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EL SENYOR
LLUÍS ESTEVA I CRUAÑAS
ENS HA DEIXAT

Quant aquest volum es trobava ja a la impremía, ens ha sobtat la mort del
nostre president d'honor i fundador, Lluís Esteva i Cruañas, ais 88 anys d'edat.
Fins al darrer moment I 'U. lustre investigador guixolenc havia estat ocupat en
els nombrosos treballs que tenia en curs. El llibre que teniu a les mans ha estat,
com d'habitual, preparat, ordenat i revisatper ell amb la cura i el rigor extrems
que el caracíeritzaven.
El Sr. Esteva no hauria volgut de cap manera ésser la causa del mes mínim
retará en Vapandó del nostre anuari d'estudis. Sempre va aconseguir tenir-lo
enllestit, meticulosament a punt, molí abans de final d'any. Així dones, únicament podem encapcalar-lo amb unes breus páranles de comiat, a Vespera de
poder dedicar al Sr. Lluís Esteva l'homenatge que expressi el que sentim en la
seva abséncia i tot el que U devem.
Ea figura de Lluís Esteva es irrepetible. Un repás a la seva obra, a la seva
tasca extraordinaria ¿'investigador, ens descobreix un treball d'una gran
densitat i varietat, molt important en volum, pero sobre tot d'una qualitat
altíssima. Conegut a tot el país pels seus estudis sobre megalitisme, abraca mes
tard tota mena de temes histories centráis en la seva ciutat de Sant Feliu de
Guíxols i, per extensió, en el Baix Empordá.
No podem oblidar, d'altra banda, que Lluís Esteva va ésser un mestre
modélic, pregonament estimat pels seus deixebles. Quants antics alumnes de
Begur i de Sant Feliu el deuen estar plorant aquests dies!.
Els membres de la junta directiva de VInstituí d'Estudis del Baix Empordá
tenim, també, benpresent elseu mestratge. Els primers col.laboradors recordarem sempre aquelles reunions deis anys iniciáis, que es feien durant les
excursions programades peí Sr. Esteva, al voltant de les taules d'alguns hostals
de la comarca. Esdevenien una veritable agora i eren una font inesgotable de
coneixements.
Del Sr. Esteva va sorgir I'idea de crear I'Instituí i ell n'ha estat el guia
insubstituible. Els que quedem no podem feraltra cosa que seguir el seu exemple
i el seu mestratge, estrictament, iprometre que procurarem continuar endavant
dins el camí que ell ens hafressaí.
Benvolgut Sr. Esteva: moltes grades!.
INSTITUT D 'ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÁ

GEOLOGÍA DEL MASSIS DE LES
GAVARRES
PER

GARLES ROQUE i PAU*

LLUIS PALLI i BUXO*

"Unitat de Geología. Departament de Ciéncies Ambientáis. Universitat de Girona

RESUM
En aquest treball es descriuen els aspectes morfológics mes rellevants del massís de les
Gavarres. Així mateix, els diferents materials aflorants a l'esmentat massís son representáis en
un mapa geológic esquemátic.
RESUMEN
En este trabajo se describen los aspectos morfológicos más relevantes del macizo de Les
Gavarres (Cordillera Costero-catalana). Así mismo, los diversos materiales aflorantes en este
macizo se han plasmado en un mapa geológico esquemático.
ABSTRACT
In the present paper, the diverse morphological aspects of the Les Gavarres Massif
(Catalonian Coastal Ranges) are described. Also, the different outcrop rocks are shaped in a
schematic geological chart.
KE Y WORKS
Geology, Morphology, Les Gavarres Massif, Catalonian Coastal Ranges.

1.- SITUACIÓ GEOGRÁFICA
El massís de les Gavarres se sitúa al sector oriental de la provincia de
Girona, on ocupa bona part de les comarques del Baix Empordá i del
Girones. Junt amb el massís de Begur constitueix 1'extrem septentrional
de la serralada Costanera Catalana (Fig.l).
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Fig. 1. Situació geográfica. Llegenda, a: Capital de comarca, b: Límit de comarca, c: Límit
de la zona estudiada.

Aquest massís limita al nord amb la plana del Baix Empordá, mitjancant un seguit de turons arrodonits, anomenats Pre-gavarres. Al nordoest es posa en contacte amb la serralada Transversal, interposada en
aquest punt entre la depressió de la Selva i la plana baix-empordanesa. A
ponent llinda amb la depressió de la Selva. A migjorn el massís limita
bruscament amb la valí d'Aro, essent aquesta una petita depressió interposada entre les Gavarres i el massís d'Ardenya. Peí costat de llevant
limita amb el corredor de Palafrugell, plana estreta i allargada, que separa
les Gavarres del massís de Begur.
Ocupa una superficie de 350 km2 i compren, totalment o parcialment,
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els termes municipals de Bordils, Calonge, Cassá de la Selva, CastellPlatja d'Aro, Celrá, Corea, la mancomunitat formada per Cruílles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura; Forallac (Fonteta, Peratallada i Vulpellac),
Girona, Juiá, la Bisbal, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Mont-ras,
Palafrugell, Palamós, Palau-sator, Quart, Sant Julia de Ramis, Sant Martí
Vell, Santa Cristina d'Aro, Torrent i Vall-llobrega.
Queda inclós en part ais fulls de Sant Feliu de Guíxols (366), Girona
(334) i Torroella de Montgrí (296) del «Mapa Topográfico Nacional» a
escala 1:50.000.
2.- SITUACIÓ GEOLÓGICA
El massís de les Gavarres está constituí'! essencialment per materials
d'edat paleozoica. Es tracta de roques sedimentáries i volcano-sedimentáries metamorfitzades en grau variable, així com també de roques plutóniques i filonianes de composició diversa.
Els materials intrusius es localitzen majoritáriament a la meitat meridional del massís, on es troben associats a roques de metamorfisme de
contacte i a abundants dics de roques filonianes. A la meitat septentrional
s'hi troben els sediments paleozoics afectats només per un lleuger metamorfisme regional en fácies deis esquists verds.
A les zones llindants amb la plana de l'Empordá, constituint les Pregavarres, apareixen sediments d'edat paleógena, els quals es posen en
contacte per falla amb els materials paleozoics. També es troben a l'extrem de la serralada Transversal, on es disposen en contacte discordant o
per falla damunt del Paleozoic. Manquen dones, en tot aquest sector, els
sediments mesozoics.
El Neogen hi es representat per sediments continentals que es troben
adossats a les vores del massís, en el contacte amb les depressions de la
Selva i de l'Empordá. De la mateixa época son els escassos afloraments
volcánics de les Gavarres i de les Pre-gavarres, representáis majoritáriament per restes de colades de naturalesa basáltica, parcialment cobertes
per materials mes moderns.
Finalment, cal esmentar els sediments quaternaris, els quals es troben
sobretot a les zones planes que voregen el massís, lligats a la dinámica
al.luvial, pero que també adquireixen potencies importants ais vessants
de la zona muntanyosa, en el contacte amb aqüestes depressions.
El massís de les Gavarres está afectat per un conjunt de falles orientades majoritáriament est/nord/est-oest/sud/oest, nord/est-sud/oest i nord/
oest-sud/est d'edat alpina. Son aquests accidents tectónics els responsables de la seva configuració morfológica, constituint, de fet, els seus límits naturals. A mes, no solament separen aquest massís de les planes
7

GARLES ROQUE i LLUIS PALLI

Fig.2. Esquema tectónic. Llegenda, Massissos paleozoics enlairats, 1: Massís de les
Gavarres (Bloc deis Angels-Arques), 2: Massís de les Gavarres (Bloc de Fitor), 3: Massís de
Begur, 4: Massís de la Selva Marítima, 5: Massís de les Guüleñes. Sistemes cenozoica enlairats,
6: Pre-gavarres, 7: Serralada Transversal. Massissos mesozoics encavalcants, 8: Massís del
Montgú.Depressionstectoniques, 9: DepressiódelBaixEmpordá, 10: Corredor de Palafrugell,
11: Valí de Calonge, 12: Valí d'Aro, 13: Depressió de la Selva, 14: Serra de Clara.

circumdants, sino que el compartimenten en un seguit de blocs de menor
entitat (Fig.2).
Així, a l'est de les Gavarres, la fossa tectónica del corredor de
Palafrugell fa de límit entre aquest massís i el de Begur. Aquest corredor,
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original peí moviment de dos grups de falles orientades aproximadament
nord-sud, s'estén al llarg d'uns 15 km, obrint-se a la plana empordanesa
al nord, mentre que l'extrem sud arriba fins al mar. La seva ampiada
mitjana es de 3,5 km.
Les Gavarres están formades per dos blocs enlairats: el de Fitor i el
deis Ángels-Arques. Aquests dos blocs limiten entre si per un sistema de
fractures d'orientació nord/oest-sud/est que en conjunt constitueixen
l'anomenada falla de Palamós.
El bloc de Fitor limita al nord amb la fossa empordanesa mitjanc.ant
un seguit de falles d'orientació est/nord/est-oest/sud/oest; per la banda de
ponent es tallat per la falla de Palamós, que el separa del bloc deis Angels-Arques. A llevant limita amb la fossa de Palafrugell, essent el seu
extrem mes meridional el que s'interposa en forma de mur entre aquest
corredor i la valí tectónica de Calonge.
El gran bloc deis Ángels-Arques ocupa la major part de les Gavarres.
A l'est i al nord es delimitat per la falla de Palamós, que el separa del bloc
de Fitor i de la fossa de l'Empordá. A ponent limita amb la serralada
Transversal mitjangant una serie de falles d'orientació nord-sud, les quals,
en perllongar-se vers el sud giren cap al nord/oest-sud/est i son les que el
separen de la depressió de la Selva. Al sud, el bloc deis Ángels-Arques es
tallat per les falles de la valí d'Aro, d'orientació est/sud/est-oest/nord/
oest, les quals generen una petita depressió d'uns 11 km de llargada per
un máxim de 2 km d'ampiada.
Finalment, a l'extrem meridional de la falla de Palamós s'obre, entre
ambdós blocs, la petita fossa tectónica de la valí de Calonge, de forma
triangular i amb una llargada de 4 km. La máxima ampiada, uns 2 km,
l'assoleix a la part sud, on resta oberta al mar.
3.- ANTECEDENTS
Els treballs que, d'una manera o altra, s'han ocupat de la geología del
massís de les Gavarres, son nombrosos. Acontinuació s'esmentaran els
que han influ'it de forma mes decisiva en el coneixement deis trets geológics i morfológics d'aquesta zona.
Les primeres referéncies sobre la geologia del massís de les Gavarres
apareixen en diferents treballs de final del segle passat. Entre aquests cal
assenyalar els de BAUZA (1874), BOTELLA Y DE HORNOS (1879),
CAREZ (1881) i CAREZ y VASSEUR (1886).
La primera aportació important, pero, es deu a VIDAL (1886), que es
qui descriu amb detall els sediments del Paleozoic i del Paleogen d'aquesta zona. El seu treball constitueix el punt de partida de posteriors estudis
estratigráfics.
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FAURAI SANS publica l'any 1923 el full de Sant Feliu de Guíxols
del servei del mapa geológic de la Mancomunitat de Catalunya, a escala
1:100.000. Aquest es un deis primers mapes geológics en qué apareixen
les Gavarres. La memoria que acompanya el mapa aporta, a mes, nombroses dades sobre els diversos tipus de materials presents.
Amb SCHRIEL (1929) comenca a desenvolupar-se una important tasca investigadora, per part de geólegs estrangers, a les cadenes Costaneres
Catalanes. Els treballs de CHEVALIER (1930), ASHAUER (1934) i
ASHAUER i TEICHMÜLLER (1935) son les aportacions mes notables
d'aquest col.lectiu a la zona estudiada.
SAN MIGUEL DE LA CÁMARA (1931, 1934a i 1934b) fa un estudi de detall de les roques ígnies i metamórfiques de la Costa Brava.
SOLÉ SABARÍS i LLOPIS LLADÓ (1939) realitzen un treball acurat sobre els aspectes geológics i morfológics de l'acabament septentrional de la serralada Costanera Catalana.
L'any 1949 l'IGME publica el full de Girona (334) del «Mapa Geológico de España» a escala 1:50.000, realitzat per MARCET RIBA i SOLÉ
SABARÍS. S'hi diferencien a nivell cartográfic dinou tipus de materials,
ámpliament descrits a la memoria que 1'acompanya.
MARCET RIBA dedica bona part de la seva tasca investigadora a
l'estudi de la geologia de les Gavarres. Primer centra la seva atenció en la
petrología, publicant diversos treballs al respecte (1947, 1948, 1949a i
1949b). Després descriu acuradament els sediments terciaris del corredor
de Palafrugell (1954, 1955, 1956a i 1956b).
L'any 1953 es publica, per part de l'IGME, el full de Sant Feliu de
Guíxols (336) del «Mapa Geológico de España» a escala 1:50.000. Com
en el cas del full de Girona, completa la cartografía una extensa memoria
explicativa.
SAN MIGUEL ARRIBAS (1956) reprén els estudis petrológics de la
Costa Brava, amb una especial atenció ais granitoides.
Els treballs sobre petrología de les roques ígnies de la Costa Brava es
continúen durant els anys seixanta; entre ells destaquen PALLÍ (1965 i
1967) i MONTOTO (1967 i 1968).
Ais anys setanta apareixen les tesis doctoráis de PALLÍ (1972) i de
MARTÍNEZ GIL (1972) sobre 1'estratigrafía del Paleogen i la hidrogeologia del Baix Empordá respectivament.
SALA (1975 i 1979), estudia les Gavarres des d'un puní de vista geográfic, determinant-ne l'organització en geosistemes.
PALLÍ (1976a) esbossa els principáis trets geológics de les Gavarres.
BARNOLAS, GARCÍA i SOUBRIER (1980), descriuen la successió
estratigráfica del paleozoic del massís de les Gavarres, relacionant-la amb
la del Pirineu oriental.
10
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L'any 1983 l'IGME publica els mapes geológics corresponents al full
de Torroella de Montgrí (296) i al de Sant Feliu de Guíxols (366), a escala
1:50.000. Resta, pero, impublicat el de Girona (334). Un any mes tard
apareix el full de Barcelona a escala 1:200.000, fet peí mateix organisme.
TRILLA, FALLÍ i ZARROCA (1985) en un treball ampli sobre el
medi físic del litoral de Catalunya, tracten certs aspectes de la costa de les
Gavarres.
La tesi de llicenciatura de SOLÉ FLORES (1986) sobre la geoquímica del massís de les Gavarres obre una nova línia de recerca en aquesta
zona, a la qual s'afegeixen els treballs posteriors de CARMONA (1987)
i de FERRER (1989 i 1990), de carácter mes regionalista dins la serralada Costanera Catalana.
Els treballs de NAVIDAD i BARNOLAS (1991), i de BARMÓLAS i
GARCÍA (1992) sobre el magmatisme, 1'estratigrafía i 1'estructura del
paleozoic de les Gavarres, representen una ampliació de les dades aportades per BARNOLAS, GARCÍA i SOUBRIER (1980).
ROQUE (1993), en la seva tesi doctoral, plasma en una detallada cartografía els diferents tipus de roques aflorants al massís de les Gavarres i
al proper massís de Begur. A mes, descriu les relacions entre aqüestes
roques i les formes de modelat que presenten.
Finalment, cal assenyalar la tasca realitzada per la Unitat de Geologia
de la Universitat de Girona, que en els darrers anys ha publicat nombrosos mapes geológics, geomorfológics i litomorfelogies de diferents sectors i municipis de les Gavarres. Son concretament els mapes geológics
deis termes municipals de Castell d'Aro-Platja d'Aro (FALLÍ, 1980), de
Cassa de la Selva (FALLÍ i TRILLA, 1982), de Girona (FALLÍ, 1982), de
Santa Cristina d'Aro (FALLÍ, 1985), de Palamós (FALLÍ i BRUSI, 1987),
de Palafrugell (FALLÍ i ROQUE, 1990), de Calonge (FALLÍ i ROQUE,
1992a) i de Mont-ras (FALLÍ i ROQUE, 1992b). A aquesta llista cal
afegir-hi els mapes morfológics de la depressió de la Selva (FALLÍ, TRILLA i ESTALRICH, 1983), de la conca del Ridaura (FALLÍ, ESTALRICH i TRILLA, 1985) i de Palamós (FALLÍ, BRUSI, TRILLA i
ESTALRICH, 1987).
4.- ESTRATIGRAFÍA
Bona part de la superficie del massís de les Gavarres está constituida
per roques sedimentáries paleozoiques transformades en major o menor
grau en roques metamórfiques. La resta de sediments aflorants pertanyen
al Cenozoic i al Quaternari, localitzant-se preferentment a les vores del
massís. Els materials sedimentaris del Mesozoic, com ja s'ha dit anteriorment, no ni son presents.
11
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4.1.-PALEOZOIC

L'evolució que han sofert les roques sedimentáries paleozoiques aflorants al massís de les Gavarres ha estat complexa. Els efectes de 1'orogenia herciniana mes els de l'emplac,ament deis batólits granítics i el consegüent metamorfisme de contacte, han modificat els sediments originaris
transformant-los en diferents tipus de roques metamórfiques, sovint molt
replegades. Aquesta notable transformació deis sediments origináis, unida a la manca de nivells guia i de fóssils, sobretot a la part basal de la
successió estratigráfica, ha dificultat restabliment d'una serie estratigráfica válida per al conjunt de tot el massís estudiat.
El conjunt de roques sedimentáries paleozoiques del massís de les
Gavarres es pot agrupar en tres grans unitats, fent atenció ais materials
que les componen i a la seva edat (ROQUE, 1993) (Fig.3). La Unitat
Inferior, del cambro-ordoviciá, está composta essencialment per pissarres i fil.lites, a les quals s'intercalen nivells de calcáries, de dolomies i de
quarsites. La Unitat Mitjana, que correspon a 1'Ordo vicia superior, está
constituida per conglomeráis, esquists quarsfeldspátics, porfiroides, llimolites cavernoses, marbres i pissarres gris-negroses. La Unitat Superior, d'edat siluro-devoniana, está formada per pissarres vermelloses, calcáries i calcoesquists. No hi son presents sediments del Carbonífer i del
Permiá.
4.1.L- UNITAT INFERIOR

Está constituida per una successió rítmica de pissarres grises que alternen amb nivells centimétrics de llimolites blanquinoses, a la qual s'intercalen nivells de calcáries, de dolomies, de quarsites i de conglomerats.
A grans trets, la Unitat Inferior es pot desglossar en tres conjunts atenent
a la seva litologia: un d'inferior, que anomenem conjunt carbonátic de
Begur, ates que aflora ámpliament a les rodalies d'aquesta població, dins
el massís de Begur; un de mitjá, o conjunt lutític deis Ángels; i un de
superior, o conjunt quarsític de Sant Cebriá.
a) Conjunt carbonátic de Begur
Aflora a les rodalies de Torrent i a les muntanyes del Congost i de
Sant Julia de Ramis. Es composa de fil.lites amb intercalacions de nivells
de gruix variable de dolomies, de marbres i de calcofil.lites. Al massís de
Begur, on ha estat estudiat en detall (ROQUE i FALLÍ, 199Ib), assoleix
uns 550 m de potencia, si be a les Gavarres no excedeix els 100 m d'espessor.
b) Conjunt lutític deis Ángels
Damunt deis nivells de carbonats apareix un paquet de composició
rítmica a base de pissarres i llimolites de diversos centenars de metres de
potencia, que anomenem conjunt lutític deis Ángels. El contacte entre
12
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Fig.3. Serie sintética del paleozoic del massís de les Gavarres. Llegenda, A: Unitat Inferior,
B: Unitat Mitjana, C: Unitat Superior. 1: Conjunt carbonátic de Begur, 2: Conjunt lutític deis
Ángels, 3: Conjunt quarsític de Sant Cebriá, 4: Conglomeráis de Sant Cebriá de Lledó, 5:
Conjunt volcanodetrític de la Cavorca, 6: Llimolites cavernoses del mas Cale, 7: Pissarres grisnegroses de Fitor, 8: Carbonats de Sant Miquel i de Montnegre. Materials, a: Conglomeráis, b:
Quarsites, c: Esquists quarsfeldspátics i grauváquics, d: Llimolites cavernoses, e: Pissarres i
llimolites, f: Roques volcániques acides, g: Marbres i dolomies.
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ambdós trams de la serie es gradual i ve marcat per la desaparició de les
capes de marbres i de dolomies. Aflora ámpliament al massís estudiat,
sobretot entre Girona i el santuari de la Mare de Déu deis Ángels (Sant
Martí Vell) -d'on rep el nom-; a les rodalies de la font de l'Alzina (Sant
Sadurní de l'Heura) i entre Sant Pol (la Bisbal) i la Barceloneta
(Palafrugell). La potencia total d'aquest conjunt es d'uns 1.500 m.
c) Conjunt quarsític de Sant Cebriá
Sobre el nivell anterior comenta una serie detrítica, composta per quarsites i conglomeráis, intercaláis entre pissarres, llimolites i calcáries.
Aquests materials es localitzen, sobretot, al sud de Sant Martí Vell; entre
Quart i Sant Mateu de Montnegre (Quart); al nord de Sant Cebriá de
Lledó (Cruilles) -d'on pro vé el nom-; i a les rodalies de Santa Pellaia
(Cruilles). A la zona de Sant Cebriá de Lledó (Cruilles), el darrer conjunt
de la Unitat Inferior assoleix uns 250 m de potencia. Entre Quart i Castellar de la Selva (Quart) la potencia total d'aquest tram supera els 400 m.
4.7.2.-

