fundat en la sglèsia de dita vila per lo venerable
Huguet Ferrer qo., cirurgià de dita vila, e en Pera Caxa, farrer de dita vila,
administrador e collector de les rendes de dit benifet e almoyna instituida
per dit Uguet Farrer en dita sglèsia, de una part, e mestra Batista Margoto, pintor natural de Sant Remo de la ribera de Genova, de la part altra,
sobre lo acabar del pintat del retaula de Sant Cosma e Damià, en la forma
següent.
E primerament es concordat entre ells ... [no continua]
V
1579, 13 setembre. Segon retaule de la capella lateral dels Sants Cos
me i Damià. AHG NP, núm 579.

En nom de nostro senyor Déu....
Capitulatió, transactió, avinensa y concòrdia feta, pactada y concor
dada per y entre Antoni Mascort, mercader de Palamós, administrador de
la causa pia fundada per Huguet Ferrer qo., de una part, y de part altre,
Bernat Puiadas, fuster de Ridallots, de e sobre la fàbrica de un retaula per
dit Puiadas fahedor en lo altar y capella de St. Cosma y St. Damià de la
present sglèsia de Palamós, lo qual beneffici ha fundat dit Huguet Ferrer.
E primerament es pactat, convingut y concordat entre dites parts que
lo dit mestre Bernat Puiadas ha de fer y promet fer un retaula de fusta de
albra blanch en dit altar y capella de St. Cosma y Sant Demià, fins alt a la
volta de dita capella, lo qual retaula ha de tenir de ampla tant com té la
capella y ha de esser fet de aquesta manera, ço és, que ha de tenir en lo
mig una pastera gran que y pugan caber les ymagens de St. Cosma y Sant
Damià, les quals dos ymagens han de esser de albra blanch y hage un
repertiment ab dos patxines y reciolt conforme requer la obra, los quals
ymagens hagen de esser de alsaria de sinch palms y mig, ab son bancal y
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padrastres sobre los quals han de carregar quatra columnes grossas entalladas la tersa part ab sos capitells y fon necessari conforme les columnes
se acostumen de fer, ab cerafins y frises dintre les cornisses ab tot son
compliment ab lo frontspir ab ses miges ystories y la qual obra de ser feta
ab tot son compliment com la obra requer y de fusta de albra blanch que
sia seca y rebadora.
ítem es pactat etc. que dit mestre Bernat Puiadas ha de haver fet dit
retaula, com dit és, del dia de Sant Miquel del present mes de Satembre
prop vinent a un any prop vinent y següent.
ítem es pactat etc. que tot temps que lo dit retaula sia fet y acabat, dit
Mascort, a ses despeses, l.a de anar a sercar a Ridalots.
ítem es pactat etc. que dit Antoni Mascort dona y paga per lo preu de
dit retaula a dit mestre Puiadas, satanta sinch lliures, les quals lli ha de
pagar de aquesta manera, ço és, la mytat de aquellas essent posat dit
retaula en la dita capella de Sant Cosma y St. Damià de dita sglèsia de
Palamós y 1.altra mytat de dit preu ab dos yguals pagas, ço és, dins dos
anys les hores prop vinents y següents apres de la primera paga. Que
quidem capitula etc. fuerunt per dictas partes laudata et iurata etc.
Testes sunt Felix Solivera rector et Michael Mascort magister domorum Palamosii.
Actum Palamosii, die ut supra.
VI
1595, 25 octubre. Isaac Hermens, pintor del retaule de l ’altar major
de l ’església parroquial de Palamós, firm a rebut de cent lliures. AHG
NP, núm 151.

Ysach Ermes pictor nationis Flandrie pro nunc habitator civitatis Tarragone, gratis etc. confiteor et recognosco vobis Petro Soler magistro
axie, Nicholao Bertran et Sebastiano Hereu anno presenti operariis ope
ris ecclesie parrochialis ville Palamosii presentibus, quod dedistis et solvistis mihi ad voluntatem numerando in presentia Montserrati Mont
scriptoris substituti etc. et testium infrascriptorum centum libras Barchinonen. et sunt insolutum proratta etc illarum mille et sex centarum librarum Barchinonen. per lo preufet de pintar lo retaula de dita isglesia. Et
ideo renunciando exceptioni etc. facio apocham etc. salvo jure in residuo
etc.
Testes venerabilis Pontius Berga presbitero ecclesie castri de Colonico et D. Michael Almar notarius regius Palamosii habitator.
Actum Palamosii die XXV octobris MDLXXXXV.
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VII
1596, 31 octubre. Juan Sànchez Galindo i Lluís Martínez, pintors,
valoren les reformes a f e r al retaule pintat per Isaac Hermens a l'altar
major de l ’església de Santa Maria de Palamós. AHG NP, núm 153.

Noverint universi quod cum instrumento capitulationis et concordie
factum et firmatum etc. per et inter honorabiles Joannem Badia, Raphaelis Saguer et Anthonius Caner in anno millesimo quingentesimo nonagesimo quarto juratos universitaris ville Palamosii etc. Pontius Canyet An
thonius Saguer et Petrus Sabater operarios dicti anni operis seu fabrice
ecclesie parrochialis dicte ville Palamosii dictis nominibus et etiam vel
uti sindichos, procuratores et actores constitutos a parrochianis et singularibus personis dicte ville Palamosii ex una, et honorabilem Isach Her
mens nationis Flandrie, pictorem tempore sue mortis in civitate Tarrachone commorantem partibus et altera in presenti notarius et penes
discretum Laurentium Brugarol eo tunc notarium eiusdem ville constitutum die decima tertia mensis julii dicti anni de et super pictura retrotabuli
maioris dicte parrochialis eclesia inter cetera fuisset inter dictas partes
pactatum initum et conventum quod dictum retrotabulum postquam fuerit depictum visuraretur et iudicaretur a duabus personis in hac arte picture expertis eligendis ab utroque dictorum partium. Pro tanto adveniente
die jovis trigesimo primo et ultimo mensis octobris anno a nativitate do
mini millesimo quingentesimo nonagesimo sexto in mea Joannis Marego, notarii publici infrascripti et testium videlicet magnifici Petri Planes
medicine doctoris et honorabilis Nicholai Balle notarius predicta etc ville
Palamosii ad infrascripta vocatorum specialiter et assumptorum presentia et audientia existentes personaliter constituti Bernardus Roger et Michael Oliver jurati anno presenti universitatis dicte ville Palamosii una
cum honorabilis Anthonio Jutge ab hoc actu absente Petrus Moret Ropidera, Nicholaus Vinyals, Honoratus Spinell, anno presenti operarii ope
ris seu fabrice eiusdem parrochialis ecclesie pro interesse dicti operis
venerabilis Matias Suau presbiter beneficiatus sedis Tarrachone unus ex
manumissoribus et exequtoribus ultimi testamenti seu ultime voluntatis
dicti qo. honorabilis Isach Hermens pictoris ptout constat eius ultimo
testamento quod fecit condidit et firmavit in posse discreti Bernardi Gen
dre civis Tarrachone, apostolica et regia per totam terram auctitatibus ac
de collegio notariorum civitatis notarii publici die 19 mensis aprilis proxime lapsi pro interesse dicti defuncti a suis commanumissoribus electus
prout publice et autentice constaré edocuit, volentes pactata in dicto capi
tulationis et concordia instrumento servare elegerunt et nominarunt et
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seu verius utraque dictarum partium elegit et nominavit in visores et iudices operis seu picture dicti retrotabuli videlicet dicti honorabilis jurati
et operarii honorabilem Joannem Xansos [Sànchez] Galindo pictorem in
civitate Gerunde commorantem et dictus venerabilis Matias Suau dicto
manumissorio nomine honorabilis Lodovicum Martines etiam pictorem
in oppido de Valls diòcesis Tarrachonensis commorantem. Presentes verboque honorabilem Franciscum Metge baiulum dictorum ville et comitatus Palamosii intus dictam ecclesiam personaliter inventum dictis Joanne
Xanxos Galindo et Lodovico Martines iniungeret dictum retrotabolum
maiorem depictum visurarent et iudicarent medio juramento, visa dicta
capitulatione de et super dicta fabrica seu pictura retrotabuli maioris facta, relationem mihi dicto et infrascripto notario facerent, qua requisitione
dicto honorabili baiulo facta, illico dictus honorabilis baiulus dictis Ga
lindo et Martines iniunxit et mandavit quatenus dictum retrotabulum de
pictum visurarent et relationem facerent prout supra fuit requisitus; quiquidem honorabilis Joannes Xanxos Galindo et Lodovicus Martines,
prestito prius per eos et eorum utrumque iuramento ad dominum Deum
et eius sancta quatuor Evangelia in posse dicti honorabilis baiuli se facere bonam et veridicam relationem de predictis dictumque retrotabulum
visurare secundum dominum Deum et eorum bonas conscientias.
Exinde vero, adveniente die dominicha tertia mensis novembris eius
dem anni millesimi quingentesimi nonagesimi sexti, dicti honorabiles
Joannes Xanxos Galindo et Lodovicus Martines pictores visores predicti,
existentes personaliter constituti intus dictam parrochialem ecclesiam et
coram Petro Guell scriptore substituto in notaria publica dicte ville Pala
mosii in locum mei dicti notarii constituto, qui medio dicto juramento
per eos in manu et posse dicti honorabilis baiuli prestito retulerunt et
relationem fecerunt dicto scriptori substituto ut supra interessenti prout
sequitur.
Lo que.ns apar se a de adobar en lo retaule de la present vila de Pala
mós és lo següent.
Primerament, en lo més alt del retaule y en la diffinitió de ell se dona
rà de azur fi o de vermelló brunynt totas las cosas que estan donades de
carmí dolent y en la cornisa primera, comensant per alt en lo alquitraue
de dita cornisa, se daurarà lo filet més baix en lo resalt de dita alquitraue
de or fi brunynt, y en lo replà de dita cornisa se donarà de azur fi los
campers de les carxophes y de vermelló brunynt demunt lo carmí dolent
que ja és y lo replà del resalt de dita cornisa, entre colupmne y transpilar,
se donarà de azur, ficant de llauna, com de la altra part y del mateix color,
se refrescaran y donaran los plans dels traspilars de ditas columpnas y
andana y los quadros dels pedestrals de dites columpnes se faran de jaspi
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brunynt de colors bones y totes les demés coses que en dita andana més
alta són donades de azur, se ajan de refrescar de azur si se apar de refres
car de dit azur fi y tota y qualsevol cosa que en dita andana de or estarà
mal brunyt, se haia de brunyr en quant puga altrament.
ítem en la cornisa més alta que compren tot lo retaule se refrescaran
de dit azur fi tots los campers de las tallas del friso de dita cornisa y, ací
mateix, tot lo assur en qualsevol part estiga ja donat de dita andana, se
tornarà a donar y refrescar, tant les columpnes, traspilars, filets de la
cornisa y dels pedestrals corcats o campar de la talla del costat de la
pastera, com de la mateixa pastera de dita andana, se haja tot de refreschar y donar de azur fi, com dites y axí mateix, com en alt es dit, se
brunyrà y refrescarà en tot y en qualsevol part que convingue y sie nessesari.
ítem en la cornisa tercera, baxant, se donaran de azur fi los costats de
les mensules de dita cornisa y ditas mensulas se rejonaran de or les faltes
que y són y lo camper del friso de dita cornisa y qualsevol altres filets que
en dita andana sien, se donaran y refrescaran de dit azur fi y en dita
cornisa, en tota y qualsevol part no sie lo blanch brunynt, se brunyrà y los
capitells de les columpnes de dita andana se acabaran de daurar y junt las
faltas de dita andana y en qualsevol part que lo or no sie brunyt se brun
yrà com dalt es dit y en la pastera del batisme se acabarà de daurar la
corniseta que resegueix dita pastera y les demés pasteres se refrescaran
de dit azur y los cuadros dels pedestals se faran de jaspi brunyt com los
demunt dits.
ítem en la quarta andana y en lo friso d.ella se brunyrà tot lo que és
blanch en dit friso y petxinas de dita cornisa y les pasteres de dita andana,
tant de la de n<ost>ra Senyora com de los demés sants y de les altres
andanes, ultra de refrescar.les de dit azur fi y se haien de enrriquir de or fi
tot lo que és enrriquit de plata, fent en ellas algunas carxophas de or ben
corbadas y perfiladas y los capitells de les columpnes de dita andana se
donaran de azur fi y axí mateix los traspilars de ditas columpnas se aca
baran de daurar totes les mollures de ells y los raplans de dits traspilars,
filets de pedestrals y en qualsevol sie menester, se donarà de azur fi y
algunes fulles que vuy són verts en lo friso de la cornisa, se donaran de or
mat y en qualsevol pessa que en dita andana no sie de or brunyt se brun
yrà y acabarà complidament com dalt es dit.
ítem en lo bancal de dit retaule se refrescaran de azur fi tots los costats
dels pedestals y los enfronts de dits pedestals y se dauraran totes les fal
tes, tant las senyaladas com les que no tenen senyal, y los costats de les
istories de mig relleu, ço és, las faxas que reseguexen ditas istorias, de
azur fi y enrriquir se an les terres de la Oració del ort, ço és, a color vert
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que es donat de la istoria y los filets dels pedestals y de dit bancal se
donarà de vermelló brunyt.
ítem en lo sacrari se refrescaran de vermelló, brunynt los canpés de
les talles dels traspilars alts y baixos y las juntas alta y baixa de les cornisses de dit sacrari y de les cartelas que abrassan lo escamat se donarà de
azur fi y dels evangelistes de dit sacrari, ço és, sanct Joan y sanct Matheu,
que vuy són de colors simples sens enrriquiments alguns, se rauran y
aparellaran, dauraran, enrriquiran, al mancho com les demés figures del
sacrari, y lo mateix lo manto de Cristo resusitat, que vuy és vermell, y no
més estas figures, que les demés de dit retaule se encarnaran al puliment
y se estofaran com consta en la scriptura.
ítem se dauraran totes les creus de sanct Joan y sanct Pere y bordó de
sanct Jaume y las demés insinyas se dauraran de or brunyt y las demés
que convingan esser de plata, com claus, serra, costell, restaran de plata
per imitar més a ferra que no or.
ítem tot lo que serà plata esgrafiada, en qualsevol figura sia, se reventarà y tornarà aparellar, daurar y stofar com és dit y en lo acte és promés,
per lo que dita plata no és cosa durable maiorment en part a hont puga
rebre humedat, empero dit stofat no se ha de entendrà se haia de stofar
tota una figura entera, sinò que y haya de tot per embelliment de dit
retaule, ço és, sgrafiat, brochat y estofat en cada figura, tenint ull a que lo
principal de dites figures sie estofat com és lo manto de elles, lo que més
abulta en una figura.
Fuit eis lectum et perseverarunt.
Quo facto existentes personaliter constituti dicti honorabiles Michael
Oliver et Anthonius Jutge, jurati, Petrus Moret Ropidera, Honoratus Spinell, operarii predicti, et Anthonius Guàrdies, Michael Roger, Joannes
Badia, Petrus Sabater, Antonius Caner, Angelus Agusti, Joannes Jutge,
Petrus Llampis, Joannes Romans et Petrus Torres consiliari dictorum honorabilium juratorum pro interesse dicte fabrice seu operis eiusdem ec
clesie et dictus venerabilis Matias Suau manumissorio nomine predicto
pro interesse dicti honorabilis Isach Hermens quondam intus eorum dicte
parrochialis ecclesie, in presentia dicti scriptoris substituti ut supra interessentis et testium videlicet venerabilis Michaelis Çolivera rectoris et
Anthonii Font beneficiati, presbiterorum eiusdem parrochialis ecclesie
ad infrascripta vocatorum rogatorum specialiter et assumptorum, habito
inter ipsos tractatu et colloquio super dicta visura per dictos visores de
predicta pictura dicti retrotabuli facta et quia super predictis fuit inter
ipsos orta et suscitata contentio de pede lapideo dicti retabuli et in vim
dicte capitulationis et concordie depingere dictus deffunctus teneretur,
nec ne quandoquidem de eo pede lapideo in dicta capitulatione nulla sit
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neque habetur mentio, et propterea decreverut dicte partes hanc contentionem et declarationem dictis visoribus comitere et eorum declaratione
et iudicio stare requirendo dictum honorabilem baiulum ibidem presen
tem quatenus dictos Joanni Xanxos Galindo et Lodovico Martines pictoribus et iudicibus seu visoribus ut supra electis et deputatis iniungeret ac
mandaret dictum pedem lapideum iudicent et declarent si depingi tenetur
expensis dicti deffuncti ceu expensis et sumptibus dicte(sic) operis et
alias prout eorum officio incumbet et medio juramento, visa etiam dicta
capitulatione et concordia super predictis facta relatione mihi dicto et
infrascripto notario seu cuilibet ex meis substitutis facerent, et dicta
huiusmodi requisitione sicut prefertur dicto honorabili baiulo facta, statim dictis Galindo et Martines iniunxi quatenus dictum pedem lapideum
et capitulationem predictam videant et recognoscant et de hiis que ipsis
comissa fienda iuste et debite iudicent et relationem faciendi secundum
dominum Deum et eorum bonas conscientias; qui quidem honorabiles
Joannes Sanxes Galindo et Ludovicus Martines, prestito prius solito jurejurando in manu et posse dicti honorabilis baiuli, obtulerunt se facere
bonum et veridicum relaudum(sic) de predictis supra iniunctis et comissis secundum dominum Deum et eorum bonas conscientias.
Postea vero, adveniente die quinta predictorum mensis et anni, existentes personaliter constituti dicti honorabiles Joannes Sanxes Galindo et
Ludovicus Martines, iudices et visores predicti, intus dictam ecclesiam
vocato ad hec dicto Petro Guell scriptore substituto ut supra interessenti,
retulerunt et relationem fecerunt eidem scriptori substituto notario prout
sequitur:
Lo millor modo havem pogut tenir en donar assiento en les dificultats
del peu de pedra y per a que dit peu correspongue en alguna manera ab la
mes obra y pintura d.ella és lo següent:
En la cornisa de dit peu se dauraran totas las molluras de dita cornisa,
se donarà de jaspi de colors, ço és, hor y jaspi, tot fet al oli, y stia més
assó que qualsevol part de dit peu se farà al oli y los que estan en dita
cornisa ab sos filets y dentas, los quals també se dauraran de or mat, tant
en la una com el la altra part, y la holeta y filets del retol se dauraran, y les
patxines de dits retols se dauraran de dit or mat tota la talla que està baix
dels retols aiudant.la y realsant las fruytas de ella de colors també al oli y
aiudant la demés talla ab pefil tant de la una com de la altra part y los
minyons que y són se encarnaran al oli y no al puliment, per no ser cosa
llisa; també se daurarà lo alquitrave que divideix lo friso de la dita talla y
la tarxa a hont són les armes de la vila se daurarà axí mateix y enriquirà
de colors com dalt en la demés talla y dintra de la tarxa petita, la qual
també ha de esser daurada, se farà lo canper de las armas del color acos133
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tuma de posar la vila y les armes de or ho plata com acostuma posar; tot
lo que és pedestal nos apar reste de pedra, per lo perill de gastar.se, es
combrant, fragant ho passant los canpés de la talla de una y de altra pas
tera de azur fi a l.oli; en les portalades se daurarà ricament com las demés
coses de dit peu de pedra y lo revolt de dites portalades y fulles de dit
revolt se daurarà, perfilarà, enrriquirà com lo demés de dit peu; los termens se encarnaran com los minyons y se enrriquiran les robes ab alguns
florons ho carxophas de or perfilades de negre y la alquitrave reseguirà
del or; les fruytes de dits termens seran de or realsades de colors; las
mensulas se dauraran los filets de elles y en mig de ells se fara una fulla
de or ben tallada y escurecida y perfilada que munten totes les mensules
y la mollura de dites mensules y termens també se daurarà de dit or fi mat
al oli, los traspilars dels termens se farà de xaspi de colors; lo demés
restarà de pedra per les causes dites y perquè es conegue és de pedra y és
rahó y aja de tot.
Memorial del que en nostres conscienties nos apar val lo que no se és
fet en lo retaule de esta vila de Palamós, lo qual quant no vullan se acabe
se ha de rellevar del preu de tota la summa que a Isach Hermens se dóna.
Primo se és dexat de stofar y de encarnar ab puliment, tots los bultos
y serafins y rostras de dit retaule, tant los de tot ell com los del sacrari,
que tots valen................................................................ 195 lliures.
Lo cost del azur que és menester, vermelló, blanch y carmini sumarà
........................................................................................ 35 lliures.
E lo or que haurà menester, tant en raparar las faltas com per ha daurar
desprès de rrantada la plata, tot lo que és plata en les figures y les insinyes
de les figures que summa, compreses lesvirtuts ...................28 lliures.
Lo rentar y tornar a daurar les figures del sacrari y esgrafiar com las
demés, summa ................................................................... 6 lliures.
Lo que estarà un home en assentar lo azur, vermelló y blanch, brunynt
y las demés colors, valdrà................................................ 12 lliures.
[TOTAL] ................................................................ 276 lliures.
Lo quens apar que convé a fer per hallevartotas y qualsevol preten
sions que poden tenir los senyors jurats y obrers de esta vila, com de la
part de Isach Hermens o sos manumissors, asercha del peu de pedra,
mirades totes les rahons descuyt y justícia, recompensant lo que ell tenia
ganes de fer y havia promés, nos determinam que dit Isach Hermens, per
les promeses feu a esta vila, pague de sa part per ha los gastos y manifatura de dit peu de pedra................................................... 65 lliures.
Y la vila y obra de la isglésia serà obligada, quant voldrà fer la pintura
de dit peu, a pagar vuytanta sinch lliures que, entre la una y la altra part,
summa lo que tasan en dit peu, conforme aquest memorial.... 150 lliures.
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Y quant los senyors manumissors no voldran acabar y adobar dites
coses, se li llevarà de tota la summa, conforme està tatxada cada cosa y
juntament de dita summa del tot lo retuale se li llevarà lo tatxat per la
fabricha de dit peu, per les rahons dites, que són tres centes quoranta una
lliura ............................................................................. 341 lliures.
Y perqué no són estofades les dites figures del retaule y troban algu
nes dificultats per hont és més sano, par enrriquir.la de alguns brochats,
com són enrriquides altres robes de dites figures, les quals se encarnaran
al puliment, com consta en la scriptura, la manifatura de dites coses nos
determinam valen, mans y gastos..................................... 110 lliures.
ítem que acabada tota la obra conforme lo memorial, se haia de judi
car per un pintor de cada una part y trobant no sie dit retaule acabadament
com consta lo memorial y quant no sie dit retaule acabadament, ultra de
fer obliga dit pintor ho manumissoria a pagar los guastos de dita judica
tura y essent conforme dites seràn los guastos per iguals parts.
Y per a que més clarament se entenga si y ha ninguna difficultat en lo
ques lleva del estofat en dit retaule, quant vulla la vila que nos fassa dit
stofat y no voldrà se fassa y daure lo peu de pedra, conforme està dit, sinó
que voldran reste com està, seran obligats los senyors manumissors a
donar a la vila, vuytanta sinch lliures per lo stofat ques dexarà de fer y
sexanta y sinch per lo stofat a dit Isach Hermens, de les promeses havie
fetes a la vila, que tot és 250 lliures, y si la vila vol se acabe lo retaule
stofat, encarnat ab puliment, reparat, tant or com colors y no voldrà se
fassa ni daure del peu de pedra se atreurarà la vila sexanta y sinch lliures
de tota la summa del retaule y quant la vila voldrà se stofe, encarne al
puliment y es repare y daure lo peu de pedra conforme lo memorial, serà
obligada la vila a donar als manumissors, ultra de tota la summa de tot lo
retaule, vuytanta y sinch lliures........................................ 85 lliures.
Los angelets que són fets per part de Isach havem tractat, per la fusta
y mans de ella, set lliures y per ha daurar y sgrafiar dits angelets, judican,
8 lliures, que tot valen..................................................... 15 lliures.
Fuit eis lectum et perseverarunt
De quibus omnibus et singulis premissis, tam prelibati honorabiles
iurati, operarii et consiliarii quam dictus venerabilis Mathias Suau petierunt et requisierunt et quilibet eorum pro suo interesse petiit et requisivit unum et plura publicum et publica consimilia instrumenta confici, et
sibi ac aliis quibus intersit, fien, dari et tradi a me huiusmodi notario.
Que fuerunt acta, dicta, gesta atque secuta in dicta villa Palamosii anno,
diebus, mensibus et loco quibus supra presentibus ibidem dicto scriptori
substituto ut supra interesserunt et pro testibus superius nominatis ad
premissa.
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VIII
1596, 11 novembre. Descompte per les despeses de Varranjament del
retaule de l'altar major de l ’església parroquial de Santa Maria de Pa
lamós, acordat després de la visura. AHG NP, núm 154.

Bernardus Roger, Michael Oliver et Anthonius Jutge anno presenti et
currenti jurati universitatis ville Palamosii diòcesis Gerundensis, Petrus
Moret Ropidera, Nicholaus Vinyals et Honoratus Spinell, operarii anno
presenti operis seu fabrice ecclesie parrochialis dicte ville Palamosii,
Anthonius Guàrdies, Angelus Agusti, Sebastianus Pla, Michael Roger,
Petrus Sabater, Joannes Jutge, Petrus Torres et Anthonius Caner consiliarii dictorum honorabilium juratorum, gratis etc. dictis respective nominibus confitemur et recognoscimus vobis venerabili Mathie Suau, presbitero beneficiato ecclesia sedis Tarracone, uni ex manumissoribus et
executoribus testamenti seu ultime voluntatis honorabilis Ysach Hermens
quondam pictoris nationis Flandrie tempore sue vite habitantis in dicta
civitate Tarracone et procuratori et actori aliorum conmanumissorum
vestrorum presenti, quod dicto nomine dedistis, tradidistis et liberastis
nobis dictis nominibus ad voluntatem retrotabulum majus dicte ecclesie
parrochialis ville Palamosii per dictum Ysach Hermens quondam depictum. Et ideo renunciando exceptioni firmamus apocham etc. Verum quia
in et cum instrumento visure et indicature ac stimationis de dicto retrotabulo depicto facte de comuni consensu nostro dictarum partium per ho
norabiles Joannem Sanxes Galindo pictorem Gerunde habitantis et Ludovicum Martines etiam pictorem in oppido de Valls diòcesis
Tarraconensis commorantem visores et iudices ac stimatores dicti retro
tabuli per nos et vos comuniter et concorditer electos et nominatos fuit
dictum retrotabulum et seu illius pictura stimatum et evaluatum, in qua
siquidem stimatione et judicatura dicti judices et visores seu stimatores
dixerunt et relationem fecerunt quod ex illis mille et sexcentum libris
Barcinone que sunt pretium dicte picture deducerentur tercentum quadraginta una libre Barcinone pro sumptibus et expensis qua estime necessaria fieri debent in dicto retrotabulo et in pede lapideo eiusdem prout cons
tat intrumento ipsius visure et estimationis recepto in presenti notaria sub
diversis chalendariis, quorum primum fuit die XXXI octobris proxime
lapsi; et ideo de dictis mille et sexcentum libris Barcinone restant vobis
dicto manumissorio nomine seu verius dicte manumissorie ad solvendum dumtaxat quadringente quadraginta et quatuor libre Barcinonen. que
persolvi habeant dicte manumissorie per terminos et solutionis in capitulationis et concordie instrumento inde facte et initi contenti. Et sic dic136
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tum retrotabulum sub dicta visura et stimatione acceptamus. Et ego Mathias Suau hiis presens acceptavit et confirmavit predicta fore vera.
Testes venerabiles Michael Simon presbiter rector ecclesie parrochia
lis Sancta Eugènia de Vilaromano comitatus Palamosii et Petrus Guell
scriptor Palamosii et Joannes Rocha auri faber eiusdem ville Palamosii.
Actum Palamosii die XI novembris MDLXXXXVI.
IX
1602, 18 març. Els jurats de Palamós paguen 45 lliures als hereus
d ’Isaac Hermens, com a part delpreu-fet del retaule de Valtar major de
l ’església parroquial de Santa Maria de Palamós. AHG NP, núm 166.