UNITAT'MITJANA

Está constituida, de la base al sostre, per quatre conjunts litológics
clarament diferenciables: conglomerats de Sant Cebriá de Lledó, conjunt
volcanodetrític de la Cavorca, llimolites cavernoses de mas Calg i pissarres gris-negroses de Fitor.
a) Conglomerats de Sant Cebriá de Lledó
Apareixen sobre la Unitat Inferior només a les rodalies de Sant Cebriá
de Lledó (Cruilles). Constitueixen un nivell guia de 35 m de potencia
máxima. Des d'un punt de vista litológic es tracta d'un nivell de conglomerats amb matriu llimosa.
b) Conjunt Volcanodetrític de la Cavorca
El conjunt volcanodetrític aflora majoritáriament al llarg de tres grans
faixes d'orientació aproximada est-oest. Una se sitúa entre Llofriu
(Palafrugell) i el mas Anguila (Fonteta); una altra entre el mas Ribot
(Calonge) i Sant Sadurní de l'Heura; i finalment la tercera, compren des
del puig Rossell (Calonge) fins al coll del Matxo Mort (Cruilles). Ames,
apareix al sud de Sant Cebriá de Lledó (Cruilles) en diverses faixes petites, també com entre Madremanya i els Ángels (Sant Martí Vell); a Belllloc (Palamós); a l'est de Girona i a Llambilles. Des d'un punt de vista
litológic, el conjunt volcanodetrític está format per esquists quarsfeldspátics i grauváquics deriváis de dipósits piroclástics. Puntualment apareixen intercalacions de nivells massius de porfiroides riolítics i dacítics, de
potencia métrica, relacionáis amb colades de lava. La potencia del conjunl volcanodelrílic assoleix enlre 500 i 600 m a les zones on la serie
apareix complela.
c) Llimolites cavernoses del mas Calg
14
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Afloren al nord de Fitor (Fonteta), en un nivell continu entre Sant Pol
(la Bisbal) i Mont-ras. També es localitzen al sud de Fitor, concretament
a can Puignau (la Bisbal); a la Cavorca (Fonteta) i al mas Cabré (Vallllobrega), constituint una faixa discontinua paral.lela a 1'anterior. Així
mateix, es troben a l'oest de Madremanya i a les rodalies de can Venda
(Girona). Están constitu'ídes per una successió llimolítica amb intercalacions de marbres i calcáries vermelloses. Les llimolites es caracteritzen
per ser molt mas si ves i per presentar multitud de forats, alineáis i orientats segons l'estratificació, els quals corresponen a fóssils descalcificáis
de briozous, braquiópodes i gasterópodes, entre altres organismes. Les
capes de marbres i calcáries contenen abundants restes de crinozous indeterminables. Al mas Cal£ (Fonteta) -d'on reben el nom- aquest conjunt
assoleix una potencia de 150 m. A Madremanya té un gruix de 125 m. La
presencia deis braquiópodes Nicolella actoniae (Sowerby) i Iberomena
sardoa (Vinassa), localitzats a la Cavorca (Fonteta), permet datar aquests
materials com a pertanyents a 1' Ashgil.liá (Ordoviciá superior) (ROQUE,
1993).
d) Pissarres gris-negroses de Fitor
Afloren ámpliament a les rodalies de Fitor (Fonteta) i de Madremanya,
com també en estretes faixes a l'oest de can Lliure (Girona). Litológicament, el darrer conjunt de la Unitat Mitjana correspon a una successió de
pissarres negres i blavoses amb intercalacions quarsítiques, mes freqüents
cap a la part alta de la serie. A Fitor, on apareix incomplet, la seva potencia se xifra en mes de 400 m. A Madremanya té uns 600 m de gruix.
4.1.3.- UNITAT SUPERIOR

Sobre el conjunt anterior haurien de trobar-se les típiques ampelites
negres silurianes, presents a molts indrets de la serralada Costanera Catalana i del Pirineu. L'existencia d'aquests materials al massís de les Gavarres, en concret a la font Picant de Madremanya, ha estat assenyalada
per MARCET RIBA i SOLÉ SABARÍS (1949) i per BARNOLAS i
GARCÍA-SANSEGUNDO (1992). Al nostre entendre, pero, aquest aflorament correspon a una estreta faixa de pissarres gris-negroses de Fitor
encastada entre dues fractures. També ha estat esmentada 1'existencia de
fragments d'ampelites negres a la base deis materials carbonatáis de
Montnegre (BARNOLAS i GARCÍA-SANSEGUNDO, 1992), en una
zona on aquests es troben en contacte mecánic amb roques granítiques.
L'atribució d'aquests materials al nivell d'ampelites negres silurianes es,
com a mínim, dubtosa.
La Unitat Superior está constituida majoritáriament per un conjunt de
capes de carbonats d'edat siluro-devoniana, les quals afloren en un seguit
de clapes a les rodalies de Montnegre (Quart) i del puig de Sant Miquel
15
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(Girona). A tots els afloraments es troben en contacte mecánic sobre els
materials de la Unitat Inferior o be sobre roques granítiques.
La base de la successió está constituida per un nivell de pissarres vermelloses, d'uns 15 m de potencia. Aflora al puig de les Teixoneres
(Quart), i es localitza també a l'oest de can Lliure (Girona), en contacte
amb les pissarres negroses de Fitor.
Damunt les pissarres vermelles comenca la serie própiament carbonática, la potencia de la qual supera els 80 m. Está formada per una alternanga de capes calcáries, de calcoesquists i de nivells de pissarres verdes
o vermelles. Contenen gran quantitat de restes fragmentades de crinozous i d'ortoceratoideus. Els calcoesquists i les pissarres, mes freqüents a
la part alta, contenen també macrofauna, sobre tot crinozous i braquiópodes, molt menys abundats, pero, que a les calcáries.
4.2.- CENOZOIC

A les árees sensiblement planes situades al nord i a l'oest del massís
de les Gavarres es localitzen diferents tipus de sediments terciaris, tant
del Paleogen com del Neogen, els quals es troben en contacte mecánic
amb els materials paleozoics o be es recolzen en discordancia sobre ells.
La successió de sediments terciaris aflorants a les vores del massís paleozoic estudiat es subdividible en dues parts limitades per una discordan5a. La part baixa correspon a un potent conjunt de materials paleógens,
tant de fácies continental com marina. La superior está composta per sediments neógens continentals.
4.2.1.-PALEOGEN

Els sediments del Paleogen es troben al llarg del marge septentrional
del massís de les Gavarres, on constitueixen les anomenades Pre-gavarres. Ocupen també la part nord del corredor de Palafrugell. A 1'extrem
nord-occidental de les Gavarres, els dipósits paleogénics de la serralada
Transversal es posen en contacte amb els materials paleozoics d'aquest
massís, en una franja que s'estén de nord a sud des de la Costa Roja (Sant
Julia de Ramis) fins a Quart. Atenent un criteri estrictament geocronológic, subdividim els sediments paleógens en dos grups, segons si la seva
edat es del Paleocé o de l'Eocé (Fig.4).
4.2.1.1.- Paleocé

La base de la successió estratigráfica del tercian la constitueix l'anomenada Formació Pontils (FERRER, 1971), formada per un conjunt d'argües i llims vermells amb intercalacions de nivells métrics de conglomeráis i de sorrenques. Aflora des de cal Reig (Torrent) a Test, fins a Palol
d'Onyar (Quart), a l'oest, al llarg del contacte entre el massís paleozoic i
les depressions terciáries. A la base d'aquests materials es troben els tí16
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Fig.4. Serie sintética del Paleogen de les vores del massís de les Gavarres. Llegenda, 1:
Argües i llims vermells amb conglomerats, sorrenques i dolomies, 2: Calcáries organógenes,
3: Margues i argües, 4: Conglomerats i calcáries vermelles, 5: Sorrenques amb intercalacions
de conglomerats, 5': Sorrenques massives amb glauconita, 5": Sorrenques de gra gros sense
glauconita, 6: Sorrenques calcáries i argües, 7: Llims i argües vermelles amb sorrenques i
conglomerats. Materials, a: Conglomerats, b: Sorrenques, c: Argües i llims, d: Margues i argües,
e: Dolomies, f: Calcáries arenoses, g: Calcáries.
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pies fóssils d'aquesta formació: el gasterópode «Bulimus» Vidaliella gerundensis (VIDAL). A la valí de Sant Daniel (Girona) i al sud del mas
Garriga (Juiá), a la part alta de la serie es troba un nivell compost d'arcoses de gra gros, microconglomerats i dolomies, de fins a 10 m de potencia.
El gruix total d'aquesta formació es de quasi 200 m a la valí de Sant
Daniel (Girona) (FALLÍ, 1972). Ambientalment s'interpreta com un conjunt de dipósits continentals formats per la coalescéncia de ventalls
aüuvials adossats al marge de zones muntanyoses. El conjunt arcósicdolomític de la part alta de la successió es degut al retreballament deis
ventalls al.luvials en un medi costaner.
L'edat de tot aquest conjunt es del Cuisiá, si be la part alta pot correspondre ja al Luteciá inferior, ja que els materials situats immediatament
per damunt d'aquest nivell teñen fauna del Luteciá superior.
4.2.1.2.-Eocé

Els sediments estrictament eocénics son mes variáis quant a composició i origen que els anteriors, i poden ser diferenciades un seguit d'unitats
litológiques ja definides, en part, com a formacions per autors anteriors
(GICH, 1969; FERRER, 1971; FALLÍ, 1972). L'abundant registre fóssil
present en molts deis nivells de la serie eocena permet caracteritzar i
acotar temporalment amb detall aquests sediments. De mes antic a mes
modern, la successió de materials de l'Eocé es la que es descriu tot seguit.
a) Calcáries organógenes
Els primers sediments eocénics, netament marins, corresponen a la
Formació Girona (FALLÍ, 1972), composta per calcáries organógenes, a
vegades detrítiques, de color gris. Afloren sobre els materials de la Formació Pontils, des de la muntanya Seca (Sant Feliu de Boada) fins a la
Creueta (Quart). La potencia del conjunt calcan es d'uns 110 m a les
rodalies de Girona. El contingut paleontológic i les característiques litológiques indiquen que aquest nivell es va dipositar en una plataforma
continental carbonatada molt somera. L'edat d'aquest conjunt calcan va
del Luteciá superior al Biarritziá inferior.
b) Margues i argües blaves
Amb el nom de Formació Banyoles (FALLÍ, 1972) es designa un conjunt de margues i argües de color blau amb intercalacions de calcáries
margoses i de calcáries bioclástiques, que es localitzen des deis Puntanals
(Sant Feliu de Boada), a l'est, fins a Sarria de Ter, a l'oest, al límit de la
zona estudiada. Cap a la part alta de la successió apareixen capes de sorrenques de gra fi. El gruix de la Formació Banyoles es variable, assolint
36 m a Fonteta, 110 m a Sant Climent de Peralta i 230 m a Celrá (FALLÍ,
1972). Es tracta d'un eos sedimentar! dipositat en una plataforma conti18
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nental poc profunda on només arribaven aportaments de terrígens de granulometria molt fina. El contingut paleontológic permet datar aquest nivell entre el Luteciá superior i el Biarritziá inferior.
c) Conglomerats i calcáries vermelles
Es un conjunt compost de conglomerats i calcáries arenoses que se
sitúa entre els sediments margosos i carbonátics de la Formació Banyoles
i els materials detrítics del Membre Barcons de la Formació Rocacorba.
Aflora entre Sant Feliu de Boada i Santa Susanna de Peralta, a les rodalies de Fonteta i a l'oest de Madremanya. A la zona de Sant Feliu de Boada, a la vora nord del mas sis de les Gavarres, enllacant ja amb el corredor
de Palafrugell, afloren uns 12 m de calcáries arenoses amb laminacions
bimodals i intercalacions de conglomerats, disposades sobre la Formació
Banyoles. A Santa Susanna de Peralta hi ha mes de 6 m de calcáries
noduloses també damunt les argües i margues. A Fonteta la potencia de
les calcáries arenoses vermelles supera els 5,5 m. Finalment, a l'oest de
Madremanya les calcáries no excedeixen de 6 m de gruix. El contingut
fóssil, molt retreballat, d'aqüestes capes, no permet una datació precisa.
Probablement pertanyen al Biarritziá inferior, ja que es troben sobre sediments d'aquesta mateixa edat. Cal teñir en compte que els materials suprajacents han estat datats també del Biarritziá. Ambientalment s'interpreta aquest conjunt com a un eos sedimentan dipositat en un medi costaner amb una certa influencia mareal.
d) Sorrenques del Membre Barcons
El Membre Barcons (GICH, 1969) de la Formació Rocacorba (PALLÍ, 1972) está constitu'it a la zona d'estudi per tres nivells diferenciables
per la seva litologia. De base a sostre son els següents:
1) Sorrenques arcósiques massives de gra gros amb intercalacions de
conglomerats. Aflora al límit amb el corredor de Palafrugell i entre
Sant Sadurní de l'Heura i Cruilles. Es disposa sempre damunt el nivell de conglomerats i calcáries vermelles, excepte on aquest no aflora, que aleshores ho fa sobre les margues i argües de la Formació
Banyoles. A la llera de la riera Grossa de Llofriu (Palafrugell), dins
del corredor de Palafrugell, s'han mesurat 56 m d'aquest nivell, no
havent estat observada cap mena de resta fossilitzada. Es tracta d'un
eos sedimentan detrític que correspon a la part mes proximal d'un
delta.
2) Sorrenques arcósiques massives de gra fi a mitjá, amb un elevat
percentatge de glauconita. Localment les sorrenques poden arribar a
ser de gra gros i fins i tot microconglomerátiques. Es un nivell de gran
extensió areal, present des de Llofriu (Palafrugell) -dins el corredor de
Palafrugell- fins a Celrá, si be els afloraments mes extensos es troben
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a Sarria de Ter, fora de la zona estudiada. Se sitúa sobre di verses litologies, podent aparéixer damunt la Formació Banyoles, recobrint els
conglomeráis i calcáries vermelles o sobre les sorrenques arcósiques,
en funció de quin sigui el nivell estratigráfic mes alt aflorant en cada
indret. Així, a Celrá se sitúa sobre les argües i margues de la Formació
Banyoles, igual que a Sant Martí Vell; a Sant Climent de Peralta es
localitza damunt les calcáries vermelles; i a Llofriu (Palafrugell), a
Torrent i a Sant Sadurní de l'Heura es troba damunt les sorrenques
arcósiques. A la riera Grossa de Llofriu (Palafrugell) aquest nivell fa
12 m de gruix total. A Sant Climent de Peralta en fa mes de 15 m.
Finalment, a Celrá afloren 72 m, pero no apareix el sostre. Presenta
alguns fóssils a la base, que assenyalen una edat del Biarritziá, essent
la resta de successió totalment azoica. Ambientalment, aquest nivell
ha estat interpreta! com un gran canal situat a la part frontal del sistema deltaic que constitueix el Membre Barcons (PALLI, 1972).
3) Sorrenques de gra gros sense glauconita. Unicament afloren al corredor de Palafrugell, al límit est de la zona estudiada, concretament
entre Llofriu (Palafrugell) i Torrent. Les sorrenques son de gra gros i
generalment massives. Localment s'hi observen estratificacions encreuades i pistes de nutricio, com també algunes capes microconglomerátiques. A la riera Grossa de Llofriu (Palafrugell) s'arriben a mesurar 36 m de serie, no aflorant el sostre. Ambientalment formarien
part del sistema deltaic que caracteritza el Membre Barcons.
e) Sorrenques calcáries i argües
Damunt els sediments del Membre Barcons es dipositen en aquesta
zona un conjunt de sorrenques calcáries de gra fi i d'argües de color blau
que constitueixen la Formació Igualada (FERRER, 1971). Aflora a les
rodalies de Sant Martí Vell, Madremanya, Monells i Sant Sadurní de
l'Heura. Es troben sempre sobre les arcoses amb glauconita. El gruix
d'aquesta formació es de mes de 50 m a Monells i supera els 100 m a Sant
Martí Vell. En funció del registre fóssil que presenta, es datable del Biarritziá-Priaboniá. Aquest conjunt sedimentan ha estat dipositat en una plataforma continental, a la part distal del sistema deltaic que configura la
Formació Rocacorba (PALLÍ, 1972).
Sobre la Formació Igualada es localitza un nivell discontinu de calcáries amb coralls anomenat Formació Tossa (FERRER, 1971). Aqüestes
calcáries es troben a les rodalies de Sant Martí Vell i de la Pera, fora de la
zona estudiada.
f) Llims i argües vermelles amb intercalacions de sorrenques i de conglomeráis.
Tancant la sedimentació paleógena en aquesta zona es localitza a les
20
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rodalies de Sant Martí Vell un conjunt de dipósits continentals coneguts
com a Formació Artes (FERRER, 1971), que es disposa damunt els sediments de la Formació Igualada. Está constituida per llims i argües, de
color vermell o marrónos, amb intercalacions de sorrenques i de conglomeráis. La potencia d'aquest tram supera els 20 m. Es tracta de dipósits
continentals representatius d'un medi fluvial, on les fácies sorrenques i
conglomerátiques corresponen ais cañáis, i les llimolítiques i argiloses a
les de desbordament deis cañáis.
4.2.2.-NEOGEN

Els dipósits del Neogen se sitúen al nord de les Gavarres, entre la Bisbal i Medinyá. També ocupen part del límit amb la depressió de la Selva,
des de Quart fins ú. prop de Llagostera. Es disposen de forma discordant
damunt deis materials paleozoics i paleógens, reblint les conques creades
com a conseqüéncia de la fase tectónica distensiva iniciada en aquest
període, la qual es també responsable d'una important activitat volcánica.
Així, els dipósits del Neogen es localitzen a les depressions de la plana de
l'Empordá i de la Selva. En aqüestes zones deprimides s'instal.lá un sistema de ventalls al.luvials adossat al marge de les Gavarres, que rápidament va omplir-les de materials detrítics provinents de l'esmentat massís.
En indrets allunyats deis marges de les conques es desenvoluparen zones
lacustres, on la vegetació i la fauna eren abundoses.
La distinció entre els sediments miocénics i pliocénics d'aquesta zona
es complicada, ates que les seves fácies sedimentáries son molt semblants. D'altra banda, les escasses troballes de fóssils, sovint sense situar
en una columna estratigráfica, no permeten fer una bioestratigrafia precisa de cap nivell (Fig.5).
4.2.2.1.- Miocé