Petrus Joannes Rocha auri faber ville Palamosii diòcesis Gerundensis
veluti procurator et eo nomine substitutus ab honorabili Michaele Joanne
Llor negociatore cive Tarrachone veluti procuratore et eo nomine cum
libera et generali administratione etiam cum potestate substituendi legitime constitutus et ordinatus a Ysacho Alfert culptore naturali civitatis
Utrech Flandrie nunch cive dicte civitatis Tarrachone, prout de mea substitucione ubi de potestate dicti Michaelis Joannis Llor plene fit et habetur
mencio plene constat publico instrumento penes discretum Michaelem
Axameno, auctoritatibus apostolica et regia per totam terram et dicionem
sacre, cesaree et regie magestatis domini nostri regis notarium publicum
civem Tarrachone ac de collegio notariorum publicorum dicte civitatis
die quinta decembris proxime preteritis, gratis etc. dicto nomine confiteor et recognosco vobis honorabilibus Michaeli Roger apothecario et
Anthonio Caner fabro lignario anno presenti et currenti operariis ecclesie
ville Palamosii presentibus, quod dedistis mihi dicto nomine ad voluntatem numerando realiter et de facto quadraginta quinqué libras monete
bar., et sunt ad complementum et integram solucionem illarum centum
librarum eiusdem monete pro complemento precii illarum quadringentarum quadraginta et quator librarum pro complemento precii retabuli ec
clesie dicte ville per Hisachum Hermens quondam depictum, prout cons
tat de acceptacione dicti retabuli instrumento recepto in presenti notaria
die undecima novembris millesimo quingentesimo nonagesimo sexto; de
capitulacione et avinentia dicti retabuli constat alio instrumento recepto
in presenti notaria die decima tertia julii millesimo quingentesimo nona
gesimo quarto; que quidem centum libre pertinent dicto Ysacho Alfert
vigore donationis de eisdem facta per Alfardum Hermens Vermey scultorem civitatis de Utrech provincie infra Holanda et Geldria, et in lingua
latina Trajectum inferius patrem suum uti heredem universalem dicti
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Hisachi Hermens fratris sui ex testamento per eum condito et ordinato
penes Bernardum Gendre civem Tarrachone, apostolica et regia per totam terram auctoritatibus ac de collegio notario dicte civitatis notario
publicum die decimo nono aprilis millesimo quingentesimo nonagesimo
sexto, prout de dicta donatione plene constat publico instrumento recepto
penes dictum Marchum Rull notario die tertia mensis decembris millesi
mo sexcentesimo.
Et ideo....
Actum Palamosii die XVIII marti MDC secundo
X
1599, 13 novembre. Reformes al retaule de la capella del Roser fetes
pel mestre Rafael Oliu de Blanes. AHG NP, núm 159.

En nom de nostre senyor Déu sia amen. De y sobre lo preu fet e o fi
del retaula de Nostra Senyora del Roser de la isglésia de la present vila de
Palamós del bisbat de Gerona, és ja comensat y assentat a dita capella
fahedor per mestre Raphel Oliu fuster de la vila de Blanes de dit bisbat,
per ço, entre dits Rafel Oliu, de una part, y lo venerable mossèn Garau
Mauri, prevere deservint en la isglésia, mossèn Juan Pau Llitrà, Andreu
Valentí y Francesch Metge, menor de dies, de la dita vila, lo any present
y corrent, pabordes y administradors de dita confraria, de part altra, es
estada feta y apunctada la capitulació deval scrita y següent.
E primerament, lo dit mestre Rafel Oliu convé y en bona fe promet a
dits pebordres, que de ací y per la festa de Pasqua de nostre senyor de
Resurectió prop vinent, a sos propis gastos, treballs, mans y despesa, tant
de fusta com altrament, acabarà ab degut effecte y compliment, assentarà
quatre columnes ab sos padrestrals en dit retaula, ab tres carilons(*) blanchs y la cornissa sobre les columnes, passant la andana de cap de dit
retaula, y sobre dita cornissa farà la frisie, axi y de la manera conforme la
traça que de present ja mostrada, que és del retaula de consemblant altar
del Roser de la vila de Castelló y acursarà les quatre columnes que ja vui
són en dit retaula, axí y conforme la obra requerirà, y allargarà les polse
res de dit retuala conforme serà mester, les quals coses, totes y sengles,
haje de fer y assentar, y aportarà a sos propis gastos y messions, e essent
assentat y no estant comforme dita traça y dita hobra requerirà se puga fer
judicar y haja, ell dit Rafel Oliu, de pagar los gastos y donar compliment
a dita obra a coneguda de les tals perçones a ço judicades, les quals coses
promet attendre y complir y si cas serà que ell dexàs de fer dita hobra y
no complis dins dit temps de fer aquella, dits hobres lo puguen fer fer a
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gastos de ell, dit Oliu, les quals coses promet atendre y complir sots pena
de fer procura de ters apres empero requesta de deu dies, ab salari de
procurador de sinch sous per quescun dia, ultra les quals coses voles ser
tingut y obligat, a tots y sengles despesses de les quals vol ell o son
procurador esser scritura de sa simple paraula e per major seguretat de
dites coses ne done e anomena en fermador al honorable Juan Guinau,
mercader de la present vila de Palamós, lo qual aci present accepte lo
carrech de la fermansa e vol esset tengut y obligat en tot ço y quant lo dit
principal s.es obligat, e per attendre y complir les dites coses ne obligan
llurs bens ab renunciations necessàries y altrament que sie convingut pri
mer lo principal que la fermança y ab jurament. Per los quals mans, tre
balls y despeses de dit preu fet convienen y en bona fe prometen donar y
pagar a dit Rafel Oliu quoranta lliures barceloneses, pagadores desta
manera, ço és, ara de present tretze lliures sis sous y vuit dines, de aci a
la festa de Nadal altre consemblant quantitat, y la restant terça part y
compliment de dit deute, de aci que sia fet, posat y assentat y rebut dit
retaula, les quals coses prometen attendre y complir sots obligació dels
bens de dita confraria.
ítem, lo dit Rafael Oliu confesa haver rebut de dits pabordes les dites
tretze lliures sis sous y vuit dines per la primera paga de dit preu fet.
XI
1615, 26 maig. Concòrdia entre els pabordes de la confraria de Nos
tra Senyora del Roser i els fusters de Blanes, Rafael i Josep Oliu, p e ra la
construcció del nou retaule del Roser. AHG NP, núm 210.

En nom de Nostre Senyor, etc. Per rahó del preufet de la fàbrica del
fontrataule nou de la capella de Nostra Senyora del Roser de la Isglésia
Parrochial de la vila de Palamós, bisbat de Gerona, fahedor per Rafel
Oliu y Joseph, son fill, fusters de la vila de Blanes, de dit bisbat de Gero
na. Per y entre lo venerable Antoni Vinyals, prevere, lo magnífic Pere
Pau de Ribes y de Terrades, donzell en la dita vila de Palamós domiciliat,
Pere Antoni Badia y Gaspar Baulida de dita vila de Palamós, lo any pre
sent y corrent pobordres y administradors de la confraria de dita Nostra
Senyora del Roser, de una part, y los dits pare y fill Olius, de part altre, és
estada feta la capitulació y concordia següent.
E primerament, los dits pare y fill Olius convenen y en bona fe pro
meten als dits pobordres y als successors llurs en dit offici que, del dia
present a fins lo derrer diumenge del mes de maig de l.any pròxim vinent
de mil siscents y setze, hauran fet lo dit retaule axí y de la matexa manera
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que ab la trassa està pintat, exeeptat la talla de les polseres que les han de
fer de millor mostra que les que són ab dita trassa y, a les dos pasteres
dels costats hagen de fer, ço és, a la una la imatge y figura de St. Roch, de
bulto, y a la altre semblant imatge de St. Sebastià, de tres palms de alçada
cada una y que dins dit temps lo hauran aportat y posat en la present vila
y en dita capella de Nostra Senyora del Roser, a llurs propis gastos y
despeses, lo qual, posat pugen, dits pobordres, dins dos mesos, del dia
serà posat en avant comptadors, fer judicar y regonèxer aquell si starà
conforme la trasa y lo art requer y que lo que no estarà bé, tornaran fer a
llurs gastos y despeses, conforme serà judicat, y los dits pobordres hagen
de fer venir lo judicador, a gastos de dita confraria, y si acas y haurà
alguna cosa que no estiga bé, en tal cas, tinguen dits obrers obligació de
pagar lo gasto del tal judicador y, no havent.hi cosa malfeta, no tingan de
pagar dits obrers cosa alguna, y si acas lo dia de la última paga, que serà
lo mes de maig del any mil siscents y dezet, se trobaran en dit retaule
algunes pesses tortes y gastades per llur culpa, per no esser la fusta secha
y ser dolenta, que alló hagen y tingan obligació, los dits pare y fill Olius,
a tornar.ho fer a llurs gastos.
Per lo qual preufet, mans y gastos de dit retaule, los dits pobordres
convenen y en bona fe prometen als dits pare y fill Olius, donarlos y
pagarlos cent y deu lliures, de una part, y de altre part, donar.los tot retau
le que avuy està en dita capella, exeeptat lo imatge de Nostra Senyora del
Roser, lo qual retaule se.n portaran quan hauran assentat lo altre y no
abans. La quala mitat de cent y deu lliures, los dits pobordres prometen
donar a dits pare y fill Olius, de esta manera, ço és, dotze lliures a volrontats de ells, dits Olius, y trenta vuyt, a compliment de sinquanta lliures, lo
dia hauran posat lo dit retaule, y les restants sexanta lliures, a compli
ment de dites cent y deu lliures, de fi y per tot lo mes de maig del any mil
siscents y dezet, los quals diners hagen de venir a cerchar, los dits Olius,
ho donar.los per llur compte, en la present vila de Palamós y no en altre
part. E açó prometen la una part al altre, en dits noms, attendre y complir,
etc. sots pena y scriptura de terç, després requesta de deu dies, salari de
procurador, deu sous per dia, ab restitució de tots danys, missions, despe
ses y interessos que quiscuna de les parts contra 1.altre ne patirà, sobre de
les quals, la part que aquelles patirà, volen ne sie creguda de sa plana y
simple paraula, sens altre gènero de primas demanat. E perçó, los dits
pare y fill Olius donen y nomenan en fermances lo honorable senyor
Guinau, major de dies, mercader y Jaume Vidal carnicer de dita vila de
Palamós, los quals, per prechs y amor de dits principals se intituexan en
fermances y principals, tinguts y obligats en tot ço y quant dits llurs
principals són tinguts y obligats, tant ab ells, etc. en la vida, etc. E Perçó
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ne obligan, ço és, los dits pobordres, los bens de dita confraria del Roser
y, los dits Olius y llurs fermances, los bens propis de quiscú d.ells, mo
bles, etc. Renunciant, quiscuna de les parts, lo benefici de noves consti
tucions, de dividir, etc. y la epístola del diví Adrià, etc. parlant de dos ho
molts obligats, etc. y les dites fermances renuncien a la lley que primer
sie convingut lo principal que les fermances y dots ensemps per llur res
pectives parts, renunciant a tots altres lleys y drets en açó obviants y no
res menys a llur for propi ab submissió de qualsevol altre y ab jurament.
ítem lo dit Rafel Oliu fa y ferma àpocha, als dits pobordres, de dotze
lliures barceloneses, les quals confessa haver hagudes y rebudes d.esta
manera, ço és, que aquelles gira y consigna a pagar al dit mossèn Joan
Guinau, del qual cobraran alberà de rebuda y axí renunciant a la excepció
de dita pecunia, no comtada, no haguda, ni rebuda y a tot dot, etc. ne
ferma la present àpocha ab pacte de nuncha més demanar aquella.
Testes firmarunt dictorum Vinyals, Ribes, Badia, Raphaelis Oliu et
Guinau, sunt honorabiles Antonius Agusti baiulus et Jazintus Planes students Palamosii.
Testes firmarunt dicti Vidal qui firma dicto die penes Antonius Caner
notarius infrascriptus in dicta villa Palamosii, sunt venerabiles Antonius
Mascort presbiter et beneficiatus dicte ecclesie et dicti Jazintus Planes.
Actum Palamosii die XXVI may MDCXV.
XII
1620, 2 gener. Concòrdia per al pintat del retaule de la capella del
Roser de l ’església parroquial de Palamós, entre el pintor Jaume Galí i
els administradors. AHG NP, núm 189.

En nom de nostre Senyor Déu sia amén. Per rahó y occasió del pintar
del retaula del altar de la confraria del Roser de la Isglésia de la vila de
Palamós, del bisbat de Gerona. Perçó, per y entre mossèn Llàtzer Vert,
prevere y beneficiat; Miquel Puiades, scrivent; Francesch Alou, nego
ciant; y Angel Agustí, sastre, lo any present y corrent, obrers y pabordres
de dita confraria, de una part, y Jaume Galí, pintor habitant en la ciutat de
Barcelona, natural de la present vila, de part altre, es estada feta, apunta
da y tractada la capitulació en lo modo y forma següent.
E primerament, lo dit Jaume Galí convé y en bona fe promet a dits
obrers y pabordes, en dit nom y als succesors en dit offici, que del dia del
primer de quaresma més prop vinent a vuit mesos en avant comptadors,
pintarà y donarà pintat de bones colors y fines al oli tots los taulons y lo
demés que requerex pintura de dit retaula, ab los misteris conforme dits
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pabordes ordeneran y, axí matex, donarà daurat, tot lo demés de dit retau
le, de or fi y scofat, conforme lo art requerex y serà necessari, posant dit
Galí, a sos gastos, tot lo que serà necessari, axí de pintura com del or que
seran necessàries per a dita fàbrica, de tal manera que dits pabordes no
haian de pagar sinó lo preu conforme baix serà judicat, la qual pintura y
daurar de dit retaula la farà dins la present vila de Palamós, fent residèn
cia en ella, tant quant durarà la dita fàbrica de dit retaula y, tot dit temps,
dits pabordes li donaran casa dins la present vila, abte per a fer la dita
fàbrica y decent per a fer, ell y sa família, sa habitació, lo lloguer de la
qual casa haia de esser en disminució del preu fet se donarà per la dita
obra, y si acàs serà que durant dita fàbrica ho lo termini dalt prefigit de
fer dita obra, la magestat del Rey nostre senyor vingués en Barcelona, se
li concedex.y pòrroga termini de un any, de dit dia en avant comptador.
Totes les quals cosas, dit Galí, convé y en bona fe promet complir, tenir
y servar sots les obligacions baix scritas, y per lo preu de dita pintura,
daurar, de reatulà y tot lo demés a dita fàbrica y pintura necessari, dit Galí
convé y en bona fe promet fer y dits pobordes, per ells y sos succesors,
convenen y en bona fe prometen donar y pagar tot alló que dos personas
y officials de Gerona, ho Barcelona, hu per quiscuna part elegidor y nomenador, juramentats que sian, diran y judicaran, vista tota dita fàbrica
valdrà, dexant lo valor de dit preu, treball, mans y bestreta, tot a llur
coneguda, lo qual preu, judicador que sia dita obra y asenyalat y determi
nat per dits visures lo preu de aquell, dits pobordes, en nom de dita con
fraria, convenen y en bona fe prometen donar y pagar, encontinent judicada dita obra, per la primera paga, quinsa lliuras, y axí quiscun any
consequutivament semblants quinsa lliuras, fins sia dit Galí y los seus
plenariament satisfet en dit preu, y si en dita confraria y emoluments
d.ella y sobraran quiscun any més dinés, ultra dita quantitat, li haien de
donar lo més avant sobrarà, satisfet a les obligacions primeras està obli
gada dita confraria, privant.se expressament per pacte exprés dits pobor
dres y los succesors en dit offici, no poder fer gastos ninguns, ni obres, ni
ornaments per dit altar ni confraria, que primer no sia satisfet y pagat dit
preufet.
Et predicta omnia et singula....
Testes reverendus Raphael Sicars rector, honorabiles Anthonius Gorgoll notarius regius et Joannes Casanovas apothecarius Palamosii.
Actum Palamosii die secunda januari MDCXX.
XIII
1625, 3 Juliol. Concòrdia per a acabar el pintat i daurat del retaule
de la capella del Roser de l ’església de Palamós. AHG NP, núm 199.
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Per rahó y occasió de les coses devall scrites, per y entre Andrea Pavoni, pintor de nació milanès, residint en la vila de Palamós, bisbat de
Gerona, de una part, y Jaume Galí, també pintor, natural de la present
vila, es estada, apuntada y feta la capitulatió y concordia devall scrita, en
lo modo y forma següent.
E primerament, lo dit Jaume Galí, per quant lo dit Andrea Pavoni ha
emprés de pintar y daurar lo retaula de Nostra Senyora del Roser de la
isglésia de la present vila, ab la forma y manera de la capitulació per ell,
ab lo venerable Antoni Vilallonga, prevere y beneficiat, Rafel Saguer,
Miquel Constantí y Juan Carreras, pabordres de dita confraria, feta y
apuntada y ab ella ha permés de complir y donar dit retaula, axí acabat de
pintar y daurar tot punt, per tot lo mes de setembre prop vinent y vulla ell,
dit Andrea Pavoni, complir a ça obligatió, perçó, lo dit Jaume Galí convé
y en bona fe promet, de son grat y certa sciencia a dit Andrea Pavoni,
present y als seus, que de ací y per tot lo dit mes de setembre prop vinent,
donarà dit retaula, quant al que toca a la hobra y fàbrica de daurar y aquell
a sos propis gastos, mans y treballs y vestreta de or, daurarà y brunyrà
totes les pesses que, per dit retaula, conforme l.art de aquell requerex, en
haver.se de daurar y ell, dit Andrea Pavoni, ab dita capitulació tenrà obli
gació, exceptat empero los plans de los pilastres, lo padestral de bax y lo
peu y cornissa de dit retaula y pastera, com las ditas cosas haja ja fetas en
dita fàbrica, dit Andrea Pavoni. Per les quals coses, mans y treballs y
bestreta de or, per dit Galí fahedora, ell dit Andrea Pavoni convé y en
bona fe promet donar y pagar a dit Jaume Galí, cent lliures moneda bar
celonesa a ell donadores y pagadores, feta que per ell sia dita ferma y
aquella vista y rebuda y aquelles li donaran y pagaran dits pabordres del
preufet que li hauran de pagar dits pabordres per cessió y consignatió que
de present liura.
ítem es pactat que sempre y quant que dit Jaume Galí no complis en
fer dita feina, dins dit termini, en tal cas, ell dit Andrea Pavoni puga y li
sia lícit sercar qualsevol altre persona per a complir ditas cosas per dit
Galí, y si més costarà del preufet ho haurà de pagar dit Galí.
ítem, lo dit Jaume Galí, per a donar forma que en puga complir al per
ell promés, ab lo present acte y lo honorable mossèn Francesch Vergonyos, droguer de Gerona li ha feta offerta de fer.li donar y lliurar lo or que
serà necessari per dita fàbrica, per ço, ara de present y en virtut del pre
sent capítol, en satisfacció de dites coses, cedex, transporte y lliura al dit
mossèn Francesch Vergonyos, de avant sort y als seus, setanta lliures
moneda barcelonesa, de aquellas cent lliures que dits pabordres li han de
donar a ell per dit preufet de dita feina, axí que, en virtut de la present
cesió donen y paguen aquellas a dit Francesch Vergonyos conforme abans
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hauran de satisfer a ell, la qual cesió fa ab totes instàncies en açó necessarias y ab jurament.
E en açó presents los dits Vilallonga, Seguer y Carreras, pabordres
predits, tant en nom de obres com encara en nom llurs, prometen, conve
nen y en bona fe prometen pagar dites cent lliures, feta y rebuda dita
feina, ço és, al dit Vergonyos la quantitat que se li daurà per la vestreta
del or aurà feta y al dit Jaume Galí la restant quantitat ab obligació de
llurs bens propietat dels emoluments de dita confraria y ab jurament.
Et ideo........
Testes venerabilis Franciscus Balla presbiter et Petrus Mallol negociantorum Palamosii.
Actum Palamosii die tertia juli MDCXXV
XIV
1615, 11 Setembre. Venda de l ’antic retaule del Roser i modificacio
ns per a convertir-lo en el retaule de la capella de Sant Pere. AHG NP,
núm 210.

Rafael Oliu ligni faber ville de Blanis diòcesis Gerundensis, gratis
etc. per me vendo etc. vobis Josepho Ullastres, Montserrato Steve, Joannis Pi et Bernardo Pi piscatoribus opperariis anno presenti et currenti
opperis sancti Petri ecclesie ville Palamosii dicte diòcesis Gerundensis
presentibus et inferius auct. Tot lo retaula que ara de present està en la
capella de Nostra Senyora del Roser de dita isglésia de Palamós. Lo qual
retaula tinga jo que posar a mos gastos quant se llevarà de dita capella del
Roser en la dita altre capella de St. Pere, exeeptat que si acas se haurà de
tocar a la paret, que los dits hobrers no hagen de pagar. An el qual retaule
hage y sie jo tingut y obligat, com de present me obligue, fer sinch paste
res y cada una ab sa figura de bulto, co és, St. Andreu y St. Jaume menor
a les dos pasteres baxes del costats de la figura de St. Pere, y les altres tres
dalt, a les altres tres pasteres, que seran St. Joseph, Sanct Faliu y St.
Ramon de Penyafort, les quals figures, ço és, les dos més baxes, hagen de
ser de la matexa alçada de St. Pere y les dites altres tres de la alçada que
major podran tenir.
Hanc etc. cum dictis pasteres, figures et meis laboribus facio etc. Prout
melius etc. Precio videlicet octuaginta librarum Barchinonen. quod pretium a vobis confiteor [a continuació es troben les clàusules habituals].
Promitimus vobis quod nos et successores nostri illud vobis solvemus
modo et forma sequentibus, ço és, que nosaltres y los nostres en dita obra
successors vos prometem donar y pagar quiscun any tot lo que se trobarà
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quiscun any de charitat en la caxa de dita obra de St. Pere y açó fins y a
tant que sian Íntegrament pagat y satisfet, en dita quantitat, y que fins a
tant sian Íntegrament pagat no pugan nosaltres ni dits nostres en dita obra
successors fer fer altres obres per dita obra, sinò que hage tot deservir per
pagar lo dalt dit preu. Et pro his obligant bona dicti opperis etc.
Testes honorabiles Joannes Guinau merchator et alter Joannes Guinau
scriptor eius filius ach Anthonius Vidal dealbifficator Palamosii.
Actum Palamosii die ut supra [15 setembre 1615].
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C A M PA N E S
Dades referents a la construcció i bateig de campanes:

1474

A la visita pastoral es fa referència a dues campanes grosses i una

1551, 5 novembre

Com pra d ’una campana petita, fosa per Pere Puig de Barcelona (AHP. Pergamí

petita.

1570, 27 gener

Primer lliurament de 100 lliures per 3 campanes (AMP, llibres de clavari).

1570, 22 març

Bateig de la campana de Sant Joan Baptista.

núm 92).

1570, 18 abril

Despeses per a pujar les campanes.

1570, 21 juny

Bateig de la campana major. Santa Maria, Sant Miquel i Sant Rafael.

1570, 26 juliol

Despeses per a pujar les campanes.

1571, 2-19 juny

Baixen les campanes per tornar-les a fondre.

1571, 9 juliol

Transport de les campanes a Barcelona.

1571, 29 setembre

Es tornen a col·locar les campanes.

1571, 11 octubre

Bateig de dues campanes grans (Sant Llorenç i Sant Francesc i Sant Guerau) i

1573, 12 febrer

Despeses per a fondre una campana: llenya i carbó.

1573, 4 abril

Despeses per a fondre una campana: construcció del forn.

1573, 9 maig

Despeses per a fondre una campana: 72 jornals emprats.

1573, 1 agost

Bateig de la campana de Santa Maria, Sant Pere i Sant Rafael, feta per en Felip

dues petites (Santa Maria i Sant Sebastià i Santa Bàrbara).

de Girona.
1573, 28 setembre

Despeses per a fondre una campana: 4 càrregues de bronze.

1574, 6 juliol

Bateig de la campana de Santa Maria, Sant Joan, Sant Pere i Sant Antoni.

1576, 3 agost
7 octubre

Despeses per metall de Girona per a construir les campanes de les hores i
quarts. Fetes pel mestre Bartomeu Sunyer.

1576, 23 octubre

Instal·lació de les campanes de les hores i quarts.

1577, 18 abril

Construcció de la caseta de les hores al campanar i col·locació del rellotge.

1623, 25 maig

Bateig de la campana menor (Sant Francesc, Sant Joan, Sant Silvestre i Santa

1624, 28 juliol

Bateig de la campana major (Santa Maria, Sant Pere, Sant Joan Baptista, Sant

1624, 15 agost

Bateig d ’una campana petita (Sant Francesc, Santa Maria, Sant Isidre i Sant

1625, 25 març

Bateig d ’una campana mitjana (Sant Joan, Santa Bàrbara, Santa Maria i Santa

Maria).

M iquel, Santa Anna i Sant Silvestre).

Joan Baptista).

Caterina).
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D IF E R E N T S N O M S D E LES C A P E L L E S L A T E R A L S

P r e s b it e r i:

Altar M ajor (1446-actual)
Sant Joan Degollaci (..1687-1829..)
(procedent de l’Hospital)
C a p e lle s d e l ’ e s q u e r ra :

C a p e lle s d e la d r e ta :

P r im e r a :

P r im e r a :

Clau de volta: Sant Joan Baptista
Sant Joan Baptista (..1447-1829..)
Sant Antoni abat (..1700-1749..) votiu
Sant Antoni de Pàdua (..1760-1820..)
Natzarè (..1898-1954)
Mare de Déu de Fàtim a (1954-actual)

Clau de volta: Sant Miquel
Sant Miquel (..1448-1725..)
Sant Pere (..1610-1704.. votiu) (..1729-1901..)
Mare de Déu de M ontserrat (sense altar) (.. actual)

Segona:

Segona:

Clau de volta: Sants Cosme i Damià
(vestíbul de la capella Fonda)
Sants Cosme i Dam ià (..1455 7-1820..)

Clau de volta: Santa Anna
Santa Anna (..1455-1628..) (..1723-1829..)
Santa Maria del Mar (..1632-1704..)
Nostra Senyora de la Pietat (..1687-1734..) votiu
(de l'H ospital)
Mare de Déu del Roser (.. 1901-1936)
Mare de Déu del Carme (1936-actual)

C a p e lla F o n d a :

Sant Crist (1770-actual)

T e rc e ra :

T e rc e ra :

Clau de volta: no en té
(tenia un orgue dalt, 1788-1936)
Santa Elena (..1455-1478..)
Santa Creu (..1508-1545..)
Sant Sebastià (..1532-1582..) votiu
Nostra Senyora del Roser (..1594-1820..) votiu
Sant Salvador (..1551-1628..)
Sant Domènech, Domènec (?) (..1551-1820..)
Sants Cosme i Damià (..1901-actual)

Clau de volta: Sant Antoni abat
Sant Bernardí (..1455-1478..)
Sant Antoni de Pàdua (..1508-174-9..)
Sant Antoni abat (..1632-1901..)
Sant Isidre (..1680-1820..) votiu
Sant Crist ? (..1700-1820..)
Puríssima (,.1866-actual)

Q u a rta :

Q u a rta :

Clau de volta: Santa Elizabet
Santa Elizabet (..1529-1820..)
Nostra Senyora de Gràcia (1835-1901..)
Sant Josep (?-actual)

Clau de volta: Sant Jaume
Sant Jaume (..1529-1641..)
Santa Caterina (..1581-1641..) votiu
Assumpció de la Mare de Déu (..1700-1820..)
Sant Antoni de Pàdua (..1901..)
Mare de Déu dels Dolors (1979-actual)

B a p tis t e r i:

Clau de volta: Sant Telm
Sant Crist o Santa Creu (..1539-1687..)
(sepulcre de la mare de Déu, ..1545..)
Sant Erasme (..1557-1687..)
Sant Elm (..1573-1901..)
S o ta c o r:
Clau de volta: Sant Lluc (..1539 ?..)
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EL RETAULE RENAIXENTISTA DE
SANTA CRISTINA D'ARO
PER

LLUÍS ESTEVA i CRUANAS
JORDI BAUTISTA i PARRA

Referits al retaule de Santa Cristina d'Aro, hem trobat els dos docu
ments dels quals parlarem i que transcrivim íntegres a l'apèndix. Altra
ment, mossèn Pere Hugas, rector de Santa Cristina, ens ha facilitat la
fotografia reproduïda a la figura núm 1 i ens ha permès l’estudi de les
pintures que es guarden curosament a la parroquial; també ens ha facilitat
l’informe que Ramon Gudiol va entregar-li quan l'any 1978 va restaurar les
pintures esmentades(1).
El primer document és del 4-IV-1586, quan ja el desig majoritari dels
cristinencs era tenir un retaule nou. Antoni Roquer "obrer y regint lo siri
y llantia del iovent de damunt fundat en 1.església parroquial de madona
Sta Christina de Arou" i d'altres que en el document són esmentats,
reconegueren que era necessari "fer un retaule en lo altar maior de madona
Sta Christina" i, com que era cosa "tant pia, sancta i bona" acordaren les
condicions per a fer-lo.