Al Miocé s'atribueixen els materials argilosos explotáis a les terreres
de Vaca Morta (Cruilles-Cor^á), on s'han localitzat alguns restes de mamífers d'aquest període. La successió estratigráfica está formada per una
alternanga de dipósits argilosos i de nivells detrítics grollers lenticulars i
canaliformes, amb alguns nivells de paleosóls intercalats. Es en aquests
nivells de paleosóls on es troben els fóssils de vertebrats. Cap a la part
baixa de la successió observable es localitza un nivell d'argües blaves de
3 a 5 m de gruix amb fauna de gasterópodes d'aigua dolca, que correspon
a un dipósit lacustre. Els materials de la zona de Vaca Morta han estat
datats del Vallesiá a partir de les restes de mamífers que s'hi han localitzat. Destaquen entre d'altres: Deinotherium laevius JOURD, Deinotherium giganteum KAUP, Hipparion sp. i Megacricetodon cfr. ibericus
(SCHAUB), esmentats per GOLPE (1974), GIBERT et al. (1979) i ROQUE (1993).
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Fig.5. Serie sintética del Neogen de les vores del massís deles Gavarres. Llegenda, 1: Miocé
(Vallesiá), 2: Miocé (Turoliá), 3: Plioce superior. Materials, a: Grans blocs, b: Graves, c: Sorres,
d: Paleosóls, e: Argües, f: Argües blaves.
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La potencia máxima que ha pogut ser mesurada en els sediments miocénics de la zona de les terreres de Vaca Morta es de 87 m, sobre els
quals es troba ja el Pliocé discordant. No aflora la base de la successió. El
nivell lacustre es troba a uns 77 m del sostre, i a uns 5 m sobre aquest es
localitza un paleosól amb restes de vertebráis, entre els quals hi ha Deinotherium giganteum KAUP (ROQUE, 1993).
Les fácies canaliformes detrítiques s' interpreten com a dipositades per
un conjunt de ventalls al.luvials amb Tarea font molt propera, probablement situada al massís de les Gavarres. Les argües s'acumularien a la
plana d'inundació en moments de crescuda i posteriorment es veurien
afectades pels processos pedogenétics. Localment, a les zones mes deprimides, s'establirien petites llacunes.
Al vessant oriental de la muntanya de Sant Julia de Ramis afloren
sediments neógens que probablement corresponen al Miocé. Es tracta de
sorres i argües amb esporádiques intercalacions de cañáis de graves poc
potents. Alguns nivells argilosos presenten nóduls de carbonat i fragments
d'ossos, peí que son interpretáis com a dipósits de paleosóls. Tot aquest
conjunt de sediments correspon, probablement, al Turoliá, atesa la semblanca que presenten aquests materials amb els d'Olivars (Sant Julia de
Ramis), fora de la zona estudiada, on han estat datats per GIBERT et al.
(1979) segons el seu contingut en vertebráis. D'altra banda, VILLALTAi
LLOMPART (1981), daten del Pliocé els sediments neógens de Medinyá, molt propers al jaciment estudiat per GIBERT et al. (1979), per la
presencia de Mammut borsoni (HAYS). En qualsevol cas, son materials
mes moderns que els de Vaca Morta i representen fácies mes distáis respecte 1'área font.
Finalment, cal assenyalar 1'existencia del Miocé sota els dipósits
al.luvials de l'Onyar a la ciutat de Girona, demostrada per la troballa de
Deinotherium giganteum KAUP (VILLALTA i PALLÍ, 1973).
4.2.2.2.- Pliocé

Els sediments atribuíts al Pliocé afloren extensament a les vores nord
i oest del massís de les Gavarres, disposant-se discordantment damunt
deis materials del Paleozoic, del Paleogen i del Miocé. Ocupen, per tant,
les zones proximals de les depressions de la Selva i de l'Empordá, com
també petites conques internes, com la del pía de Banyeres (Sant Sadurní
de l'Heura).
A la vora nord de les Gavarres apareixen fácies detrítiques grolleres
compostes per graves provinents sobretot del desmantellament del massís paleozoic, amb algunes aportacions de materials paleógens i deis aparells volcánics miocens. A les zones mes proximals hi ha grans blocs que
arriben a superar els 2 m de diámetre. Sol haver-hi una relació directa
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entre la composició dominant deis códols i els materials aflorants a les
zones properes, fet que ens assenyala la proximitat de Tarea font de la
majoria deis elements detrítics. La presencia de códols de lidita, de fins a
15 cm de diámetre, material que no aflora a les Gavarres, es pot explicar
per la presencia d'aportacions provinents de zones mes allunyades, o per
Terosió total de nivells amb lidites existents a les Gavarres. Sovint els
códols es troben empastáis en una matriu argilosa vermellosa. A les rodalies de Celrá i de Juiá les capes pliocéniques han estat cimentades per
carbonats, formant-se conglomerats i sorrenques. A les árees mes distáis
els materials son relativament mes fins, intercalant-se amb els cañáis de
graves diversos nivells de sorres i d'argües marronoses amb nóduls i
crostes de carbonat. En alguns d'aquests paleosóls hi ha fauna de vertebráis, concretament a les rodalies de Celrá i de Sant Martí Vell.
A la vora oest de les Gavarres, al límit amb la depressió de la Selva,
els sediments pliocénics son en general de granulometria mes fina que al
marge empordanés. Així, a les rodalies de Quart están compostos per
argües vermelles amb intercalacions de sorres i de graves amb códols
petits. A les zones mes proximals, com al sud de Llambilles, hi ha graves
amb códols de fins a 20 cm de diámetre. Localment dominen les sorres
arcósiques provinents de T alterado de les roques plutóniques, tal com
succeeix ais voltants de Cassá de la Selva. A Palau sacosta (Girona), fora
de la zona estudiada, es localitzen unes argües amb abundants mol.luscs
d'aigua dolca i vertebráis, datades del Pliocé i ja esmentades ais treballs
de VIDAL (1886), SOLÉ SABARÍS i LLOPIS LLADÓ (1939) i MARCET RIBA i SOLÉ SABARÍS (1949), entre altres.
La potencia deis dipósits pliocénics supera els 20 m a les rodalies de
Sant Martí Vell, on se sitúa discordantment sobre una colada basáltica. A
Celrá s'han mesurat 15,5 m de serie sobre el Paleozoic.
Com els sediments miocénics, els del Pliocé corresponen a un sistema
de ventalls al.luvials amb Tarea font situada al massís de les Gavarres. A
les zones distáis deis ventalls la granulometria es mes fina, dipositant-se
argila en moments de desbordament deis cañáis i desenvolupant-s'hi processos de formació de sois. Temporalment corresponen al Pliocé superior, ja que en altres indrets es disposen discordantment per damunt de
sediments marins del Pliocé mitjá-superior.
4.3.-QUATERNARI

Els dipósits quaternaris presents a les Gavarres son de composició i
génesi diversa. Es troben sobretot a les depressions tectóniques que circumden el massís, on assoleixen un gruix important, com també al peu
deis relleus muntanyosos i reblint les valls mes ampies. Es localitzen
24
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també, amb menys espessor, en tossols i planells, on son aprofitats com a
camps de conreu.
Els materials acumuláis al llarg del Quaternari en aquesta zona son
subdividibles en 5 conjunts atenent al seu origen. Vegem-los per separat.
4.3.1.-DIPÓSITS DE GÉNESIAL.LUVIAL

Es tracta de materials transportáis i dipositals pels cursos d'aigua
enllilals. Alenenl la seva posició topográfica, es diferencien, per una banda, els aporls al.luvials anlics, corresponents a les lerrasses fluvials aixecades a diferenls alcades respecte al nivell deis rius acluals. Per allra
banda, hi ha els sedimenls mes recents que constitueixen própiamenl el
llil deis rius. A mes, cal assenyalar la presencia d'acumulacions de sedimenls d'origen mixl, al.luvial-col.luvial.
4.3.1.1.- Dipósits al.luvials antics

Apareixen, en forma de lerrasses esglaonades, al curs miljá del riuTer,
on han eslal estudiáis delalladamenl per FALLÍ (1976b i 1982), com lambe al deis seus afluents Onyar, Terri, riera de Palagrel i riera de Sanl Martí
Vell.
Si be la lerrassa siluada a +85 m (T4) es Iroba a Sarria deTer, molt a
prop de la zona estudiada, la mes alia presenl al massís de les Gavarres
(T31) es silua a la seva riba drela, a uns 60 m sobre el curs actual, prop de
Campdorá i de la Torre de Sanl Lluís (Girona). A Campdorá, on aflora
mes be, eslá consumida per graves i sorres, parcialmenl cimenlades a la
parí alia de la lerrassa. A les rodalies de la Torre de Sant Lluís, a la munlanya de Monljuic, només afloren graves.
A la maleixa riba drela del Ter, a les rodalies de Campdorá (Girona),
hi ha una allra lerrassa, siluada a 45 m d'al§ada sobre el riu (T3), la qual
es troba mes ben desenvolupada a la riba esquerra, fora de la zona estudiada. Eslá formada, a la base, per graves sense cimenlar, menlre que a la
parí alia hi ha una allernanga de llims argilosos rogencs i groes, separáis
per zones de calcificació.
A uns 20 m per damunl del llil del Ter es localilza a les rodalies de
Campdorá i de Girona una altra lerrassa (T21), siluada a la riba drela del
riu. Apareix lambe sobre 1'Onyar, enlre Vila-Roja (Girona) i Palol
d'Onyar (Quarl), com lambe al riu Terri, a l'oesl de Medinyá. Eslá composla per graves, sorres i llims, a vegades associals a argües amb códols.
La darrera lerrassa fluvial anliga (T2) es troba a uns 8 m sobre el nivell
del riu actual, lanl a la riba drela com a 1'esquerra de 1'Onyar, del Ter i del
Terri, ocupanl una gran exlensió. Es localilza lambe en valls mes peliles,
com les de les rieres de Palegrel i de Sanl Martí Vell, ja a 1'interior de la
zona munlanyosa. No es Iroba al curs final d'aqüestes rieres, on la seva
posició es ocupada peí glacis de Celrá, que n'és conlemporani. Eslá for25

22

GARLES ROQUE i LLUÍS FALLÍ

mada per graves a la base i, al sostre, per un nivell de llims i argües amb
códols, sense crostes calcáries.
L'edat d'aqüestes terrasses es del Plistocé superior a mitjá, i es difícil
d'establir-la de forma mes concloent, perqué a cap lloc no s'han trobat
restes faunístiques. ROQUE (1993) assigna a la terrassa +8 m (T2) una
mica mes de 90.000 anys d'antiguitat, es a dir, 1'atribueix al Riss. Les
altres terrasses son lógicament anteriors a la T2; poden correspondre al
Riss (T21) i al Mindel (T3 i T3'). El Günz estaría representa!, possiblement, per la terrassa +85 m (T4), situada fora de la zona estudiada.
4.3.1.2.- Dipósits diluviáis actuáis i subactuals

Constitueixen la plana al.luvial deis rius i rieres que solquen les
depressions circumdants a les Gavarres. Tant el gruix com l'extensió son
variables: ambdós son mes grans ais cursos de cabal important. Litológicament están formats per graves, sorres, llims i argües sense consolidar.
Al Ter, a l'Onyar i al Terri, i també ais trams fináis deis cursos de les
rieres de Celré, de Sant Martí Vell i de Palagret, es possible diferenciar
dos nivells dins 1'al.luvial recent. Per un costal ni ha els materials de la
llera actual, que son remoguts i transportáis avui en dia corrent avall, els
quals anomenem terrassa TO. Per l'altre, hi ha els sediments al.luvials
mes antics, en els quals s'encaixen els cursos actuáis, que donen lloc a
una terrassa aixecada de +3 a +5 m per sobre d'ells, a la qual donem el
nom de TI. Si be l'edat d'aquests materials es majoritáriament holocena,
la terrassa TI, situada de +3 a +5 m sobre el curs actual pot arribar a ser
del Plistocé superior (Würm).
4.3.1.3.- Dipósits al.luvials-col.luvials

A les valls que penetren a 1'interior de les zones muntanyoses, i a les
rieres de poc cabal, es freqüent trobar-hi barrejats els aports al.luvials de
la propia llera amb materials d'origen col.luvial procedent deis vessants.
Aquests dipósits, que anomenem al.luvials-col.luvials, están constitu'its
per graves, sorres, llims i argües, junt amb fragments angulosos de roca.
Cronológicament cal situar aquests dipósits en un lapse de temps compres entre el Plistocé superior i l'Holocé.
4.3.2. - DIPÓSITS DE GÉNESI COL.LUVIAL

Es tracta de materials origináis peí desmantellamenl deis vessants,
els quals s'acumulen al peu deis contraforls de les árees munlanyoses i
omplen parcialmenl les valls que les Iravessen. En funció de la seva conslilució lilológica es possible diferenciar algunes tipologies especiáis dins
deis dipósits de vessanl. Així, hi ha un conjunl imporlanl de materials
col.luvials que apareixen associals a crosles i a nóduls de carbonal de
calci. D'allres, menys freqüents, están barrejats amb piroclastos. Final26
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ment, a les zones mes enlairades de les Gavarres es localitzen dipósits de
vessant constitu'its dominantment per códols gelivats.
4.3.2.1.- Dipósits col.luvials indiferenciats

Son els sediments quaternaris mes abundants tant a l'interior de les
zones muntanyoses com al contacte amb les depressions circumdants. La
seva litologia es caracteritza per la presencia de códols angulosos o subangulosos immergits dins una matriu argilosa o llimosa. La composició
deis clastos es quasi sempre la mateixa que la de les roques damunt les
quals es troba el dipósit. Localment s'observen trossos de cerámica, de
diverses époques históriques, englobáis a l'interior deis materials
col.luvials. El gruix deis dipósits es en general inferior a mig metre, pero
augmenta pendent avall, i pot arribar a ser considerable -fins a 8 m- a les
vores de les rieres. A les zones mes planes de l'interior del massís de les
Gavarres, com també en algunes de les depressions circumdants, es freqüent trobar dipósits de génesi eluvial, poc potents, mes o menys barre jats amb materials d'origen col.luvial. Están formáis essencialment per
llims i argües vermelloses, amb intercalacions de códols angulosos que
augmenten en nombre en apropar-nos ais vessants. Si be la major part
deis dipósits col.luvials i col.luvials-eluvials son holocens, com ho demostra la presencia de fragments de cerámica dins ells, es probable que
alguns es remuntin fins al Plistocé superior.
4.3.2.2.- Dipósits col.luvials amb nóduls i crostes de carbonat

Aquests dipósits son molt freqüents en el vessant oriental de les Gavarres, sobretot en el sector compres entre Mont-ras i Platja d'Aro. Així,
es possible observar-los a Vall-llobrega, a la vila de Calonge, a la Torre
Valentina (Calonge), a Treumal (Calonge) i al Clot de la Dona Morta
(Calonge), entre altres indrets. Son presents també a la muntanya del
Congost (Celrá), a la creu del mas Garriga (Celrá), a les rodalies de la
font d'en Bota (Celrá), a la muntanya deis Boscals (Sant Martí Vell), a les
rodalies de Cruílles, a can Pica (la Bisbal) i al sud de Llofriu (Palafrugell).
Cal assenyalar una característica important d'aquests dipósits: apareixen
sempre en vessants orientáis al sud, independentment de la constitució
litológica del terreny. Únicament a les rodalies de Celrá i Sant Martí Vell
es troben ben desenvolupats en vessants orientáis a l'est. Les altures a
qué apareixen oscil.len enlre els 250 m de les rodalies de la fonl d'en
Bola (Celrá) i els poc mes de 10 m de la Torre Valentina (Calonge).
Des d'un puní de visla lilológic es Iracta de dipósits compostos essencialment per llims, amb un cerl conlingul d'argües i de sorres fines, i de
códols angulosos. El seu Irel mes caracleríslic es, pero, la presencia de
nóduls de carbonat de calci. Aquests nóduls poden Irobar-se dispersos o
27
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be agrupáis formant crostes de fins a un metre de potencia. La forma deis
nóduls es diversa; se n'observen d'esfero'idals, de prismátics, de plans i
de totalment irregulars. Les crostes son també variables quant a forma i
potencia. Majoritáriament están constitu'ídes per una agrupació de nóduls
esfero'ídals i prismátics. Localment s'observen, sota les crostes, plaques
de carbonat dipositades a 1'interior de diáclasis subverticals de la roca
subjacent (vila de Calonge, en granodiorites).
A la Torre Valentina els dipósits col.luvials amb carbonats teñen algunes característiques diferents, podent-se establir en ells la següent successió estratigráfica de base a sostre: a) llims i argües vermelles amb nóduls
de carbonat petits, de forma esferoidal. La potencia observada es de 0,5
m; b) sorres fines i llims groguencs, molt carbonatáis (53% del pes total).
Hi ha molts nóduls calcaris de forma irregular, de fins 2 cm de diámetre,
i concrecions calcáries cilíndriques amb 1'interior buit, de 1 mm de diámetre i de 2 a 5 cm de longitud. El seu gruix es de 2 m. c) crosta calcaría
acintada de 0,25 m d'espessor. d) llims i argües vermelles, equivalents al
nivell mes baix de la serie. Hi ha códols angulosos de fins 3 cm de diámetre, i nóduls de carbonat esfero'ídals i prismátics, mes abundants a la part
alta del nivell. Assoleix una potencia máxima de 5 m.
Nivells idéntics a aquests es troben sobre la terrassa T3 (+45m) del
Ter a Girona, fora de la zona estudiada (FALLÍ, 1976b). Son, així mateix,
similars ais dipósits cíclics A,B,C de les rodalies de Barcelona (SOLÉ
SABARÍS, 1963) i altres zones mediterránies (MARCET RIBA, 1953).
Les característiques d'aquests materials i el fet que es trobin sota dipósits
de cons de dejecció i acumulacions de maíerials col.luvials de l'Holocé i
Plistocé superior, fa que se'ls hagi de considerar sediments antics, formats sota unes condicions climátiques particulars. Com es troben damunt
la terrassa T3 a Girona, que atribui'm al Mindel, i no apareixen a les terrasses inferiors, considerem que s'han format, almenys en part, entre el
Mindel i el període interglacial Mindel-Riss. D'altra banda, a la Creu del
mas Garriga (Celrá) es troben just a sota unes acumulacions de piroclastos datades de fa 105.000 anys (Riss-Würm). Es possible, per tant, que
s'hagin format també entre el Riss i 1'interglacial Riss-Würm, edat que
ha estat assignada a dipósits similars localitzats a les rodalies de Barcelona
(SOLÉ SABARÍS, 1963). Cal assenyalar que MÜCHER et al. (1990)
atribueixen al Riss i al Würm uns sediments similars localitzats a les
rodalies d'Anglés.
La génesi d'aquests sediments ha tingut lloc sota diferents condicions
climátiques. Les sorres fines i els llims corresponen a dipósits eólics,
generats durant una fase de clima sec i fred, que cal fer correspondre amb
els máxims glacials Mindel i Riss. Es tracta dones de dipósits de loess,
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GEOLOGÍA DEL MASSÍS DE LES GAVARRES

25

acumuláis preferentment ais vessants orientats a migjorn, fet que ens indueix a pensar que els venís dominants provenien del nord. Les crostes i
els nóduls calcaris, han estat generats per processos pedogenétics físicoquímics i bioquímics de carbonatació secundaria, que han tingut lloc en
unes condicions de clima semiárid amb un cert grau d'humitat. Aqüestes
condicions s'han assolit durant els períodes interglacials. Els carbonats
es poden haver format a partir deis llims calcaris, transportats peí vent
des de contrades llunyanes; o es poden haver desenvolupat mitjancant el
dióxid de carboni atmosféric i el calci provinent de 1'alterado de les plagióclasis deis granitoides. En els mateixos períodes interglacials, pero
sota unes condicions climátiques mes humides, s'han desenvolupat uns
altres processos pedogenétics, responsables de la rubefacció deis llims i
d'una certa redistribució deis carbonats. A mes, l'augment de les precipitacions ha afavorit el retreballament deis dipósits de loess, fet que explica
la presencia de códols angulosos al seu interior.
4.3.2.3.- Dipósits col.luvials-piroclástics

Afloren únicament a la Creu del mas Garriga (Celrá), on están formats
per un seguit de capes centimétriques de piroclastos gens rodats, les quals
apareixen interestratificades amb nivells constitu'its per grans de quars i
per material volcánic molt arrodonit. La potencia total del dipósit no supera els tres metres, i la seva extensió areal es també molt redui'da. Aquests
piroclastos es troben damunt un dipósit de llims vermells amb nóduls i
crostes de carbonat de calci, clarament anteriors. A can Garriga (Sant
Julia de Ramis), piroclastos similars a aquests han estat datats de fa uns
105.000 anys, mitjangant estudis paleomagnétics (CARBONELL et al.,
1992).
4.3.2.4.- Dipósits col.luvials-periglacials

A les rodalies de les serres del puig d'Arques (Cruílles), del puig del
Suro Robat (Quart) i deis Ángels (Sant Mari Vell) es localitzen acumulacions importants de códols gelivats, sobretot a les valls orientades al nord,
que sovint arriben fins a la part alta de les carenes, on es troben associades a sortints rocosos irregulars. Localment s'observen, en aqüestes mateixes zones, dipósits de solifluxió formats per códols disposats
paral.lelament els uns ais altres, molt retocats per processos actuáis de
vessant. Les altures a qué apareixen les acumulacions de gelifractes
oscil.len entre 500 i 350 m a la serra del puig d'Arques (Cruílles), entre
400 i 200 m a les rodalies del puig del Suro Robat (Quart), i entre 450 i
200 m a la deis Ángels (Sant Martí Vell). Els dipósits de solifluxió es
localitzen majoritáriament entre 350 i 300 m a la capgalera de la riera de
Valldemiá (Sant Martí Vell), ais contraforts septentrionals de la serra deis
Ángels (Sant Martí Vell). També es troben ais vessants meridionals de la
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mateixa serra, a les rodalies de can Llac (Sant Martí Vell), on ja van ser
observáis per SALA (1979). Unes i altres acumulacions han estat generades per processos de glag-desglac^ intensos, sota unes condicions climátiques mes fredes que les actuáis. Probablement corresponen al darrer máxim glacial (Würm III), moment en qué les zones mes enlairades de les
Gavarres haurien estat sotmeses a un ambient periglacial.
4.3.3. - DIPÓSITS DE DEJECCIÓ

Es tracta de dipósits que els torrents de curs rost acumulen en arribar a
una zona relativament plana. La forma d'aqüestes acumulacions es en
ventall, amb el vértex situat cap a la timbera. Dins els dipósits de dejecció
han estat diferenciáis els cons de dejecció i els glacis d'acumulació.
4.3.3.1.- Cons de dejecció

Els mes importants es localitzen en tres zones concretes: adossats al
marge oest del corredor de Palafrugell; al marge est de la valí de Calonge;
i a la riba esquerra del riu Ridaura. Uns pocs, de dimensions molt petites,
apareixen a les rodalies de Campdorá (Girona) i de la Creueta (Quart).
Els cons del corredor de Palafrugell es disposen, amb el vértex oriental cap a ponent, al peu de rieres que leñen una conca de drenalge gran,
excepte els de Sanl Feliu de Boada i de Torrenlí (Torrenl) que la leñen
molí redu'ida. S'han idenlifical, de nord a sud, els cons de Sanl Feliu de
Boada, de Torrenlí (Torrenl), de la riera de can Sábal (Torrenl), de la riera
de la Bonida (enlre Torrenl i Palafrugell), de Llofriu (Palafrugell), del
Torrenlbó (Monl-ras), de Vall-llobrega i de Bell-lloc (Palamós). Els pendenls mesuráis en aquesls dipósils se siluen enlre el 2,5% i el 3%; 1'ampiada mes freqüenl es d' 1 km i la llargada mitjana de 1,5 km. La potencia
que assoleixen ha pogut ser determinada a Llofriu (Palafrugell), on
oscil.la enlre 6 i 12 m.
A la valí de Calonge, leñen el vértex disposal vers el nord-esl, havenl
estat fornils, excepte peí cas del rec Madral, per rieres de poc recorregul i
d'escassa conca de drenalge. Els dipósils deis diferenls cons s'inlerdigilen enlre ells a la parí baixa de la valí, donanl lloc a una franja de malerials de dejecció que s'eslén al llarg de 3,5 km i que assoleix un ampie
máxim d' 1 km. Els pendenls mesuráis son de l'ordre del 3,5%, i el gruix
máxim es d'uns 10 m.
Els cons de la valí del Ridaura se siluen al seu marge septentrional,
amb el vértex orienlal al nord. Els dipósils s'amalgamen a la parí baixa,
consliluinl una faixa de 7,5 km de llargada que s'eslén des de Plalja
d'Aro fins mes enllá de la riera de Salenys (Llagoslera). L'ampiada máxima que assoleix aquesla faixa es d' 1 km. Es Iroben al peu de rieres que
solen teñir una gran conca de recepció, com les de Salenys (enlre Llagoslera i Sania Crislina d'Aro), de can Bou (Sania Cristina d'Aro) i de Ca30
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nyet (entre Santa Cristina i Castell d'Aro). Ais vessants del puig Romaní
(Castell d'Aro), pero, els cons son fornits per rieres que a penes si teñen
conca de drenatge. El pendent mesurat en aquest sector oscil.la entre el
2,5% i el 6,5%.
Els dipósits d'aquests cons de dejecció están compostos per argües,
llims, sorres i códols o blocs subarrodonits, que poden arribar a ser de
diámetre molt gran a la part mes propera al vértex (s'han observat blocs
de fins a 3 m de diámetre ais cons de Calonge). La granulometria esdevé
mes fina pendent avall, fins arribar a ser dominantment llimolítica i argilosa, amb algunes passades intercalades de códols de diámetre petit.
Es tracta de dipósits mes moderns que els llims vermells amb nóduls
i crostes de carbonat de calci, sobre els quals apareixen a la valí de
Calonge, Vall-llobrega i Mont-ras. D'altra banda, els cons de Campdorá
(Girona) son posteriors a la terrassa T2, sobre la que es troben. Finalment, cal assenyalar que les lleres actuáis s'hi encaixen alguns metres, i
arriben, en alguns llocs, a tallar-los fins a la base. Aqüestes dades permeten assegurar que han estat dipositats amb posterioritat a 1'interglacial
Riss-Würm. Cal dones, situar-los en un lapse de temps que va del Plistocé superior a l'Holocé.
Peí que fa al seu origen, a excepció deis petits cons de Campdorá
(Girona) i de la Creueta (Quart), se sitúen sempre en els marges de depressions tectóniques, sobre falles associades a escarpaments importants.
El moviment d'aquests accidents tectónics durant el Quaternari deu haver creat o fet augmentar d'algada 1'escarpament, al peu del qual els torrents provinents de la zona enlairada han dipositat els diferents cons de
dejecció.
4.3.3.2.- Glacis d'acumulado

Presenten un desenvolupament superficial superior ais cons de dejecció i un pendent mes suau, entorn del 1,5%. Es localitzen a les rodalies de
Celrá i de Fonteta, al marge amb la plana empordanesa, i ais voltants de
Vila-Roja (Girona), al contacte amb la depressió de la Selva.
El glacis de Celrá es disposa amb pendent cap al nord. Está compost
per argües vermelles amb códols parcialment arrodonits. Localment hi
ha intercalades crostes calcáries discontinúes de poca espessor, com ais
voltants del veínat de la Costa (Juiá). També s' observen indentacions
d'aports al.luvials, mes freqüents prop deis dipósits de la terrassa T2, a la
que passa de forma transicional, vers el nord. La potencia observada no
supera mai els 10 m. Es un dipósit contemporani amb la terrassa T2 del
Ter, mentre que es dissectat pels dipósits al.luvials de les terrasses TI i
To. D'aixó es dedueix que l'edat es del Plistocé superior, en concret
correspon al Riss.
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El glacis de Fonteta també es disposa amb pendent cap al nord. Com
1'anterior, está compost per argües vermelloses amb códols subarrodonits,
a les quals s'intercalen alguns cossos lenticulars de graves. Les rieres
actuáis s'encaixen alguns metres en aquest glacis d'acumulació, que
atribuím al Riss atesa la similitud litológica i morfológica que té amb el de
Celrá.
El glacis de Vila-Roja (Girona), molt desmantellat, s'orienta cap a
ponent. Com els anteriors, está constituí'! per argües vermelloses amb
códols subarrodonits. Es anterior a la terrassa TI de l'Onyar, pero no es
possible determinar les relacions que manté amb terrasses mes altes que
aquesta. En qualsevol cas, l'intens desmantellament que presenta es degut
a la forta incisió deis afluents de l'Onyar en aquesta zona, i pot haver estat
format al mateix temps que els glacis de Fonteta i de Celrá, els quals han
estat mes ben preserváis.
4.3.4.- DIPÓSITS MARÍN S

Es tracta de dipósits que teñen una estreta relació amb la dinámica
litoral, rao per la qual es troben concentrats a la zona costanera. Teñen un
gruix i una extensió areal mes gran a les zones de costa baixa, lligades a
les depressions tectóniques del corredor de Palafrugell, de la valí de
Calonge i de la valí d'Aro. Se'ls troben també, pero amb dimensions
redui'des entre Platja d'Aro i la Torre Valentina (Calonge). En fundó del
seu origen es poden diferenciar els dipósits própiament marins, que constitueixen les platges; les acumulacions de sorra o dunes, que resulten del
retreballament eólic deis materials costaners; i els sediments formats a
les zones deprimides litorals, inundades per aigües salobres.
4.3.4.1.- Dipósits de platges

Son els materials que constitueixen les platges actuáis, els quals son
acumulats a la línia de costa per la dinámica litoral. Origináriament provenen deis aportaments de les rieres litorals i, en menor proporció, deis
penya-segats costaners. Están constituíts majoritáriament per sorra i grava, si be localment poden trobar-se alguns blocs.
A part de les platges actuáis existeixen dipósits de platges antigües,
tant submergides com emergides, els quals apareixen puntualment al llarg
del litoral de la zona estudiada.
Les platges fóssils emergides es localitzen a la platja de can Cristus o
cala Putxet de la Cadira (Calonge), ja esmentada per BARBAZA (1970),
i a la platja de ses Tórreles (Calonge) ambdues cartografiades per FALLÍ
i ROQUE (1992a). Es tracta d'un dipósit de sorres grosses i códols, situat
a uns 2 m sobre el nivell del mar actual. Son dipósits holocens, que representen un nivell del mar uns pocs metres mes alt que Tactual dins el
context de la darrera transgressió versiliana.
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Platja fóssil. Platja de la Belladona (Calonge)

Les platges submergides, per la seva banda, es localitzen a la cala del
Pi (Platja d'Aro) i entre la platja de Belladona i la de Sant Jordi (Calonge).
Es tracta de sorrenques de gra gros i conglomerats, aquests darrers situats
a la base de la platja. Se sitúen entre 1 i 5 m per sota del nivell actual del
mar, si be poden arribar a emergir parcialment durant les minves hivernals. Son dipósits holocens, que cal relacionar amb les darreres pulsacions de la transgressió versiliana.
4.3.4.2.- Dipósits eolios litarais

Son les dunes incipients i litorals que s'associen formant un cordó
paral.leí a la línia de costa. Están compostes per sorra mitjana i fina, ben
classificada, i per petits fragments de conquilles. A les platges de
Palamós, de Sant Antoni de Calonge i de Platja d'Aro, els cordons de
dunes litorals han estat soterrats per les construccions turístiques, i no son
visibles avui en dia. Les dunes litorals son dipósits actuáis i subactuals,
desenvolupats a partir de la construcció, durant la transgressió versiliana
(Holocé), deis petits sistemes deltaics de la riera de 1' Aubí, de la riera de
Calonge i del Ridaura.
4.3.4.3.- Dipósits de maresma

Son dipósits lligats a la dinámica litoral i fluvial, que es localitzen en
árees deprimides situades entre els sediments al.luvials de la desembocadura de les rieres i rius importants, i les acumulacions eóliques i marines
de la platja. Típicament es componen de sorres, llims i argües negroses.
Es troben a la platja de Palamós, a la de Sant Antoni de Calonge, a la
platja de can Cristus (Calonge) i a Platja d'Aro. Apareixen a una certa
profunditat, disposats en forma de tascó entre els nivells detrítics
al.luvials. A Sant Antoni de Calonge hi ha dos nivells importants, el primer entre 3 i 8 m de profunditat, i el segon entre 17 i 21 m. A Platja d'Aro
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se sitúen entre 4 i 13 m de profunditat. Com en el cas deis cordons de
dunes litorals, cal relacionar aquests dipósits amb la construcció deis sistemes deltaics durant la transgressió versiliana.
4.3.5.-DIPÓSITS PALUSTRES

Es tracta de materials acumuláis en zones continentals inundades per
aigües estancades, localitzades en indrets mal drenats on el nivell piezométric s'arriba a situar per sobre la cota del terreny. Atenent el seu origen,
es possible diferenciar els dipósits d'estancament, propis de les zones
pantanoses i deis estanys, i els de sorgéncia, generats a partir de fonts.
4.3.5.1.- Dipósits d'estancament

Son dipósits molt similars, quant a composició i color, ais de maresma. Així, están formats per argües i llims negrosos, a les quals s'intercalen algunes passades de sorres i de graves d'origen al.luvial. Si be es
localitzen al mas Estanyol (Cruílles) i a l'oest de la Bisbal (MAS et al.,
1989), ambdós a la plana al.luvial del riu Daró, es ais voltants de País, a
l'interior del corredor de Palafrugell, on els dipósits d'estancament son
mes abundants. En aquesta zona ocupen una gran superficie, part de la
qual es inundada avui en dia artificialment per al conreu de Tarros. Es
tracta de dipósits molt moderns, de l'Holocé.
4.3.5.2.- Dipósits de sorgéncia

Son uns dipósits peculiars, abastament estudiáis per MAS et al.
(1989). Dins la zona que tractem apareixen al límit entre les Gavarres i el
corredor de Palafrugell, en concret entre Sant Feliu i Sant Julia de Boada.
Están formats per llims negrosos amb passades discontinúes de travertins. Típicament se sitúen sobre la cota 20 m. La seva génesi, com ja
assenyalen MAS et al. (1989), cal relacionar-la amb 1'existencia de sorgéncies d'aigua rica en carbonat de calci, que en vessar pels pendents
donaría lloc ais dipósits de travertins. Els llims negrosos es degueren
generar a les zones colindants a les sorgéncies, que devien ser inundades
pels aports d'aigua continuats. Son dipósits holocens, si be una mica mes
antics que els d'estancament.
5.- PETROLOGÍA
Bona part del massís de les Gavarres está constitui't per roques ígnies
relacionades amb el gran batólit que constitueix l'arrel de la serralada
Costanera Catalana. D'altra banda, l'emplagament d'aquestes roques ígnies origina un ampli ventall de roques metamórfiques.
5.1.-ROQUES ÍGNIES

Es tracta en la seva major part de roques plutóniques, si be son també
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abundants les hipoabisals o filonianes. Molt puntalment es troben afloraments de roques volcániques.
5.1.1.- ROQUES PLUTÓNIQUES

A les Gavarres afloren grans extensions de roques plutóniques, sobretot a la meitat meridional. Aqüestes roques, de composició dominant
granodiorítica, formen part del batólit que va intruir els sediments paleozoics al final de 1'orogenia herciniana, concretament entre el Carbonífer
superior i el Permiá. Els diferents tipus de roques plutóniques aflorants a
les Gavarres son els que tot seguit es descriuen.
5.7.7.7.- Diorites

Apareixen en múltiples afloraments de redu'ides dimensions,sempre
associats a granodiorites. Es localitzen a Santa María del Collet, a Sant
Antoni, a la font d'en Ribot, al puig de la Creu i al mas Artigues, tots a
Calonge; a Santa María de Fenals (Castell d'Aro); al clot deis Verns, a
can Riera i a la urbanització mas Nou, tots al terme de Santa Cristina
d'Aro; i, finalment, al puig Perals (Palamós).
En general presenten un gra de mida fina a mitjana, un color grisnegros i una forta alteració. Mineralógicament es composen de plagióclasi, hornblenda i biotita. Tant el quars com el feldspat potássic hi son en
poca quantitat.
A 1'interior de la massa intrusiva granodiorítica son molt abundants
els enclavaments melanocrátics -«gabarros»-, idéntics, quant a composició mineralógica i textura, a les diorites. Aquests enclavaments corresponen a restes de la fragmentació d'un eos diorític al si de la granodiorita.
5.1.1.2.- Sienites

Es troben a les urbanitzacions «Rio de Oro» i mas Ambrós de Calonge;
a la urbanització Vall-Repós, al mas Reixac i a can Salvador, tots a Santa
Cristina d'Aro; i al mas Bota i a can Bassets de Cassá de la Selva. Hi ha
molts d'altres petits afloraments, escampats arreu deis afloraments granodiorítics del massís, que assoleixen dimensions decimétriques.
Es troben sempre en masses de poca extensió, lligades a zones de
fractura. Solen anar associades a granitoides cataclástics. El seu gra es
mitjá o gros, a vegades amb megacristalls d'ortosa. Presenten una típica
coloració vermellosa o rosada. La seva composició mineralógica es caracteritza per 1'abundancia d'ortosa. Presenta també com a minerals essencials plagióclasi i hornblenda.
5.1.1.3.- Granodiorites

Son les roques plutóniques mes abundants de les Gavarres. El seu
color característic es gris fose, i es troben generalment molt alterades a
sauló. Son roques riques en enclavaments residuals melanocrátics («gabarros») de dimensió variable entre 25 i 5 cm i de forma generalment
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el.lipsoídal. Aquests «gabarros» están, a vegades, associats a xenólits de
roques metamórfiques de dimensions variables. També hi son freqüents
les estructures residuals formades per 1'acumulado de biotita en superficies ondulades i de vores difuses («schlieren»).
Dins aquest grup trobem unes roques que presenten una textura
fenocristal.lina molt marcada -granodiorites porfíriques- i d'altres que no
la teñen -granodiorites no porfíriques-.
a) Granodiorites porfíriques
Es localitzen, entre molts altres indrets, a la vila de Cassá de la Selva;
al veinat de Penedes (Llagostera); al puig del Furroi i a la mateixa vila
(Santa Cristina d'Aro); al torrent del Folc, a la vila i al puig de ses Porqués (Calonge).
El seu gra es gros o mitjá. Es caracteritzen per presentar fenocristalls
d'ortosa pertítica de fins a 10 cm de llarg, maclats segons les liéis de
Carlsbad i de Baveno. Aquests fenocristalls es troben a vegades reunits
en forma de pseudodics de potencia no superior ais 2 m, com al cap de
Roques Planes (Calonge). Les mostres estudiades corresponen a granodiorites biotítiques, compostes per quars, plagióclasi, feldspat potássic
(ortosa i/o microclina) i biotita molt abundant (al voltant del 15% del
volum de roca).
b) Granodiorites no porfíriques
Es localitzen, entre altres indrets, en una faixa discontinua entre Llofriu (Palafrugell) i Sant Pol (la Bisbal); a les rodalies de Mont-ras i de
Vall-llobrega; en una ampia zona situada entre el mas Mont i Treumal
(Calonge), la qual connecta amb el sector costaner compres entre la Torre
Valentina (Calonge) i Platja d'Aro; entre Fenals (Castell d'Aro) i Romanyá de la Selva (Santa Cristina d'Aro); entre Llagostera, can Salvador
(Santa Cristina d'Aro) i la riera de Villalonga (Cassá de la Selva); i en una
gran faixa que s'estén des de Montnegre (Quart) fins a Llambilles.
El seu gra es mitjá o gros. Els fenocristalls hi son totalment absents o
molt poc abundants. Igual que la varietat porfírica, contenen, com a minerals essencials, quars, plagióclasi, feldspat potássic (ortosa i/o microclina) i biotita, a vegades alterada a clorita.
5.1.1.4.- Roques plutóniques de composició granítica