(1) L es taules acaben de ser col·locades — ju n y del 1993— a la paret de llevant de la nau
ro m àn ica m eridional, on hi ha la porta d 'entrada a la sagristia. A bans havien estat a la paret
im m ediata, la de m ig d ia de l'esm entada nau rom ànica. El 1978 m ossèn P ere H ugas les va fer
restau rar p er R am o n G udiol i llavors foren col·locades a la paret nord, interior, de la sagristia,
d'on, nov am en t tractades, ara per P ere R ovira, han passat al seu em plaçam ent actual.
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En el document es parla del "iovent de damunt" i del "iovent de davall",
referint-se, sens dubte, al jovent de les cases plaçades més amunt i més
avall, respectivament, de l'església, dels quals en derivarien anys després
els actuals nuclis de l'església o del Padró i de la Teulera.
No fou gens fàcil. Ja havien tingut força reunions, especialment un
diumenge dins de l'església, després de l'ofici, amb agrupació de la majoria
del poble. Hi era present Bernat Roquer, com a jurat, i foren elegits els
síndics de l'administració del retaule. Tots plegats varen estudiar la manera
de reunir la quantitat necessària per a tirar endavant el projecte d'una obra
—i repeteix— "tant sancta y bona"(2).
EL CONTRACTE DEL RETAULE
Le troballa del segon document —el contracte per a fer el retaule— és
la causa d'aquest escrit: Jaume Agostí, pagès, i Damià, teixidor de lli,
obrers de la parròquia de Santa Cristina d'Aro, i Narcís Provençal, pagès,
procurador dels fadrins del jovent de damunt i també dels estrangers de
l'esmentat veïnat de damunt, "obrers que eren dels siris de la parroquial
d'Aro", d'una part, i Joan Pujades<3), fuster de la vila de Riudellots de la
Selva, de l'altra, el 4 de maig del 1586 signaren el contracte per a fer
l'esmentat retaule, amb les següents condicions:
El retaule havia de tenir el peu de pedra de Girona "ab dos portals y ab
sos pilastres y basas capitells", conforme al retaule de l'altar major de
Riudarenes(4), excepte el sagrari que hauria de ser "de fusta y no de pedra
com aquell".
La primera "bancalada" havia d'estar sobre la pedra, també com el de
Riudarenes i "la trassa que ell nos a mostrada".
El sagrari seria davant l'altar com el que havia fet el mateix Pujades per
al de Sarrià. Aquest sagrari havia de tenir 3 figures de mig relleu: una
(2) A rxiu H istòric de G irona. N otari A ntoni A ndreu, V all d'A ro, 1586, núm 90, sense
p ag in ar.
(3) Segons ens com unica am ablem ent D ora Santam aría, Joan Pujades, am b tota seguretat,
era fill de B ernat P ujades, citat per Josep C lara a "E studis del B aix E m pordà", núm 2 (1983),
p 129.
(4) En el contracte signat per Joan P ujades per a la realització del retaule m ajor de l'església
parroquial de Sils, s'esm enta tam bé com a m odel el de Sant M artí de l'església de R iudarenes.
"B en segur que aquest retaule de R iudarenes l'hauria realitzat el m ateix Pujades, i es destrui el
dia tres de m aig de 1640, am b l'incendi de l'església a l'inici de la G uerra dels Segadors" (D O R A
S A N T A M A R ÍA i C O L O M E R , Notícia documental d'un retaule del s. XVII, "Q uaderns de Sils",
núm 5, 1990. N o tícia que tornem a trobar en el Diccionari d'Història de Catalunya, Ed 62, 1992,
paraula Riudarenes, fets de i tam bé a JO A N B U S Q U E T S i A N T O N I S IM O N , Girona al segle
XVII, "Q uaderns d'histò ria de G irona", 1993, p 6, bé que els darrers atribueixen els fets al dia
30.
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resurrecció, un Sant Joan i un Sant Jaume. Al "cap damunt" i "per donar
fi a dit sachrari" hi hauria una imatge d'un pam —o més— d'alçària.
La resta seria com l'esmentat retaule de Riudarenes, adaptat a l'espai de
l'església de Santa Cristina.
Al mig del retaule hi hauria una pastera —o fornícula— amb la imatge
de Santa Cristina, de sis pams "o més" d'alçària, i dues altres fornícules —
una a cada costat— amb altres dues imatges; el contracte no especifica
quines eren. Les tres imatges serien "de bulto" (escultures), fetes amb fusta
de xiprer.
Al frontispici hi hauria un "Déu-lo-pare" de bulto.
A cada banda de "es mortiment" del retaule —o extrems de l'àtic— hi
hauria un profeta com a Riudarenes, adaptat tot a la volta de l'església
d'Aro.
Tot el retaule i l'enfustament seria d'arbre blanc o de fusta millor, ben
seca, sense corcs, bona i sencera.
Pujades hauria de fer picar la pedra i portar-la fins a la vila de Cassà de
la Selva, a costes seves.
Tot arribaria a Santa Cristina a riscs i perills de Pujades, fins que el
retaule fos posat.
Els obrers de l'església de Santa Cristina —o llurs procuradors—
havien de bestreure la calç i el guix necessaris per a estabilitzar el peu.
El conjunt del retaule havia d'ésser acabat i posat pel maig de 1587 i,
abans d'un altre any, examinat per "mestres de art dignes de fe" per tal de
comprovar si el retaule havia fet moviment.
El preu del retaule fou acordat que seria de 250 lliures "de bona
moneda", pagadores així: El dia de signar el contracte, Pujades cobraria 40
lliures "comptans" i 120 lliures "ab actes de censals i debitoris". Les altres
90, en dues pagues: una de 50 lliures quan seria posat el retaule i les altres
40, un any més tard, probablement després d'haver comprovat que no havia
fet moviment.
Segueixen les clàusules finals, els testimonis... que poden llegir-se a
l'apèndix.
C O M E N T A R IS A L C O N T R A C T E

Com s'ha vist, Joan Pujades era "fuster" ^Podia un fuster fer un retaule?
En el contracte es concreten les parts que no havien de ser de fusta: el
peu de l'altar seria de pedra de Girona i els cristinencs havien de "bestreure
la cals i guix" per assentar-lo. Altrament, Pujades feria "picar la pedra" i
portar-la fins a la vila de Cassà de la Selva, tot a "sos costs y despeses".
Tota la resta del retaule contractat seria de fusta; per tant, l'havia d'obrar
el fuster Pujades.
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Cal rescordar ací que dintre del gremi dels fusters hi eren inclosos els
escultors. No fou fins el 18-VIII-1679 que els escultors sol·licitaren el
privilegi de crear la confraria dels Sants Màrtirs escultors, separada del
gremi dels fusters, sol·licitud que els fou aprovada poc després. Precisa
ment fou l'escultor guixolenc Domènec Rovira el Major un dels que més
lluità per assolir la separació d'ambdós gremis(5).
Queda clar, doncs, que el nostre Joan Pujades pertanyia al gremi dels
fusters, dintre del qual hi eren inclosos els escultors. En efecte, ultra ésser
fuster, també el trobarem esmentat com a entallador (1599) i escultor
(1615).
D'on era natural? Pels documents al nostre abast el sabem de Girona
(1599), natural de Riudellots de la Selva (1602) i de Girona (1610, 1612,
1612 i 1615). Per tant, sospitem que era natural de Riudellots, però des del
1610, establert a Girona.
Entenem que a Santa Cristina va fer tot l'enfustat del retaule i,
probablement, les escultures que en formaven part.
O B R E S F ET ES P E R JO A N P U JA D E S (...1586-1628...)

Fins avui coneixem les següents obres fetes per Pujades:
Abans del 1586, el sagrari de l'altar de Sarrià(6).
1586. Contracte per a fer el retaule de Santa Cristina d'Aro; és el que
estem comentant.
1587, maig. Donem per segur que la part de fuster del retaule de Santa
Cristina fou acabada, perquè el dia de signar el contracte, Pujades
"comfessa haver agudes y de constans [...] coranta lliuras [...] y ditas
coranta lliuras són per la primera paga de dit retaula". També "comfessa
dit mestre Pujadas tenir per rebudas cent y desanou lliuras y un sou [....]
ab actas de censals y debitoris".
1599, 9 novembre. "Signà un contracte [per a fer un retaule] amb els
obrers de la confraria del Roser de Montcal. L'any 1605 el pintor Joan
Sanches Galindo en contractà el daurat i pintat. Pujades és nomenat fuster
i entallador de Girona"(7).
1600,24 agost. Àpoca de pagament del retaule de Santa Cristina d'Aro.
Pujades és nomenat fuster(8).
(5) L LU ÍS E ST E V A , El retaule de l'escultor guixolenc Domènec Rovira "el M ajor" (16571678), "E studis del B aix E m pordà", XI, 1992, p 182.
(6) H o diu en el contracte del 1586: "se ha de fer un sachrari davant lo altar com form a lo del
altar de Sarrià que a fet lo dit m estra".
(7) N o tícia — creiem inèdita— facilitada per D ora S antam aria.
(8) C om la no ta anterior.
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1602, 23 abril. "Joan Pujades, fuster natural de Riudellots de la Selva,
signà una concòrdia amb un fuster d'Aiguaviva per a la realització del
retaule major del monestir d'Amer"(9).
1602. Joan Pujades féu el retaule del Roser de l'església parroquial de
Santa Pau(l0) i el 1611 Sanches Galindo va signar contracte pel treball de
pintar-lo(11).
1606. Igual que a Santa Pau, va passar a Santa Maria de Ridaura: Joan
Pujades va fer el retaule i "uns anys més tard, després del manament fet pel
bisbe Francisco de Arévalo Suazo durant la visita pastoral practicada en
1610, va ser pintat pel gironí Rafael Andreu"(12).
1610,25 febrer. Contractà un retaule de Nostra Senyora de la Pietat per
a una capella de Vilobí; és citat com a fuster de Girona(13).
1612, 1 març. Pujades, fuster de Girona, contractà el retaule major per
a l'església parroquial de Sils(14).
1612, 23 juny. "Pujades, fuster de Girona, contractà la realització del
retaule major de Sant Gregori"(15).
1615, 1juliol. Joan Pujades, fuster i escultor de Girona, contractà amb
els hereus de Bernat Roca, fuster difunt, l'acabament dels retaules majors
de Sant Andreu Salou i el de Castellà*16).
1628. Joan Pujades i el seu fill Josep, contractaren per construir el
retaule de Sant Jaume i Sant Isidre de l'església parroquial de Sant Iscle de
Colltort que es començà a bastir l'any esmentat. Tindria 14 ó 15 pams
d'alçària i 10 d'ample i costaria 20 lliures barcelonines i "promet fer dos
figures de bulto"(17).

(9) S A N T A M A R ÍA , cit. supra, núm 7.
(10) JO S E P M U R L A i G IR A L T , Dades relacionades amb quatre retaules destinats a
esglésies de la vall d'Hostoles, "A nnals. P atronat d'E studis H istòrics d'O lot i co m arca”, 19901991, p 227, no ta 9.
(11) M U R L À , com la nota anterior.
(12) C A R M E SA L A i G IR A L T , L'art religiós a la comarca de la Garrotxa, esm entat per
M U R LÀ , cit. supra, núm 10, p 228, nota 12.
(13) D O R A S A N T A M A R ÍA i C O L O M E R , Retaule per ala capella del M as Aïrà (Mas Oliver
de Vilobí d'Onyar), "T osquija", agost 1987, pp 23 i 24.
(14) S A N T A M A R ÍA , cit. supra, núm s 4 i 7.
(15) S A N T A M A R ÍA , cit. supra, núm 7.
(16) S A N T A M A R ÍA , cit. supra, núm 7.
(17) M U R L A , cit. supra, núm 10, pp 227, 228 i 235. A cabem de trobar la notícia següent:
1-V II-1625. "L licència a Sant Iscle de C olltort, de posar un bací per pagar el retaule de Sant
Jaum e". JM a M A R Q U È S , M D G , L letres, U -231-6,f 81. Si les dues dates — 1625 i 1628— són
correctes, els de C o lltort eren previsors perquè varen com ençar a recollir diners tres anys abans
d'encarregar el retaule.
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Fig 1. R etaule de l'altar m ajor de la parroquial de Santa C ristina d'A ro; fo tografia obtinguda
per S oler i B atlle en data desconeguda. A ctualm ent la m ajor part de les pintures són exposades
a la m ateixa església. T am bé es conserven tres pilastres que pertangueren al peu del retaule.
L 'estru ctu ra del retaule i les escultures — dins del corrent renaixentista o classicista— eren obra
de Joan P ujades (1586-1587); les pintures — d'estil renaixentista tardà o m inierista— ho són
pro bablem ent de Joan Sanches G alindo, que les realitzà — segons sem bla— en data propera al
1612.
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F ig 2. E sbós del retau le m ajor de S anta C ristina d'A ro, en el qual s'hi veneraven: Santa
C ristina (núm 7, "de bulto"; núm s 6, 8, 11, 12, 14-18 i 21, pintures. T otal 11); Santa M agdalena
(núm s 10 i 13); Santa E ulàlia (núm 20), i S anta A gnès (núm 22). D esconeixem quines eren les
im atges que o cupaven els llocs num s 1-4 (pintures); 5 i 9 ("de bulto") i 19 i 23 (en alt relleu).
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EL P IN T O R JO A N S A N C H E S '18' G A L IN D O

El contracte a què ens hem referit, no parla en
absolut de pintar el retaule de Santa Cristina.
Això era cosa d'un altre artesà —un mestre
pintor/daurador— que havia de signar un altre
contracte. Fins avui, però, no sabem pas que
aquest altre contracte hagi estat trobat.
Els darrers dies, per sort, dos bons amics,
Dora Santamaria i Josep Clara, ens han donat una
mateixa referència: la primera ens diu que la té
inclosa a la seva tesina; el segon ens facilita una
galerada d'un treball que sortirà en el proper
volum de l'Institut d'Estudis Gironins, on s'hi pot
llegir: "Finalment tenim constància que, el 4 de
desembre de 1612, [Joan Sanches Galindo] no
menà procurador al sagristà de l'església parro
quial de Santa Cristina d'Aro, perquè cobrés dels
síndics i obrers de la mateixa església 30 lliures
a bon compte de les 55 que li'n devien per la
primera paga de pintar el retaule major"(19).
Aparentment la cosa és clara: Sanches Galin
do va pintar les peces del retaule de Santa Cris
tina d'Aro, que es conserven a la seva parroquial.
Sembla avalar-ho el fet que els dos artesans —
Fig 3. F ust de pilasPujades
i Sanches— ja havien treballat junts
tre, am b la seva secció
d 'e n ta u la m e n t. E s un
almenys en altres dos retaules: el de la confraria
dels tres que es co n ser
del Roser de Montcal (1599) i el del Roser de
ven. Fet am b pedra num l'església de Santa Pau (1602) i, potser també, en
m ulítica de G irona —
el d'Amer.
tal com era acordat en el
contracte— havia p er
Hem vist, però, que a Montcal el contracte
tangut al peu del retaule
amb el fuster fou signat el 1599 i el del pintor, el
m ajo r de l'esg lésia de
1605. Entre l'un i l'altre havien passat 6 anys.
S a n ta C r is tin a d 'A ro
A Santa Pau foren signats el 1602 i el 1611,
(1 5 8 6 -1 5 8 7 ).
respectivament. Havien passat 9 anys.
Coneixem també els altres casos següents:
A Santa Eugènia de Vila-romà, Joan Forner —el 1573— va signar un
(18) Josep C lara, a l'article esm entat a la nota 3, va escriure S anxes (p 125) i ara, S ànchez;
nosaltres conservem el Sanches del nostre docum ent original, cognom que tam bé ha usat M urlà,
cit. supra, núm 10.
(19) A H G , N otarials. Joan R iurans, G irona 3, núm 506, any 1612.
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contracte per a fabricar el "retaula de l'altar major de l'església de Santa
Eugènia de Vilaromà del comtat de Palamós". Forner havia de fabricar la
part de fusta, però quan es parla de pintar Sant Pere i Sant Pau, concreta
que les "pintures han de fer pintar los dits síndics a despeses de dita
universitat, que lo dit mestre Forner no és obligat". El 1578, això és, cinc
anys després, els de Vila-romà varen signar un altre contracte amb Joan
Mates, pintor de Girona, per a pintar el mateix retaule'201.
El 1583, Joan Bosc, fuster domiciliat a Olot, va signar un contracte per
a la realització de l'enfustament del retaule de la capella del Roser de Sant
Feliu de Pallarols; el retaule va ser pintat a partir de 1587 —això és, 4 anys
després— per Joan Sanches Galindo, pintor resident a Barcelona120.
Igual trobem a Rupià: Francesc Santacruz, escultor i fuster, el 1679 va
signar un contracte per a fer el retaule major de l'església de Sant Vicenç
de Rupià, i el 1688 —això és, 9 anys després— els dauradors Salvador i
Bernat Colobrant en varen signar un altre per a pintar, dorar i estofar el
mateix retaule(22).
A Santa Cristina d'Aro el contracte amb Pujades és del 1586 i el
document que estem comentant, del 1612. Del treball de fusta al de pintura
haurien passat 26 anys o més, perquè si el 1612 Sanches Galindo intentava
cobrar una part de la "primera paga" no sabem quan foren acabades o
entregades les pintures.
Per tant, provisionalment acceptem que Sanches Galindo fou l'autor de
les pintures que ben aviat comentarem; però fem constar que no donem per
segura aquesta apreciació nostra actual. Confiem que, a no tardar massa,
algun investigador trobarà el contracte corresponent que permetrà saber
del cert l'autor i la data de les pintures de Santa Cristina d'Aro. Queden
encara molts llibres notarials per a buidar i pensem concretament en els de
la Vall d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Palamós...
FOTOGRAFIA I ELEMENTS DEL RETAULE
A l'inici d'aquest treball hem parlat d'un retaule, d'una fotografia antiga,
d'unes pintures i ara hi afegim algunes pressumptes restes del mateix
retaule.
Ara bé, el contracte signat per Joan Pujades —ja estudiat—, la

(20) P E R E T R IJU E Q U E , R etaules del segle X V I a Palam ós, V ila-rom à i Vall-llobrega,
"E studis del B aix E m pordà", IX, 1990, pp 121 i 131-132.
(21) M U R L À , cit. supra, núm 10, pp 232 i 233-234.
(22) JO S E P M a M A D U R E L L M A R IM O N , El p resb ítero Vicente M assanet..., "A nales del
I de E G erundenses", IX, 1954, pp 29 i 36.
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fotografia antiga, les taules pintades i les restes materials, formaren part
d'un mateix conjunt?
La relació entre els tres darrers elements és òbvia, ja que tant les
pintures com les restes materials són identificables a la fotografia. Altra
ment en el contracte hi ha dos punts de relació que són prou clars: la datació
i la referència a alguns elements que es poden identificar a la fotografia i
a les restes conservades.
Datació. Els elements arquitectònics i ornamentals utilitzats en el
retaule de la fotografia i la seva disposició estructural el situen en el
Renaixement; per tant, datable als voltants del 1586, quan Joan Pujades
signà el contracte. Per altra part, sembla que les pintures foren realitzades
en una data semblant o un xic posterior: finals del XVI-principis del XVII.
Identificació, a la fotografia i a les restes conservades, d'alguns
elements descrits en el contracte: existència de pilastres i portes en el
basament; utilització, en el darrer, de pedra de Girona; disposició de les
fornícules i de les imatges "de bulto" en el retaule.
Considerant que els elements esmentats fins ací són parts d'un mateix
tot, passem a analitzar l'estructura, l'escultura, la pintura i l'ornamentació
del conjunt.
ESTRU C TU R A D EL RETA U LE

Obviarem l'escassa informació que ens aporta el contracte, comentat
anteriorment.
Creiem important remarcar que, en el document, es diu més d'una
vegada que Joan Pujades havia de seguir com a model el retaule de
l'església de Riudarenes(23)tot i que el citat model havia de ser adaptat a les
possibilitats d'espaiositat de l'església de Santa Cristina d'Aro.
El retaule constava de quatre nivells: basament, dos pisos o "bancalades" i àtic.
El basament s'estructurava mitjançant pilastres que sostenien els eixos
verticals del retaule i definien la seva distribució horitzontal en cinc
carrers. Les dues portes esmentades en el contracte s'obrien en els carrers
exteriors, sota d'arcs rebaixats, tal com es veu a la fotografia, puix malgrat
que les portes són tapiades, els arcs es veuen bé(24). Els únics elements de

(23) V egeu la nota 4.
(24) L a p resèn cia de portes al peu dels retaules era un detall freqüent, sobretot quan entre
el retaule i l'absis q uedava un espai que, sovint, era usat com a sagristia. U n exem ple conservat,
proper, el tenim en el retaule de l'altar m ajor de l'església parroquial de Santa M aria de P alam ós
(1580). (T R IJU E Q U E , cit. supra, núm 20, pp 124 i 135-138).
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l'estructura global que encara es conserven eren del basamentí25). Gràcies
a la fotografia i a la informació que dóna el contracte, sabem que són els
fusts de tres pilastres amb les seves respectives seccions d'entaulament que
es veuen a la fig 3. Totes les peces són de pedra nummulítica de Girona,
tal com consta en el contracte. Els fusts tenen la cara principal acanalada
i encaixen bé amb l'entaulament; això vol dir que no hi havia capitells(26).
De les tres seccions d'entaulament, una té l'inici de dos arcs rebaixats, un
a cada banda, mentre que les altres dues no en tenen cap. Això sembla una
contradicció i ens fa dubtar de l'existència d'arcs rebaixats també en els dos
carrers colaterals al carrer central. Per aquest motiu, davant del dubte, hem
decidit no incloure'ls a la fig 2.
El primer pis era el més elegant del conjunt. Comptava amb columnes
d'ordre compost sobre pedestals amb entaulament avançat en els carrers
central i exteriors, que els donava un cert èmfasi estructural. En els
mateixos carrers s'obrien tres pasteres o fornícules apetxinades: la central
era major que les laterals. Aquest pis, a més, era subdividit en dos registres
separats per una cornisa: un inferior a l'alçada dels pedestals a modus de
predel.la i un superior a l'alçada de les columnes.
El segon pis, d'ordre corinti, també presentava columnes, però de
proporcions més reduïdes i sense pedestals. Sens dubte la seva alçària
vingué condicionada pel límit arquitectònic que suposava la volta de
l'església (a la fotografia es veu que l'entaulament d'aquest pis és escapçat
en els extrems).
A l'àtic es mantingué únicament el carrer central, bé que les columnes
foren substituïdes per pilastres, com en el basament, però més petites. Les
volutes —a banda i banda—, ultra la seva funció ornamental, suavitzaven
la transició entre dues estructures de diferent amplada(27).
ESC U LT U R A

Era poc important, almenys en comparació al conjunt de pintures. Com
ja hem vist al contracte, el conjunt escultòric era integrat per tres imatges
de "bulto" a la "bancalada" principal, dintre de les seves respectives
fornícules (núms 5,7 i 9 de la fig 2): la del centre havia de ser Santa Cristina

(25) A l'església parroquial de S anta C ristina d'A ro es conserven altres fragm ents de retaule,
fets en fusta, però no podem assegurar la seva pertinença al nostre retaule.
(26) A quest detall suposa una petita transgressió del contracte, segons el qual el basam ent
havia de tenir "sos pilastres y basas capitells".
(27) T enim dubtes si aquests elem ents corresponen al projecte original del retaule o si foren
una fórm ula o solució intro duïda posteriom ent pel pintor per tal d 'integrar les dues pintures que
flanquegen la central.
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de "sis palms o més de alt"; les altres dues —no identificades—, de "sinch
palms o més de alt". A la fotografia és difícil distingir si es tracta de les
imatges laterals esmentades en el contracte.
Les dues figures dels extrems de l'àtic (núms 19 i 23), en alt relleu dins
de dos semicercles, havien de ser els dos profetes esmentats en el contracte.
Portaven una cartel.la amb el seu nom, pel que es pot deduir de la figura
de l'extrem dret<28). Eren figures de mig cos, sens dubte per manca d'espai,
"adaptat tot a la volta de l'església d'Aro", segons el contracte.
A la fotografia no es veu la imatge de "Déu-lo-para" que havia de ser
al capdamunt del retaule. Com que, per manca d'espai, no sembla que
tingués cabuda entre l'acabament del retaule i la volta de l'església, és
possible que aquesta escultura no fos realitzada.
L ES PIN T U R E S

A diferència dels elements estructurals i del conjunt escultòric del
retaule, desapareguts en la seva majoria, de les setze taules originals se'n
conserven dotze, això és, la seva major part: tenen diferents formes i
tamanys, d'acord amb la seva col·locació en el retaule, i el seu estat de
conservació és satisfactori. Actualment són exposades a la mateixa
església de Santa Cristina d'Aro.
La tècnica emprada va ser l'oli sobre taula.
De les dotze taules conservades, vuit(28a) són dedicades a la vida de
Santa Cristina, sobretot a la narració dels seus martiris. Les altres quatre,
representen figures de sants.
Joan Sanches Galindo —del qual ja hem parlat— fou probablement
l'autor de les pintures. Es tracta d'un artista que begué de fonts classicistes
italianitzants i que podríem considerar com a manierista.
Ramon Gudiol atribuí les pintures a un "maestro catalàn de medio
s XVI", amb influències de l'escola valenciana(29).
A les pintures d'escena, la composició és correcta. Les figures ten
deixen a ser allargades, amb el cap petit i les cames robustes, i en la seva
(28) O bservant am b detall la fotografia original, a la cartel.la d'aquesta figura es distingeixen
les següents lletres: P /A B A C ...
(28a) C om que la a la fig 2 diem que hi havia 11 im atges de Santa C ristina i ací parlem nom és
de 8, aclarim que a la fig 2, les pintures 6, 8, 11 i 12 són dues taules i que a la pastera principal
hi havia una talla, no una taula.
(29) A questa opinió es exposada en un petit inform e realitzat am b m otiu de la restauració
de les pintures p ortada a term e pel m ateix R am on G udiol. L iteralm ent diu: "Se trata de piezas
efectuadas p or un m aestro catalàn de m edio s X V I [...] N o puedo en este estudio dar nom bres
de m aestros [...] debido a que en esta época había gran cantidad de pintores nóm adas dedicados
a la decoración de iglesias".
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disposició el pintor utilitzà sovint arquetipus classicistes que delaten
dificultats en la resolució en escorç.
A la figura de Santa Cristina, crida l’atenció el tipus gairebé masculí del
seu cos nu: pits poc pronunciats, abdomen molt marcat, espatlles amples
i braços i cames musculoses.
Els ropatges són ben modulats per la llum, projectada sempre des de
l'esquerra, i en la seva realització utilitzà reiteradament els colors verd,
groc i granat.
L'arquitectura és molt fluixa, tractada de forma inconcreta, sense
detalls, utilitzant sempre el mateix color neutre. Per això el marc arquitec
tònic té poc protagonisme(30).
Gràcies a la fotografia del retaule hem pogut reconstruir la distribució
original de les pintures; això ens ha permès de fer-ne una lectura més
acurada.
Iniciem el recorregut iconogràfic per la predel.la, composta per quatre
petites taules (núms 1-4 de la fig 2) de les que no se'n conserva cap: dues
—les de la dreta— es veuen a la fotografia i es distingeix quelcom del que
representen, però només podem constatar que la col·locada al carrer
interior (núm 3) mostrava figures de sants (probablement sants màrtirs);
en canvi, no sabem distingir el tema de l'altra (núm 4) col·locada a l'extrem.
En conjunt, és probable que a la predel.la hi fossin representats un conjunt
de sants.
Segon registre. A l’alçada de les columnes del primer pis, dues taules
(30) P ro b ab lem en t són obres d'aquest m ateix artista, unes pintures procedents de l'església
parroquial d'A m er que p ertangueren a un antic retaule del s X V I, dedicat als m isteris del rosari;
actualm ent són exposades al M useu d'A rt de G irona (núm 346 de l'inventari general del M D G ,
integrat al M A G ). El conjunt consta d'onze taules (cinc am b dues pintures cada una). L a seva
relació am b el conju n t de S anta C ristina d ’A ro creiem que és prou clara en m olts aspectes: les
figures tam bé tendeixen a ser allargades, encara que no de form a tan evident; en alguns casos
és m olt apreciable l'estabilització dels dits de les m ans, detall que es veu, per exem ple, a la
p intura de l'adoració dels pastors; la figura nua del nen Jesús, present dues vegades en el retaule
d'A m er, ens perm et estab lir paral·lelism e am b la figura nua de Santa C ristina, especialm ent en
la com posició dels m uscles, ben m arcats. Els colors predom inants són els m ateixos: verd, groc
i granat, p er a les figures (am b inclusió del blau, color tradicional de la V erge M aria) i neutre
o gris p er als fons arquitectònics. La llum igualm ent incideix des de l'esquerra i produeix els
m ateixos efectes sobre els ropatges, tam bé correctam ent m odulats. El fluix tractam ent de
l'arquitectura és tal v eg ad a la coincidència m és evident; fins i tot pot arribar a desaparèixer (cas
de la pintura que representa la coronació d'espines, on l'arquitectura ha estat substituïda per un
fons neutre. Un últim detall és la sem blança — en els retaules d'A m er i de S anta C ristina— de
les volutes de les dues pintures laterals de l'àtic. (JA U M E M A R Q U È S i C A S A N O V A S , Amer,
"AIE G ironins", X X , 1970-1971, p 48; del m ateix autor, Guia del Museo Diocesano de Gerona,
G irona, 1952, p 23). A graïm als nostres am ics Joan Surroca, M aria R osa F errer i C arm e
M artinell les facilitats que ens han donat per estudiar aquest retaule.
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de dues pintures cada una (núms 6,11 i 8,12) ocupaven els intercolumnis
col·laterals al carrer central. Eren l'inici del relat de la vida i martiris de
Santa Cristina, patrona de la parròquia. El registre es completava amb dues
petites taules (núms 10 i 13) sobre les fornícules laterals.
Les dues taules majors que inicien el relat de la vida i martiris de Santa
Cristina són dividides, cadascuna, en dues meitats per una motllura
horitzontal (núms 6, 11 i 8, 12 ja esmentats). Narren, per tant, un total de
quatre episodis que tenen continuïtat a la part superior del retaule, com
veurem. La lectura es feia d'esquerra a dreta i de baix a dalt (6, 8 i 11,12),
sense que els dos episodis d'una mateixa taula fossin correlatius. És per
això que, per identificar les diferents escenes de la vida de Santa Cristina,
hem seguit el relat que fa Iacopo de Varezze en la seva Llegenda àuria°X).
A la primera escena (núm 6), Santa Cristina s'oposa al seu pare que
pretenia obligar-la a adorar els déus no cristians, simbolitzats en una petita
figura que amaga les seves nueses. A la segona escena (núm 8), reparteix
els trossos dels ídols d'or i de plata entre els pobres i necessitats. La tercera
escena (núm 11) representa l'assotament de Santa Cristina i la quarta (núm
12) l'esquinçament —mitjançant ungles de ferro— de les seves carns.
La taula que ocupava el carrer de l'extrem esquerre (núm 10) representa,
segons la inscripció, Santa Magdalena que se'ns mostra com a una
cortesana amb pentinat i vestits elegants. Sosté, entre les seves mans —
segons interpretem—, un flascó de perfum i, al seu darrere, hi ha un
sepulcre obert.
La taula oposada (núm 13) presenta més problemes d'identificació, car
la inscripció —amb el nom—, pràcticament ha desaparegut. Sí que es
distingeixen però, les lletres S/M/D/A. Altrament, tenim les característi
ques iconogràfiques de la figura, antítesi de l'anterior: una figura de santa,
despentinada, tot just tapada amb un mantelló; la figura és dins d'una cova
on sembla contemplar l'aparició d'uns àngels: al seu costat, una calavera
i una creu. Indubtablement, doncs, ens trobem davant d'una santa penitent.
Per tant, pensem que la figura representada podria correspondre a una
segona versió de la mateixa Santa Magdalena. Aquesta taula crida també
l'atenció pel seu estil poc acurat que la diferencia de la resta del conjunt i
que més aviat sembla com si la pintura hagués estat només perfilada o, en
tot cas, retocada posteriorment.
La doble representació de la mateixa santa no ha d'extranyar ja que
tradicionalment va ser representada de les dues formes: durant l'edat

(31) IA C O P O D E VAREZZE (segons la G E C ), Llegenda àuria , versió crítica al català per
N olasc R ebull, O lot, 1976, pp 336-338.