L'emplacament de la major part de roques contingudes en aquest grup
es posterior al de les granodiorites, a les quals intrueixen. Afloren en
forma de grans masses a Castell d'Aro i a Cassá de la Selva, pero en
general ho fan en afloraments petits i sovint en forma de pseudodics. El
seu color es ciar i están molt poc alterades, presentant un aspecte compacte, amb diáclasis molt netes que els confereix una disjunció prismática característica. A diferencia de les granodiorites, mai no presenten en36
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clavaments básics. Solen contenir, en canvi, petits nuclis i estretes faixes
pegmatítiques.
En funció de la seva composició mineralógica i de la seva textura,
s'han diferenciat els tipus que tot seguit es descriuen.
a) Leucogranits biotítics de gra fi
Es localitzen en afloraments de dimensions petites a les rodalies de
can Rosselló (Calonge), com també entre Vallvanera (Castell-Platja
d'Aro) i Castell d'Aro.
El seu gra es de mida fina. Mineralógicament es composen de quars,
feldspat potássic, plagióclasi i biotita. Aquesta darrera es molt abundant.
b) Leucogranits de gra fi a mitjá amb moscovita i biotita
Afloren en una amplia zona des de Castell d'Aro fins a Fenals,ocupant
bona part deis terrenys de la urbanització mas Nou (Castell-Platja d'Aro
i Santa Cristina d'Aro). Es localitzen també a les rodalies de Mont-ras,
on constitueixen una petita massa de forma irregular. A banda d'aquests
afloraments, hi ha una gran quantitat de petits pseudodics amb aquesta
composició, repartits per 1'interior de les altres roques plutóniques i de
l'encaixant metamórfic.
El seu gra es de mida fina o molt fina. Presenten quars, ortosa i/o
microclina i plagióclasi, biotita i moscovita com a minerals essencials.
c) Leucogranits de gra fi a mitjá amb moscovita i granáis
Es localitzen al nord de Cassá de la Selva, en una gran massa
el.lipso'ídal orientada oest/nord/oest-est/sud/est, de 2 km d'ampia per 7,5
km de llarg. Es troba quasi totalment envoltada per roques metamórfiques, excepte ais vessants septentrionals del puig Aldric (Santa Cristina
d'Aro), on un petit apéndix de la massa principal es posa en contacte amb
granodiorites.
El seu gra es de mida mitjana o fina. Sempre apareix fortament alterat,
a diferencia de la resta de leucogranits estudiáis. Com a components mineralógics essencials té quars, feldspat potássic (ortosa i microclina), plagióclasi i moscovita. Els granats hi son freqüents, pero sempre de diámetre inferior a 2 mm.
d) Leucogranits moscovítics de gra fi
Apareixen associats a les granodiorites de Sant Mateu de Montnegre
(Quart) i de Llambilles.
Son roques molt alterades, fet que no permet l'obtenció de mostres
dures per al seu estudi mitjangant lamines primes. Com a components
mineralógics essencials hi ha quars, feldspat potássic i plagióclasi molt
alterada. La moscovita hi es molt abundant. Puntualment hi ha biotita,
pero sempre en poca quantitat. A diferencia de la fácies leucogranítica
anterior, no hi ha granats i el gra es de mida mes fina.
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e) Leucogranits de gra mitjá a gros
Dins la zona estudiada només afloren al sud de Llagostera, si be es
tracta d'una de les fácies leucogranítica mes ámpliament representada al
proper massís de la Selva Marítima.
El seu gra es gros o mitjá. Es troba sempre molt alterat en tots els
afloraments observáis. La seva constitució mineralógica essencial está
formada per quars, feldspat potássic i plagióclasi.
5.1.1.5.- Granitoidea cataclástics

Es tracta de roques plutóniques afectades per processos de cataclasis,
generáis en zones de fracturació intensa d'edat alpina. Es localitzen a les
rodalies de Montnegre (Quart), a la fractura del torrent de Folc (Calonge)
i a la gran fractura de la riera deis Molins (entre Calonge i Santa Cristina
d'Aro), entre altres indrets.
Son roques de color vermell i d'aspecte bretxós. El gra sempre es de
mida grossa. Es tipie que presentin disseminacions de minerals de ferro,
generalment óxids (hematites i limonita) o sulfurs (pirita). La presencia
de quars es molt variable, pero supera sempre el 10% del total de la roca.
El feldspat potássic hi es també freqüent, de color rosat o vermell. La
biotita está totalment alterada a clorita.
5.1.2.- ROQUES F1LONIANES

Associades a les roques plutóniques existeix una complexa xarxa de
dics de roques filonianes de poca potencia, els quals arriben a travessar
els sediments paleozoics. L'emplacament deis dics es posterior al deis
granitoides, i té lloc, en la seva major part durant els temps paleozoics.
Únicament els lamprófirs semblen correspondre a intrusions mesozoiques i terciáries, que res no tindrien a veure amb el batólit paleozoic.
La composició de les roques filonianes es molt variada; s'hi troben
tant fácies acides com básiques. Les diferents tipologies observades es
descriuen tot seguit.
5.1.2.1.- Dics de quars

Están constituíts essencialment per quars, que ha estat dipositat a
l'interior de fractures importants per processos hidrotermals. Solen anar
associats a sienites, a granits cataclástics i a cataclassites. Afloren en forma de faixes de potencia variable pero en general inferior a 2 m. Majoritáriament s'orienten segons la direcció nord/oest-sud/est, i n'hi ha alguns
que son disposats est-oest i nord-sud.
Apareixen travessant afloraments de roques plutóniques i metamórfiques, i son abundants, entre altres indrets, al puig Montigalá (Quart), a la
urbanització Castell d'Aro, a can Margarit (Calonge) i a les rodalies de
Mont-ras. A Vall-llobrega aflora un sol dic de quars molt potent i amb
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una llargada total de mes de 5,5 km, el qual travessa transversalment el
corredor de Palafrugell i el massís de Begur, fins a la cala del Golfet
(Palafrugell). Foques vegades aquests dics es troben en contacte amb sediments terciaris; en aquests casos, apareixen en relació a les falles que
els limiten deis materials paleozoics. Així, a Santa Susanna de Peralta
(Peratallada) els dics de quars separen les pissarres paleozoiques de les
calcáries lutecianes de la Formació Girona.
En aquests dics es poden trobar diferents minerals, a part del quars,
com clorita, localitzada a la riera d'en Rotllan i a can Benet Gros, tots dos
a Castell d'Aro; calcita, present a la pedrera de Mont-ras; baritina, molt
abundant a la pedrera de Mont-ras, al puig de les Mines (Mont-ras), a can
Cornelia (Mont-ras), a la font del Rei (Mont-ras), a la font de la Teula
(Palafrugell), ais revolts de Torrent, a can Gall (Peratallada), a can Estivalca (Quart) i a Santa Pellaia (Cruílles), entre altres llocs; galena, localitzada a la pedrera de Mont-ras, al puig de les Mines (Mont-ras), a can
Estivalca (Quart) i a can Defesa (la Bisbal); esfalerita, abundant només a
la pedrera de Mont-ras; calcopirita, present al puig Perals (Palamós); i
altres minerals menys abundants, pirita, calcosina, molibdenita, fluorita,
oligist, goethita, cuprita, limonita, malaquita, atzurita, cerussita, siderita
i anquerita.
Aqüestes son les roques filonianes mes modernes de totes les que es
troben a la zona estudiada. Únicament son travessades per altres dics de
quars i per fractures.
5.1.2.2.- Cataclassites

Si be son roques metamórfiques, perqué afloren en forma de faixes
similars ais dics, les descriurem en aquest apartat. Son poc abundants a
les Gavarres; apareixen en zones de fracturació importants i associades a
dics de quars i a granitoides cataclástics. L'aflorament mes notable
d'aqüestes roques es troba a la riera deis Molins (Calonge-Santa Cristina
d'Aro), on constitueixen una faixa orientada nord/oest-sud/est, de fins a
250 m d'ampie per mes de 4 km de llargada. Es localitzen també a can
Pera (Calonge), a la riera d'en Rotllan (Castell d'Aro), al puig Montigalá
(Quart) i al mas Nadal (Quart), entre altres indrets.
Les cataclassites es composen de fragments de quars i de feldspats
totalment caolinititzats, i de clorita i sericita derivades de les miques preexistents. Localment s'observen estructures orientades, que marcarien el
pas cap a roques milonítiques.
5.1.2.3.- Lamprófirs

Formen una agrupació important al puig Gárgol (Calonge), es troben
també a la riera de Rúas (Calonge), al molí Cremat (Castell d'Aro), a
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Romanyá de la Selva (Santa Cristina d'Aro), al coll del Mallol d'en Calg
(Fonteta) i al mas Crosos (Cruilles), entre altres llocs.
Els lamprófirs aflorants a les Gavarres son de la varietat espessartita.
Es tracta de dics de roques de color verd fose, quasi negre, quan no están
alterades. El seu gruix oscil.la entre 0,5 i 2 m. En general es disposen
verticalment i seguint la direcció est/sud/est-oest/nord/oest. La seva textura es porfírica, pero a vegades no es observable a «ull nú» perqué es de
gra molt fi. Els fenocristalls son d'hornblenda i plagióclasi. La pasta es
microlítica, constituida sobretot per feldspats.
5.1.2.4.- Porfirites andesítiques

Si be es tracta de roques efusives, perqué es presenten en forma de dic
i son difícils de diferenciar deis lamprófirs, sobretot quan están alteráis,
les inclourem en aquest capítol.
Afloren a diferents indrets de les Gavarres, com Vall-llobrega, rodalies del mas Mont (Calonge) i font de Salenys (Santa Cristina d'Aro), entre
d'al tres.
Son roques de color fose, quasi negres, que es presenten en dics poc
potents, de disposició vertical i orientáis est/sud/esl- oesl/nord/oesl. Típicament presenten una disjunció bolar. La composició es andesítica. El
gra es molt fi, amb fenocrislalls de plagióclasi, biotita i hornblenda. La
pasla es microlílica, amb esferolils de plagióclasi disposals seguinl una
estructura flui'dal. A vegades hi ha vidre alteral.
5.1.2.5.- Aplites i pegmatites

Es Iracta de roques molt abundanls a la zona estudiada, que apareixen
associades ais granitoides. En general es disposen en dics de poléncia
inferior a 1 m, que poden ser molí abundanls en algunes árees. Sovint es
troben inlerrelacionades, siluanl-se les pegmatites en el centre d'un dic
aplílic. L'emplacamenl es posterior al deis granitoides, pero anterior al de
la resla de roques filonianes.
a) Apliles
Les apliles apareixen dislribu'ídes per lots els afloraments granílics.
Son molí abundanls al sector de cosía entre la Torre Valentina (Calonge)
i Plalja d'Aro, on hi son associades a pegmatites. Es Iroben a molls altres
llocs, enlre els quals hi ha cal Duc (Monl-ras), can Artigues (Caslell
d'Aro), can Vilobí (Calonge), el puig del Ronquill (Calonge) i el puig
Palet (Calonge).
Son roques de color gris ciar o rosal, que es presenten en forma de dics
d'inclinació i gruix variables. Les seves orientacions majoriláries son
nord-sud i esl-oesl. La seva lexlura es granuda de gra fi a molí fi. Mineralógicamenl están formades per quars, ortosa i/o microclina, plagióclasi i
moscovita. Solen conlenir lambe biolila, lurmalina i granal.
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b) Pegmatites
Si be poden ser molt abundants en determinats indrets, generalment es
presenten en forma de petits dics repartits arreu de les zones granítiques.
Es troben a les rodalies de can Terradetes (Peratallada), a can Vilobí, a la
Torre Valentina, al puig de Roca Criadora i ais voltants de can Mont, tots
ells a Calonge, així com a molts altres indrets.
Son roques de color vermellós o grisós, que, com les aplites, teñen
una inclinado variable, n'hi ha des de verticals fins a horitzontals. L'orientado predominant que presenten es nord-sud i est-oest. Poden arribar a
assolir mes de 5 m de potencia, pero en general no superen el metre. Es
caracteritzen per teñir un gra de mida molt grossa i, sovint, una textura
gráfica. Com minerals essencials teñen quars, ortosa, albita i oligóclasi.
Els accessoris mes comuns son biotita, moscovita, turmalina i granat.
5.1.2.6.- Pórfirs

Es tracta de roques caracteritzades per teñir una textura porfírica. La
seva composició es molt variada; se'n troben des de granítics fins a diorítics. Es presenten en forma de dics de potencia variable, que no sol
sobrepassar els 2 m. Poden arribar a perllongar-se uns centenars de metres, si be normalment son de dimensions decamétriques. Apareixen tant
en afloraments de roques plutóniques com metamórfiques. El seu emplacament es posterior al de les aplites i pegmatites, pero anterior al deis
lamprófirs. Dins els mateixos pórfirs s'observa que les varietats mes pobres en quars (pórfirs monzonítics, monzodiorítics i diorítics) son mes
modernes que les acides (pórfirs granítics, granodiorítics i tonalítics).
Hem diferencial els tipus que segueixen en funció de la seva composició.
a) Pórfirs granítics
Es localitzen a Santa Pellaia (Cruilles), al puig Sevinyá(Cru'illes), al
puig de la Bandera (Palafrugell), a can Sardanes (Cassá de la Selva) i a
can Joan del pía (Cassá de la Selva), entre altres localitats, si be son molt
poc abundants.
Son dics de color gris o vermellós, que poden assolir potencies de mes
de 30 m i una llargada de fins a 1 km. Es disposen subverticalment i amb
unes orientacions preferents est/sud/est-oest/nord/oest i nord/est-sud/oest.
Están constitu'its per fenocristalls de quars, ortosa i/o microclina, plagióclasi i biotita. La pasta es quarsfeldspática.
b) Pórfirs granodiorítics
Es localitzen a la urbanització mas Nou (Castell d'Aro), Bell-lloc
(Santa Cristina d'Aro) i al ve'ínat de Verneda (Cassá de la Selva), entre
altres indrets. Com els pórfirs anteriors, son roques poc freqüents a les
Gavarres.
Son dics de color gris ciar, que poques vegades sobrepassen els 2 m de
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potencia Sempre es disposen subverticalment i amb una orientació nord/
oest-sud/est o est/nord/est-oest/sud/oest. Composicionalment son com els
pórfirs granítics, pero amb un percentatge mes gran de plagióclasi enfront del feldspat potas sic.
c) Pórfirs sienítics
Son roques molt poc abundants. Es localitzen únicament al marge dret
de la riera deis Molins (Santa Cristina d'Aro). Son dics de color vermell,
poc potents i subverticals. Es disposen seguint una orientació est/sud/estoest/nord/oest. Presenten fenocristalls de feldspat potássic; el quars i la
plagióclasi son minerals accessoris o totalment absents.
d) Pórfirs monzonítics i quarsmonzonítics
Son molt freqüents a les Gavarres, on afloren, entre altres localitats a
Castell-barri i al molí d'en Lluís (Calonge); a can Rusques (Castell
d'Aro); a Romanyá de la Selva i al mas Salvador (Santa Cristina d'Aro);
a can Xaranet i a can Costa (Llagostera); a can Verneda i a la vila (Cassá
de la Selva); a Sant Mateu de Montnegre, ais Mateus, al mas Palet i al
mas Costa (Quart); a can Juliol i a can Rostei (Cruílles); a can Genoer
(Peratallada); i a can Po (Palafrugell).
Teñen un color gris-vermellós, que es transforma en marrónos quan la
roca s'altera. La seva potencia no sol sobrepassar els 2 m. La direcció
predominant d'aquests pórfirs oscil.la entre est-oest i est/nord/est-oest/
sud/oest. Sempre son subverticals.
Els dics de composició monzonítica poden presentar una textura porfírica, microporfírica o microgranuda. A mes, la proporció de quars es
molt variable, de manera que hi ha des de monzonites típiques fins a
quarsmonzonites. Els fenocristalls son de plagióclasi i feldspat potássic.
La matriu está constituida per feldspat potássic, plagióclasi i quars, aquest
darrer sempre en poca quantitat.
e) Pórfirs monzodiorítics i quarsmonzodiorítics
Son, com els pórfirs monzonítics, molt abundants a les Gavarres. Es
troben, entre altres llocs, al puig Cargo! i a la Torre Valentina (Calonge);
a Romanyá de la Selva, a Roca de Malvet i a la font Picant (Santa Cristina d'Aro); al ve'ínat de Panedes (Llagostera); a Sant Mateu de Montnegre (Quart); i a can Font (Cruílles).
El color es fose, quasi negre, pero esdevé marrónos quan la roca s'altera. La potencia d'aquests dics no sobrepassa quasi mai els 2 m. Les
orientacions mes comunes que segueixen son est-oest i est/nord/est-oest/
sud/oest, presentant-se sempre subverticals.
Com els dics de composició monzonítica poden presentar una textura
porfírica, microporfírica o microgranuda. Així mateix, la proporció de
quars es variable, trobant-se des de monzodiorites fins a quarsmonzo-

GEOLOGÍA DEL MASSIS DE LES GAVARRES

39

diorites. Els fenocristalls son de plagióclasi i de quars, sempre en poca
quantitat. La matriu es essencialment de plagióclasi, amb alguns cristall
de quars, feldspat potassic i biotita.
f) Pórfirs diorítics i quarsdiorítics
Son també molt abundants. Apareixen, entre altres llocs, al Comal
deis Lladres, a Castell-barri, al puig del Vilar i al puig del Ronquill
(Calonge); a can Roca de Malvet, a can Salvador, a Romanya de la Selva
i a can Ponset (Santa Cristina d'Aro); a la font de Panedes (entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro); al Castell de Palol d'Onyar i a ca 1'Angeleta
(Quart); a cal Tutor (Llambilles); a cal Pastor (Celrá); a Sant Pol (la
Bisbal); i a les Vinyes d'en Rius (Mont-ras).
El color es negre, pero es transforma en marrónos per l'alteració de la
roca. Son dics poc potents, en general de poc mes d'un metre de gruix.
Solen ser sempre subverticals, pero n'hi ha alguns de totalment horitzontals, com a Castell-barri (Calonge). Les orientacions mes freqüents
d'aquests dics son est/nord/est-oest/sud/oest, est-oest i est/sud/est-oest/
nord/oest.
Com els dics de composició monzonítica i monzodiorítica, poden presentar una textura porfírica, microporfírica o microgranuda. També, com
en aquests anteriors, trobem des de diorites típiques fins a quarsdiorites.
Els fenocristalls son de plagióclasi i quars, aquest sempre poc abundant.
La pasta está constituida per plagióclasi i una mica de quars i feldspat
potássic.
5.1.2.7.- Pórfirs

quarsífers

Es tracta de roques efusives, molt semblant ais pórfirs de composició
acida, rao per la qual les descriurem en aquest capítol. Son molt freqüents
a les Gavarres, on apareixen en forma de dics de potencia variable, generalment d'uns pocs metres, pero de gran continuitat lateral. L'emplagament deis pórfirs quarsífers es posterior al de les aplites i pegmatites, i es
anterior a la deis pórfirs básics. Dins aquest conjunt hem diferenciat els
microgranits, els granófirs i les felsites i pórfirs felsítics. Cal teñir en
compte, pero, que dins un mateix dic hi poden haver variacions texturals
-tant transversalment com longitudinalment- prou grans per passar d'un
tipus de pórfir quarsífer a un altre.
a) Microgranits
Afloren a les rodalies de Vall-llobrega; al puig Gárgol, a Castell-barri,
al mas Mont i a Rúas (Calonge); al puig del Roe (Santa Cristina d'Aro);
a Panedes (Llagostera); a la casa Nova d'en Bota (Cassá de la Selva); al
puig de les Teixoneres i al puig Montigalá (Quart); a can Lledó i a Santa
Ágata (Cruilles); al puig de la Magrana (Sant Martí Vell); a la muntanya
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del Congost (Celrá); i a la font de l'Alzina (Sant Sadurní de l'Heura),
entre moltes altres localitats.
Son roques de color gris ciar, a vegades rosades o verdoses. Es presenten en forma de dics de 2 a 10 m de potencia mitjana. Son subverticals i
orientats preferentment d'est-oest fins a nord/est-sud/oest. Teñen una gran
continuitat lateral, que en alguns casos extrems arriba a ser de fins a 10
km. Aixó succeeix amb el microgranit de Vall-llobrega, el qual travessa
part de les Gavarres, tot el corredor de Palafrugell (on aflora en petits
tossals) i tot el massís de Begur, desapareixent ais penya-segats del Cau
(Palafrugell). A vegades assoleixen potencies considerables, com al puig
de les Teixones (Quart) on aflora una massa microgranítica d' 1,5 km de
llarg per 500 m d'ampia.
Presenten una textura porfírica i, a vegades, fluídal, amb fenocristalls
de quars rosegat, plagióclasi i feldspat potássic. La pasta es micro o cripto cristal.lina i de composició quarsfeldspática. Poden presentar vidre
alterat.
b) Granófirs
Es troben al puig Cabré (Calonge); al puig Aldric (Santa Cristina
d'Aro); a can Regidor i a can Noguer (Cruílles); a can Mascort i ca l'Alzina (Sant Sadurní de l'Heura); a can Puignau i a Sant Pol (la Bisbal); i a
can Ferriol (Girona), a mes d'altres indrets.
Son roques de color gris ciar o rosat. Es presenten en forma de dics de
fins a 20 m de potencia. Son subverticals i orientats d'est-oest a nord/estsud/oest, com els microgranits. Teñen una gran continuitat lateral.
La seva textura es porfírica, amb fenocristalls de quarsfeldspat potássic i plagióclasi. La pasta es quarsfeldspática, microcristal.lina i amb textura granofírica. Com en el cas deis microgranits, poden contenir vidre
alterat.
c) Felsites i pórfirs felsítics
Es troben, entre altres indrets, a can Medalla (Mont-ras), al mas Pallí
(Calonge), a can Benet Gros (Platja d'Aro), a can Bou (Santa Cristina
d'Aro), al mas Bassets (Cassá de la Selva) i a can Tallades (Cruílles).
Son roques de color blanc, rosat o verd. Es presenten en forma de dics
poc potents i subverticals, situats sovint a les salbandes d'altres pórfirs
quarsífers. La seva orientació mes corrent es est-oest, pero n'hi ha també
disposats nord/est-sud/oest i oest/nord/oest-est/sud/est.
Teñen textura porfírica (mes manifesta en els pórfirs felsítics) i fluídal, amb petits fenocristalls de quars rossegat, feldspat potássic i plagióclasi. La pasta es afanítica i de composició quarsfeldspática. Com en les
varietats anteriors, hi pot haver vidre alterat.
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5.1.2.8.- Epidotites amfibóliques

Només ha estat localitzat un dic amb aquesta composició, que es troba
enclavat entre pissarres al sud de Sant Pol (la Bisbal). Es una roca de
color gris-verdosa i está molt alterada. La seva potencia es de poc menys
d'un metre. Es disposa subvertical, tallant l'estratificació i l'esquistositat
de les pissarres. Está constitui't per epidot i hornblenda com a minerals
essencials, a mes de quars, esfena i actinolita com a accessoris.
5.1.3.- ROQUES VOLCÁNIQ UES

A banda deis dipósits col.luvials-piroclástics, de les porfirites andesítiques i deis pórfirs quarsífers que ja han estat tractats, hi ha diversos
afloraments de roques efusives localitzats a 1'interior de les Gavarres i a
les árees adjacents. Son restes de xemeneies volcániques i de colades
basáltiques, molt erosionades, que es troben al límit amb la plana empordanesa.
A1'interior de les Gavarres hi ha una petita xemeneia volcánica enclavada entre les pissarres paleozoiques, situada a la riba esquerra del torrent
de les Mines (Girona), que ha estat posada a la llum per les obres de la
variant de la carretera N-II.
La resta d'afloraments es localitzen a les Pre-gavarres, en concret al
ve'inat de la Costa (Juiá), al puig Mitjer (entre Sant Martí Vell i Juiá), a
can Rajoler (Sant Martí Vell), al mas Sons (Sant Martí Vell), al puig
Mont-rodon (Sant Martí Vell), a ca 1' Antoni (Madremanya) i, finalment,
al camí del mas Bosc de Baix (Sant Sadurní de l'Heura). A les immediacions de la zona estudiada hi ha els dics basáltics de can Omedes i del
torrent de la Garriga, i el petit volca de can Guilana, tots a Sant Julia de
Ramis; i també restes de colades molt erosionades a Púbol (la Pera), Corea
i Monells.
Deis afloraments estudiats, el que es troba al camí del mas Bosc de
Baix es un petit dic associat a una fractura, el qual travessa les calcáries
lutecianes. Els del vei'nat de la Costa, del puig Mitjer i de can Rajoler
corresponen, sens dubte, a colades que es disposen damunt els sediments
terciaris i que son cobertes per dipósits continentals del Pliocé superior.
Els del puig Mont-rodon, de mas Sons i de ca l'Antoni sembla que corresponen també a restes de colades.
Les roques aflorants son basalts olivínics molt alteráis. Presenten textura microporfírica amb fenocristalls d'olivina i augita. La plagióclasi
constitueix part de la matriu.
Cal relacionar aqüestes manifestacions volcániques amb la intensa
fracturació que va patir el límit nord de les Gavarres durant el Miocé.
Aquesta fase tectónica, de carácter distensiu, va provocar l'esfondrament
deis terrenys paleozoics i la creació de la depressió empordanesa. Les
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dades de camp indiquen que les colades son posteriors al Paleogen i anteriors al Pliocé superior. Les datacions absolutes que hi han estat efectuades confirmen i precisen aquesta edat. Així, segons DONVILLE (1973),
aqüestes roques teñen 9,2 milions d'anys, es a dir, pertanyen al Miocé
superior.
5.2.- ROQUES METAMÓRFIQUES

Tot el conjunt de sediments paleozoics aflorants a les Gavarres está
afectat per un metamorfisme regional de baix grau. D'altra banda, l'empla^ament deis granitoides genera un metamorfisme de contacte de grau
variable, el qual se sobreposa a l'anterior. Els efectes d'un i altre metamorfisme han transformat els materials pre-existents en un seguit de roques que es descriuen a continuació.
5.2.1.- ROQUES DERIVADES DEL METAMORFISME

REGIONAL

Tots els sediments paleozoics de la zona estudiada apareixen afectáis
per un metamorfisme herciniá de tipus regional. Es tracta d'un metamorfisme de fácies deis esquists verds, es a dir, de grau débil. A cap aflorament s'ha observat que s'arribi a la zona de la biotita.
Per efecte del metamorfisme regional les roques origináis es transformen en pissarres, fil.lites, metapsammites, quarsites, metarudites, marbres i metavolcanites, segons la seva composició inicial. Les mes abundants son les pissarres i les fil.lites. La presencia de sericita dona lloc a
les fil.lites Ilustrases, molt freqüents a les Gavarres.
5.2.2.- ROQUES DERIVADES DEL METAMORFISME DE CONTACTE

L'empla^ament deis granitoides hercinians provoca una forta reestructuració deis materials que constitueixen el seu encaixant, originant una
auréola de metamorfisme de contacte. A la zona estudiada els efectes
d'aquest metamorfisme s'aprecien en materials situats fins a poc mes de
2 km de distancia del contacte amb les roques plutóniques. Com es lógic,
el grau de transformació que pateixen els metasediments decreix en allunyar-nos de l'esmentat contacte. La forma de les aureoles es irregular peí
fet que Templacament deis granitoides no segueix una distribució homogénia, sino que sovint s'injecta en forma d'apófisis a l'interior de l'encaixant metamórfic.
La major part de 1'auréola, sobretot ais sectors mes propers al contacte
amb els granitoides, presenta associacions minerals pertanyents a la fácies metamórfica de les cornianes amfibóliques o de grau mitjá, les quals
han estat detectades, entre altres llocs, al mas Cabré (Vall-llobrega), a la
font de laTeula (Palafrugell), al puig Gárgol (Calonge), al puig d'Arques
(Cruilles), al ve'inat de les Serres (Cassá de la Selva) i al puig Cucalar
(Mont-ras). S'han trobat, pero, associacions minerals corresponents a la
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fácies de les cornianes piroxéniques o de grau alt, en zones on hi ha una
certa granitització deis materials metamórfics, com al puig Sevinyá (Cruílles) i a les rodalies de can Torró (Peratallada).
El metamorfisme de contacte afecta els materials corresponents a les
unitats Inferior i Mitjana, pero mai ais de la Unitat Superior. Aquest fet
cal atribuir-lo a la posició deis afloraments de la Unitat Superior, en general allunyats de les zones on s'emplacen els batólits granítics. Els pocs
contactes existents entre els sediments siluro-devonians i els granitoides,
localitzats a les rodalies de Montnegre (Quart), son sempre mecánics i
generáis per moviments tectónics posteriors a l'emplagament de les roques plutóniques i, per tant, també posteriors a l'efecte térmic del seu
contacte. Aixó cal especificar-ho des del moment en qué en altres massissos de la serralada Costanera Catalana, els sediments devonians, i fins i
tot els del Carbonífer, es troben transformáis peí metamorfisme de contacte.
Els sediments paleozoics de la Unitat Inferior es transformen, degut a
aquest metamorfisme, en esquists motats i bandats, els quals constitueixen la part mes allunyada de 1' auréola; i en esquists cornubianítics i quarsítics, cornubianites i cornianes, que es troben a la zona mes propera al
contacte amb els granitoides. Els esquists motats i bandats afloren al puig
de la Bandera (Palafrugell), a cal Duc (Peratallada), al coll de la Ganga
(Calonge), al puig Gárgol (Calonge), al Vilar (Cruilles), al puig d'Arques
(Crailles), a Camós deis Alls (Cruilles), a can Serra (Cruilles), al coll de
Bou (Cruilles), a la Creu de les Monges (Cruilles), a les rodalies de Termita de Sant Cristófol (Llambilles) i al puig Boi (Quart), entre altres llocs.
Els esquists cornubianítics i quarsítics, cornubianites i cornianes, per la
seva banda, es localitzen al puig deis Teus (Quart), al puig d'en Roure
(Quart), al mas Cases (Santa Cristina d'Aro), a can Sais (Cruilles), a les
Coromines (Cruilles), al puig Sevinyá (Cruilles), ais Solells d'en Barri
(entre Cruilles i Cassá de la Selva), al puig Gros (entre Cruilles i Santa
Cristina d'Aro) i al puig de les Miloques (Cassá de la Selva), a can Pere
Feliu (Calonge), al mas Anguila (Fonteta) i a can Gallaret (la Bisbal), a
mes d'altres llocs.
Els materials volcanosedimentaris de la Unitat Mitjana generen una
gran diversitat de roques metamórfiques de contacte. A les zones mes
externes de 1'auréola, els nivells de granulometria mes fina, presents a la
part mes alta del conjunt, es transformen en esquists quarsítics motats i
en quarsites. A les zones próximes al contacte amb les roques plutóniques, els materials llimosos esdevenen esquists cornubianítics i quarsítics, cornubianites i cornianes micácies; mentre que els esquists quarsfeldspátics i grauváquics es transformen en cornianes quarsítiques i en
cornianes quarsfeldspátiques. Afloraments d'esquists quarsítics motats
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es localitzen al puig de la Pedra Blanca (Mont-ras), al puig de les Mines
(Mont-ras) i a les rodalies de la font de la Teula (Palafrugell), entre altres
llocs. Els esquists cornubianítics i quarsítics, cornubianites i cornianes
micácies es troben, sobretot, ais voltants del puig Bonet (Mont-ras), del
coll de la Buqueta (Mont-ras) i del puig Cucalar (Mont-ras). Les cornianes quarsítiques i quarsfeldspátiques afloren al puig Cabrer (Calonge), al
puig d'en Veguer (Calonge), a la urbanització mas Falquet (Vall-llobrega),
al puig Sevinyá (Cruílles) i al mas Sais (Cruilles), entre altres indrets.
Les llimolites cavernoses del mas Calg es transformen, per efecte del
metamorfisme de contacte, en esquists cornubianítics i quarsítics, molt
semblants ais de la part alta del conjunt volcanodetrític. Els nivells de
marbres i de calcoesquists intercaláis entre les llimolites esdevenen cornianes calcosilicatades, marbres i granatites, que afloren al puig Cucalar
(Mont-ras), al puig Bonet (Mont-ras), ais camps de les Figueres (Cruílles) i a les rodalies de can Blanquet (Calonge).
Peí que fa a les pissarres gris-negroses de Fitor, a les árees allunyades
del contacte amb els granitoides, es transformen en esquists motats negrosos. A les zones mes properes a les roques granítiques esdevenen esquists cornubianítics, cornianes quarsquiastolítiques i cornianes micácies. Els esquists negrosos motats afloren en una franja situada entre les
rieres de Vall-llobrega (entre Fonteta i Vall-llobrega) i deTorrentbó (entre
Fonteta i Mont-ras). Formen part d'aquesta franja els afloraments del
puig Gros (Fonteta), del puig Blanc (Fonteta), de la font del Rei (Montras), del mas Cabré (Vall-llobrega), i de Sant Mateu de Vall-llobrega,
entre altres. D'altra banda, les cornianes i esquists cornubianítics es localitzen al puig Perals (Palamós) i al puig Agudell (entre Mont-ras i Vallllobrega).
6.- TECTÓNICA
U estructura del massís de les Gavarres respon a la suma deis efectes
de les orogénies herciniana i alpina. Les estructures hercinianes es manifesten en forma de plecs i de plans d'esquistositat, els quals afecten de
forma generalitzada els metasediments paleozoics. L'orogenia alpina, per
la seva banda, origina una serie de falles d'orientació dominant est/nord/
est-oest/sud/oest, nord/est-sud/oest i nord/oest-sud/est. Aquests darrers
accidents tectónics son els que separen el massís estudiat de les planes
circumdants, a la vegada que l'individualitzen i el compartimenten en un
seguit de blocs mes petits.
6.1.- OROGENIA HERCINIANA

L'orogenia herciniana es la responsable de totes les estructures de48
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formatives pre-alpines observables en els materials paleozoics del massís
de les Gavarres. Es manifesta en diverses fases de deformació successives. Les mes intenses, teñen lloc durant el Carbonífer superior; per tant,
afecten tota la serie estratigráfica paleozoica de la zona que tractem. Tot
seguit es descriuen les principáis estructures associades a cada fase de
deformació.
6.1. L-FASE 1
Durant aquesta fase es produeix un intens plegament, que afecta tota
la serie paleozoica, a la vegada que es desenvolupa un clivatge de pía
axial. Simultániament teñen lloc les transformacions litológiques relacionades amb el metamorfisme regional, com també la formació de petits
filons de quars.
Els plecs d'aquesta primera fase son asimétrics, amb un flanc subhoritzontal llarg i un altre de vertical o invertit, mes curt. Els eixos d'aquests
plecs s' orienten est-oest, essent la seva vergéncia cap al sud. Son estructures observables tant a escala cartográfica com a nivell d'aflorament.
D'entre els grans plecs cartografiats que pertanyen a aquesta fase deformativa cal esmentar, entre d'altres, el gran sinclinal de Fitor (Fonteta), i
la successió de sinclinals i d'anticlinals de les rodalies de Sant Cebriá de
Lledó (Cruílles).
Els plecs generáis en aquesta primera fase porten associada una foliació paral.lela ais seus plans axials. Aquesta es l'esquistositat dominant de
la zona estudiada, la qual afecta tots els nivells de la serie paleozoica
aflorant. En general es presenta subhoritzontal, amb una certa inclinació
vers el nord. La projecció estereográfica polar de les mesures de plans
d'esquistositat mosíra que al massís de les Gavarres hi ha dos máxims:
l'un cabussa 035720° i 1'altre 120725°.
6.1.2.-FASE 2

La segona fase de deformació herciniana dona lloc a plecs asimétrics
que afecten l'esquistositat i els filonets de quars generáis a la fase anterior. A mes, es desenvolupa una altra foliació de pía axial, molt menys
penetrativa que la primera.
Els plecs de la segona fase presenten eixos subhoritzontals, en general
orientats est-oest. Teñen un pía axial subvertical i un gran angle entre
flanes. A les zones on hi ha pissarres o fil.lites es generen plecs de tipus
«chevron». La seva distribució es molt irregular a la zona estudiada, havent estat observats al torrent de les Mines (Celrá) i al mas Vidal (Peratallada), entre altres indrets.
A les roques de gra mes fi es desenvolupa una crenulació i, a vegades,
un clivatge associat poc penetratiu. Aquesta segona foliació es mes redre49
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£ada que la primera. El cabussament de l'esquistositat de segona fase es
sitúa al voltant de 110745°.
6.1.3.-FASE 3

La tercera fase d'estructures hercinianes es relaciona amb la formado
de «kink bands», els quals es troben puntualment al torrent de les Mines
(Celrá), font de 1' Alzina (Sant Sadurní de l'Heura) i Castellar de la Selva
(Quart), entre altres indrets. Els «kink bands» observáis teñen, en general, els seus eixos subhoritzontals i orientáis nord-sud.
6.1.4.-FASE 4

En aquesta fase té lloc l'emplagament de les roques plutóniques i el
desenvolupament del metamorfisme de contacte. La intrusió de les granodiorites es produeix sota unes condicions d'una certa rigidesa deis materials encaixants. Així, la massa intrusiva s'injecta a través d'esquerdes,
a la vegada que fragments de l'encaixant queden englobáis per la granodiorita. Tant la presencia d'apófisis de granodiorita a l'interior de l'encaixant, com 1'existencia de fragments irregulars de roques metamórfiques
dins la granodiorita, son observables a molts llocs de les Gavarres, entre
ells ais terrenys de la urbanització «Rio de Oro» (Calonge), com també
entre can Tallades i can Dalmau (Cruílles).
En altres indrets s'observa que l'esquistositat regional es va redre9ant
a mesura que ens apropem al contacte amb els granitoides. Aixó es molt
evident a la serra del puig d'Arques, on aquests plans passen de cabussar
uns 20° a les rodalies de can Mercader (Cruílles), situat a uns 4.000 m del
contacte amb les granodiorites, fins a esdevenir subverticals al mateix
puig d'Arques (Cruílles), a uns 1.000 m de l'esmentat contacte.
6,1.5.-FASE 5

Es tracta d'una fase de distensió que origina un important conjunt de
diáclasis i de fractures, a través de les quals s'emplacen els dics de roques
filonianes. Les principáis direccions de fracturació son les que presenten
els dics, es a dir, nord/est-sud/oest, est/nord/est-oest/sud/oest, est-oest i
est/sud/est-oest/nord/oest.
La projecció estereográfica polar de les mesures de plans de diáclasis,
efectuades tant en roques plutóniques com metamórfiques, indica un cabussament dominant entre 070790° i 120780°. Hi ha, a mes, un segon
máxim representat per plans que cabussen 005720°, que correspon a diáclasis de disposició subhoritzontal. Els valors de les diáclasis subverticals coincideixen amb les direccions est/sud/est-oest/nord/oest i est-oest,
observades en molts deis dics de roques filonianes. Les direccions ñora/
est-sud/oest i est/nord/est-oest/sud/oest, representades també per molts
dics, son així mateix freqüents en les orientacions de les diáclasis.
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6.2.- OROGENIA ALPINA