164

EL RETA U LE R E N A IX E N T IST A D E SA N T A C RISTINA D A R O

15

mitjana prevalgué el tipus de santa cortesana i durant el Renaixement i el
Barroc el tipus de santa penitent. Resulta curiós, però, que ambdues
versions es trobin en un mateix retaule.
Tercer registre. Les cinc pintures del registre (núms 14-18), continuen
la narració de la vida de Santa Cristina, centrades en els seus martiris.
Creiem que la lectura es feia de dreta a esquerra, tot i que l'ordre no
coincideix amb el de la Llegenda àuria.
A la primera pintura (núm 18), Santa Cristina és lligada a una roda de
ferro col·locada damunt d'una foguera. La següent (núm 17), recull un dels
miracles de Santa Cristina: portada al temple d'Apol.lo féu que amb un mot
de la seva veu, l'escultura d'aquest déu caigués del seu pedestal i es
trenqués. La pintura del carrer central (núm 16) mostra Santa Cristina
ficada dins d'una gran banyera de ferro plena d'oli bul lent. A la quarta taula
(núm 15) es representa la santa, envoltada de flames, dins d'un forn. A la
darrera pintura (núm 14) Santa Cristina és rescatada per uns àngels després
d'haver estat llançada al mar amb una pedra lligada al coll.
Àtic. Al centre hi havia una gran pintura (núm 21) que narra el darrer
martiri de santa Cristina, el que provocà la seva mort: lligada a un pal i
travessada per sagestes(32). En aquesta darrera pintura, la disposició del cos
de la santa és molt clàssica, encara que el seu caràcter —quasi masculí—podria molt fàcilment fer passar aquest martiri pel de Sant Sebastià. A
banda i banda de l'escena central (núms 20 i 22), hi havia les figures d'altres
dues santes màrtirs: Santa Eulàlia a l'esquerra, amb la palma i una creu, i
Santa Agnès a la dreta, amb la palma i un anyell(33).
O R N A M E N T A C IÓ

L'ús del fullatge és present a gran part de l'estructura: pedestals,
entaulaments, fusts de les columnes i entorn de les fornícules. En aquest
sentit, el basament era molt sever.
Joan Sanches Galindo fou probablement l'autor del pintat i daurat del
retaule; n'hi ha restes a les volutes que decoren les pintures laterals de l'àtic
i a les motllures que divideixen les dues grans taules de la bancalada
principal. A la fotografia és apreciable una policromia a base de vetes de
color en el fust de les columnes, potser imitant el marbre. El daurat és

(32) A quest episodi i l'anterior defineixen els atributs m és utilitzats en la representació de
Santa C ristina: una sageta clavada al cos o bé una roda de m olí que pot penjar-li del coll am b
una corda (JU A N F E R R A N D O R O IG , Iconografia de los santos, Ed O m ega, B arcelona, 1950,
P 81).
(33) S entim no p o d er p ublicar les pintures conservades, però, fins ara, no disposem de cap
fotografia bona.
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evident, per exemple, als capitells i terç inferior de les columnes; també a
diversos elements ornamentals.
CONCLUSIONS
Del present treball deduïm les conclusions següents:
1. Donem a conèixer —creiem que per primera vegada— el contracte
i, de forma significativa, el retaule de l'altar major de Santa Cristina d'Aro
com a obra de Joan Pujades, fuster i escultor del Renaixement català. El
nom i l'obra d'aquest artista eren coneguts exclusivament per referències
documentals: des d'ara se l'haurà d'identificar com a autor de l'entaulament
i de les escultures —conegudes només per fotografia poc clara— del
retaule de Santa Cristina d'Aro.
2. Establim —per hipòtesi— la relació entre el conjunt de pintures de
l'esmentat retaule de Santa Cristina d'Aro i el corresponent al retaule dels
misteris del rosari de l'església parroquial d'Amer, avui exposades al
Museu d'Art de Girona. Les pintures d'ambdós retaules creiem que són
obra d'un mateix artista: probablement Joan Sanches Galindo, pintor de
Girona. De confirmar-se aquesta única autoria, amb el present treball
hauríem identificat, per primer cop, dues obres —conservades— de
l'esmentat artista pintor.
3. No seria —el de Santa Cristina d'Aro— l'únic retaule obrat per Joan
Pujades, fuster i escultor (1586) i per Joan Sanches, pintor i daurador
(1612).
També tenim notícies dels altres següents casos:
Confraria del Roser, de Montcal (Canet d'Adri): Pujades, 1599. San
ches, 1605.
Monestir d'Amer: Pujades, 1602. Sanches, 1611.
Retaule del Roser de la parroquial de Pau: Pujades, 1602. Sanches,
1611.
La diferència rau en els anys que separen les dates de realització dels
treballs de fuster-escultor i els de pintor-daurador: A Santa Cristina d'Aro,
26 anys; a Montcal, 6; a Amer, 9, i a Santa Pau, també 9. Aquesta diferència
d'anys fa que no considerem segur —sinó només probable— que Sanches
Galindo sigui l'autor de les taules conservades de Santa Cristina.
APÈNDIX DOCUMENTAL
I
4-IV-1586. Els cristinencs, per desig majoritari, reconegueren que era
necessari fe r un retaule per l'altar major de l'església parroquial cle Santa
Cristina d'Aro.
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Noverint universi quod nos Toni Roquer obrer i regint lo siri y llàntia
del iovent de damunt fundat en 1.església parroquial de madona Santa
Christina de Arou en lo any present de 1586 regint y governant dit siri y
llàntia de dit iovent en dita asglézia ab tot que en dit regiment també fou
elet per companyó meu Pera Barraquer lo qual segons se pot provar no ha
volgut usar de dit regiment en dit siri ni llàntia y és persò io dit Toni Roquer
usant y sempre residint en dit càrrech de dit siri y llàntia (en el dit any) de
tot mon ple poder y facultat per mi y per los meus en semblant regiment
y obraria de dit siri y llàntia, ferma procura com a procurador a cert y
espesial meu an al senyer en Narsís Provensal absent de part mia y de part
altra, Narsís Sicars Dijous y altra Toni Roquer, Toni Provensal, Monsarrat
Ganiguer, tots del iovent de damunt de dita parròquia de Arou así presents,
també llouan y consentan de part d.ells per dits que també ferman
procurador per ells çert y espesial an al senyer en Narsís Provensal paiès
de la parròquia de Santa Christina de Areu, asò és, que lo dit Toni Roquer,
obrer del susdit siri de una part y los altres dits Narsís Sicars Dijous y Toni
Roquer y Toni Provensal y Monsarrat Ganiguer de part altra fan y ferman
la susdita procura an al dit Provensal cum largo modo et cum facto
substituendi entès emperò per lo efecte devall escrit, so és, que vehent y
considerant lo dit iovent lo urgent nesesari que és de fer un rataula en lo
altar maior de madona Santa Christina de 1.església d.Arou e ser cosa tant
pia, sancta y bona de fer dit retaula e per estar ja dies fa en tracta de fer-se
dit retaula y lo pobla de la parròquia de Areu o la maior part de aquell ne
aian tingut moltas voltas tracta y parlament y espesialment un diumenjio
no a molt dins l.asglésia d.Arou aprés de ser fet lo offisi s.en tingué general
parlament de tot lo pobla y per lo senyer en Barnat Roquer com a iurat foren
elegits per síndichs de dita aministrasió de dit retaula algunas notables
personas: y també requeriren en dit parlament y congregasió an al iovent
de davall com de damunt y astrangés y tots los qui tenen siris arendats que
volguesen donar los sensals y rendas y qualsevol omulaments que tinguesen los dits siris y asò per via de fer lo dit retaula y obra tan sancta y bona
y per quant lo dimoni sempra seria destorb en las cosas de ben obrar nos
pugue acabar en dit parlament ni venir en efecte per causa de algun divis
ques com agué entra lo pobla y tampoc després ensà la dita obra y efecte
no és vingut en acabament.
E per so ara nosaltres susdits Toni Roquer primer dit obrer en dita
aministrasió de dit siri y llàntia y los altres nominats de dit iovent de
damunt consentint y lloant que es fasa una obra tant sancta y bona per lo
servey de Déu com és en ferse dit retaula
de grat y certa sciència per nosaltres y per los nostros etc comferim,
donam, sesionam, asignam y relacsam tots y qualsevol y sengles sensals,
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debitoris, quantitats peeuniàrias axí maiós com manós de qualsevol
manera o rraó intares que pertoquen a dit siri aont se vulla que sian
llargament etc e per adasò de part nostra en susdits noms nostros donam
tota facultat y poder an al susdit senyer en Narcís Provensal per nosaltres
procurador asignat com dalt és dit que per nosaltres y en nom nostre puga
pendra tots los predits sensals o agresos y pecúnias pertocants a dit siri o
llàntia de dit iovent y aquells puga vendra, empenyorar, sessionar,
transferir disipar per fer y pagar lo dit retaula y no altrament y que lo dit
Provensal emperò volem y nos aturam que tostemps y quant que lo dit
retaula sia fet haia de donar compta y raó del qua aurà destribuit y com etc.
ítem nos offerim que si serà menester y an al dit procurador aparrà que
sia nesesari de pendra lo siri que vuy tenir en peu per dit efecta lo puga
pendra ab tal que del dit siri nos aturam sinconta sous, dic y lliures X sous
y més totas II las pensions dels censals qui seran axidas abans que lo dit
procurador nostro los aia trets de nostron poder y asò per tornar a seure y
prinsipiar altra siri del iovent.
ítem volem y nos aturam que si lo efecte de dit retaula no serà vingut
en avinensa y conclusió de vuy a dos mesos primés vinents que no y aja
res fet ans bé tornem quiscuns en lo primer punt y llibertat que debans
érem.
Y també lloam y comfesam que del modo y manera que an al dit
Provensal procurador susdit aparrà lo tall y etxura de dit retaula tenir per
bo y agradabla etc y aquesta és la nostra intensió y voluntat y totas las cosas
sobraditas tenim per acseptos y agradablas en lo modo susdit y en aquellas
no y contradirem ni contravindrem e axò juram en animos nostros etc.
E que lo dit acta sia estès y llargat ab totas las clàusulas nesesàrias a
coneguda del notari emperò sustra sia no mudada etc.
Fonch pres lo present acta per mi Barnat March a la plasa de la Taulera
de son sostituït de mosèn Antoni Andreu, notari públic en la notaria d.Àrou
y dit acta sia mes en sa justa forma a coneguda de dit m° Andreu, vuy
dilluns de Pasca que compta IIII de abril any 1586.
Testes lo senyer en Nicolau Puig Destos y Narsís Dalmau, paiesos tots
d.Arou.
Arxiu Històric de Girona. Notarials, núm 90 d'Antoni Andreu de la Vall
d'Aro, sense paginar.
II
4-V-1586. Contracte per a f e r el retaule de l'altar major de l'església
de Santa Cristina d ’A ro. El signaren Jaume Agostí, pagès, Damià,
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teixidor de lli, i Narcís Provençal, també pagès, d'una part, i Joan
Pujades, fuster i escultor de Riudellots de la Selva, de l'altre.
Die //// mensis madi intus domum mansi Saguer parrochie Vallis de
Aredo anno M.D.LXXXVI.

Nosaltis Jaume Agostí, pagès, y Damià Tixador, [teixidor] de lli, tots
de la parròquia de Arou, obrés de l.asglezia parroquial de Sta. Christina de
la Vall d.Arou así presents, Narsís Provensal, paiès del mas, procurador
dels fadrins del iovent de damunt y també dels estrangés de dit veynat de
damunt, obrés que són dels siris de l.asglésia parroquial de Arou com
consta de ma procura en poder de Barnat March de Arou, sostituït en la
notaria de Arou a VII de abril de MDLXXXVI y dels estrangés en poder
de m° Miquel Saguer, també sostituït en dita notaria a IIII de maig del
present i corrent any, y de altra part lo dit m° Miquel Saguer, procurador
del jovent del veynat de davall del siri y llàntia constituït en l.asglésia de
Arou com consta de sa procura en poder seu de dit m° Miquel Saguer a VIII
de abril del susdit any y com més llargament ab aquellas consta etc. de grat
y certa siènsia tots los susdits junts y presents donam a fer tot lo retaula del
altar maior de l.asglézia parroquial de Sta Christina de la Vall d.Arou a
mestra Juan Puiadas, fuster de la vila de Ri[u]dallots de la Selva del bisbat
de Girona etc. y lo dit mestra Puiadas, promet y iura ha fer aquell del modo
següent: E primerament lo dit retaula haja de tenir lo peu de pedra de
Girona ab dos portals y ab sos pilastres y basas capitells, tot conforma lo
retaula de 1.altar major de Ri[u]darenas ecceptat lo sacrari que a der ser de
fusta y no de pedra com aquell.
ítem més ha de fer la primera bancalada que stà sobre la pedra
comforma aquell de Riudarenas y la trasa ell nos a mostrada.
ítem se ha de fer un sachrari davant lo altar comforma lo del altar de
Sarrià que a fet lo dit mestra ab son compliment comforma portarà la obra
y lo lloch y dit sachrari a de aver tres figuras de mig ralleu, so és, una
resurechsió y un St Juan y un St Jaume y al cap damunt del sachrari per
donar fi a dit sachrari a de aver una ymatge de un palm de alt ho més
comforma per nosaltres li consignarem.
ítem lo demés comforma lo retaula dit de Riudarenas y lo espay de la
nostra isglésia vol y demana seguint aquella.
ítem que ho dit mestra Puiadas aja de fer una pastera en lo mig del dit
retaula hont estarà Sta. Christina la qual ymatia aia de tenir sis palms de
alt ho més comforma la obra portarà y a cada banda una altra pastera ab dos
altros imatjens de bulto que aian de tenir sinch palms o més de alt y aian
de eser ditas tres figuras de ciprer.
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ítem al frontaspís un Déu lo para de bulto ab tot lo compliment que aurà
menester.
ítem a cada banda de as mortiment de dit retaula, un propheta comforma
10 retaula maior de Rridarenas y comforma la volta de l.asglezia de Arou
aurà menester tostemps seguint aquella y comforma de trasa nos té
amostrada.
ítem que lo dit retaula de tot lo altra enfustament aja de ser de albra
blanch ho de millor fusta de més vàlua y no de manco y que aia de eser ben
seca y no sia corcada ni gelcuyta ni solcuyta ans bé sia molt bona y sensera.
ítem que lo dit mestra haia de fer picar la pedra y aportar fins a la vila
de Cassà de la Selva y tot a sos costs y despesas.
ítem que tot haia de venir y estar a rrischs y perills de dit mestra Puiadas
fins [que] dit retaula sia posat y asentat.
ítem que los obrés de 1.església de Arou o los procuradós aian de fer la
despesa a dit mestra quant posarà lo dit retaula y ajan de bastreure la cals
y guix que serà menester per lo peu de dit retaula.
ítem estan concordats y avinguts que lo dit mestra Puiadas nos donarà
fet y posat lo dit retaula ab tot lo compliment de vuy dia present per tot lo
mes de maig de l.any 1587.
ítem és pactat y concordat entra las ditas parts que del dia que serà
acabat de asentar y posar lo dit retaula ha un any, tingam temps de fer mirar
y estimar lo dit retaula si està bé y si hi aurà ninguna pesa que aja fet
moviment de dit retaula y asó a mestres de art dignes de fe y pasat lo dit
temps, lo dit mestra Puiadas no sia obligat de estar ab avicsió a dit retaula.
ítem és pactat y concordat entra las ditas parts que los dits obrés y
procuradós susdits pagaran y donaran a dit mestra Puiadas per lo preu de
dit retaula CCL lliures bars. de comptans de bona moneda etc. y pagadoras
en lo modo y pagas següents:
E primo en lo dia de vuy present nosaltres susdits obrés y procuradós
11donarem y pagarem al dit mestra de comptans coranta lliuras y de altra
part li asacionarem [farem cessió] cent y vint lliuras barceloneses ab actes
de censals y debitoris comforma ab cesió llargament constarà y lo restant
noranta lliuras ab dos pagas, la huna lo dia que haurà acabat de posar y
asentar lo dit retaula, que seran sinquanta lliuras bars. y las restants
quoranta a compliment de las ditas CCL lliures bars. li donarem y pagarem
del dia del acabament del asento de dit retaula a un any consequetivament
y serà acabat de pagar etc.
Y axí del modo susdit nosaltres e nostros susdits noms, nos obligam a
pagar las ditas CCL lliures del modo predit y en aquell estar ab avicsió si
los censalistas empero no tindran béns ni les farmanses en los dits censals
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en los actes nominats y en asò nos obligam estar ab obligasió de dits obrés
y de nostros prinsipals etc.
ítem lo dit mestra Puiadas se obliga a fer lo dit retaula del modo susdit
y mensionat y ne obliga tots sos béns presents y enasdavenidos etc. y per
millor seguratat ne dóna per farmanses mestra Juan Colls, fuster de la vila
de St Feliu de Guíxols, y Jaume Tarré, parayre del Castell d.Arou y axí que
los dits Juan Colls y Jaume Tarré, así presents, se instituexan tant per
farmanses com per prinsipals y en nom propi per ells y per los llurs etc. y
se obligan hu per tots y tots per hu renunsiant en qualsevol lleys novas etc.
constitusions en favor llur migensant etc. renunsiant que quant són hu o
molts etc. y axí juran y etc.
Testes firme sunt Joan Joer, parayre, y Barnat Llambra, fuster, tots de
la vila de Riudallots de la Selva.
ítem nosaltres susdits obrés y procuradós en dit nom asesionam al dit
mestra Puiadas los sensals següents:
E primo un censal de pensió annual de deu sous quiscun any y de
propietat de deu lliures bars. lo qual fa al ciri del jovent de damunt Jaume
Sicars del Castell d.Arou a sos hereus.
ítem altre censal de pensió annual de tretza sous y propietat de tretza
lliuras bars. lo qual fa lo mas Corp ho sos hereus.
ítem altra censal de annual pensió de dotza sous y propietats de dotza
lliuras bars. lo qual fa Pera Ravell o sos hereus.
ítem altra censal de pensió annual de dotza sous y propietats de dotza
lliuras bars. lo qual fa Bartomeu Castelló ho sos hereus.
ítem altra censal de annual pensió de dotza sous y propietat de dotza
lliuras bars. lo qual fa Antic Oliver o sos hereus.
ítem altra censal de pensió annual de deu sous y propietat de deu lliuras
bars. lo qual fa Francesch Roquer o sos hereus.
ítem altra censal de annual pensió de desacet sous y nou dinés y
propietat de desacet lliuras y nou sous bars. lo qual fa Jaume Blanch ho sos
hereus, farrer vuy abitant en Girona, dels quals censals dalt nominats nos
reservam totas las pensions y porratas fins per tot lo mes de maig
propvinent y d.aquí avant correran per dit mestra Puiadas.
ítem altra censal de pensió annual de vint sous y propietat de vint lliuras
bars. lo qual fa Toni Xanxo ho na Conilla de l.asglézia de Aro y reservada
la pensió axidora fins a St. Miquel de satembra prop vinent.
ítem li donam un debitori de dotza lliuras y dotza sous en lo qual és
obligada Baneta Says y sos hereus de la Vall d.Arou.
los quals sensals y debitori susdits prenan suma de cent y desanou
lliuras y un sou y perquè és axí la veritat ne fem la present sesió dels susdits
censals llargament etc. y axí juram etc. Testes ut supra. Actum ut supra.
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ítem lo dit mestra Puiadas, per ell y per los seus, comfesa haver agudes
y de comtans rebudas de Jaume Agostí y Damià Tixador, obrés de lasglézia
d.Arou coranta lliuras moneda bars. tots así presents y per mi notari debaix
escrit contadós en presènsia dels testimonis baix nominats y ditas coranta
lliuras són per la primera paga de dit retaula en disminusió de les CCL
lliures a dit mestra promesas y de altra banda comfesa dit mestra Puiadas
tenir per rebudas las cent y desanou lliuras y un sou en lo modo de la cesió
susdita y perquè axí és la veritat, dit mestra Puiadas en son dit nom etc ne
ferma la present àpoca de rebuda & y renunsiant aquella no aver aguda ni
rebuda llargament etc. y axí iura etc. en poder de mi Barnat March habitant
en Arou sustituït en la notaria de Arou y los presents actes sian mesos en
sa justa forma y allargats ab totas las clàusulas nesesàrias sustansia no
mudada, a coneguda de m° Antoni Andreu, notari públic en dita notaria.
Fuit impresum per me Bernardi March supradicti in manso Saguer ut
supra hodie IIII mensis madi anno MDLXXXVI
Testis firm e sunt Joannem Joher parator et Bernardi Llambra omnes
de Riudallots.

Arxiu Històric de Girona. Notarials, núm 90 d'Antoni Andreu de la Vall
d'Aro, sense paginar.
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DOCUMENTS SOBRE EL JURISTA
FRANCESC ROMAGUERA
(C. 1648-1694)
I LA SEVA BIBLIOTECA
PER

JOSEP CLARA i RESPLANDIS

La bibliografia disponible aporta poques notícies biogràfiques del
jurista empordanès Francesc Romaguera, que va viure durant el segle
XVII. Només ens informa que exercí la professió a la ciutat de Girona, d'on
fou ciutadà honrat, i que va publicar dues obres de la seva especialitat: una
edició crítica dels Statuta civitatis Eugubii, d'Antonio Conciolo, impresa
a Girona el 1685, i les Constitutiones Synodales Diòcesis, impreses el
1691 per encàrrec del bisbe Miquel Pontic, que li valgueren el renom de
la posteritat0
Al final del segle XVIII, i segons la resposta de l'ajuntament de la
Bisbal a l'interrogatori de Francisco de Zamora(2), hom el considerava un
(1) V egeu-ne les b iografies sum àries de Gran E nciclopèdia Catalana, 12 (1978), 733;
D iccionari biogràfic, IV (A lbertí, B arcelona 1970), 144; Joaquín P L A C A R G O L , B iografías
de g erundenses (G iro n a 1948), 187. T am bé G uillerm o M. de B R O C À , H istoria del D erecho de
Cataluna, especialm ente del civil, y exposición de las instituciones del D erecho civil del m ism o
territorio en relación con el código civil de E spana y la ju risp ru d èn c ia (B arcelona 1918,
reedició facsím il del D ep artam ent de Justícia de la G eneralitat de C atalunya, 1985), 417.
(2) A quest docum ent ha estat publicat per F rancesc FE R R E R i G IR O N È S , L 'estructura
econòm ica de la B isb a l a fin a ls del setcents, dins "A nnals de l'Institut d'E studis G ironins", X X V I
(1982-1983), 594.
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fill il.lustre d'aquella vila justament per aquesta segona obra: "El Dr.
Francisco Romaguera —anotaven— Ciudadano Honrado de Gerona,
que en el ano 1694 (sie!) dio a luz a las Sinodales del Obispado de Gerona,
que rigen en todo él y son útiles a los pàrrocos, clérigos y juristas".
Fèlix Torres Amat(3), uns anys després, repetia els elogis. Afirmava que
el bisbe Pontic no podia haver encarregat l'obra "a otro mas sabio que
Romaguera". I prosseguia: "Tomó éste la empresa a su cargo y la
desempenó con tal acierto, con tanta abundancia de noticias curiosas y
erudición, que se admiraban de que hubiese podido leer tantos autores
como cita en apoyo de sus ilustraciones (...) Las ilustraciones de Roma
guera son una mina preciosa para los jurisconsultosy pàrrocos, en la cual
hallaràn cuanto pueden necesitar para resolver sus dudas y fija r sus
incertidumbres". Més recentment Santiago Sobrequés, en tractar de la

producció de l'escola jurídica catalana del segle XVII, esmenta també el
llibre de Romaguera i el qualifica de notable(4).
L'objectiu d'aquest treball és d'aplegar una colla de documents interes
sants —capítols matrimonials, testament i inventari de béns— sobre el
personatge i de presentar d'altres notícies biogràfiques i familiars que
ajudin a aproximar-nos a la seva vida i circumstància.
LA FAMÍLIA
Francesc Romaguera va fer constar a la portada dels seus llibres que era
originari de la Bisbal. La família paterna és, efectivament, atestada en
aquesta població —si no abans— des del segle XIII(5). Els Romaguera
residien, concretament, al veïnat del Vilar i eren pagesos. Pagesos propie
taris, no uns pagesos qualsevol.
El pare del nostre jurista es deia també Francesc i va viure entre els anys
1609 i 1673. Ens consta que la seva primera muller es deia Eleonor (Ferrer
?) i que va morir el 1645(6). L'única descendència d'aquest matrimoni va ser
(3) F èlix T O R R E S A M A T , Memorias para ayudar a form ar un diccionario critico de los
escritores catalanes (B arcelona 1836, reedició facsím il de C urial 1973), 561.
(4) S antiago S O B R E Q U É S i V ID A L , Història de la producció del Dret català fin s al decret
de Nova Planta (G irona 1978), 84.
(5) El 16 de g en er de 1271 B erenguer R om aguera, de la Bisbal, es v a fer hom e propi del batlle
de la m ateixa p oblació i de la seva fam ília, els quals li establiren un hort situat a la corom ina
del bisbe (Josep M. M A R Q U È S i P L A N A G U M À , Pergamins de la mitra (891-1687) (G irona
1984), 35). A l'A rxiu H istòric de G irona hem localitzat el testam ent de P ere R om aguera, del
v eïnat del V ilar de la B isbal, datat el 26 de desem bre de 1465 (notari M artí Sastre, G irona 2a,
vol. 255).
(6) E leo n o r m o rí el 30 de desem bre de 1645. V a testar el 3 del m ateix m es, davant el notari
S. Font, de la B isbal (A rxiu H istòric de G irona (=A H G ), vol. 553).
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una filla que degué morir aviat, ja que no és esmentada en cap testament.
Del segon casament celebrat el 1646 amb Maria Balle i Riusec, dAvinyonet
de Puigventós, nasqueren quatre fills: Joan (1647), Francesc (el nostre
jurista), Miquel (1649-1711), que va ser canonge de la Seu gironina i abat
de la col·legiata de Sant Feliu de la mateixa ciutat(7), i Mateu (1654-1698),
prevere beneficiat de la Bisbal d'Empordà.
Atès que Maria, la segona muller, va morir el 1655(8), el pare de
(7) En el R epertori de Pontic, de l'A rxiu de la C atedral de G irona, hi ha aquestes dades: "Dr.
M ichael R om ag u era po ceh í la A badia de St. F eliu a 2 ja n e r 1687, notari R osselló, fol. 44 retro.
M orí a 18 febrer 1711. S epultat en la C ol·legiata de St. Feliu" (Episcopologi eo sèrie dels Srs.
Bisbes de Gerona desde la expulsió dels moros..., f. 356 v.).
(8) V a fer testam ent davant el notari S. Font, de la B isbal, el 29 de ju lio l de 1655 (A H G , vol.
563) i m orí l'endem à.