Els efectes de 1'orogenia alpina sobre la zona estudiada es manifesten
en una fracturació intensa deis materials paleozoics i terciaris. Aquesta
tectónica de fracturació está lligada a una fase distensiva que afecta tot el
marge mediterrani i que té lloc sobretot durant el neogen, si be es perllonga fins al Quaternari, relacionant-se amb els aparells volcánics de les
Gavarres i Pre-gavarres. Les fractures generades per 1'orogenia alpina
s'orienten preferentment segons les direccions nord/est-sud/oest a est/
nord/est-oest/sud/oest i nord/oest-sud/est. L'associació de les dues famílies de falles permet la individualització de blocs, donant un sistema complex de «horsts i gravens». Es tracta, dones, d'un estil tectónic germánic,
on els diferents blocs están limitats per falles normáis, quasi verdeáis.
Moltes d'aquestes falles s'han engendrat durant l'orogénia herciniana,
havent-se remogut posteriorment per efecte de la tectónica alpina.
Entre les grans falles orientades nord/oest-sud/est, presents a la zona
estudiada, hi ha les que des de la valí de Calonge es perllonguen fins a la
muntanya de Sant Julia de Ramis, el conjunt de les quals ha estat anomenat per alguns autors falla de Palamós. A aquest conjunt de falles i a les
fractures satél.lits associades, es deu el vulcanisme neogen de les rodalies
de Madremanya, de Sant Martí Vell i de Juiá. A mes, ha tingut una activitat recent, en relació la qual s'han dipositat els cons de dejecció de la valí
de Calonge. Amb la mateixa orientació destaquen les falles de la riera
deis Molins (Calonge-Santa Cristina d'Aro) i les que limiten peí sud
l'aflorament de granits moscovítics de Cassá de la Selva, entre altres.
Les falles amb orientació nord/est-sud/oest a est/nord/est-oest/sud/oest
venen representades per les grans fractures de Mont-ras i Vall-llobrega,
que están associades a les que limiten per l'oest la part meridional del
corredor de Palafrugell. Son presents també ais voltants de Sant Pol (la
Bisbal), de Santa Pellaia (Cruilles), de Montnegre (Quart) i de Celrá,
entre altres indrets.
A banda de les anteriors, que son les mes freqüents, també n'hi ha
orientades nord-sud i est-oest. Entre les primeres destaquen les que delimiten el corredor de Palafrugell a la seva meitat septentrional; la de Santa
Susanna de Peralta, en part reblerta per un dic de quars; i les de Cruilles i
Sant Sadurní de l'Heura, que afecten sediments del Pliocé superior (Fig.
6). De les orientades est-oest cal esmentar la de la valí del riu Ridaura; la
del torrent de Folc (Calonge); com les que limiten un bloc de granitoides
i roques de metamorfisme de contacte des de Llofriu (Palafrugell) fins a
Sant Pol (la Bisbal), entre altres.
A mes de les falles subverticals, existeixen algunes fractures de baix
angle de cabussament. Son les falles que limiten peí sud i per l'oest els
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Fig. 6. Falles que afecten sediments del Neogen. Terrera de can Revetlla (Cruilles).

sediments siluro-devonians de Montnegre (Quart). Aqüestes es perllonguen cap al sud-oest, constituint el límit nord-occidental de la massa de
granitoides de Sant Mateu de Montnegre (Quart).
Cal assenyalar que la intensa fracturado del massís de les Gavarres
afavoreix un sistema hídric en qué les aigues subterránies s'enriqueixen
en anhídrid carbónic de procedencia probablement volcánica (SOLÉ
SABARIS, 1946; FONT, 1983; CLOTET, 1990). Entre les fonts carbóniques («picants»), destaquen la de Madremanya; les de Bell-lloc, la de
Sallenys, la del Plat i la de Panedes (Santa Cristina d'Aro); la del Congost, la de can Ginesta, la del Ferro o de can Miralles, la de la Pólvora i la
d'en Lliure (Girona); i la del Ganso (Cassá de la Selva).
7.- MORFOLOGÍA
En aquest capítol es tracten les formes derivades deis diferents tipus
de modelat presents al massís de les Gavarres, les quals son desglossades
en dos conjunts: per una banda les que constitueixen la línia de costa i, de
l'altra, les del massís própiament dit.
7.1.- MODELAT DE LA LÍNIA DE COSTA

Entre la platja de Palamós -la qual constitueix l'extrem meridional del
corredor de Palafrugell- i la platja de Sant Antoni de Calonge -parí marítima de la valí de Calonge-, se sitúa un petit sortint róeos, la punta d'es
Monestir (Calonge), que correspon al vértex sud del bloc de Fitor. A banda d'aquest petit cap, la facana marina de les Gavarres pertany al bloc
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deis Ángels-Arques. Es tracta d'un retall de costa alta encerclat per les
grans platges desenvolupades al litoral de les depressions de la valí de
Calonge i de la valí d'Aro o del Ridaura.
El litoral de les depressions que voregen el massís de les Gavarres es
caracteritza per presentar unes extenses platges, mancades d'irregularitats notables. Unicament les desembocadures deis rius i rieres, que les
forneixen de sediments, trenquen la monotonia del paisatge. Així, la platja de Sant Antoni de Calonge es forneix de la riera de Calonge i del rec
Madral; i la platja d'Aro es nodrida peí riu Ridaura. Totes aqüestes platges presenten les parts característiques d'una costa baixa. Així, de mar
cap a térra hi trobem la platja própiament dita, el cordó de dunes litoral i
la zona de maresma, si be aqüestes dues darreres parts han quedat colgades sota les edificacions turístiques.
La costa del massís de les Gavarres es caracteritza peí domini manifest de les formes generades per l'erosió sobre aquelles creades per processos d'acumulado de materials. Correspon, per aquesta característica,
a una costa alta. Les formes d'acumulació es redueixen a petites platges
confinades a 1'interior de les cales, i a dipósits de pedruscalls que apareixen al peu deis penya-segats mes alterosos. La descripció de la costa alta
es realitza tot seguit, considerant per un costat les formes derivades de
l'erosió, i per l'altre, les engendrades a partir de 1'acumulado de materials.
7.1.1.- FORMES D 'EROSJÓ

Els penya-segats son les formes derivades de l'erosió mes freqüents al
litoral de les Gavarres. En conjunt teñen allanes reduídes, sobretot si els
comparem amb els del proper
massís de Begur, ates que en
general no arriben a sobre passar els 25 m.
Alguns deis penya-segats
presents en aquesta costa han
quedat deslligats deis processos costaners per 1'acumulado de sediments provinents
de la deriva litoral, passant a
ser penya-segats morts, com
els de la Torre Valentina (Calonge) i el de Platja d'Aro,
~. ~ - entre altres.
Les agulles son formes
Fig. 7. Águila. Cavall Bemat (Platja d'Aro).
que s'han desenvolupat a par53
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tir de roques fortament esquarterades per diáclasis subverdeáis. Es important 1'águila de la cala del Paller (Calonge), la qual resta partida per la
meitat; i l'anomenada Cavall Bernat (Platja d'Aro) (Fig.7).

Roques polides per les ones. Cala del Pi (Platja d'Aro).

A les ules i ais caps en qué afloren roques plutóniques o filonianes,
1'impacte de les onades pot polir fortament la roca, fet especialment vistos al cap de Roques Planes (Calonge) i a les rodalies de la cala del Pi
(Platja d'Aro), entre altres indrets.
Les cales son abundoses en aquest litoral. Si be en alguns casos es
desenvolupen a favor de dics de composició básica, fácilment alterables,
la majoria s'han generat per l'erosió d'un pía de fractura, com les de can
Cristus i les Tórreles (Calonge).
Unicament hi ha una cova marina important en tota la costa de les
Gavarres, es tracta de Sa Cova (Platja d'Aro).
7.1.2.-FORMES D'ACUMULACIÓ

A la base deis penya-segats del freu de la Belladona (al límit entre
Platja d'Aro i Calonge) existeix una acumulació de blocs caiguts de les
seves parets per processos d'inestabilitat.
A 1'interior de les grans cales se sol construir una platja de sorra i
grava, a vegades associada a una zona de maresma, com a la platja de can
Cristus (Calonge). Localment, i en relació amb les platges de sorra, trobem alguns tómbols, com el del cap Roig (Calonge).
7.2.- MODELAT DEL SECTOR INTERIOR

El sector interior de les Gavarres está constitu'it, en gran part, per tu54
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Tombolo. Cap Roig (Calonge).

rons arrodonits i vessants gens rosts, sovint escapgats per petits planells
esglaonats. La presencia local d'afloraments de roques resistents permet
1'existencia d'unes poques formes vigorases, on son freqüents els ressalts
i els escarpaments. Les carenes solen orientar-se seguint els dics i les
capes de materials durs. El sistema hidrográfic está format per una xarxa
espessa de torrents. Les valls son estretes i encaixades sobre les roques
metamórfiques i damunt els granitoides resistents, mentre que son mes
ampies quan s'excaven en els granitoides alteráis.
Les Pre-gavarres, per la seva banda, están constitu'ides per petites serres de pujols i turons arrodonits, sovint culmináis per retalls de superficies d'aplanament. Les valls que travessen aqüestes serres son d'escassa
entitat, poc encaixades, de fons pía i reblertes de dipósits col.luvials i
al.luvials.
Les depressions tectóniques del corredor de Palafrugell, de la valí de
Calonge i de la valí d'Aro presenten una fisonomia essencialment plana,
sobre la qual destaquen alguns pujols arrodonits, escampáis irregularment en el seu interior.
L'entroncament entre la serralada Transversal i el massís de les Gavarres, localitzat entre la valí de Sant Daniel i la ciutat de Girona, es caracteritza peí domini de formes estructuráis, amb un modelat en rost cabussant
vers l'oest.
7.2. L- SUPERFICIES D 'APLANAMENT

A les Gavarres hi ha multitud de planells, a vegades esglaonats, repartits per tot el massís. Els planells detectáis a les Gavarres es sitúen entre
55
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una aleada máxima de 495 m, i una mínima de 10 m. La seva distribució
entre aquests valors extrems no es uniforme, de manera que la majoria es
poden agrupar en diversos nivells segons la seva aleada.
Les superficies d'aplanament situades a major aleada es troben a la
serra d'Arques. Aqüestes s'agrupen en un nivell d'entre 490 i 460 m d'altura, del qual forma part el planell de la Creu de can Sabater (Cruilles).
Així mateix, a la serra d'Arques es localitzen, sota el nivell anterior,
diversos plans repartits entre 460 i 440 m. També son presents ais Ángels.
El planell de Camós deis Alls (Cruilles) forma part d'un conjunt poc
freqüent de plans, els quals s'agrupen entre 420 i 380 m.
El primer grup de superficies d'aplanament d'amplia distribució a tot
el massís es el repartit entre 380 i 340 m. Formen part d'aquest nivell,
entre altres, els plans de Sant Miquel (Girona), el de can Pons (Santa
Cristina d'Aro), el de can Torres (Quart), el de Sant Mateu de Montnegre
(Quart) i el de Sant Cebriá de Lledó (Cruilles).
També es de molta presencia el nivell situat entre 340 i 300 m, visible
a Romanyá de la Selva (Santa Cristina d'Aro), a can Dalmau (Cruilles), a
can Xaix (Cruilles), a sa pía de Viafora (Cruilles), a can Alenyá (Cruilles), al replá d'en Preses (Quart), a ca n'Estivalca (Quart), a Montnegre
(Quart), a la serra Llonga (entre Santa Cristina i Castell d'Aro), a can
Castelló (entre Cassá i Cruilles), al pía del Descárrec (Fonteta) i a la casa
de les Figues (Girona), entre altres indrets.
Molt menys abundants son els planells situats entre 300 i 280 m, entre
els quals destaca el pía de la serra Llarga (Fonteta).
Un altre conjunt important de plans es sitúen entre 280 i 240 m, entre
els quals hi ha el de la muntanya del Castell (Celrá), el que constitueix les

Superficie d'aplanament. Mas Mont (Calonge).
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planes d'en Torroella (Fonteta), el de Fitor (Fonteta), Montnegre (Quart)
i a can Mont (Calonge), entre altres paratges.
Alguns planells es sitúen entre 240 i 220 m, entre els quals cal assenyalar el de Castellar de la Selva (Quart).
El nivell entre 220 i 175 m está també molt ben representa! a les Gavarres. Entre altres, en formen part els plans de can Mascort (Quart), de
Folgueroles (Fonteta), de can Cava-roques (Sant Sadurní de l'Heura), de
la font d'en Bota (Celrá), veínat de Matamala (Cassá de la Selva), ve'ínat
de Panedes (Llagostera), al mas Morer (Castell d'Aro) i al puig del mas
Torrúbia (Madremanya), a mes d'altres llocs.
A un nivell entre 175 i 140 m pertanyen, entre altres, els plans de les
Vinyes d'en Rius (Mont-ras), els de Sant Cristófol (Llambilles), el de can
Vilar (Llambilles) i el de can Boscá (Sant Sadurní de l'Heura).
Els planells situáis entre 140 i 110 m son també abundants. En formen part, entre altres, els plans del mas Fallí (Calonge), el de Sant Joan
(Juiá), el de ca l'Ermitá (Sant Sadurní de l'Heura), el del mas Rosselló
(Sant Sadurní de l'Heura), i els de Sant Sadurní de l'Heura.
Entre 110 i 60 m se sitúa un altre nivell dé superficies d'aplanament,
el qual es troba representa! sobretot a les vores de les Gavarres. Formen
part d'aquest nivell, entre altres, el pía deis Trullars (Torrent), el de Sant
Pol (la Bisbal) i el de can Botó (Cruilles).
Les superficies d'aplanament situades a 40 i 25 m es troben a l'interior del corredor de Palafrugell i a la línia de costa. En son representants els
planiols de la Bonida (Torrent) i els repartits entre Platja d'Aro i el Comptat Sant Jordi (Calonge).
Finalment, hi ha un conjunt de superficies planes entre 25 i 10 m,
confinades a la línia de costa i, a vegades, associades a penya-segats retrocedits. N'és un exemple el pía de Santa Maria del Mar (Calonge).
D'altra banda, son freqüents a tot el massís les associacions de carenes
de tracat horitzontal i de cims d'aleada similar. Les alcades a qué apareixen solen coincidir amb els nivells d'aplanament establerts. Probablement corresponen a restes molt desmantellades d'antigües superficies
d'aplanament.
Els nivells de cims mes enlairats es localitzen a la serra d'Arques
(Cruilles). En aquest indret es troba el nivell entre 530 i 510 m, constitu'it
pels cims de la Gavarra (537 m), l'Aiguaró (533 m), 1'Arques (531 m), el
de l'Hostal de les Gavarres (526 m) i el del Moro (519 m), entre altres.
A la mateixa serra d'Arques hi ha encara dos altres nivells de cims,
entre 510 i 490 m i entre 490 i 460 m. Ambdós es localitzen a les rodalies
de can Sabater (Cruilles).
Algunes carenes planes entre 460 i 440 m es troben a les rodalies deis
Ángels (Sant Martí Vell).
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Al nivell entre 420 i 380 m corresponen, entre altres, les carenes de
can Carreres (Cruilles), com també els cims situats entre el mas Roure i
Sant Mateu de Montnegre (Quart).
El pía de Llagostera (Quart), es una llarga carena subhoritzontal i plana, que forma part d'un nivell entre 380 i 340 m, al qual també pertany,
entre altres, la carena del puig Gárgol (Calonge).
Les carenes de can Seguer (Cruilles) pertanyen al nivell entre 340 i
300 m, així com la del puig de les Teixoneres (Quart), entre altres.
Molt freqüent es el nivell entre 300 i 280 m, al qual pertanyen les
carenes del camí de can Ribot i del puig Ribot (Fonteta), així com la de
l'oest de can Barrombo (Quart).
També son abundants les carenes horitzontals entre 280 i 240 m, entre
les quals cal esmentar la de Santa Llúcia de l'Arbog (la Bisbal) i la de la
muntanya de la Ganga (Calonge).
Al nivell compres entre 240 i 220 m pertanyen, entre altres, la llarga
carena del sud de can Mascort (Quart) i la de sota el puig Boi (Quart).
Molt abundants son les carenes situades entre 220 i 175 m, entre les
quals hi ha la de sobre Sant Mateu de Vall-llobrega, la de can Mercader
(Cruilles) i la de la muntanya de Sant Julia de Ramis.
A un nivell entre 175 i 140 m pertanyen, entre altres, les carenes del
nord de Campdorá (Girona); i del sud del mas Rostei (Cruilles).
Finalment, entre 140 i 110 m es localitzen, entre altres, les carenes del
puig Cabrer (Calonge), de can Sellers (la Bisbal).
A banda de les superficies de disposició subhoritzontal hi ha diversos
plans lleugerament inclinats, que en conjunt corresponen a glacis d'erosió o pediments desmantellats en major o menor grau.
Es tracta de superficies d'erosió planes i disposades amb una lleugera
inclinació vers el nivell de base local, que poden haver estat afaigonades
tant sobre roques resistents com damunt materials tous. Típicament se
sitúen al peu d'una zona muntanyosa, enllagant amb una zona plana.
Entre Cassá i Llagostera, el contacte entre el massís de les Gavarres i
la depressió de la Selva s'estableix mitjancant un pediment esculpit sobre
granodiorites alterades i sobre sediments del Pliocé. Constitueix una gran
superficie plana, inclinada cap al sud-oest, de mes de 6 km de llarg, per
uns 9 km d'ampiada. El seu pendent máxim es del 3,5%, i el mínim del
1,5%. La part mes alta d'aquest pediment se sitúa a uns 220 m d'algada,
al peu deis primers contraforts importants de les Gavarres. La seva part
baixa connecta amb la plana al.luvial de la riera Cotarra, a 120 m d'altura. Les rieres que desaigüen cap a la depressió de la Selva (rieres de Banyaloca i de la Verneda) s'han encaixat uns pocs metres en aquest glacis
erosional. El Ridaura i alguns cursos afluents (riera de Salenys), l'han
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tallat fortament, donant una serie de valls profundes que el limiten peí
sud.
Altres pediments es localitzen a l'extrem nord-occidental de la serra
de les Gavarres, concretament a Sant Julia de Ramis i entre Celrá i Sant
Martí Vell. Apareixen també mes a l'est, entre can Vidal (Madremaya) i el
ve'inat de Sies (Monells). En tots aquests casos, es tracta de superficies
planes lleugerament inclinades, molt degradades pels torrents actuáis.
El pediment de la muntanya de Sant Julia de Ramis es sitúa entre 120
i 80 m, damunt les argües i graves del Neogen. Aquest glacis erosional
arrenca del contacte amb els materials del Paleozoic, davallant vers el
nord-est, cap a la plana baix-empordanesa.
Els glacis d'erosió de Celrá i Sant Martí Vell es trobeh entre 150 i 100
m, sobre sediments de l'Eocé i del Pliocé, així com damunt els afloraments de roques volcániques neógenes. Arrenquen del contacte amb les
roques paleozoiques, davallant vers el nord/nord/est, cap a la plana del
Baix Empordá.
Els pediments del mas Vidal (Madremanya) i del ve'inat de Sies (Monells), es sitúen entre 150 i 100 m, havent-se modelat sobre les graves i
les argües del Pliocé, així com, localment, damunt les pissarres del Paleozoic. En conjunt cabussen cap al sud-est, vers la llera del Rissec. Aquests
glacis es troben just sota la superficie d'aplanament del puig del mas
Torrúbia (Madremanya) (190-180 m), modelada també sobre els sediments pliocénics.
La datado deis diferents nivells de superficies d'aplanament i de glacis d'erosió resulta sempre difícil, donada la manca de dades per establirla de forma absoluta. Basant-nos en criteris relatius, com l'edat deis materials en que els planells es modelen o la deis sediments que els cobreixen,
podem arribar a assignar una edat concreta a alguns d'aquests planells.
Cal no perdre de vista que les algades de les diferents superficies poden
haver estat modificades per efecte de la tectónica, fet peí qual la generalització de les dades cronológiques pot ser incorrecta. En el cas concret de
les Gavarres la relació entre les superficies d'aplanament i les falles alpines es difícil d'establir de forma concloent, pero hi ha indicis per suposar
que les planes son posteriors a les fractures. Si be es cert que alguns
planells queden limitats de forma brusca per falles, com els plans del
Descárrec (Fonteta) i de can Bassets (Cassá de la Selva), aquest límit
sempre ve marcat per diferencies litológiques notables. Així, el pía del
Descárrec (Fonteta) (310-300 m), excavat sobre pissarres, limita bruscament peí sud -seguint el tracat d'una falla-, amb el relleu del puig Ribot,
on afloren esquists i quarsites. A can Bassets (Cassá de la Selva), un
pediment situat entre 220 i 140 m, modelat sobre granodiorites, limita peí
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nord-est -sobre una falla-, amb un sector muntanyós constitu'ít per esquists i cornianes. A mes, el pediment de can Bota (Cassá de la Selva) es
tallat en dues parts per la mateixa falla que limita el de can Bassets, sense
que hi hagi cap variació significativa en l'algada de les dues porcions de
pediment. Cal teñir en compte que els torrents solen canalitzar-se seguint
el tracat de les falles, de manera que aquests accidents tectónics sovint
constitueixen la base de les incisions que converteixen les grans superficies d'aplanament en un seguit de planells.
Donat que la tectónica alpina va reduir la zona estudiada a un mosaic
de blocs desnivellats, es impossible reconéixer superficies anteriors segons només a un criteri altitudinal. En qualsevol cas, no hem observat
restes de superficies d'aplanament a la base deis sediments terciaris, que
existeixen, en canvi, en massissos propers com el de les Guilleries.
Alguns plans corresponents al nivell entre 220 i 175 m, com també
molts deis que hi ha per sota d'aquest nivell, están modelats sobre els
sediments del Pliocé superior. Lógicament cal atribuir-los al Quaternari.
El planell de la font d'en Bota (Celrá), situat entre 210 i 200 m, está
cobert per dipósits col.luvials amb nóduls i crostes de carbonat de cale,
que son de l'interglacial Mindel-Riss o posteriors. Així dones, algunes de
les superficies post-pliocéniques son clarament anteriors al Plistocé superior, i contemporánies o anteriors al Plistocé mitjá.
Els planells situats per sota de 40 m, localitzats dominantment a la
línia de costa, es troben sovint associats a penya-segats retrocedits o
morts. Es tracta de superficies d'abrassió marina, elaborades durant el
Plistocé superior.
Els nivells d'aplanament que es localitzen per damunt deis 220 m
están modelats sobre materials del paleozoic, i per tant només es possible
determinar-ne l'edat relativa seguint un criteri altitudinal. Ates que els
sediments detrítics del Pliocé pro venen d'una área font molt proximal,
situada a les actuáis Gavarres, i ates que impliquen una forta erosió de la
mateixa, cal situar la formació de la major part d'aquests nivells d'erosió
a aquest període.
Peí que fa ais glacis d'erosió, son clarament posteriors al Pliocé superior, perqué están modelats sobre els sediments d'aquest període. Igual
que les superficies situades per sota els 220 m, s'han generat durant el
Quaternari. Els pediments del mas Vidal (Madremanya) i del veinat de
Sies (Monells) no poden ser datats amb mes exactitud. Sobre l'edat del
glacis de Sant Martí Vell, de Celrá i de Sant Julia de Ramis, en canvi, es
poden fer algunes precisions. En concret, son anteriors al glacis de Celrá
i a la terrassa T2 del Ter (datada de fa uns 90.000 anys), essent dones,
anteriors al Plistocé superior. D'altra banda, l'algada de la part mes baixa
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d'aquests glacis coincideix, a grans trets, amb Falcada relativa de la terrassa T3' del Ter, rao per la qual deuen pertányer al Mindel (Plistocé
mitjá).
Peí que fa al gran pediment situat entre Cassá de la Selva i Llagostera,
alguns autors (SOLÉ SABARÍS i LLOPIS LLADÓ, 1939) l'han considerat part d'una superficie d'erosió pre-pliocénica, la qual va ser recoberta pels sediments del Pliocé i, finalment, exhumada en part durant el
Quaternari. Al nostre entendre, pero, no es tracta d'una superficie exhumada, sino d'un nivell d'erosió modelat indistintament sobre els granitoides alteráis i sobre els sediments del Pliocé. D'una banda, el fet que no
existeixi cap ressalt entre ambdós tipus de material; i d'altra, l'abséncia
de tossals de sediments del Pliocé sobre les granodiorites, ens fan concloure que aquest pediment es postpliocénic. Lógicament es anterior a
l'encaixament del Ridaura, i ais al.luvials de les rieres de la Verneda i de
Bany aloca.
7.2.2.-MODELAT FLUVIAL I TORRENCIAL