175

4

JOSEP C L AR A i R E SPLA N D IS

Francesc Romaguera va contractar un tercer matrimoni, l'any 1661, amb
Maria Elena Espígol, vídua de Francesc Cavaller, pagès de la parròquia de
Vilobí d'Onyar(9). El fruit d'aquesta nova unió foren dos fills més:
Francesc, nat el 1662, que degué morir essent un albat, i Salvador, nat el
1666, que va repetir la carrera eclesiàstica i esdevingué rector de la
parròquia de Sant Hilari Sacalm.
FRANCESC ROMAGUERA, JURISTA
Els repertoris biogràfics no precisen els anys de vida del fill il.lustre de
la Bisbal. Tan solament Santiago Sobrequés apuntava que havia nascut cap
al 1640.
Si ens referim a la data de naixement, hem de manifestar que no ens ha
estat possible de trobar la inscripció personal als llibres de baptisme, per
la qual cosa deduïm que degué ser batejat en una parròquia fora de la
Bisbal(l0). Però, com que sabem que era fill de la segona muller de Francesc
Romaguera pare, o bé va néixer el 1648 o bé entre 1650 i 1653. La data de
matrimoni ens fa inclinar per la primera data.
No posseïm cap notícia de la seva joventut ni de l'etapa d'estudiant, en
què es doctorà en ambdós drets (civil i canònic). Hem de pensar que va
seguir la carrera a Barcelona, on sí que ens consta que va viure-hi el seu
germà Miquel01}, també doctor en drets com els altres dos germans que
foren clergues.
El casament amb Maria Perpinyà, filla de Joan Baptista Perpinyà,
ciutadà honrat de Girona, i de la seva esposa Margarida Batlle, va celebrarse a la parròquia de la Catedral de Girona el dia 9 de desembre de 1670(12),
quan devia comptar 22 anys.
Els capítols matrimonials corresponents van ser pactats entre les dues
famílies el 6 d'octubre de 1670, però foren novament refets i allargats el
dia 1 de novembre de 1674, un cop hagué traspassat el pare de Francesc
Romaguera(l3). Del document podem retenir que el nuvi va ser declarat
hereu de tots els béns paterns, per bé que el seu pare restà com a
usufructuari de per vida, i que la núvia, per la seva banda, va rebre un dot
(9) A H G , no taria 4 a de G irona (N. R oig), vol. 632. A cta de 15 de gener de 1661.
(10) A venturem que podia ser batejat a la parròquia d'on provenia la m are, A vinyonet de
P uigventós, però no podem com provar-ho perquè no s'han conservat els registres de baptism e
d 'aquella època.
(11) A H G , notari S alvador Font, de la B isbal, vol. 575. A cta del 22 de ju n y de 1668, titulada
"D onatio in favorem m agnifici F rancisci R om aguera utriusque iuris doctor villae E piscopalis".
(12) A rxiu D iocesà de G irona(= A D G ), M atrim onis de la C atedral, 1587-1601, f. 195 r.
(13) V egeu l'apèndix docum ental I.
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de dues mil lliures, dues caixes de noguer, vestits i joies. A l'hora de la
veritat, Francesc Romaguera només rebé 1.250 lliures del sogre, ja que les
750 restants hagueren de ser lliurades a la tercera dona de Francesc
Romaguera pare, un cop mort aquest, en concepte de restitució de dot.
Del matrimoni Romaguera-Perpinyà van néixer nou fills: Joan (1671),
Maria Rosa (1673), Josep (1674), Domènec (1675), Maria Margarida
(1679), Narcís (1680), Maria Teresa (1682), Francesc (1684) i Gertrudis
(1686), batejats els uns a la parròquia de la Catedral i els altres a Sant
Feliu<14). Tanmateix només cinc d'aquests infants van sobreviure al pare.
Tres anys després del casament, Francesc Romaguera va ser insaculat
a la bossa dels possibles jurats de la mà major del municipi gironí(15). Va
correspondre-li el càrrec de jurat primer el 1680 i de jurat segon el 1691.
La data de la mort no presenta cap dificultat a l'hora de documentar-la.
El 22 de novembre de 1694 estava malalt a la seva casa de la Bisbal i hi
dictà el darrer testament, que publiquem a l'apèndix II. Quatre dies després,
la mort va endur-se'l. Segons el registre parroquial, "als vint-y-sis de
novembre de mil ciscents noranta-quatra morí lo doctor Francesch Roma
guera en lo seu mas del Vilar y rebé tots los sagraments de santa mara
isglésia"(16).
EL TESTAMENT
En el document que el jurista Romaguera expressà la darrera volun
tat'l7) manifestà que volia ser enterrat al temple del convent dels pares
franciscans de la Bisbal, on se li hauria de dedicar una tomba que dugués
gravades les seves armes.
Entre els diversos apartats corresponents a llegats, subratllem la
devoció del testador a la Verge del Roser, divulgada pels frares del convent
de Sant Domènec, i a la de Montserrat.
El testament deixa veure també la preocupació de Francesc Romaguera
per les dificultats que acompanyaren les guerres amb França a la fi del segle
XVII i que van convertir l'Empordà en territori de trasbals i pèrdues
materials(18).
(14) Joan, M aria R osa, N arcís, M aria T eresa i F rancesc, foren inscrits en els registres de la
parrò q u ia de la C atedral. Els altres són als de S ant Feliu.
(15) P. N E G R E P A S T E L L , La cofradfa de San Jorge y la nobleza gerundense, dins " A nales
del Instituto de E studiós G erundenses", VI (1951), 320.
(16) A D G . Ò bits de la B isbal, 1634-1713, f. 97.
(17) V egeu l'apèndix docum ental II.
(18) Sobre l'època en general, am b notícies sobre les terres gironines, vegeu H enry K A M EN ,
La Espana de Carlos II (B arcelona 1981); A gustí A L C O B E R R O , Les terres gironines durant
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Hi ha encara una frase que retrata la seva manera de pensar sobre la ruïna
dels patrimonis familiars: assenyala directament la joventut i la mala
inclinació dels fills com a fenomen ordinari de la pèrdua "de moltas casas
y disipació de patrimonis", per la qual cosa -a l'hora d'elegir hereutraspassà la responsabilitat als marmessors. Aquests, segons que testimo
nia un document posterior, no elegiren hereu el primer fill mascle de
Romaguera (Joan), sinó el segon, Josep, el qual també va heretar les
propietats i béns de l'avi matern i, per això, hagué de canviar el cognom
Romaguera pel de Perpinyà.
INVENTARI DE BÉNS
El dia 7 de gener de 1698 els marmessors del testament de Francesc
Romaguera van nomenar Josep Romaguera hereu del seu pare. Pocs dies
després, aquest va prendre possessió dels béns que li corresponien i que
eren a les cases de la Bisbal i de Girona. Per això precisament es redactà
l'inventari que reproduïm a l'apèndix III.
Entre els objectes que van pertànyer al jurista Romaguera destaca,
evidentment, la biblioteca formada per més de 575 títols i un centenar més
de volums el títol dels quals no és detallat. Es tracta d'una llibreria
professional, assortida d'obres essencialment jurídiques, repartides en les
diverses branques del dret —civil, canònic, mercantil, penal...—, amb
pocs títols que facin referència a la religió, la història, la literatura o la
filosofia.
Notem que hi són ben representats els autors del dret català: Marquilles,
Mieres, Socarrats, Cortiada, Amigant, Ferrer, Oliva, Vilaplana, Tristany,
Peguera, Xammar, Fontanella, etc. els quals al costat dels castellans
—com Antonio Agustín (aragonès), Diego de Covarrubias, Antonio
Gómez, Francisco Salgado de Somoza...— i dels europeus —italians
singularment— conformen un panorama que ens parla d'un home ben
il.lustrat.
Si comparem aquesta biblioteca amb la de Jeroni Pujades119), observem
que la de Romaguera tenia més volums i era més especialitzada. Al costat
l'ocupació francesa de 1694-98: una aproximació, dins "A nnals de l’Institut d'E studis G iro
nins", X X IX (1987), 231 -243. U na b ona exposició de la conjuntura econòm ica a Pierre V ILA R ,
Catalunya dins l'Espanya moderna, II (B arcelona 1964), 373-41 1.
(19) L a biblio teca de Jeroni P ujades (1568-1635) es com ponia de 505 unitats — entre autors
i volum s— m és una sort de llibres de mà. Les obres ju ríd iq u es són avaluades en el 38,4 per cent
del conjunt. Cf. M iquel P U JO L i C A N E L L E S , Aportació a la biografia de Jeroni Pujades. Una
biblioteca particular de començament del segle XVII, dins "A nnals de l'Institut d'E studis
E m pordanesos", 18 (1985), 97-247.
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de les del segle XVIII també hi fa un bon paper, ja que dels estudis d'Enric
Moreu-Rey es dedueix que la mitjana de llibres d'una biblioteca d'advocat
a la Barcelona del Set-cents era de 350 títols per biblioteca; Moreu-Rey
adverteix, però, que "devien ser nombrosos també els jurispèrits amb
col·leccions de llibres molt més copioses, i no podem considerar de cap
manera com a excepcionals els casos depassant el miler de volums"(20).
Per una concòrdia signada el 14 de febrer de 1700 entre els germans
Joan i Josep Romaguera, que comportà renunciacions, definicions i
cessions de drets, aquesta biblioteca va passar a mans de Joan Romaguera
ciutadà honrat de Girona, habitant a la Bisbal i primer fill del jurista. El
pacte referit a aquesta qüestió diu així: "ítem, és pactat etc. y lo dit
magnífich Joseph Perpinyà convé y en bona fe promet entregar al dit
senyor Joan Romaguera, son germà, tots los béns mobles, alajas de or y
plata que tinga en son poder y sian de la heretat y béns de dit quondam
doctor Francesch Romaguera, llur pare, y en especial la llibraria de aquell,
dels quals dit doctor Joseph Perpinyà ne havia pres inventari, lo que promet
cumplir sots obligació de tots sos béns, ab jurament"(21).
Acabem aquest apartat remarcant la importància dels títols relacionats
a l'inventari, els quals van servir, sens dubte, perquè Francesc Romaguera
redactés les notes erudites de les Sinodals que li encarregà el bisbe de
Girona. Un estudi pacient ho podrà comprovar.
FINAL
Dues notes solament volem afegir al final d'aquest treball que ha
permès de desvetllar aspectes de la personalitat del jurista de la Bisbal
d'Empordà. I són: 1) Que no va ser una casualitat que treballés i publiqués
el llibre sobre les Sinodals de Girona, puix que estava ben relacionat
—familiarment— amb el clergat. 2) La importància de la impremta en la
difusió de la cultura jurídica. Comparant la biblioteca jurídica de Roma
guera amb la de Pere de Rajadell(22), mort el 1396, el progrés se'ns mostra
amb tota la seva evidència.
(20) E nric M O R E U -R E Y , Sociologia del llibre a Barcelona al segle XVIII. La quantitat
d'obres a les biblioteques particulars, dins "E studis històrics i docum ents dels A rxius de
P rotocols", V III (1980), 284-285. T am bé val la pena de com parar la biblioteca de R om aguera
am b el Catàleg del Fons Jurídic de la Biblioteca del Seminari Diocesà de Lleida (s. XVI-XIX),
editat p er C arles E nric F L O R E N S A i T O M À S i A ntoni V A Q U E R i A L O Y (Lleida, Institut
d 'E studis Ilerdencs 1992), on es relacionen cap a sis-centes obres.
(21) A H G , no taria 1 l a de G irona, vol 488.
(22) M arin a M IT JA SE G U É , Pedro Rajadell y su biblioteca jurídica, dins "E studiós
h istòricos y d ocum entos de los A rchivos de P rotocolos", I (1948), 65-104. R elaciona 71 volum s.
V egeu tam bé José M aria M A D U R E L L M A R IM Ó N , M icer Jaume Callis y su biblioteca
jurídica, dins "A nuario de H istoria del D erecho E spanol", X X X III (1963), 539-563.
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APÈNDIX DOCUMENTAL
I

1674 novembre 1. Girona

A rxiu H istòric de G irona, notaria 4a
(D ídac Puig), vol. 656 (1674-75)

Capítols matrimonials entre Francesc Romaguera i Maria Perpinyà.

En nom de nostre senyor Déu sie. Amén.
Com de y sobre lo matrimoni Déu volent, en fas de santa mare iglésia
celebrador, y després celebrat, per y entre lo magnífich Francesch Roma
guera, en quiscun dret doctor, fill legítim y natural de Francesch Romague
ra, de la vila de la Bisbal, bisbat de Gerona, y de la senyora Maria,
conjugues vuy defuncts, de una part, y la senyora Maria Perpinyà, filla
llegítima y natural del magnífich Joan Batista Perpinyà, de Banyolas,
ciutedà honrrat de la present ciutat de Gerona y en ella domiciliat, y de la
senyora Margarida Perpinyà, conjugues, de part altre, per rahó del qual
matrimoni, a sis del mes de octubre de l'any mil sis-cents setanta, per y
entre dit quondam Francesch Romaguera, alashoras vivint, y lo dit doctor
Francesch Romaguera, son fill, tant conjunctament com divisa, de una
part, y dita senyora Maria Perpinyà y dit magnífich Joan Batista Perpinyà,
son pare, tant conjunctament com divisa, de part altre, foren pactats y
apuntats, y vuy dia present per mi notari baix scrit, en virtut de les sobre
incertadas superior scriptura y provisió, són estats en deguda forma
redigits, enscrits y allargats, segons lo estil de la notaria pública de la
present ciutat de Gerona, los heretament y capítols matrimonials y demés
actes resultants, ab los pactes en la sobredita scriptura mencionats, en lo
modo y forma baixscrits següents.
E primerament, era pactat etc. que lo dit Francesch Romaguera, del
Vilar, de dita vila de la Bisbal, per molts y agradables serveys que del
doctor Francesch Romaguera, son fill, tenia rebuts, y de cadal dia, Déu
volent, rébrer esperava per respecte, favor y contemplació de dit matrimo
ni hagués de heretar, com ab thenor del primer capítol de dita scriptura, ab
tot degut effecte de son grat y certa sciència hereta, y heretant aprés emperò
son òbit y no abans, dóna ab donació pura, perfecta, simple e irrevocable,
que.s diu entre vius, al dit doctor Francesch Romaguera, son fill, alashoras
present, y baix la dita present acceptant y als seus y a qui voldria
perpètuament, tots y sengles béns, y drets seus mobles y immobles,
presents y sdevenidors, haguts y per haver, a hont se vulla que fossen, y
que a ell, dit Francesch Romaguera, aleshores y en sdevenidor pertanguessen y pertànyer poguessen y en qualsevol manera privilegiats, lo qual
heretament y donasió féu y fer entengué lo dit Francesch Romaguera al dit
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doctor Francesch Romaguera, son fill, a totas sas líberas voluntats, ab los
pactes, vincles, condicions y rettencions baix scritas y següents.
E primerament, dit Francesch Romaguera se retingué que tot lo temps
de sa vida natural fos y restàs senyor potent y usufructuari de tots los dits
béns y drets seus per ell al dit son fill donats, del qual usdefruyt ell, dit
Francesch Romaguera, la senyora muller sua, dit doctor Francesch Roma
guera, son fill, y la senyora Maria, muller de dit doctor Romaguera, fills
y família llur sien alimentats en mejar y béurer, calçar y vestir, y altras
cosas a la vida humana necessàrias, tant en sanitat com en malaltia,
treballant emperò tots en augment y concervació de dits béns y estant y
cohabitant tots juncts, fent un llar y foch, y los negocis comuns tractant,
finida emperò la vida de dit Francesch Romaguera fos finit y extinct, y
aplicat y consolidat a la proprietat de dit fill.
ítem, se retingué dit Francesch Romaguera, donador, que si per ventura
lo dit doctor Francesch Romaguera, son fill, moria en algun temps sens
infants legítims y naturals de legítim y carnal matrimoni procreats, o ab
tals algú dels quals no arribàs a edat de poder fer testament, en dits casos
y quiscú de aquells les dites cosas donadas per ell al dit doctor Francesch
Romaguera, son fill, tornassen a ell dit donador si alashoras vivia, si no a
son hereu o universal successor, o a qui ell auria volgut disposat o ordenat
de paraula ab testament o altrament salvadas y expressament retingudas a
dit doctor Francesch Romaguera, son fill, vuyt-centas lliuras de les quals
en tot cas pugués testar, codicil.lar y fer a totas sas líberas voluntats.
ítem, axí mateix, dit Francesch Romaguera es reserva mii lliuras, de las
quals en tot cas pugués testar, codicil.lar y altrament fer a totas sas líberas
voluntats, y en cas que de aquellas no disposàs volgué que vinguessen
compresas ab lo present heretament, donant axí bé facultat al dit doctor
Francesch Romaguera, son fill, de poder assegurar lo dot que dita senyora
Maria Romaguera y Perpinyà li ha de constituir, axí com ell le.y assegurave, y axí mateix lo escreix de sinch-centes lliures, que ell, dit doctor
Francesch Romaguera, havie promès fer ha dita senyora Maria, sa muller,
y nora sua.
ítem, se reserva dit Francesch Romaguera, donador, que tots los demés
fills y fillas seus, legítims y naturals, tant nats com naxedors, fossen dotats
y col·locats segons lo poder dels béns donats ab lo present heretament, y
entretant fossen alimentats en menj ar y béurer, calçar y vestir y altres cosas
a la vida humana necessàrias, tant en sanitat com en malaltia, treballant ells
y quiscú de ells a tota utilitat y profit de dits béns donats. E axis, sens altres
pactes ni retencions, féu y fer entengué lo present heretament y donació,
aprés emperò òbit seu y no abans, ab clàusulas de constitut cessionària de
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tots drets y aetions y exercici de aquellas y constitutòria de procurador com
en cosa pròpria, segons estil llargament, e lo dit doctor Francesch
Romaguera accepta lo dit heretament per lo dit Francesch Romaguera, son
pare, ab los pactes, vincles y condicions sobredits a ell fets.
ítem, és pactat etc. y lo dit magnífich Joan Batista Perpinyà per molts
y agradables serveys que de la dita senyora Maria, sa filla, muller de dit
doctor Francesch Romaguera, té rebuts, y cadal dia, Déu volent, rébrer
espera per respecte, favor y contemplació de dit matrimoni, y altrament per
tota sa part de heretat y legítima sua paternal y maternal y suplament de
aquellas, y compresas totas y qualsevols porcions de causas pias y per tot
y qualsevol altre dret a ella, dita senyora Maria, tocant y pertanyent e/o
pertànyer y spectar podent, y devent de present y per al venir en y sobre sos
béns, tant per las alt ditas com per altres qualsevols causas y rahons que
assí dir y exprimir poguessen sots qualsevol expressió de paraulas hage de
donar, com ab thenor del present, ab tot degut effecte, de son grat y certa
sciència per ell y per los seus hereus y successors qualsevols presents y
sdevenidors, dóna ab donació pura, perfeta, simple e irrevocable, que.s diu
entre vius, a la dita senyora Maria, sa filla, present y baix acceptant, y als
seus, y a qui voldrà, perpètuament per rahó de dit matrimoni de voluntat
sua ja contractat, dos mil lliuras barcelonesas, dos caxas de noguer ab sos
panys y claus, y tot los vestits y joyas de sa persona inestimats, aquesta
donació fa y fer entén lo dit magnífich Joan Batista Perpinyà a la dita
senyora Maria, sa filla, axí com millor y més sanament se pot dir y
entendre, a tota utilitat de dita senyora Maria, sa filla, y dels seus a totas
sas líberas voluntats de ella y dels seus líberament fahedores ab pacte,
vincle, conditió y retenció que si ella, dita senyora Maria, morirà en algun
temps sens infants legítims y naturals de legítim y carnal matrimoni
procreats, o ab tals algú dels quals no arribe a edat de poder fer testament,
en dits casos y qualsevol de aquells las ditas cosas donadas tornen y
devinguen, y tornar hajen a ell, dit donador, si alashoras viurà, si no a son
hereu o universal successor o aquell o aquells al qual o als quals ell aurà
volgut disposar o ordenat de paraula, ab testament o altrament reservada
y a la dita senyora Maria, sa filla, expressament retinguda, la mitat de ditas
dos mil lliuras, de la qual mitat en tot cas puga testar, condicil.lar y
altrament fer a totas sas líberas voluntats. E axí, sots los dits pacte, vincle,
condició y retenció, ab jurament llargament, en virtut del qual convé y
promet tenir aquella per ferma y agradable, y contra aquella no fer ni venir,
ni menys revocar-la per rahó de ingratitut, probresa o altrament per
ninguna causa o rahó, ans bé renunciant a las lleys y drets semblants
revocations permatents y a tot altre auxili de dret a assò obviant. E la dita
senyora Maria, present, accepta la dita donació per lo dit senyor son pare
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a ella, com dalt està dit, feta, ab besament de mans y acció de moltas gràcias
que li’n fa.
ítem, és pactat etc. que la dita senyora Maria, fent estas cosas de
concentiment y voluntat de dits senyors, sos pare y mare, y de altres parents
y acostats seus, haje de donar, aportar y constituhir, com ab thenor del
present, de son grat y certa sciència, dóna, aporta y constitueix en dot per
dot y en nom de adot sua al dit doctor Francesch Romaguera, son marit,
en temps de llur núptias encara que aprés de aquellas, las ditas dos mil
lliuras barcelonesas, caxas y vestits per lo dit senyor son pare a ella, com
dalt està dit, donadas, axí que aquesta dot tíngan y pocehéscan dits marit
y muller, tots junts, tant quant viuran, com se pertany fer entre marit y
muller, y lo ordre del matrimoni demana y requer. Per semblant modo y
forma, lo dit doctor Francesch Romaguera, marit de dita senyora Maria,
present a ditas cosas, concentint aquellas, lloha y ferma y no res menys de
grat y certa sciència, precehint en estas cosas de concentiment y voluntat
de alguns parents y amichs seus, dóna, aporta y constitueix en donació, y
en nom de donació que.s diu per causa núptias, encara que aprés de
aquellas, a la dita senyora Maria, sa muller, tant en valor de sos béns quant
ella dalt en dot per dot y en nom de dot sua li té aportat y constituhït, axí
que aquesta donació per causa de núptias, junctament ab dit dot, tíngan y
pocehéscan ells, tots juncts, tant quan viuran, com se pertany fer entre bons
marit y muller y lo orde del matrimoni demana y requer, per la qual dot,
la qual ell dit doctor Francesch Romaguera, marit de la dita senyora Maria,
confessa haver hagut y rebut, renuncia per ço a la exceptió de dit dot no
haver hagut ni rebut y a tot dol, mal y engany, lo qual dot, en cas de
ceparatió del present matrimoni y restitució de aquell, promet ell, dit
doctor Romaguera, restituhir a la dita senyora Maria, sa muller, y als seus,
y a qui ella voldrà o a d'aquell o aquells al qual o als quals se espectarà o
esguardarà la restitució de dit dot, obligant-ne per ço ell, dit doctor
Francesch Romaguera, a la dita senyora sa muller, o a d'aquell o aquells
al qual o als quals dit dot se aurà de restituhir, endits casos, tots y sengles
béns y drets seus, axí mobles com immobles, presents y esdevenidors,
aguts y per haver, a hont se vulla que sien, encara que privilegiats en
qualsevol manera, los quals béns y drets si ell, dit doctor Francesch
Romaguera, premorrà a la dita senyora Maria, sa muller, y altrament en tot
cas de ceparatió de dit matrimoni y restitutió de dit dot, ella, dita senyora
Maria, puga tenir y tinga hipotecats y obligats tant ab infants com sens
infants, y ab altre marit, y sens ell, ab lo qual se puga tornar casar sobre dits
béns, y assò fins y a tant ella sia satisfeta y pagada íntegrament en tot lo
dit son dot; los fruyts, emperò, emoluments y beneficis que en lo entretant
de dits béns farà y rebrà no li sien comptats en sort de pagar ni diminuitió
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alguna de dit son dot, ans bé aquells hage y rebe y seus propis fasse, y en
sos propis usos y utilitats convertesca, y assò per virtut de donació pura,
perfeta, simple e irrevocable, que.s diu entre vius, que ara per las horas y
les horas per ara, y en tal cas li'n fa per favor y contemplació de dit
matrimoni y suportar los càrrechs de aquell.
ítem, és pactat etc. que en cas lo dit doctor Francesch Romaguera
premorís a la dita senyora Maria, sa muller, ella, dita senyora, sa muller,
guanye y guanyar puga sobre los béns de dit son marit sinch-centas lliures
barceloneses per pacte nuptial o escreix, que ab lo present li'n fa, per favor
y contemplació del matrimoni entre ells contractat.
ítem, és pactat etc. que en dit cas de ceparatió de dit matrimoni y
restitutió de dit dot, ell, dit doctor Romaguera ni los seus sian tinguts y
obligats restituhir sinó lo que se amostrarà haver hagut y rebut, conforme
constarà ab àpochas, alberans o altres legítimes clarícies.
ítem, és pactat etc. que, en tot cas de ceparació de dit matrimoni y
restitució de dit dot, tots los vestits y joyas de la persona de dita senyora
Maria sian suas en lloch, esmena y recompensa de las que vuy té y al dit
doctor Francesch Romaguera, son marit, en dot li ha aportat, exeeptat
emperò lo vestit novial o millors joyas de or, argent, perlas, coral o altres
pedras finas, qui ell, dit son marit, li aurà fets, los quals resten en poder de
dit doctor Romaguera y dels seus, y axí los dits conjugues convénan,
prométan y júran lo hu a l'altre vicitudinàriament que las ditas cosas
tindran per fermas y agradables, y contra aquellas no faran ni vindran en
ningun temps per alguna causa o rahó.
ítem, és pactat etc. que la dita senyora Maria Perpinyà hage de
absóldrer, difinir y remetre, cedir y transferir, com ab thenor del present,
de son grat y certa sciència, fent emperò estas cosas de concentiment y
voluntat de dit doctor Franchesch Romaguera, son marit, assí present y
baix concentint, absol, dóna, difineix y remet, cedeix, transfereix y relaxa
al dit magnífich Joan Batista Perpinyà, son pare, assí present, y als seus,
y a qui ell voldrà perpètuament, tota part de heretat y legítima sua, paternal
y maternal, y suplament de aquellas porcions de causes pias y tot y
qualsevol altre dret a ella degut y pertanyent e/o pertànyer y espectar
podent, ara o en esdevenidor, en y sobre sa universal heretat y béns, tant
per las alt ditas com per altres qualsevols causas y rahons que assí dir y
exprimir se poguessen, sots qualsevol expressió de paraulas, axí que de
aquí al devant ella, dita senyora Maria, per rahó de dits sos drets no puga
ni los seus púgan fer, proposar, móurer ni intentar plet algú, qüestió, petitió
ni demanda, en juy ni fora juy, per via directa ni indirecta, ni altrament en
manera alguna, per quant de aquells tots y sengles li'n fa llarga y bastanta
fi y difinitió, ab cessió de tots sos drets y actions y constitució de
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procurador com en cosa pròpria, confessant dita senyora Maria per rahó de
la present difinitió haver agudas y rebudas de ell, dit magnífich Joan
Batista Perpinyà, son pare, dos mil lliuras barcelonesas, caxas robas y
joyas de sa persona juxta thenor dels precedents capítols, y axí renunciant
a la exceptió de dita moneda no haguda ni rebuda y a tot dol, mal y engany
si més per rahó de dits sos drets li pertanya e/o més per rahó de aquells
haver devia tot allò més quant que quant sie li dóna y remet ab donació
pura, perfeta, simple e irrecusable, que.s diu entre vius, renunciant per ço
a la lley que ajuda als enganyats de més de mitjas salvant-se dret de
esdevenidora successió, fideïcomisos, successions ab intestat y altres
qualsevols expressas vocacions, al qual dret per la present no entén
prejudicar-se en manera alguna, y axí ho ferma llargament, ab jurament.
E lo dit doctor Francesch Romaguera, marit de dita senyora Maria, present
a ditas cosas, concernint aquellas, lloha y ferma.
ítem, és pactat etc. y lo dit doctor Romaguera confessa y regoneix a dit
magnífich Joan Batista Perpinyà, son sogra, que té hagudas y rebudas a sas
voluntats, en lo modo baix scrit, dos mil lliuras moneda barcelonesa, las
quals són per semblants, de les quals, com sobre està dit, té feta donació
ha dita senyora Maria, sa filla, y muller sua, per favor y contemplació de
llur matrimoni, las quals ella, com sobre està dit, li ha aportadas y
constituhïdas en dot, y axí bé ella de son concetiment li té feta dita difinició
de tots sos drets, los quals dos mil lliuras té rebudas en esta forma, ço és,
mil dos-centas sinquanta lliuras de comptants després de haver contractat
dit llur matrimoni, y las restants set-centas sinquanta lliuras per son ordre
apagarà a la senyora Maria Elena, viuda de dit quondam Francesch
Romaguera, del Vilar, per restitució del dot per tantes ne havia rebudas dit
quondam son pare, o altrament com ha procurador de sa muller, y axí,
renunciant a la exceptió de dita moneda, fa y ferma la present àpocha.
ítem, lo dit doctor Francesch Romaguera confessa y regoneix, al dit
magnífich Joan Batista Perpinyà, que ha tinguts en sa casa, per temps de
tres anys, a ell y a sa muller, en la conformitat està ajustat y pactat, ab los
apuntaments y pactes dalt incertats, y axí renunciant a la exceptió de ditas
cosas no ésser veras, ne fa y ferma la present àpocha y regonexensa, ab
pacte de no demanar cosa més sobre esta promesa.
E finalment etc.
Quequidem capitula matrimonialia et instrumento ex eis resultantia
etc. dictae partes laudarunt prout supradicitur et ratificarunt ac ad
Dominum Deum et ejus sancta quatuor Evangelia jurarunt attendere et
complere et contra nonfacere vel venire etc. aliqua rationejure, modo vel
causa in manu etposse meiDidaci Puig, notari infrascripti, de quibus etc.
Actum Gerunde die X novembris MDLXXIIII.
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Testes Narcissus Oliveras, magister domorum, et Michael Pijaume,
scriptor Gerundae, de firm a dicti magnifici Francisci Romaguera tantum.
Testes de firm is dicti magnifici Joannis Baptiste Perpinyà et dictae
dominae Mariae, ejusfiliae et uxoris dicti magnifici Francisci Romague
ra, dictoque magnifico Francisco Romaguera etiam in dictis firm is
presente et consentiente sunt Petrus Rosa, laborator supradictae villae
Episcopali, et Isidrus Sabater, mulio Gerundae.

II
1694 novembre 22. La Bisbal

A rxiu H istòric de G irona, notari Ignasi
Ponach, de la B isbal, vol. 698 (1694)

Testament de Francesc Romaguera.

En nom de Nostre Senyor Déu sia, amén.
Com natura humana sia a la lley de la mort subjecte, hi no hi age cosa
més certa que lo morir, ni més incerta que la hora de aquella, perço jo, lo
doctor en drets Francesch Romaguera, ciutedà honrrat de Gerona, vuy en
la vila de la Bisbal y en mon mas Romaguera del veynat del Vilar, terme
y parròquia de dita vila, domitiliat, fill llegítim y natural que som de
l'honorable Francesch Romaguera, pagès de dit veynat, y de la senyora
Maria Balle Riusech y Romaguera, conjugues diffunts, detingut de certa
indisposisció corporal, de la qual jach en lo llit y temo morir-me; estant,
emperò, per la gràcia de Déu en tot mon bon enteniment, sana memòria y
ferma loquela, volent disposar dels béns per Nostre Senyor Déu a mi
encomenats, fas y ordeno lo present meu últim y derrer testament e/o
última y derrera voluntat mia, en y ab lo qual poso y elegesch en
manumissors y de aquest mon últim y derrer testament exequtors, és a
saber, a l'il.lustre Joan Batista Perpinyà, de Banyolas, mon sogre, la
senyora Maria Romaguera y Perpinyà, charíssima muller mia, lo il.lustre
y molt reverent Miquel Romaguera, en drets doctor, prevere y abat de la
isglésia insigne, col·legiada y secular de Sant Feliu, de la ciutat de Gerona,
lo reverent Matheu Romaguera, en drets doctor, prevere y beneficiat de la
isglésia parroquial de dita present vila, lo reverent Salvador Romaguera,
en drets doctor, prevere y rector de la isglésia parroquial de Sant Hilari
Çacalm, del bisbat de Vich, mos germans, a Matheu Llobet, pagès del lloch
de Vidreras, del bisbat de Gerona, mon cosí germà, a l'il.lustre Pere de
Guitart y de Millàs, y a l'il.lustre Ignaci de Pujol, donzells, en dita present
vila domitiliats, als quals, tots junts y a la major part de aquells assoles,
dono y conferesch ple y líbero poder de exerquir y complir lo present meu
últim y derrer testament, axí y conforme baix trobaran scrit y per mi
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ordenat. E generalment los dono tal y tanta potestat qual y quanta a
semblants manumissors testamentaris tant dret, consuetut, com altrament
se'ls acostuma y pot donar.
E primerament, y abans de totas cosas, encoman la mia ànima a
l'altíssim creador, mon Déu y Senyor, qui aquella de no res ha creada y
formada a imatge y semblantsa sua. Vull, ordeno y mano que tots los
deutes que lo die de la mia fi jo deuré, sien pagats y satisfets y las injúrias
a restitució de las quals jo seré tingut y obligat sian remesas de mos béns
breument, simplament, sumàriament y de pla, sens strèpit ni figura de
judici, sols la veritat del fet atesa y considerada, a coneguda de dits mos
manumissors. E vull, ordeno y mano que, encontinent mon òbit seguit,
mon cos sia deposat dins la isglésia del convent de sant Sebastià, orde de
Pares Recolets Franciscans, construyt en lo terme de dita present vila, sens
gasto algun ni acistència de clero, ni sia feta funerària alguna, y després en
son temps oportuno y quant mon hereu podrà (regulant-ho segons àrbitre
y coneguda de dits mos manumissors), vull y és ma voluntat que dit mon
hereu hage y dega fer construyr de mos béns, dins dita isglésia de dit
convent, una tomba ab lo frontespici, de pedra calsinal, y en ella esculpidas
las mias armas, y en dit cas de translació de mon cadàver en dita tomba,
vull y mano que en dit die de dita translació hem sia dit y celebrat, per salut
y remey de la mia ànima, en dita isglésia de dit convent y per los religiosos
aleshoras en aquell conventuals, un offici solempne, y que mon hereu hage
y dega fer lo gasto, en dit die, del dinar a dits religiosos de dit convent.
ítem, vull y mano que encontinent mon òbit seguit, per salut y remey
de la mia ànima, me sien dites y celebradas lo trentenari o quarantena de
missas baxas mení celebrar en y ab mon testament fiu y ordení en poder
del D. Ramon Vila, notari públich de Gerona, als [ ] febrer mil sis-cents
noranta-dos o altre més cert dia, y aquellas manava celebrar per lo reverent
pare lector [ ] Morell(23), religiós dominico del convent de Sant Domingo
de Gerona, y si acàs, lo die de mon òbit, dit lector Morell fos mort, per lo
religiós de dit convent a dits mos manumissors aperexeria, y en lo altar de
Maria Sanctíssima del Roser de dita isglésia de dit convent, dexant per la
celebració y charitat de quiscuna de ditas missas sis sous barcelonesos o
corrents.
ítem, deix y encontinent mon òbit seguit, per salut y remey de la mia

(23) H a de ser Jacint M orell, que va m orir el 1709. Cfr. José M . de G A R G A N T A , Un
obituario del convento de Santo Domingo de Gerona, dins "A nales del Instituto de E studiós
G erundenses", VI (1951), 146. El 1697 va ser prior del m ateix convent José M . C O L L , Priores
del convento de Santo Domingo de Gerona, ibid, 331.
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ànima y demés a qui jo som tingut y obligat, celebrar vull y mano en dita
isglésia del convent de sant Domingo de Gerona y en dit altar de Maria
Sanctíssima del Roser, dos-centas missas ditas de salvera dix, per la
celebració de las quals deix y llego la charitat necessària y acostumada.
ítem, axí mateix encontinent mon òbit seguit, vull y mano me sien ditas
y celebradas per salut y remey de la mia ànima, en lo altar major de Nostra
Senyora de Montserrat de la montanya, construyt en lo present Principat
de Cathalunya, tres missas baixas, dexant per charitat y celebració de totas
ellas un real de vuyt o son just valor.
ítem, axí mateix, encontinent de publicada la pau y que mas heretats se
cultivaran y donaran los fruyts acostumats, vull y mano se'm sian
celebradas per ma ànima y demés seré obligat, en la matexa isglésia de sant
Domingo de Gerona y en dit altar de Nostra Senyora del Roser, altres doscentas missas baixas també de salvera dix, dexant per la celebració y
charitat de quiscuna de ellas la charitat acostumada.
ítem, deix y llego, al dit convent de pares menors de la dita present vila,
vint-y-sinch lliuras corrents lo die de ma fi, pregant-los me'n celebren
missas o fasen sufragis per ma ànima y per qui seré obligat.
ítem, deix y llego, per pecats olvidats y penitèncias mal cumplidas,
sinch sous dels quals sien fets celebrar y fer sufragis per ànima mia.
ítem, vull y mano que Maria, filla mia y de dita muller y manumissora
mia, sie col·locada y dotada segons la possibilitat de mos béns, a coneguda
de dits mos manumissors o de la major part de aquells.
ítem, prech a Joseph, fill meu, y a altre qualsevol de mos fills que serà
hereter universal del dit senyor Joan Batista Perpinyà, son avi y mon sogre,
mire tot lo que pugue per la conservació de ma casa y patrimoni, y cedesca
y diffinesca la llegítima sua en favor de mon hereu, ab declaració que vaja
compresa ab ma institució y substitucions, y axí compòngan com a bons
germans los interessos de un patrimoni y altre, ab attenció que, com lo meu
serà més tènuo y ab majors obligacions, los puga suportar mon hereu, y en
cas dit Joseph o altre fill meu no serà o seran hereters universals de dit son
avi, en cas fosen diffarents hereus y algú dels demés mos fills serà
ecclesiàstich, canonge de Gerona o semblants equivalents canonicats de la
cathredal de Gerona, que mon hereu los hage y dega pagar lo gasto de las
butllas, pocessió y vestuari.
ítem, conciderant las obligacions de ma casa y patrimoni, y lo quant
seria cosa cansada, per dita senyora muller y manumissora mia, lo cuydar
de aquella y sa administració, com y la aducació de sos fills y meus,
màxime corrent lo temps com corra, tant calamitós de guerra, desitjant
sumament que dita senyora muller y manumissora mia visque ab tota
quietut, vull, ordeno y mano que, durant dit temps de guerra, dits senyors
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mos sogre y germans, com y dits senyors de Guitart y de Pujol, la retiren
en la part a ells ben vista, donant-li lo còngruo per son viure, calsar y vestir
y sustento de una criada, y finida la guerra ho fassen com major los
aperaxarà de rahó, tenint en totas ditas cosas la pralació lo dit senyor abat
Miquel Romaguera, mon germà, ab expressa declaració y gravamen que
dita senyora muller y manumissora mia renuncie la tenuta de mos béns y
que ditas cosas sols se li donen tant quant viurà viuda de mi, concervant
mon nom y cognom, y vivint casta y sens marit, y no altrament.
ítem, vull y mano que dit mon hereu baix scrit hage y dega sustentar en
ma casa a Domingo y Francisco, fills meus, en menjar y béurer, calsar y
vestir, y altres cosas a la vida humana necessàrias, axí en sanitat com en
malaltia.
ítem, deix y llego a quiscú de mos fills y fillas, tant nats com naxedors,
per dret de institució y llegítima llur, sinch sous.
Y conciderant que la pèrdua de moltas casas y disipació de patrimonis
de ordinari prové de lajuventut y mala inclinació dels fills, en tots los altres
béns meus, axí mobles com immobles, noms, veus, drets y accions meus
y mies, ahontsevulla que sian y a mi me pertanyen y pertànyer púgan, ara
y en esdevenidor, en qualsevol part del món, per qualsevols noms, títols,
causas y rahons que assí dir hi exprimir se poguessen o deguessen, sots
qualsevol expressió de paraulas, exeptats aquells dels quals alt tinch
disposat y fet testament (salva sempre la elecció y nominació de hereu meu
per los baix scrits y fahedora), instituesch y hereters meus universals fas
los fills meus mascles que de present Nostre Senyor Déu me ha encomenats y lo dia de mon òbit tindré llegítims, emperò y naturals, y de llegítim
y carnal matrimoni procreats y engendrats, y a llurs infants y descendents
perpetualment; lo hun, és a saber, després de l'altre, ab expressa declaració
que la successió de mos béns y vocació de mon hereu comense en la
persona que de mon hereu faran y eligiran entre vius o altrament los dits
sogre y germans meus, y los dits senyors Pere de Guitart y Ignasi de Pujol.
Perquè a ell o/y a la major part de ells dono ple y líbero poder de elegir y
anomenar, en dit mon hereu, al fill meu llegítim y natural que a ells ben
vist serà elegir y anomenar, y en cas de discòrdia entre ells, a sola elecció
y nominació de dit mon hereu que faran dits senyors abat Miquel
Romaguera y doctor Matheu Romaguera, mos germans. En tal falta,
emperò, de tals fills meus mascles y de llurs infants y descendents
perpetualment a ells y a lultim de ells axí morint, substituesch y heretera
mia universal fas y instituesch a la dita Maria, filla mia, y a sos infants y
descendents perpetualment axí y de la manera que de dits fills meus
mascles tinch dit y disposat; en falta, emperò, de dita Maria, ma filla, y sos
infants y descendents a ella y a ells y a l'últim de ells axí morint,
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substituesch y hereteras mias universsals fas las demés fillas que forçan
Nostre Senyor Déu me encomenarà llegítimas, emperò y naturals y de
llegítim y carnal matrimoni procreadas y engendradas, si algunas ne tindré
y a mi sobreviuran y hereteras mias ésser voldran, la huna, és a saber,
després de l'altre, axí y de la manera y ab los matexos gravàments, vincles,
substitucions que de dits mos fills mascles tinch dit, substituesch a ellas
y a llurs infants y descendents y a l'últim de ellas y ells, y hereu meu
universsal fas y instituesch al dit doctor Miquel Romaguera, abat de Sant
Feliu de Gerona, mon germà, durant sa vida natural tant solament y només,
y seguit lo òbit de dit mon germà al dit doctor Matheu Romaguera, prevere,
també mon germà, axí mateix durant sa vida natural tant solament y
només, y seguit dit son òbit, al dit doctor Salvador Romaguera, prevere,
també mon germà, axibé durant sa vida natural tant solament y només, y
seguit dit son òbit, a l'hospital de Santa Catherina màrtir, de la ciutat de
Gerona, sens poder alienar cosa en tot ni en part de ma universal heretat
y béns, y no de altre modo ni manera, perquè en cas contrari substituesch
a dit hospital, y hereter meu universsal fas e instituesch al prior y convent
de Sant Domingo, de dita ciutat de Gerona, als quals fills y descendents,
germans y demés per mi alt cridats fins a l'últim de aquells inclusive y a
cada hu de aquells, en rahó de ma universal heretat y béns, fas y poso vincle
real y perpètuo praecis y durable sens ceperació ni divisió alguna; axí que
dita ma universal heretat y béns censera vaja per tots los instituyts y
substituhïts fins arribar a l'últim que tinch cridat sens detracció de quarta
treballianica, falcídia ni altre dret de hereu, perquè la tal detracció de quarta
y altre qualsevol dret de hereu prohibesch expressament. Declarant més
avant ma intenció, vull, ordeno y mano que, si per cas algú de dits mos fills
o fillas, o qualsevol de dits mos germans o descendents de aquells, cometia
o incidia en aglun crim de leza magestat divina o humana (lo que Déu no
vulla), o altrament en manera alguna incidia en algun error per lo qual o
altrament meresqués confiscació de béns, aleshoras y en tal cas lo
cometent dit cas o crim etiam per vuyt dies antes de la contingència de
aquell, encontinent et ipso iure et facto sie y se entenga ésser privat com
jo en dit cas, y ara per las horas y aleshoras per ara, lo privo de dita ma
universsal heretat y béns, com si de aquell no se hagués feta menció alguna
ab lo present meu testament, y lo vincle y fideïcomís per mi alt posat
encontinent, sens aguardar la mort de aquell, passe y hage de passar y
tingue lloch en favor de l'altre immediadament després de ell cridat, capàs,
emperò, de succehir; en tal cas, lo fill o filla, germà o nebot, germans o
descendents llurs encara que visca lo dit delinqüent y en manera alguna se
apliquen al fisch, ni quant al domini ni quant a l'usdefruyt, declarant ma
intenció ésser principalment provehït se observe la disposició per mi
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desobre feta y no fer frau algú al fisch ab aquesta prohibició, y si per cas
lo dit delinqüent per benignitat del príncep o superior competent serà
restituyt en lo prèstino estat, vull que tingue lloch altre vegada a la
institució o substitució en son favor desobre fetas, no obstant en res la dita
privació, la qual en tal cas sie haguda per no feta, salvo quant a l'interès
dels fruyts en lo entretant rebuts, los quals resten y se apliquen al
fideïcomissari que los haurà rebuts.
ítem, vull, axibé ordeno y mano, que en cas algú de dits mos fills o fillas
o qualsevols de llurs descendents perpetualment casarà o contrectarà
matrimoni ab spúrea o ex dampnato cohitu (lo que Déu no vulla), lo qui
axí casarà encara que lo tal aja contrectat dit matrimoni, ni que del tal
matrimoni hi hagués fills e/o líberos o descendents, en tal cas y aleshoras
etiam per spay de vuyt dies antes de la contingència de aquell encontinent
et ipso iure et facto, sie y se entenga ésser lo tal fill o filla o qualsevol de
llurs descendents perpetualment privat comjo en dit cas, y ara per las horas
y aleshoras per ara, lo privo de dita ma universal heretat y béns, com si de
aquell no se hagués feta menció alguna ab lo present meu testament, y lo
vincle y fideïcomís per mi alt posat encontinent y sens aguardar la mort de
aquell tal qui casarà axí, passe y hage de passar y tinga lloch en favor de
l'altre immediadament després de ell cridat, capàs, emperò, de succehir;
en tal cas, lo fill o filla, germà o nebot, germans o descedents llurs, encara
que visca lo dit hereu qui aurà axí casat y haurà contrectat dit matrimoni
ab tal persona sie procreada ex dampnato cohitu ni de tal matrimoni hi
hagués fills ni fillas, perquè aquells y aquellas y llurs descendents
perpetualment també privo de ma universal heretat y bénsí
ítem, conciderant y confiant de la fidelitat y legalitat del dit reverent
Matheu Romaguera, prevere, mon germà y manumissor, aquell anomeno
en administrador de dita ma universsal heretat y béns, suplicant-lo aquella
administre y governe bé y lealment, com jo de ell plenament confio.
E aquesta és la mia última y derrera voluntat, la qual lloho y ferm, la
qual vull que vàlega y valer puga per via o dret de testament, e si no vàlia
o valer no podia per via o dret de testament, almenys vull que vàlega y valer
puga per via o dret de codicil, o de altre qualsevol spècie de última y derrera
voluntat mia que millor de dret, consuetut o altre valer y tenir podrà,
revocant ab lo present meu últim testament tots y qualsevols testaments,
donacions per causa de mort y altre qualsevol spècie de última y derrera
voluntat mia, per mi fins lo die present fets y fetas, en poder de qualsevols
notaris o curats, encara que en aquells y aquellas hi hagués qualsevols
paraulas derogatòrias de las quals no'm recordo, hi en cas hi fossen me'n
penit y altrament ab aquells fossen instituhïts los liberos, volent que
aquesta mia disposisció prevàlega a tota las altres.
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Actum et per dictum dominum testatorem laudatum, conditum et
firmatum fu it hoc testamentum in quodam cubiculo domus mansi Roma
guera sito in termino et parochia presentis villae de la Bisbal, die XXII
novembris MDCLXXXXIIU.
Testes voccati et ore proprio dicti testatoris rogati sunt honorabilis
Stepahnus Ribes, familiaris santi Offitii sanctae Inquisistionis, Joannes
Pouplana, scriptor, Josephus Carlas, agrícola, Franciscus Casagran,
Michael Molinas, Felix Balaguer, laboratores, et Josephus Prats, olitor,
omnes dicti termini villae de la Bisbal.

III
1698 gener 25/febrer 5.
La Bisbal

A rxiu H istòric de G irona, notari A ntoni Caym ó,
de la B isbal, vol. 738 (1698).

Inventari dels béns que pertangueren a Francesc Romaguera
Noverint universi quod cum magnificus Franciscus Romaguera, civis
honoratus Gerundae et utriusque iuris doctor, in dicta civitate et villa de
la Bisbal, diòcesis Gerundae, populati, in et cum suo ultimo et valido
testamento per eum condito etfirm ato recepto penes dominum Ignatium
Ponach, notarium regium et publicum dictae villae de la Bisbal, die
vigessima secunda novembris millessimo sexcentessimo nonagessimo
quarto, heredem suum universalem instituisset unum exfiliis suis legitimis
et naturalibus quem elegerint illustris et aclmodum reverendus Michael
Romaguera, abbas ecclesiae secularis et collegiatae Sancti Faelicis
Gerundae, reverendus Matheus Romaguera, utriusque iuris doctor, presbiter et beneficiatus ecclesiae parrochialis dictae villae de la Bisbal,
fratres dicti testatoris, illustres Ignatius de Pujol et Petrus de Guitart et
Millàs, domicelli in dicta villa Episcopalis et civitate Gerunde respective
domiciliati, cuius dispositionis vigore etfacultate supranominati instrumentto publico recepto penes dominum Ignatium Roig, notarium publi
cum Gerundae, die sexta januarii millessimo sexcentessimo nonagessimo
octavo, eligerunt et nominarunt in heredem universalem praedictum
doctorem Josephum Perpinyà, filium legitimum et naturalem dicti docto
ris Francisci Romaguera, ab humanis decesserit. Hinc propterea fu it et
est quod sub anno a nativitate Domini millessimo sexcentessimo nonages
simo octavo die vero vigessima quinta mensis januarii eiusdem anni in
titulata in mea Antonii Caymó regia civitate notarii publici infrascripti et
testium, videlicet, magnificorum Antonii Ros et Ignatii Ros, fratrum,
civium honoratorum Barchinonae, in dicta villa de la Bisbalpopulatorum
ad ista voccatorum et rogatorum, et audientia dictus doctor Josephus
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Perpinyà, heres praeffatus exhistens personaliter constitutus intus monasterium Sancti Sebastiani Ordinis Divi Francisci Recollectionis constructum in termino ipsius villae de la Bisbal, volens ut dixit hereditatem
et bona universa quae fuerunt dicti quondam doctoris Francisci Roma
guera, patris sui, a dire seu in eadem inmiscere venerando sanctae
Cru+cis signaculo praecedente de universali hereditate etbonis eiusdem
patris sui inventarium confecit seu confiere se dixit, immo verius incohabit
cum expressa tamen protestatione se nolle teneri ultra vides hereditarias
et ut gaudere possit benefitiis et juribus quibus similes heredes inventa
rium conficientes uti et fru i possunt ac solent et ad omnes et singulos
ejfectus sibi uti hores et necessarios confitens pro ut confessus fu it
invenisse et ad hereditatem praedicti quondam patris sui pertinere et
spectare bona infra et sequentia.

Et primo, un bahül de fusta ab dos panys y dos claus dins lo qual se ha
trobat lo següent:
Primo, una mantellina de tela guarnida de puntas.
ítem, un serenero de tafetà, guarnit de puntas, bo.
ítem, una vànova de cotonina mostrejada, usada.
ítem, unas faldillas de risso.
ítem, una tovallola de seda usada.
ítem, una gavardina de primaveras negras.
ítem, un cobrallit de seda camosat.
ítem, unas faldillas de primaveras negras.
ítem, una buelta y mantellina de llana, color llaonat.
ítem, un gipó de primaveras, usat.
Ítem, un trocell de escarlata, usat.
ítem, altre bahül també de fusta ab dos panys y dos claus, dins el qual
se ha trobat lo següent:
Primo, un tros de bayeta vermella.
ítem, tretze tovallons de cànem y cotó, nous.
ítem, tres tovallolas de tela, guarnidas ab randa.
ítem, unas estovalles de ginesta.
ítem, un tovalló de ginesta.
ítem, una cuxinera xica, de seda mostrejada.
ítem, una mànega de tafetà brodada de negra.
ítem, un gipó de tela, usat.
ítem, un altre gipó de cotonina, usat.
ítem, sinch llansols de borras.
ítem, set llansols de cànam.
ítem, tres llansols de tela.
ítem, tres cuxineras de tela, dos de grans y una de xica.
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ítem, unas stovallas de fil y cotó, noves,
ítem, una faxa de tela ab alguns tafetans.
ítem, una capsa de cartró y dins ella se ha trobat una capsa de or de fil
y grana y una maneta de coral guarnida de or.
ítem, una pessa de fil y grana espatllada, guarnida de pedras verdas.
ítem, unas arrecadas de or, guarnidas de pedras blancas.
ítem, altres arrecadas de plata ab pedras grossas blavas.
ítem, unas estovallas de cànem, usades.
En la casa del mas Romaguera del veynat del Vilar, del terme de la
Bisbal, ahont també se és conferit dit doctor Perpinyà, se ha trobat haverhi, ço és, en la entrada de dit mas lo següent:
Primo, vuyt cindris de fusta per obrar.
ítem, nou cayrats de roura, de dotze palms llargària.
ítem, una mitja bota, usada.
ítem, dos cayrats de roura.
ítem, vint trossos de cabirons de pi.
En un aposento del baxos de dit mas se ha trobat:
Primo, una sort de fusta de noguer per barramenta de cadiras y banchs.
ítem, onze cabirons de roura.
ítem, un mogall, un tràmech, una fanga y una pala, tot de ferro usat.
En la cuyna de dita casa se ha trobat:
Primo, una pastera de albre blanch ab un sedàs dolent dintre.
ítem, la serra del foch.
ítem, una taula de fustaja dolenta.
ítem, un braser de fusta sens copa.
En la sala gran de dita casa se ha trobat:
Primo, nou banchs de llit.
ítem, una taula gran.
ítem, dos taulas xicas.
ítem, quatre banchs de respatllera.
En una cambra que trau porta al terrat se ha trobat:
Primo, una taula usada sobre la qual hi ha una palla de un sant Christo
usada y un tapete molt dolent.
ítem, una caxa dolenta, de fusta de pi.
ítem, un banch de respatllera, xich.
ítem, un armari de fusta,
ítem, dos cortinas de llicanella, usades.
En altre aposento se han trobat:
Primo, tres banchs de llit.
ítem, un tabal de escalfar roba.
ítem, una tauleta.
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ítem, quatre cuxins de ruda, usats, plens de pluma.
En lo celler de dita casa se han trobat:
Primo, dos carretells de teneó, lo hu de dos botas y lo altre de una bota
buyts.
En la casa del doctor Matheu Romaguera, prevere, en la vila de la
Bisbal, ahont també per est effecte dit doctor Perpinyà se és conferit, se ha
trobat lo següent:
Primo, una caxa de arbre blanch ab son pany y clau, dins la qual se ha
trobat.
Primo, set estuvallas, dos de cànem y cotó y las altres sinch de cànem,
usades.
ítem, sinch llansols, ço és, hu de borras nou, altre de cànem nou y los
restants tres de cànem y borras, usats,
ítem, tres axugamans de borras, nous.
ítem, quatre tovallolas usades,
ítem, un boganter.
ítem, tres tallas de llansols, usades,
ítem, quatre tovallons de cana y cotó, nous.
ítem, catorze tovallons, part usats y part dolents,
ítem, sis cuxineras de tela grans y dos de xicas.
ítem, tres cuxineras de cànam grans y dos de xicas.
ítem, una tovallola de tela guarnida de randa,
ítem, un gipó de tela per home.
ítem, un gipó de cotonina per dona, usat.
- ^
ítem, un cobrallit de drap vert.
ítem, una gavardina de tafetà, usada.
ítem, alguns trossos de tela de matalàs.
ítem, una escupidora de estany.
ítem, tres matalassos de llana ab telas usadas, usats.
ítem, dos flassadas verdas de la forma major.
ítem, una flassada groga, usada.
ítem, altre flassada blanca, usada.
ítem, una olla de coura, bona, y altre trencada.
ítem, un plat de estany.
ítem, un cassó de aram, mitjenser.
ítem, un candalero de estany.
ítem, un candalero de llautó, trencat.
ítem, una botija de estany.
ítem, unas grasellas de ferro.
ítem, una copa de llautó per braser.
ítem, una gerra de terra xica per tenir oli.
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ítem, una mossa de ferro,
ítem, uns anderris de ferro,
ítem, unas llevas de ferro.
ítem, unas forquetas per torrar pa, també de ferro,
ítem, unas grasellas de ferro.
ítem, dos paellas, una de aram gran y la altre de ferro xica.
ítem, un ast de ferro.
ítem, tres escambells de fusta.
ítem, una olla de aram usada mitjensera.
ítem, un cassonet de aram.
ítem, una ralladora.
ítem, un coci de terra de teneó de dos samals.
ítem, un morter de coura ab sa mà del mateix.
ítem, dos llevaplats de llautó.
ítem, un candelero de estany.
ítem, una llumanera de llautó, dolenta.
ítem, una màrfega.
ítem, una copa de aram, usada.
ítem, un parol de aram, usat.
ítem, dos tascons de ferro.
ítem, una samal de fusta, dolenta.
ítem, un rampí.
ítem, una esquelleta de coura.
ítem, una cassoleta de aram de tenir olor.
ítem, un candelero de llautó, bo.
ítem, una xaringa de estany.
ítem, un escalfador y una capsa, tot de aram, ab llurs mànechs de ferro,
ítem, una destral gran.
ítem, una caxa xica de noguer ab son pany y clau, bona.
ítem, set botas buydas de teneó quiscuna una càrrega,
ítem, dos botas de teneó tres mallals quiscuna.
ítem, tres botas de teneó de deu botas, totas buydas.
ítem, nou samals.
ítem, un bahulet dins lo qual se ha trobat un saler, pebrera, sucrera, una
ayguabeneitera, una escudella, una tassa, onze culleras y tres forquillas, tot
de plata.
ítem, una sotacopa de plata,
ítem, uns agnus de or, molt xichs.
ítem, tot aquell censal de preu de cent y vint lliuras barcelonesas que
quiscun any, en son degut termini, fan y préstan los hereus de Ciprià Says
del terme de la Bisbal.
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ítem, tot lo mas Romaguera, situat en lo terme de la Bisbal, y altres
masos a ell agregats ab llurs terras, horts, honors y pocessions baix llurs
affrontacions compresas.
ítem, tot lo mas Estanyol, la casa, és a saber, y las terras, honors y
pocessions, situat en lo terme del lloch de Cruylles, baix llurs affrontacions
compresas que respective per ser cosa inmòbil no.s poden ocultar.
Haec autem bona superius scripta et non alia dictus doctor Josephus
Perpinyà confessus fu it de praesenti invenisset ad hereditatem praedicti
quondam doctoris Francisci Romaguera, patris sui, pertinere et spectare
cum expressa protestatione quod si a caetero alia invenerit bona ad eande
hereditatem pertinentia et spectantia illa in praesenti inventario continuabit aut alia adpartem de eisdemfacere procurabitpublico instrumen
to mediante. De et super quibus omnibus et singulis praemissispraedictus
doctor Josephus Perpinyà petiit et requisivit a me dicto et infrascripto
notario unum et plura publicum et publica instrumentum et instrumenta
confici sibique et aliis cuya intersit dari et tradi, quae fuerunt acta in
praedicta villa de la Bisbal anno, mense, die et locis quibus supra.
Praesentibus me dicto et infrascripto notario et pro testibus superius
nominatis ad praemissa voccatis et rogatis specialiter aliterque et assumptis prout superius continetur.
Deinde autem ad veniente die quinta mensis februarii supra dicti anni,
scilicet, millessimum sexcentessimi nonagessimi octavi, domini Ignatii
Roig, notarii publici Gerundae hiis in locum mei dicti Antonii Caymó,
notarii publici infrascripti et ex particulari commissione per me dictum et
infrascriptum notarium sibifacta interessentis ettestium infrorum praesentia supradictus doctor Josephus Perpinyà, uti heres praedictus existens
dicto nomine personaliter constitutus domum Abbatiae sancti Felicis
Gerundae processusfuit ad continuandumpraesens inventarium de bonis
praedicti quondam doctoris Francisci Romaguera, patris sui, sub modo
et form a sequentibus.

En lo studi de la casa de l'abat de Sant Feliu de Gerona se tróban los
llibres següents:
[1] Angelo Spin, tomus primus.
[2] Aresmini Tapati Variarum juris, primus et secundus tomus.
[3] Aresmini Tapati Variarum juris sententiae, primus tomus.
[4] Antonius Augustinus Epitome juris, tomus primus et secundus.
[5] Andianus De legibus, tomus primus.
[6] Amicis De jure emphiteutico, tomus primus.
[7] Amidenius De officio et jurisdictione datarii, primus tomus.
[8] Andrea Siraquello De legibus connubialibus et de jure mariti,
primus tomus.
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[9] Accasius de Ripoll Regaliarum tractatus, primus tomus.
[10] Afflictis Decissiones Neapolitanae, primus tomus.
[11] Altimar Tractatus de nullitatibus, primus tomus.
[12] Dit autor pars secunda primus tomi.
[13] Assonis Summa locuplex juris civilis thesaurus, primus tomus.
[14] Antonellus De loco legalis, primus tomus.
[15] De tempore legali, primus tomus.
[ 16] Consiliorum, tomus primus.
[17] Andreae Controversiarum, tomus primus et secundus.
[18] Angelus Aretinus Super instituta, tomus primus.
[19] Aloysii Mansi Consultum rerum judicatum, primus, secundus,
tertius, quartus, quintus et sextus tomus.
[20] Acosta De privilegio credito, primus tomus.
[21] Angelus De via et ratione juris universi, primus tomus, és sens
cubertas.
[22] Andrea Alciati Paradoxorum, primus tomus.
[23] Artium notariae, primus tomus.
[24] Aradro Decisiones, primus tomus.
[25] Aldavicio De hereditate actionibus, primus tomus.
[26] De heredibus illis qui diu possunt, primus tomus.
[27] Ageta Visionum jurium feudalium, tomus primus.
[28] Antolinus Resolutionum, tomus primus.
[29] Ayorra De partitionibus et Antonius Fernàndez de Ubero De
pascuis et de jure pascendi, primus tomus.
[30] Amaya In codicem et observationibus, primus tomus.
[31] Antonio Amato Variariarum resolutionum juris, tomus primus.
[32] Amostasso De causis piis, tomus primus et secundus, en un tomo.
[33] Afflictis Decisionum additiones, primus tomus.
[34] Anirin De preventionibus, primus tomus.
[35] Antonio Solaye Contitutiones Sebaudiae, tomus primus.
[36] Amich Angelo Questionum feudalium, primus tomus.
[37] Antonius Augustinus Epitome juris canonici veteris, primus
tomus.
[38] Alciatus De jure faeudali, primus tomus.
[39] Argentisse De juridictionibus, primus tomus.
[40] Antiquae Collationes decretalium cum Antonii Augustini episcopus Illerdensis notarii, primus tomus.
[41] Aloysi A d Gomez additiones resolutionum Antonii Gomesi,
32 Franciscus M ostazo. Palau 183521 i 183522.
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primus tomus.
[42] Alexander Rodensis Tractatus de analogicus universis et equivocis utriusque juris de cis, primus tomus.
[43] Aponte De potestate pro regis, primus tomus.
[44] Acta Ecclesiae Mediolanensis, primus tomus.
[45] Angelis De confessionibus, primus tomus.
[46] De impensis et melioramentis dotali, primus tomus.
[47] Antonii De residentibus singulis civilia et canònica, primus
tomus.
[48] Antera Maria Super acta apostolorum, primus tomus.
[49] Amigant A d Peguera, primus tomus.
[50] Decisiones, primus tomus.
[51] Antonellus De regimine ecclesiae episcopalis, primus tomus.
[52] Amicei Opera politica, primus tomus.
[53] Acarransa De partu, primus tomus.
[54] Aldevinus Masgardus De statutorum interpretatione, primus
tomus.
[55] Antonius Olivani Commentaria, primus tomus.
[56] Antonius Astor De Synodo Diocesano, primus tomus.
[57] Acosta Domus supremi, primus tomus.
[58] Amadei Aponte Qüestiones laudimiales, primus et secundus
tomus.
[59] Assinius Practica civilis, tomus primus.
[60] Abogado perfecto autor Melchor de Cabrera, tomus primus.
[61] Aurelio Caciodoro Opera, primus tomus.
[62] Axiommata et loca communia, tomus primus.
[63] Aforismus inquisitionis, tomus primus.
[64] Boratus Decisiones primus, secundus et tertius tomus.
[65] Bondenius Collectati legali, primus et secundus tomus.
[66] Bartresol Collectation diversarum, tomus primus et secundus.
[67] Botiller De successionibus ab intestato, tomus primus.
[68] Botiller Diceptationes, tomus primus.
[69] Bratxei De verborum et rerum significatione, tomus primus.
[70] Balleti Disquisitione clericalis, tomus primus.
[71] Balmaseda De collectione, tomus primus.
[72] Brilla A d consuetudinem Neapolitanam, tomus primis.
[73] De fideicomissis, tomus primus.
[74] De divisione fructuum, tomus primus.
53 A lonso C arranza. P alau 44946 a 44948.

199

28

JOSEP CLAR A i R E SPLA N D IS

[75] Berart De visitationibus, primus tomus.
[76] Bassei Flores theologicae, tomus primus.
[77] Boer Decisiones, tomus primus.
[78] Bovadilla, tomus primus et secundus.
[79] Bordon, tomus primus, secundus, tertius, quartus et quintus.
[80] Bichmii Decisiones, tomus primus et secundus.
[81] Bessoldit Thesaurus practicarum, tomus primus.
[82] Belluga Speculum Principum, tomus primus.
[83] Butlarsis, tomus primus, secundus, tertius, quartus et quintus.
[84] Besoldi Consilia, tomus primus et secundus.
[85] Bartasol De clausulis, tomus primus.
[86] Brant De expositione omnium juris tam civiliium quam canonicum, primus tomus.
[87] Barbosa De dictionibus et clausulis, tomus primus.
[88] Burgo De emptione et venditione, tomus primus.
[89] Bretcetero Processus judicii, tomus primus.
[90] Busembaum en romans, tomus primus.
[91] Coccino Decissionum, són al tot sinch tomos.
[92] Castejón, són quatre tomos.
[93] Conciolo A d statuta Eugubii cum additione Romaguera, tomus
primus.
[94] Conciolo Resolutiones criminalium, tomus primus.
[95] De heredi simplici et qualificato, tomus primus.
[96] Allegationes, tomus primus.
[97] Canedo Collectanea ad jure canonicum, tomus primus.
[98] Carransa De monedas, tomus primus.
[99] Corrado Praxis beneficiorum, tomus primus.
[100] Celso Decisiones, tomus primus.
[101] Codex teodosianus, tomus primus et secundus.
[102] Caponus Diceptationes, tomus primus, secundus et tertius.
[103] Crespi Observationes, tomus primus.
[104] Candidi Disquisitiones moralium,tomus primus, secundus et
tertius.
[105] Coleriis De exequtionibus executibis, tomus primus.
[106] Capone De pactis et stipulationibus,tomus primus.
[107] Carena Resolutiones, tomus primus.
[108] Cerrus Decissiones, tomus primus, secundus, tercius et quartus.

98 A lo n so C arranza, El auistamiento i proporcion de las monedas de oro, plata, cobre i la
reducción destos metales a su debida estimacion. Palau 44950.
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[109] Censal A d Peregrinum variationes juris et tractat variarum
primus tomus.
[110] Ciriacus Controvertiarum, tomus primus, secundus, tertius et
quartus.
[111] Capiblanch De Baronibus, tomus primus.
[112] Ceval Comentarium opinionum, tomus primus et secundus.
[113] Cramuel De mente theologiae, tomus primus, secundus, tertius,
quartus, quintus et sextus.
[114] Carterio Decissiones Criminalis, tomus primus.
[115] Cassanate Consilia, tomus primus.
[116] Cassaneo Consuetudines Burgundiae, tomus primus.
[117] Covarrubias Opera, tomus primus et secundus.
[118] Cohelli In Burg bon regim, tomus primus.
[119] Cavalli De testamentis, primus tomus.
[120] Decisiones, tomus primus.
[121] Carrillo Decisiones, tomus primus.
[122] Cialivinus Controvertiarum foren, tomus primus et secundus.
[123] Calvinus Lexicon, tomus primus.
[124] Capitio Decissiones, tomus primus.
[125] Cala De preemientis, tomus primus.
[126] Tractatus de fergis, tomus primus.
[127] De juditiis, tomus primus.
[128] Corrado Praxis apostolicarum dispensationum, tomus primus.
[129] Capucius Praxis, tomus primus et secundus.
[130] Càncer Variarum ab dos tomos tres tomos.
[131] Capitiolatro Consultationes, tomus primus.
[132] Caraneus In questionibus, tomus primus.
[133] Cavallus Resultatio criminali, tomus primus.
[134] Cabzovius Practica criminalis, tomus primus.
[135] Castaldus Consulta, tomus primus.
[136] Caldes De restitutione in integrum, tomus primus.
[137] Carpius De executoribus tomus primus.
[138] Capone Controversiae forenses, tomus primus.
[139] Curtel De Ecclesiae libertate, tomus primus.
[140] Hieronymus Campanilli Diversorum juris Canonici, tomus
primus.
[141] Cavalli Milleloch, tomus primus.
[142] Camaleho De legitima, tomus primus.
[143] Coccino ad Gomes decissionum, tomus primus.
[144] Constitucions de Cathalunya, dos tomos xichs de full.
[145] Constitucions de Cathalunya, dos tomos.
ejusdem,
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[146] Consultatione Theologica jurídica autore Frater Laurentio,
primus tomus.
[147] Caroli De Rota practicabilia, tomus primus.
[[48] Cepolla De cautelis, tomus primus.
[ 149] Cavalianus De tutore et curatore, tomus primus.
[150] Capítols del General de Cathalunya, tomos entre tots deu.
[151] Carochsius Contra res juditiales sententia, tomus primus.
[152] De deposito obligationum et sequestro, tomus primus.
[153] Cavasucco Theoricae et praxis juris canonici, tomus primus.
[154] Coier De jurisdictione ordinaria, tomus primus, secundus,
tertius et quartus.
[155] Crucisis De jure offerendi, tomus primus.
[156] Cuenca Opera, tomus primus.
[157] Cartas de Sant Francisco de Sales, tomus primus et secundus.
[158] Christiano interior, tomus primus et secundus.
[159] Costa De cota et alba , tomus primus.
[160] Constitutiones Provinciales Taraconenses, tomus primus.
[161] Cepolla De servitutibus, tomus primus.
[162] Ciher De regulis cancellariae apostolicae, tomus primus.
[163] Cartagena Super expositione juris canonici, tomus primus.
[164] Constitutiones Synodales Ausculanae, tomus primus.
[165] Cortiada Sobre la jurisdicció del Exm. Virrey, tomus primus.
[166] Decisiones Regni Neapolitani, tomus primus.
[167] Decisiones Sacrae Rottae Romanae Arguellas, Ninot, Serate,
primus tomus.
[168] Duardus In capite omnis de penitentia et remissione, pars prima
tomus primus.
[169] De censibus, tomus primus.
[170] Donati Praxis Regularis, tomus primus, secundus, tertius et
quartus.
[171] Donoset Decisiones, tomus primus, secundus et tertius.
[172] Del Bene De juramento, tomus primus.
[173] De moral, tomus primus.
[174] De Inquisitionibus, tomus primus et secundus.
[175] De immunitate et jurisdictione Ecclesiae, tomus primus et
secundus.
[176] De immunitate et jurisdictione Ecclesiae, tomus primus et
secundus.
[177] Decisiones Rottae de Mesiatura, tomus primus.
[178] Decisiones Rottae Romanae, tomus primus et secundus.
[179] Decisiones de Rotta ab una part sense cubertas, tomus primus.
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[180] Devictis Praxis, tomus primus.
[181] De Franchis Controversias, tomus primus.
[182] Escobar De nobilitate, tomus primus.
[183] De ratiociniis, tomus primus.
[184] Escobar De Pontificis et Regis jurisdictione, tomus primus.
[185] Explicatio Consilii Antonii Michael Abbas Justiniani, tomus
primus.
[186] Fermosinus De offitiis, tomus primus.
[187] De alleatione fiscali, tomus primus.
[188] Tractat criminal, tomus primus.
[189] Tractatus varii, tomus primus.
[190] De legibus Ecclesiae, tomus primus.
[191] De exceptione praescriptionis sententiarum et re judicata et de
appellatione, tomus primus.
[192] De juditiis et foro competentibus, tomus primus.
[193] De potestate Capituli Sede vaccante, tomus primus.
[194] De offitiis, tomus primus et secundus.
[195] De probationibus, tomus primus.
[196] Francesch de Uritigoiti De competentiis, tomus primus.
[197] De resolutionibus, tomus primus.
[198] De Conciliis, tomus primus.
[199] De Ecclesiis Cathedralibus, tomus primus.
[200] Pastoral regular, tomus primus.
[201] De institutione, tomus primus.
[202] Feusonius A d effectum Romanae Curiae, tomus primus.
[203] Fegnanus In libris decretorum, tomus primus, secundus, tertius,
quartus et quintus.
[204] Febrianus Codex, tomus primus.
[205] Ferrer Observationes, tomus primus et secundus.
[206] Commentaria, tomus primus.
[207] Super Constitutione hac nostra, tomus primus.
[208] Fraso De Regio patronatu indiarum, tomus primus et secundus.
[209] Fabri Sintagma juris, tomus primus.
[210] Feliciani Decissiones, tomus primus.
[211] Fontanella De jure, tomus primus.
[212] De pactis nuptialibus, tomus primus et secundus.
[213] Decisiones, tomus primus et secundus.
[214] Franchis Decissiones, tomus primus et secundus.
[215] Flores de Mena Variarum resolutionum, tomus primus.
[216] Farinacio Decissiones, són tomos desavuyt.
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[217] Fulgineus De emphiteusi, tomus primus.
[218] Faria A d Covarruvias, tomus primus.
[219] Formularium instrumentorum Salustii Tiberii, tomus primus.
[220] Felicio De societate, tomus primus.
[221] Gracian Diceptationes florenses, tomus primus, secundus, tertius et quartus.
[222] Genova De escriptura privata, tomus primus.
[223] Gisarellus Decissiones, tomus primus.
[224] Grassis De ejfectu clericatu, tomus primus.
[225] García De beneficiis, tomus primus.
[226] Giurba Consilia criminalia, tomus primus.
[227] Lucubraciones, tomus primus.
[228] Decisiones, tomus primus.
[229] De feudis, tomus primus.
[230] Gasophilat Regium, tomus primus.
[231] Gratiosi Uberti De citacionibus, tomus primus.
[232] De successionibus, tomus primus.
[233] Galessius De restitucione in integrum, tomus primus.
[234] Gonzales Super regulas cancellariae, tomus primus.
[235] Gusman De evictionibus, tomus primus.
[236] Golinus et Luca De procuratoribus, tomus primus.
[237] De procuratoribus cum additione, tomus primus.
[238] Guasinus De confiscacion masin eodem, tot un tomo.
[239] Gomesii Opera , tomus primus.
[240] Gaiitus De creditoribus, tomus primus.
[241] Gomes Variarum praccis, tomus primus.
[242] Gobius Tractatus varii, tomus primus.
[243] Consultacione, tomus primus.
[244] Guadevinus De jure feudorum et pacis, tomus primus.
[245] Gonii De charitativo subsidio, tomus primus.
[246] Goffredi Summa, tomus primus.
[247] Gallupi Praxis, tomus primus.
[248] Griphiandri Economiae juris, tomus primus et secundus.
[249] Garcia De expensis, tomus primus.
[250] Genuense Praxis, tomus primus.
[251] Hurtado De congrua sustentacione, tomus primus.
[252] Resolucionum moralium pars prima et secunda, tot ab un tomo.
252 Autor: T om às H urtado. Palau 117200 a 117204.
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[253] Hermosilla Adlegesparticularum Gregorii Lopes, tomus primus
et secundus, tot ab un tomo.
[254] Hodiernci Controvèrsia, tomus primus.
[255] A d surdum, tomus primus.
[256] Heesser De rationibus reddendis, tomus primus.
[257] Historia del duque Federico, tomus primus.
[258] Jordanus De re sacra, tomus primus.
[259] De re beneficiaria, tomus primus.
[260] De re judiciaria, tomus primus.
[261] Jranson De protestacionibus cum additionibus, tomus primus.
[262] Joannes Copen Decisiones, tomus primus.
[263] Josepho Ludovico Decissiones, tomus primus.
[264] Judex materiarum practicarum ad Cathaloniae, tomus primus.
[265] Josepho De rusticis tractatus, tomus primus.
[266] Joannes Antonio Ab ecclesia observatione Pedemontani, tomus
primus.
[267] Justiniani Exercitia, tomus primus.
[268] Instituta Canònica, tomus primus.
[269] Klokius De constitutionibus, tomus primus.
[270] Kohl De pactis dotalibus, tomus primus.
[271] Laguniies De fructibus part prima secunda, tot ab un tomo.
[272] Larrea Allegationes fiscales, part prima et secunda, tot ab un
tomo.
[273] Decissiones, part prima et secunda en un tomo.
[274] Leotardus De usuris, tomus primus.
[275] Lesana Question regular, tomus primus et secundus.
[276] Leandro Qüestiones moralium, tomus primus, secundus, tertius,
quartus, quintus, sextus, septimus, octavus et cum summa nonus.
[277] Luca A d Gracianum, tomus primus, secundus, tertius et quartus.
[278] Praxis, tomus primus.
[279] De pluralitate legali, tomus primus.
[280] Leonis Preparatorium judiciorum, tomus primus.
[281] Lancellotus De attentatis, tomus primus.
[282] Loriotus títol De gradibus affinitate, tomus primus.
[283] Luis de Paguera Decisiones, tomus primus et secundus.
[284] Loterius De re beneficiaria, tomus primus.
[285] Leccion juris, tomus primus.

253 G aspar de H erm osilla, Notae, additiones et resolutiones ad glossas legum partitarum
D. Gregorii Lopetii. Palau 113441 a 113443.
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EL R E TA U L E D E D O M ÈN E C R O V IR A (1657 -1 6 7 8 )

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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[320] Murga In constitutionibus apostolicis, tomus primus.
[321] Disquisitiones morales, tomus primus.
[322] Mansanedo Decissiones Rottae Romanae, tomus primus.
[323] Maresch Variarum resolutionum, tomus primus.
[324] Massii Praxis ordinaria, tomus primus.
[325] Molino De ritu nupciali, tomus primus.
[326] Mutii Ad decisiones santi Felicis, tomus primus et secundus.
[327] Monena De commutationibus ultimarum voluntatum, tomus
primus.
[328] Mendas Allegatione, tomus primus.
[329] Massole Trismagistrus legalis, tomus primus.
[330] Marque De vicariis, tomus primus.
[331] Mario Muta Decissiones, tomus primus.
[332] Mariclii De bannitis, tomus primus.
[333] Medices Decissiones part prima et secunda, tomus primus.
[334] Mustasso De causis piis, tomus primus.
[335] Maranta Medulla decreti, tomus primus.
[336] Maceraten Variarum resolutionum, tomus primus.
[337] Variarum jurium, tomus primus.
[338] Manfrellus A d Capitium latro, tomus primus.
[339] Mausonius De causis et contractibus, tomus primus.
[340] Mayora Praxei criminal, tomus primus.
[341] Mansius De sacrorum juri controvertiis, tomus primus.
[342] Mieras Super constitutionibus Cathaloniae, tomus primus.
[343] Memorials differents, tomus primus, secundus et tertius.
[344] Maranta Consilia, tomus primus.
[345] Mayner De regulis juris, tomus primus.
[346] Machado Confesor perfeto, tomus primus et secundus.
[347] Michael Angelo Guy sive Giptii Observatio neapolitana, tomus
primus.
[348] Missanger Super instantia civili, tomus primus.
[349] Merenda Controvèrsia, tomus primus.
[350] Moneta De concervatoribus, tomus primus.
[351] De distributtionibus, tomus primus.
[352] De decimis, tomus primus.
[353] Mestril Decissiones, tomus primus et secundus.
[354] Martra De clausulis, tomus primus.
[355] Massobius Praxis faciendi concursum, tomus primus.
334 V egeu no ta 32.
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[356] Mundi De muneribus, tomus primus.
[357] Mosina De brachio seculari, tomus primus.
[358] Mantica Decissiones, tomus primus.
[359] Matheu Del modo de celebrar Corts, tomus primus.
[360] Maranta practica, tomus primus.
[361] Maranda Tractabtus pro juribus Ecclesiae, tomus primus.
[362] Mansius De fideiussoribus, tomus primus.
[363] De advocatis, tomus primus.
[364] Miranda De judicibus, tomus primus.
[365] Maresca De re convencionali, tomus primus.
[366] Muscatellus Praxis, tomus primus.
[367] Magonius Lucerna Moral, tomus primus.
[368] Monrras Discursus, tomus primus.
[369] Navarro De rescriptis, tomus primus, secundus et tertius.
[370] Navarro De ellectione et variatione fori, tomus primus.
[371 ] De gravamine vassallorum, tomus primus.
[372] Decissiones de privilegio miserabili personis, tomus primus.
[373] De nullitatibus oblatorum, tomus primus.
[374] Summa bullarum, tomus primus.
[375] De insolutum dacione, tomus primus.
[376] Niger De subastacione, tomus primus.
[3771 De exceptionibus, tomus primus.
[378] De laudimiis, tomus primus.
[379] De re judiciatae, tomus primus.
[380] Nicholay Lucubrationum, tomus primus et secundus.
[381] Praxis cum additione, tomus primus.
[382] Flosculi, tomus primus.
[383] Nunyes de Avendanyo De exequendis mandatis, tomus primus.
[384] Noalis De trasmissione, tomus primus.
[385] Nomosticon juris universis autore Vecens Litigio, tomus primus
et secundus.
[386] Olea, De cessine jurium, tomus primus.
[387] Cum additione, tomus primus.
[388] Olivani De actionibus, tomus primus et secundus.
[389] Ottoboni Decissiones, tomus primus.
[390] Ottoro De ojficio rey publicae, tomus primus.

359 L orenzo M atheu i Sanz, Tratado de la celebración de Cortes generales del reino de

València. Palau 158165.
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[391] Ojficio curati de Possevino, tomus primus.
[392] Ordinaris de Vich, tomus primus, secundus, hi falta lo primer
tomo.
[393] Postius De manutentione, primus tomus et secundus.
[394] Resolutione, tomus primus.
[395] Pinyatello Consultacionum canonicarum, tomus primus et se
cundus.
[396] Pellissarius Manual regulari, tomus primus et secundus.
[397] Pyrinis De regularibus, tomus primus.
[398] Peguera cum additione Vilaplana, tomus primus.
[399] Practica de Peguera, tomus primus.
[400] Decisions , tomus primus.
[401] Consultacions criminals, tomus primus et secundus.
[402] Parisius De resignacione beneficiorum, tomus primus.
[403] Pontius De matrimonio, tomus primus.
[404] Paccionus De locato et conducto, tomus primus.
[405] Passionus De probationibus, tomus primus.
[406] Pamhyly Decissiones Sacrae Rottae Romanae, tomus primus.
[407] Pilaya Decissiones canonicae, tomus primus et secundus.
[408] Pansuto Controvertiarum forentium, tomus primus.
[409] Peregrinus D efidei commissis, tomus primus.
[410] Panimole Decissiones, tomus primus et secundus.
[411] Pineiro De testamentis, primus et secundus ab un tomo.
[412] Pegas de diversas materias, són al tot tretze tomos.
[413] Passirellus De distantiis, tomus primus.
[414] Pasqualitgio De sacrificio missae, tomus primus.
[415] Qüestiones morales, tomus primus et secundus.
[416] Praxis jejunii, tomus primus.
[417] Passerinus Opera omnia, en tot són deu tomos.
[418] Priolo Decissiones, tomus primus.
[419] Promptuarium juris, tomus primus.
[420] Portules Observancias del Regne de Aragó, tomus primus et
secundus.
[421] Pereyra De revisionibus, tomus primus.
[422] Passificus de Salviano Interdictorio, tomus primus.
[423] Pechy Opera juditiaria, tomus primus.
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[424] Peregrin Praxis variae, tomus primus.
[425] Pelvicio A d consuetudine adversa, tomus primus.
[426] Puteus Decissiones, tomus primus.
[427] Penya Decissiones, tomus primus et secundus.
[428] Petrus Gregorius Super decretales, tomus primus.
[429] Philippus Franci Super decretales, tomus primus.
[430] Pragmatica Regni Neapolis, tomus primus.
[431] Peutingerius Decissiones Sacrae Rottae Romanae, tomus pri
mus.
[432] Promptuarium divini juris, tomus primus.
[433] Pràctica del amor de Dios, tomus primus.
[434] Padre espiritual de Sales, tomus primus.
[435] Prepositiones christianas, tomus primus.
[436] Paguera De celebrar Corts, tomus primus.
[437] Puteus De sindicatu, tomus primus.
[438] Peregrino De jurefici, tomus primus.
[439] Paroleti Aura clericalis palestra, tomus primus.
[440] Quesada Controvertiarum, tomus primus.
[441] Diceptacions, tomus primus.
[442] Quinta essentia del amor de Dios, tomus primus.
[443] Rosa De residentia episcopi, tomus primus.
[444] Rocha Disputationum, tomus primus et secundus.
[445] Rodoher A d resolutionem de marinis, tomus primus.
[446] Rosa De recta distribution, tomus primus.
[447] Rovitus Decissiones, tomus primus.
[448] Rubens In singula, tomus primus et secundus.
[449] De validitate legati, tomus primus.
[450] Ridolphin Praxis, tomus primus.
[451] Ricciolius De jure personarum, tomus primus.
[452] De reprobis, tomus primus.
[453] Reginaldus Praxis fo ri penitentiarii, tomus primus.
[454] Rebbuffi Praxis benejficiorum, tomus primus.
[455] Tractatus varií, tomus primus.
[456] Rubei De testamentis, tomus primus.
[457] Rodrigues Qüestiones regulares, tomus primus, secundus, ter
tius et quartus.
[458] Ripoll Variarum resolutiones, tomus primus.
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[459] De magistratu logiae maris, tomus primus.
[460] Additions a la practica, tomus primus.
[461] Ramon Concells, tomus primus.
[462] Riccii Collectanea, tomus primus.
[463] Praxis, tomus primus.
[464] Rogineldus De apellatione, tomus primus.
[465] Rosinyol De contractibus, tomus primus et secundus.
[466] Rodo Consells, tomus primus.
[467] Roxas Decissiones, tomus primus.
[468] Riccii Concilia, tomus primus, secundus, tertius.
[469] Romalin In aureum bulleam, tomus primus.
[470] Ripa De nocturno tempore, tomus primus.
[471] Regulae Cancellariae, tomus primus.
[472] Rineterhuno De jure assillorum, tomus primus.
[473] Sayrus Clausulis regiae, tomus primus.
[474] De sensuris, tomus primus.
[475] Solorsano Obras varias, tomus primus.
[476] De jure, tomus primus et secundus.
[477] Samuellio De canònica electione, tomus primus.
[478] Sarno Praxis cum additione, tomus primus.
[479] Sintagma juris, tomus primus et secundus.
[480] Salgado Laberinthus creditorum, tomus primus et secundus.
[481] De retentione, tomus primus.
[482] De regia protectione, tomus primus.
[483] Salerni Consilia, tomus primus.
[484] Sesse De hynibitionibus, tomus primus.
[485] Seraphin De privilegiïs juramentorum, tomus primus et secun
dus.
[486] Decissiones, tomus primus.
[487] Scanerolus De visitatione carceratorum, tomus primus.
[488] Sanfelicis Decissiones, tomus primus.
[489] A d praccis, tomus primus.
[490] Sabellio sunt quinqué tomos.
[491] Scopa A d Gracianum, tomos primus.
[492] Speculum juris prudentiae, tomus primus.
[493] Salcedo De lege politica, tomus primus et secundus.

459 Autor: Acaci Antoni de Ripoll. Palau 269180 a 269193.
461 Josep Ramon, Consiliorum una cum sententiis et decisionuibus Audientiae regiae
principatu Cathaloniae. Palau 247378.
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[494] De regimine principum, tomus primus.
[495] Theatrum honoris, tomus primus.
[496] Examen de la ver dat, tomus primus.
[497] Surdo De altimentis, tomus primus.
[498] Decisiones, tomus primus.
[499] Socarrats Consuetuts de Cathalunya, tomus primus.
[500] Summa Hostiensis, tomus primus.
[501] Sinodals de Barcelona, tomus primus.
[502] Samuel De sepulturis, tomus primus.
[503] Sicxtin De regaliis, tomus primus.
[504] Stilus capibrevandi, tomus primus.
[505] Saporta Tractatus, tomus primus.
[506] Sutor De jure, tomus primus.
[507] Strach Tractatus duo, tomus primus.
[508] Sprengerius De modico, tomus primus.
[509] Salassar De sacramentis in genere, sens encodernar, tomus
primus.
[510] Turre De cambiis, tomus primus.
[511] Tiberii Deciani Consilia, són tres tomos.
[512] Theodosianus Opera, quatuor tomos.
[513] Tamburinus De jure abbatum, tomus primus, secundus, tertius
et quartus.
[514] Tolosani Commentaria decretalium, tomus primus.
[515] Tondutus De resolutione beneficiorum, tomus primus, secundus,
tertius.
[516] De pentionibus, tomus primus.
[517] Tuscus Opera, al tot són nou tomos.
[518] Traquedin Consultacione, tomus primus.
[519] Tonato Decissiones maceratenses, tomus primus et secundus.
[520] Trobat De effectibus immemorialis prescriptionis, tomus pri
mus.
[521] Tristany Decissiones, tomus primus et secundus.
[522] Corona Benedictina, tomus primus.
[523] Terralaboro Metaphisica universalis tomus primus.
[524] Tractatus universorum de expoliis ecclesiasticis, tomus primus.
494
496
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504
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[525] Turricellus De rebus Ecclesiae non alienandis, tomus primus.
[526] Torre De pactis futurae successionis, tomus primus.
[527] Thesaurus De penis Ecclesiae, tomus primus.
[528] Temudo Decissiones, tomus primus.
[529] Turri De cambiis, tomus primus.
[530] Theodosius Opera omnia, en tot quatre tomos.
[531] Textos civils y criminals y índice, tots del lleó moscat, al tot són
nou tomos.
[532] Títols de honor de Cathalunya, tomus primus.
[533] Tesalin Tesaurus fo ri ecclesiastici, tomus primus.
[534] Tractatus varii episcopi, tomus primus.
[535] Temende De expensis, tomus primus.
[536] Teatro de los dioses de la gentilidat, tomus primus, secundus,
tertius.
[537] Valeyri De difarentiis utriusque fori, tomus primus.
[538] Vilossa De fugitivis, tomus primus.
[539] Vinyals De sacramentis in genere, tomus primus.
[540] Vallacii Allegationem, tomus primus.
[541] Usatges de Barcelona, tomus primus.
[542] Urselius Conclusione legan, tomus primus et secundus.
[543] Urselius Consultationes, tomus primus et secundus.
[544] Vicentius de Franchis Decissiones, tomus primus.
[545] Decisiones Neapolitanae, tomus primus.
[546] Vivianus De jure patronatus, tomus primus.
[547] Vaschius De successionibus et ultima voluntate, tomus primus
et secundus.
[548] Vasquii Controversiarum, tomus primus.
[549] Variae materiae utriusque juris, escrit de mà, primus tomus.
[550] Valansuela Consilia, tomus primus et secundus.
[551] Valeron De transactionibus, tomus primus.
[552] Vargas Conciderationes, tomus primus et secundus.
[553] Ventrilla De jurisdictione arquiepiscopi, tomus primus.
[554] De praxi Ecclesiae, tomus primus.
[555] Notabilium rerum, tomus primus.
[556] Vermiglio Consilia, tomus primus.
[557] Virgilius De legitimatione, tomus primus.
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[558] Vilaplana De brachio militari, tomus primus.
[559] Viricello Questio moralis et legalis, tomus primus.
[560] Vulpini Succus Opera criminalis, tomus primus.
[561] Ubalde Decisiones, tomus primus et secundus.
[562] Verdaderos entretenimientos, tomus primus.
[563] Vida simbòlica, tomus primus.
[564] Vida devota, tomus primus.
[565] Vancio De nullitatibus processus ac sententiarum, tomus pri
mus.
[566] Vestrius Introduction ad mores, tomus primus.
[567] Verrallus Decissiones, tomus primus.
[568] Vanacel Compendium juris canonici, tomus primus et secundus.
[569] Valentia A d constitutionem, tomus primus.
[570] Vocabularium utriusque juris, tomus primus.
[571] Vusembechius Adpandectas, tomus primus.
[572] Vinyals Parrocho residentia, tomus primus.
[573] Xammar Rerum judicatarum, tomus primus.
[574] De ojficio advocati, tomus primus.
[575] Xammar De privilegiis, tomus primus.
[576] Zachia De obligatione camerali, tomus primus.
[577] De salario, tomus primus.
[578] Zuffus De criminales processus legitimati, tomus primus.
[579] Zerola Praxis episcopalis, tomus primus.
[580] Zemorani Tractatus de compensationibus, tomus primus.
Ademés dels demundits llibres y és lo peu de la llibreria que són entre
tots cent vint-y-set tomos que nos pósan assí un per un, sinó lo número dels
tomos y ha, per faltar a molts los títols dels autors de aquells.
ítem, un sitial que està en lo mosquer en dita Abadia de Sant Feliu de
Gerona, dins la qual se ha trobat lo següent:
Primo, un llit de drap vert sensa cobrillit que són nou pessas, guarnit
ab una llista verda.
ítem, un tros de drap nou vert, que stà per fer-ne lo que vúllan.
ítem, dos cobritaulas de dit drap.
ítem, tres portaleras y tres saneffas de dit drap vert.
ítem, tres portaleras de demàs carmesí ab tres saneffas.
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ítem, uns balons de tafetà negra usats,
ítem, uns balons de tafetà usats molt.
ítem, una ropilla de risso usada.
ítem, un gipó de primaveras verdas passadas de or usat.
ítem, un sinto.
ítem, una pasta de agnus guarnida.
ítem, tres trosos serreu noronjat de seda usat.
ítem, filadís cru.
ítem, un sombrero de jurat de vellut usat.
ítem, una golilla.
ítem, un sombrero dolent a la espanyola.
En lo estudi de dita casa de l'Abat de Sant Feliu de Gerona:
Primo, una caxa de actes vells y altres papers de casa de Romaguera,
de la Bisbal, aquells tocants al mas Romaguera com al mas Estanyol y
altres parts espectants a dita casa.
ítem, en dit estudi de dita casa, una arquimesa de diversos papers de dita
casa de Romaguera ab son peu y en dit peu hi ha sinch lliuras y mitja cotó
filat.
ítem, un bosser usat.
ítem, una taula dolenta, gran.
ítem, una olla de cóurer gran.
ítem, una olla de cóurer trancada, y no y és tota.
ítem, un sello de plata per clóurer cartas.
ítem, dos taulas de noguer xicas, molt dolentas. - ^
ítem, tres matalasos, lo un és desfet y los altres dos són molt dolents y
són de llana.
ítem, un llit de pilars ab sas pots, mitg usat.
ítem, dos camillas ab sas pots, usadas.
ítem, un banchillo o tamburet, molt usat.
ítem, un pes de march.
ítem, quatre banchs de llit ab una màrfega dolenta.
ítem, un lligador de noguer usat.
ítem, una caxa de noguer ab sos caxons, usada.
ítem, dos llums vells.
ítem, una llumanera de llautó, usada.
ítem, dos platas de llautó.
ítem, vint plats petits de estany bons y un de dolent.
ítem, una bassina y tarro de estany, usat.
ítem, quatre plats de estany, dos de grans y dos de mitjansers.
ítem, dos candaleros y un barral de estany.
ítem, un tros de candalero de estany.
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ítem, un enbulich petito de puntas de plata vella.
ítem, una caxa de noguer sens calaxos vella.
ítem, un cofre vell.
ítem, unas mitjas de bota, blanchas.
ítem, uns trosos de mosquitera molt dolents.
ítem, un doceret de tafetà camosat.
ítem, una coxinera xica, de drap.
ítem, sinch ventalls xichs.
ítem, dos trosos de mantos de estam, molt dolents,
ítem, un sobracel de llit de filadís, molt vell.
ítem, una dotzena de cadiras usades,
ítem, dos ganivets de taula.

Hec autem bona superius descripta et non alia supradictus doctor
Josephus Perpinyà confessus fu it invenire et ad hereditatem dicti quondam doctoris Francisci Romaguera, patris sui, pertinere et spectare
protestando quod si infuturum apparuerint et invenerint aliqua alia bona
ad eadem hereditatem pertinentia et spectatia illa in praesenti inventario
continuabitaut aliud ad partem de eisdem facere procurabit publico
instrumento mediante de et super quibus omnibus et singulis praemissis
sic gestis et sequtis supradictus doctor Josephus Perpinyà petiit et
requisivit a me dicto et infrascripto notario unum et plura publicum et
publica instrumentum et instrumenta confici sibique et aliis cuya intersit
dari et tradi, quae fuerunt acta etc. Gerundae anno, mense, die et loco
proxime dictis, praesentibus dicto Ignatio Roig, notario ut supra interessenti, et pro testibus Jacobo Carles, de fam ilia illustris, et admodum
reverendi domini Michaelis Romaguera, abbatis Sancti Felicis Gerun
dae, et Joanne Cabanyas, studente dictae civitatis Gerundae, ad ista
vocatis et rogatis etc.
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Inaugurem aquesta secció que va ser acordada, fa alguns anys, a la
reunió ordinària que va tenir lloc a Torroella de Montgrí. Hi recollim
notícies breus, com es diu a l'encapçalament. Circumstància que facilita
la difusió de dades poc extenses que, altrament, no tindrien cabuda a la
nostra revista. La poca extensió dels textos, però, ens obliga a donar-los
una presentació tipogràfica diferent, model que venen adoptant, des de
fa temps, altres publicacions semblants.
Voldríem que els nostres lectors acceptessin, amb goig, aquesta nova
secció i que s'animessin a col.laborar-hi.

COVA DE LA COSTA D'EN CIRERA (Sant Feliu de Guíxols).
RESTES HUMANES
La mostra observada d'aquesta cova consta de 108 fragments ossis
humans. De fet, és una mostra petita si es té en compte que no s'han
pogut aconseguir les restes pròpies de l'escavació(1).
El material es caracteritza per ser molt fragmentat (hi ha una sola peça
sencera) i cremat (totes les restes).
La fragmentació ve donada per un 40,18% de restes entre 30 i 39,9
mm, un 30,84% de restes entre 20 i 29,9 mm, un 19,62% de restes entre
40 i 49,9 mm, un 6,54% de restes majors de 50 mm i un 2,80% de restes
entre 50 i 59,9 mm.
La cremació es pot definir per la coloració homogènia, amb tonalitats
blanquinoses i blavoses majoritàriament i, en alguns casos, amb la
presència dels colors negre, gris, marró i ocre. L'evidència d'esquerdes i
deformacions en el teixit ossi, en canvi, no és tan homogènia; només un
37% dels fragments presenta deformació i un 43% presenta esquerdes
curvilínies i/o irregulars.
El fet que les dimensions dels fragments siguin realment mínimes, ja
que la majoria no sobrepassa els 40 mm, està relacionat amb la heterogeneitat de les esquerdes i les deformacions, que són la causa immediata de
la fragmentació. Es tracta d'un nivell de cremació important, on s'ha as
solit gairebé la incineració.
Tot i que totes les parts de l'esquelet s'hi troben representades, els
fragments pertanyents al crani apareixen amb més freqüència que no pas
els altres. L'absència de peces dentals (hi ha un sol fragment maxilar) fa
que tampoc no es pugui parlar d'edat ni de desgast dentari en aquest exem
plar.
Les restes òssies corresponen majoritàriament a individus adults, amb
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només sis fragments que corresponen probablement a individus joves; es
tracta d'un fragment de calota cranial amb sutures infantils, un fragment
diafisari de radi amb un perímetre mínim de 31 mm, un fragment diafisari distal d'húmer i tres fragments costals. No obstant, no és possible diag
nosticar l'edat d'aquest/s individus joves ni la dels adults, així com tam
poc no hi ha dades que permetin aproximar el sexe.
El nombre mínim d'individus és de dos: un adult i un jove.
BIBIANA AGUSTÍ
(1) E xacavació d'aq u esta cova: LLU IS E ST E V A , Sepulcros megalíticos de las Gavarras,
noticias complementarias, "C ypsela - II", 1977, P 81.

JACIMENT DE CÒDOLS (EDAT DEL BRONZE)
Amb aquesta breu notícia dono compte d'un jaciment arqueològic de
tipus potser desconegut fins avui. Fou localitzat pel meu amic Nèstor
Sanchiz i excavat per un
equip del Museu Municipal
de Sant Feliu de Guíxols:
Joan Sanchiz, Josep Escortell, Joan Reyner, l'es
mentat Nèstor i jo mateix.
Situació aproximada:
41° 47'35" latitud nord i 6°
39'14" longitud est, a prop
del rierol-torrent que passa
entre les petites serralades
de Pedralta i de Plana Ba
sarda.
Feia poc que hom havia
repoblat d'eucaliptus la
muntanya, després d'haverhi fet els bancals estrets i
llargs, com és costum. En
realitzar aquestes opera
cions, les màquines escam
paren diversos còdols que
van quedar al descobert.
Nèstor els va trobar i, poc
^C o njunt
. que o leria
_ . el, jacim
. . en t deJ codols.
, AA,la
després, els del grup
esj
dreta es veu una arrel; a l'esquerra, una cinta m ètrimentat vam traslladar-nos
ca, com a referència com parativa.
a l'indret.
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Amb compte, anàrem apartant la terra del probable jaciment arqueo
lògic i quedà al descobert el curiós aspecte que recull la fotografia ací
adjunt. Des del primer instant vàrem sospitar que es tractava d'una sepul
tura, majorment si teníem en compte les mides: 1,70 m de llargària per
0,75 d'amplària i 0,25 de gruix.
Com que no recordàvem haver vist un cas semblant, vam apartar la
capa de còdols (aleshores encara no coneixíem el gruix que tenia) per
veure si en trèiem l'entrellat.
Vam aprofundir fins a 1,10 m i només vam recollir dos petits frag
ments de ceràmica difícil de classificar de manera ben concreta, però que,
amb tota seguretat, eren de l'edat del bronze.
Els còdols procedien evidentment del proper Ridaura. En conjunt,
vem recollir-ne vuit-cents cinquanta-cinc de 3 a 7 cm, mides extremes.
Formes: esfèrica, ovalada, aplanada, allargada, tots ben allisats per
l'erosió d'aigua corrent; no n'hi havia cap que fos cantellut.
El jaciment és a uns 4 m sobre el nivell del torrent i a uns 30 apartat
d'ell. Per tant, a la part baixa de la muntanya, però en un lloc on les aigües
del torrent —per fortes que fossin les pluges— difícilment haurien pogut
arribar.
Temps enrere, Joan Sanchiz primer i després el germà Albert, del
monestir de Solius, havien trobat còdols semblants a les muntanyes pro
peres. Eren, però, casos diferents: eren conjunts de còdols apilonats, com
si estiguessin a punt per a ser llançats amb fones, que -nosaltres en dèiem
tirapedraques.
Malgrat el caràcter poc positiu de les esmentades troballes, crec conve
nient deixar-ne constància escrita, puix és probable que siguin les primí
cies d'altres descobertes semblats que, fins avui, sembla que han passat
desaparcebudes(1).
L LIIS E ST E V A
(1) L a p rim era n o tícia d'aquest jacim en t va ser publicada a "À ncora" del 4-V I-1987.

JACIMENTS DEL BOSC D'EN RABELL (S I II dC)
Coneixem un indret del bosc d'en Rabell on hi havia un jaciment romà,
de data concreta, com veurem. També en coneixem dos d'altres, de data
incerta perquè les ceràmiques que hi vam trobar no ens ho aclareixen (fig 1).
Començaré pel més senzill, que anomenaré Bosc d'en Rabell núm 1.
Situació: Deixem la carretera de Girona i agafem la de Pedralta. Des
del final del camp de tennis de la primera casa —costat dret— camina
rem uns 270 passos i trobarem un petit torrent que un home actualment
treballa. En aquest indret, quan jo era petit, hi anava a buscar els primers
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Fig 1. E m plaçam ent dels tres jacim en ts del bosc d'en Rabell. M apa de l'Institut C artogràfic
de la G eneralitat de C atalunya (1982). FM T N 366, com post — a parts iguals— dels fulls
3 09x106 i 309x107.

surenys, que s'hi feien bé; ja gran, hi vaig trobar algunes tègules romanes.
Potser, però, havien baixat del segon jaciment, del qual parlaré tot seguit.
A l'extrem i passat el torrent, encara avui hi ha un camí que s'enfila
cap al mas Trempat i a can Rabell Petit. Dic que encara avui hi és, perquè
actualment hom troba els camins canviats de lloc en cosa d'unes hores. A
unes 50-150 passes hi havia una paret transversal, sens dubte d'una senzi
lla edificació romana. Es el jaciment Bosc d'en Rabell núm 2. Pels seus
voltants, amb el meu amic Josep Escortell, hi vam recollir fragments de
ceràmica romana atípica. Es quasi segur que algunes tègules d'aquest
jaciment varen ser arrastrades a l'anterior; per tant, els dos jaciments es
mentats probablement n'eren només un.
Tercer jaciment. Era devers el 1958. Amb el que fou bon amic meu
Manuel Serrats i les nostres respectives esposes vam descobrir aquest
jaciment que fins avui no dono a conèixer perquè pensava fer-hi alguna
excavació, cosa que no he fet.
Situació. Des de l'altura del mas Rabell, cal seguir uns 200 passos per
la carretera en direcció a Pedralta. A mà dreta, surt un caminet. A uns 60
passos és on vam trobar el material arqueològic següent:
1) Fragment de vora d'un vas de terra sigillata sud-gàl.lica, forma
Hermet 24. Cronologia: 80-130 dC. Marcat BR, 1.
2) Fragment d'una forma desconeguda de terra sigillata sud-gàl.lica
marmorata. Cronologia: 40-70 dC. Marcat BR, 2.
Ambdues peces foren obrades a la Graufesenque. Classificació que
molt agraeixo al meu amic senyor Àngel Nieto.
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Fig 2. F o to g rafia del m olí de m à trobat al bosc d'en R abell, ja cim en t núm 3.

Fig 3. F o tografia del m ateix m olí, i d'un fragm ent d'un altre; el darrer trobat al jacim en t de
cal Pitxo.
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En el mateix indret, vam recollir les peces següents:
3 i 4) Dues peces fragmentades, d'un mateix molí de mà, de pedra
basàltica. Diàmetres màxims de la primera peça: 32 i 25 cm(l); altura, 14.
De la segona: 36 i 30,5; altura, 5 cm (figs 2 i 3).
5) Fragment de la vora d'un dòlium.
6) Fragments atípics d'àmfores, de tègules i de teules.
Actualment, amb el mateix Josep Escortell hem tornat als tres jaci
ments i a cap d'ells no hi hem trobat res.
L LU ÍS E ST E V A
(1) LLU ÍS E ST E V A , El Museo M unicipal y las aportaciones particulares, "A ncora" 10V III-1961. P eces núm s 1.021 i 1.022.

CAL PITXO (S I-III dC)
Abans era a Can Bareia (Bareya o Barella), una família pagesa molt
arrelada a Sant Feliu. La tinc esmentada en un document del 1483, però
el més interessant és un inventari del 1574, que comença així: "Inventari
fet de l'heretat i béns que foren de l’honorable Joan Barella, difunt, pagès
del veïnat de Sant Amanç, del terme de SFG, per Joana, esposa seva".
Can Bareia —ara cal Pitxo— és al costat mateix del camí de Sant
Amanç. Per localitzar el jaciment s'han de seguir unes 40 passes des de
l'acabament de la casa, seguir —per l'esquerra— un camí de carro que,
tot seguit travessa la riera de Sant Amanç. Així que s'ha passat la riera —
a la dreta— la muntanya agafa pendent pronunciada. A uns 10 m hi havia

S ituació del ja cim en t arqueològic de cal P itxo. M apa de l'Institut C artogràfic de la
G eneralitat de C atalunya (1986). FM T N 366, full 309x107.
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C al Pitxo. F o to g rafia de L luís E steva, 1972.

el jaciment, sens dubte un senzill habitacle.
No recordo quan vaig anar-hi per primera vegada. Em balla pel cap
que algú havia donat la primera notícia, però no ho sé del Cert. El cas és
que el 1954 vaig donar-la al que fou gran amic meu, Miquel Oliva i Prat,
que la publicà tot seguit0 com era habitual en ell, en el text consta la
procedència de la notícia.
El lloc triat per alçar la senzilla construcció era ideal: a una dotzena de
passes tenia la riera per la qual —no en tinc cap dubte— baixava aigua
puríssima, element sempre necessari per a viure.
Quan vaig veure el jaciment per primera vegada, les restes ceràmi
ques —bé que de poca importància si exceptuem les peces que descriuré
—eren relativament abundants. Darrerament hi he tornat a passar i no
n'he trobat ni el més petit fragment.
Troballes:
Abundants tèguies romanes.
Dos fragments de molins de pedra basàltica, de mà(2).
Una fusaiola.
Uns anys després hi vaig recollir:
Un petit fragment —21 cm mida màxima— de la vora d'una peça de
terra sigillata africana A, de la primera meitat del s II dC.
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Dos fragments —que he pogut enganxar— de la vora d'una àmfora,
color marró-groguenc, tipus Dressel 26, força semblant a la Dressel 20;
classificació que amablement m'ha facilitat Albert Martín. Àmfores que
eren originàries de la Bètica, servien per a transportar oli i estigueren en
ús des del s I fins el III dC. Marcats CP, 2 i 3(3).
LLU ÍS E ST EV A
(1) M IQ U E L O L IV A , Comisaría provincial de Excavaciones Arqueológicas, "A nales del
I de E G erundenses", IX, 1954, p 321. N otícia que recolliren J M a N O L L A - J C A SA S, Carta
arqueològica de les comarques de Girona, 1984, p 146.
(2) L LU ÍS E ST E V A , El Museo M unicipal y las aportaciones particulares, "A ncora" 10V III-1961, núm s inventari 1020 i 1106. Un dels fragm ents és a la figura 3 del jacim en t del bosc
d'en Rabell.
(3) M A R T ÍN E SC IA L L A N O / P A T R ÍC IA SIB E L L A , Emphores, A ix-en-P rovence, 1991,
sense paginar.

LA CAPELLA DE NOSTRA SENYORA DE GRÀCIA (PALAMÓS)
Quan vaig escriure el llibre, El convent dels agustins de Palamós, que
fou presentat el desembre del 1991 a la mateixa població, hi havia una part
que no m’acabava d’agradar. Es tractava del començament, quan explica
va els seus arrels. No havia pogut trobar cap document que aclarís quan es
va construir la primitiva capella de Nostra Senyora de Gràcia, embrió del
primer convent dels agustins de Palamós.
El document més antic que en feia menció era un registre del Literarum,
conservat a l’Arxiu Diocesà de Girona i datat el 1509, en el qual, el bisbe
donava llicència als pescadors de Palamós per a poder pescar els diumen
ges i destinar els diners per acabar la capella. Ara he trobat l’escriptura de
donació del terreny per a la seva construcció. Per tant, amb aquest
document es fa palès que va començar a ser bastida a partir de l’any 1506.
1506, 14 maig.Cessió del terreny p e ra la construcció de la capella de
Nostra Senyora de Gràcia, de Palamós. AHG NP, núm 46.

Die veneris XIIII mensis Madii anno predicto [1506].
In Dei nomine etc. Ego Geronimus Badia magister axie ville de
Palamosio sciens et attendens venerabilem juratos consilium et singullares persone dicte ville motu devotionis et pietatis cupientes cultum
divinum augere desliberamum in punta dicte ville erad latius molendini
venti heredum Francisci Gorgol q° dicte ville scitur in dicta punta devotio
construere et edifficare quandam capellam sub invocatione beate Marie de
Gratia et supra dictum molendinum facere turrim ad opus guardie et
faronis dicta costa per necessitate dicte capelle et turris ampliacionis
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eorundem ad preces venerabilem Johannis Ribes, Johannis Batle et Jacobi
Maurini juratorum anni presentis dicte ville et totius consilii dicte ville.
Gratiis dono donatione pura vobis dictis venerabiles juratis preséntibus et
consilio dicte ville et vestris in dicto opficio [...] quandam petiolam terre
heremam et rocosam a parte orientis cuiusdem petie terre de vinea sive
vitibius plantate quam ego haveo teneo et possideo in dicte punta dicte
ville a parte occidentis dicti molendini et partii ipsius molendini que
afrontatur ab oriente dicta petiola terre in dictus molendino et patio
heredum dicti Gorgoll et partim in honore Bernardi Bussot. A meridie in
honore dicte Eulalie uxoris Anthonii Vitalis calaffati et partim in dictus
molendinii. Ab occidente in alio honore meo tapiis mediantibus et a cirtio
partim in honore meo et partim in honore dicti Bussot. Hanc auctem
donationem etc. prout melius etc. [...]
Testes vero Franciscus Valentini mercator maior dies et Anthonius
Vitalis calafatus ville de Palamosio.
P E R E T R IJU E Q U E

EL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA DE SANT MARTÍ DE ROMANYÀ
Joan Prats, mestre d’obres o d’esglésies de Palamós, va construir una
part de l’església parroquial de Santa Maria de Palamós, l’any 1521. Però,
abans, —el 1517—, se li va encarregar la construcció de la part més alta
del campanar de l’església de Sant Martí de Romanyà. Així almenys es
dedueix de l’escriptura-concòrdia firmada amb Gabriel Cases de Roma
nyà.
1517, 4 juliol. Construcció d ’una part del campanar de l ’església de
Sant M artí de Romanyà. AHG NP, núm 48.

Dicte die [IIII julii anno predicto a nativitate Domini MDXVII]
Capítols ynits, concordats, fets e fermats per e entre en Gabriel Cases
de la parròquia de Sanet Martí de Romanyà, de una part, e Johan Prats
mestra de cases de la vila de Palamós, de la part altra, en e sobra la obra
vol fer fer dit Gabriel Cases en lo campanar de la iglésia de Sanet Martí de
Romanyà, en lo modo e forma ques segueix,
E primerament es concordat entre dites parts quel dit mestre Johan Prats
convé e promet fer, fabricar e obrar lo campanar de la dita iglésia de Sant
Martí de Romanyà, de allí de hon ara es fet e obrar, dues canes en alt a
quatre cayres, ço és assaber, una cana les finestres posades, ço és, quatre
finestres ab corones e canthons picats e totas les cares de la paret de pedra
picada e volta grassa e ab corredor al cap de munt de dit campanar e ab un
marlet en quascun corn de dit campanar e al mig de hun corn y de altre un
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E sglésia de Sant M artí de R om anyà; part del
cam panar, probablem ent construïda el 1517. Fotografia de L luís E steva.

marlet, tot de pedra picada,
de altaria de tres palms, de
assí a la festa de Nadal prop
venidor, y cobryr dit cam
panar, paredant de pedra pi
cada tot, una cana de alt
sobre lo dit corredor e picar
ell mateix o fer picar totes
dites pedres a totes ses des
peses y fer.se ell mateix la
despesa a ell y als qui treba
llaran en dita obra y pagar.se
ell de sos bens propis los
altres qui li aiudaran a fer
dita obra. E més, es concor
dat entre dites parts que lo
dit Gabriel Cases convé e
promet donar al dit mestre
Johan Prats, tots los cantons
e pedres e tot lo pertret necesari per a dita obra, a ses
despeses, a peu de obra, e
donar e pagar al dit Johan
„

b .

,

PratS meStre de CaSeS-Per lo
preu de dita obra, vintydues
liures y miga moneda bar
celonesa per aquests termens y paguas, ço és, de assí a la festa de Sant Pere
y Sant Faliu set liures y de aquí a la festa de Sanet Miquel de satembre, prop
venidors, altres set liures, e les restants vuyt liures e deu sous com la dita
obra sia acabada bé e degudament, a coneguda de mestres. E per attendre
e complir les coses dessus dites, totes y sengles, les dites parts y cascuna
dellas ne obligan tots lurs bens mobles e immobles y presents y sdevenidors y axí lo prometen y juran largament.
Testes Petrus Fonollet, sartor, et Petrus Fonollet, clericus, eius fillius
loci de Colonico.
P E R E T R IJU E Q U E
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