Els processos d'erosió que predominen al massís estudiat corresponen
a les aigües d'escorrentia superficial, les quals son drenades per una xarxa espessa de torrents distribu'its en di verses conques hidrográfiques. La
litologia i 1'estructura condicionen en bona part les característiques
d'aquesta xarxa, d'un marcat carácter torrencial per les imposicions climátiques imperants.
7.2.2.1.- Conques hidrográfiques

En funció de la idiosincrasia deis cursos d'aigua sobresortints, i de les
unitats geográfiques on aquests vessen les seves aigües, s'han diferenciat
un total de 10 conques hidrográfiques a l'ámbit de la zona estudiada.
a) Conca del riu Onyar
Ocupa una superficie, dins el context de la zona estudiada, de 112,5
krn2, essent la segona en importancia del massís de les Gavarres, per
l'área que cobreix. Se sitúa al marge occidental del massís, al límit amb
la depressió de la Selva, de la qual constitueix el drenatge principal.
L'Onyar es tributan del riu Ter, amb el qual s'ajunta després de travessar
la ciutat de Girona. Formen part d'aquesta conca, a banda del mateix
Onyar, la riera de Banyaloca, la de la Verneda, la Seca, el Bugantó, la
riera de la Rabassa, la del Corb i la de Celré, entre les mes importants. La
xarxa de drenatge de la conca de 1'Onyar es, a grans trets, de tipus dendrític i espés a la part muntanyosa, on els cursos principáis s'orienten cap al
sud-oest seguint el pendent principal. En detall, aquesta xarxa dendrítica
es molt variable d'una riera a l'altra. Així, la riera de Banyaloca presenta
un drenatge format per torrents allargats, poc ramificat i de tra^at
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subparal.lel, desenvolupats només a la seva riba dreta; la riera de
Vilallonga, tributaria de la de la Verneda, té una xarxa de torrents curts,
divergents i bifurcáis; la riera de Celré, finalment, presenta una xarxa
constituida per torrents principáis molt llargs i ramificats, mentre que els
tributaris son curts i gens bifurcáis.
En arribar a la plana de la depressió de la Selva tots els torrents giren
vers el nord i configuren un drenatge paral.leí i espaiat. Aquest gir, que
arriba a ser de 180° a la riera de Celré, es degut a la influencia de 1'estructura tectónica de la depressió (MAS et al, 1985), que s'ha tradu'it en una
direcció preferent de captura. D'altra banda, l'enreixat de fractures ha
condicionat el tracat d'algunes de les rieres principáis d'aquesta conca,
que presenten un curs sensiblement rectilini (riera de la Verneda). Els
petits torrents tributaris s' orienten sobre les falles de disposició ortogonal
respecte ais cursos principáis, i es possible resseguir el tracat d'aquests
accidents tectónics al llarg de les diferents conques de les rieres subsidiarles de l'Onyar.
L'Onyar, poc abans d'arribar a la seva desembocadura al riu Ter, travessa les calcarles paleógenes de la Formació Girona, generant un estret
congost. Es tracta, com molt be assenyalen MAS et al. (1985), d'un cas
d'epigénesi, que indica la direcció cap al nord del riu, coincident amb
Tactual, quan la depressió de la Selva estava recoberta fins a una cota
molt mes alta pels sediments pliocénics.
b) Conca del riu Ter
Cobreix uns 69,5 km2 de la zona estudiada, sense teñir en compte
Tarea del seu afluent Onyar, la qual considerem a part. Se sitúa al vértex
nord-occidental de les Gavarres, a les proximitats del curs del propi riu
Ter. Aquesta conca está constituida, entre d'altres, per la riera de Galligants, la de Mavalls, la de les Alzinetes, la de Palagret, la de Gatell, la de
Valldemiá i la de Sant Martí Vell, totes situades a la riba dreta del Ter. De
la riba esquerra només compren la part final del riu Terri, a les immediacions de la seva desembocadura al Ter.
La xarxa de drenatge present en aquesta conca hidrográfica es de tipus
dendrític, ramificat i divergent a la seva meitat meridional, ubicada a
Tinterior del massís de les Gavarres; esdevé de tipus paral.lel a la zona
nord, quan forma part de la plana del Baix Empordá. La direcció deis
cursos principáis es sensiblement cap al nord, excepte a les rodalies de la
ciutat de Girona on es dirigeixen vers Toest. Els colzes de captura son
freqüents; no s'observa cap direcció preferent en la seva disposició. Les
falles conformen el tra£at rectilini d'algunes rieres, com les de Galligants
i Mavalls.
El Ter entra a la depressió de la Selva orientat cap a llevant. En fregar
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les calcáries eocenes de Girona, punt on se li ajunta l'Onyar, gira vers el
nord seguint la direcció d'aquest afluent. Uns 6 km aigües avall retorna
cap a l'est, travessant les dures capes calcáries de l'Eocé i les pissarres del
Paleozoic, abans de desguassar a la plana baix-empordanesa. El seu pas a
través deis materials metamórfics té lloc en un estret congost, que individualitza la muntanya de Sant Julia de Ramis, constituida per materials
paleozoics, de la resta de massís gavarrenc. El riu Ter mostra, dones, un
cas d'epigénesi similar al del riu Onyar, pero molt mes accentuat, el qual
ja va ser assenyalat per SOLÉ SABARÍS i LLOPIS LLADÓ (1939). El
seu pas peí Congost, topónim que evidencia perfectament be la configuració morfológica d'aquest indret, es degut al fet que el curs d'aquest riu
es va establir quan la muntanya de Sant Julia de Ramis, a 1'igual que la
resta de depressió de la Selva, estaven tapades per dipósits del Pliocé. Els
petits residus de sediments del Pliocé que romanen al cim de la muntanya
de Sant Julia, a uns 100 m per sobre del curs actual del Ter, son testimonis
d'aquest recobriment.
c) Conca del riu Rissec
La conca del Rissec ocupa una superficie de 25,4 km2, localitzant-se a
la vora septentrional del massís de les Gavarres. Si be dins l'ámbit de la
zona estudiada es pot considerar el Rissec com una unitat independent,
cal teñir en compte que es un afluent del riu Daró. Així mateix, cal destacar que es el segon curs torrencial mes llarg deis que neixen a les Gavarres, amb un recorregut total de 14,3 km.
Es tracta d'una conca orientada cap a l'est, amb una xarxa de drenatge
de tipus dendrític, espaiat i poc ramificat a la meitat occidental, molt
muntanyosa; i de caire paral.leí a 1'oriental, mes plana. No s'hi observa
cap direcció de captura preferent. Es una conca amb un escás control
estructural, on molt pocs torrents s'orienten segons fractures. Només la
riera de la font Picant de Madremanya i alguns cursos menors propers
s'han establert damunt falles importants.
d) Conca del riu Daró
Compren una superficie de 116,7 km2, la mes gran de les Gavarres, de
les quals ocupa una bona part del seu sector central. El Daró es també el
curs fluvial mes llarg deis nascuts en aquest massís, amb 26 km de recorregut parcial des del seu naixement fins a la intersecció amb el Rissec. Es
un riu parcialment tributari del Ter, al qual está connectat en part mitjancant un canal artificial.
S'integren també a la conca del riu Daró els torrents Ritort i d'en
Genoer, com també les rieres del Vilar, de Sant Pol, de la Marqueta, de la
Cavorca, de Fitor i de Vulpellac, entre les mes importants.
La xarxa de drenatge d'aquesta conca hidrográfica es, en la major
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part, dendrítica, amb torrents de tracal sinuós, ramificats i divergents. La
riera Boscana, presenta un drenatge dendrític a base de torrents rectilinis,
divergents, molt ramificats i bifurcats. Localment hi ha cursos sotmesos
a les imposicions de 1'estructura tectónica, de tracat rectilini, com els de
la riera de Santa Llúcia de 1'Arbog, de Fitor i de la Cavorca. A la part mes
septentrional, al contacte amb la plana del Baix Empordá, la xarxa es
irregular i molt espalada, a vegades de tendencia paral.lela, tal com succeeix a les immediacions de Cruílles. Les captures hi son freqüents i
irregularment distribuídes.
El Daró pren inicialment una direcció nord-oest, seguint el tracat
d'una important fractura. Uns 5 km aigües avall deixa l'esmentat accident tectónic i torga vers el nord, orientació que segueix fins que, a uns 3
km mes avall, gira vers el nord-est, direcció que ja no deixa fins a connectar, per mitjá d'un canal artificial, amb el riu Ter.
e) Conca de la riera de Peratallada
La conca de la riera de Peratallada ocupa una superficie de 18,4 km2.
Se sitúa al vessant septentrional de les Gavarres, prop del límit amb el
corredor de Palafrugell. Es tributaria del Daró, al curs del qual s'ajunta a
la zona palustre de País, fora de la zona estudiada. Formen part d'aquesta
petita conca, a mes de la riera de Peratallada, el torrent de Jonquet, la
riera d'en Vidal, la d'en Torró i la d'en Serra.
El drenatge dominant es de tipus dendrític molt poc espés, amb cañáis
rectilinis, subparal.lels, molt allargats i escassament ramificats. A la part
mes meridional de la conca, que correspon a la zona mes muntanyosa de
la mateixa, la xarxa es mes espessa i ramificada. El torrent de Jonquet té
un tragat lineal, ja que s'ha modelat sobre una fractura.
f) Conca de la riera Grossa de País
L'área de la conca de la riera Grossa es de 57,1 km2. Aquesta riera
drena la meitat septentrional del corredor de Palafrugell, i desguassa al
riu Daró, molt a prop de la seva desembocadura a la Mediterránia. S'hi
vessa aigua provinent de les Gavarres i també del massís de Begur.
A mes de la riera Grossa, en formen part les de la Bornida, de Llofriu,
d'Esclanyá, de Salt ses Fugues i del Caramany, entre altres.
La xarxa es dendrítica, poc ramificada i divergent a les zones muntanyoses. A la plana es irregular, havent estat molt modificada per efecte de
l'home. La direcció dominant del drenatge es, a la majoria deis torrents,
cap al centre de la depressió. Una vegada arriben a l'eix del corredor de
Palafrugell, el seu curs experimenta un gir vers el nord, direcció dominant del drenatge en la zona plana.
g) Conca de la riera de 1'Aubí
Ocupa una superficie total de 42,6 km2, drenant la meitat meridional'
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del corredor de Palafragell. L'Aubí, que es el curs principal, desemboca a
la platja de Palamós, després de recorrer 8,5 km. Entre els afluents de
1'Aubí cal destacar les rieres de Torrentbó, de Vall-llobrega, de Bell-lloc i
de Canyelles, aquest darrer pertanyent al massís de Begur.
A les capgaleres del cursos de la riba esquerra de l'Aubí, els quals
neixen a les estribacions orientáis de les Gavarres, el drenatge es dendrític, constitu'ít per torrents sinuosos poc ramificats. A l'altra riba i a la
zona central del corredor de Palafrugell, el drenatge es molt poc espés i
de tendencia paral.lela. S'observa que els cursos que baixen de les Gavarres fan un cert gir, poc acusat, cap al sud-oest, direcció predominant en la
conca.
Cal assenyalar que part de l'aigua de l'Aubí es desviada mitjangant un
canal artificial cap a la riera de Castell, la qual forma part de les conques
hidrográfiques litorals del massís de Begur.
h) Conca de la riera de Calonge
Compren una área total de 58,8 km2. La constitueix les subconques de
la riera de Calonge i del rec Madral, que desemboquen a la platja de Sant
Antoni de Calonge de forma independent. El rec Madral va ser connectat
artificialment a la riera de Monells, de la qual constitueix ara el seu
principal tributari. De la conca de la riera de Calonge destaquen els cursos
de les rieres deis Molins, del mas Cases, del mas Riera, de la Ganga, de
Gamos, de Rifred i del Tinar, com també el torrent de Folc, entre els mes
importants.
La xarxa es de tipus dendrític, divergent i bastant ramificada al sector
muntanyós, on els cursos principáis son sinuosos com el de la riera de
Gamos, o rectilinis com el de la riera deis Molins. Localment s'observa
un drenatge rectangular, constitu'ít per un entrellacat ortogonal de torrents, molt influ'it per 1'estructura tectónica, com al torrent de Folc. A la
plana, el drenatge pren un caire subparal.lel, conseqüéncia del retoc intens que ha sofert per l'home.
La riera deis Molins presenta un tragat sud-est, canalitzat per una important fractura, des del seu naixement fins a Falcada de Santa Maria de
Fenals, on gira bruscament cap al nord-est, per efecte d'una antiga captura. Fins a la vila de Calonge manté la direcció nord-est, on desemboca a
la riera de Calonge, la qual té un tragat uniforme cap al sud-est.
i) Conques de les rieres litorals de les Gavarres
Es tracta d'un petit conjunt de rieres que desguassen directament a la
Mediterránia, localitzades a la part marítima del massís de les Gavarres.
El conjunt de les seves conques hidrográfiques ocupa una superficie de
8,2 km2.
En formen part les rieres de Fenals i d'en Massoni, que son les mes
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importants. El recorregut es curt i la xarxa de drenatge de tipus dendrític,
poc ramificada i molt poc densa. Cal fer notar el colze de captura de la
riera d'en Massoni, la qual, després de mantenir un tragat rectilini perfectament dirigit cap a l'est, gira vers el sud, per anar a desembocar a la
platja de can Cristus.
j) Conca del riu Ridaura
Ocupa una superficie de 34,1 km2 del massís de les Gavarres. El
Ridaura drena la valí d'Aro, desembocant a la platja del mateix nom.
Entre els afluents del Ridaura que neixen a les Gavarres cal destacar les
rieres de Salenys, de Canyet i de Malany, i el torrent de la Coma.
La xarxa que presenta es, a la zona mes muntanyosa, de tipus dendrític, amb torrents llargs, subparal.lels i poc ramificats. A la zona d'enllac
amb la plana el drenatge es paral.lel i molt espaiat. Molts deis cursos
secundaris d'aquesta conca, com els de Salenys i de Canyet, presenten un
tragat rectilini imposat pels accidents tectónics.
El Ridaura, de direcció est-oest a la zona estudiada, presenta un marcat colze de captura, descrit per SOLÉ i LLOPIS (1939) i estudiat en
detall per PALLI (1966). Des del seu naixement pren un curs cap al
nord-oest, girant després lentament vers el nord. A les immediacions de
la vila de Llagostera torg sobtadament cap a l'est, direcció queja no abandona fins a la seva desembocadura. Després de l'esfondrament de la depressió d'Aro durant el Pliocé, el Ridaura ha anat capturant diferents cursos tributaris de l'Onyar, en un primer moment uns que drenaven el massís d'Ardenya; després, alguns deis que baixaven de les Gavarres (PALLÍ, 1966).
7.2.2.2.- Formes fluvlals i torrencials

Com a resultat de l'acció deis torrents es generen un seguit de formes,
les mes significatives de les quals son les valls. Les característiques de
les valls que travessen el massís estudiat varíen notablement en funció
del material en qué s' excaven, de manera que poden ser agrupades segons aquest parámetre litológic.
Les valls desenvolupades sobre roques metamórfiques son de forma
de V, profundes, estretes i encaixades. Delimiten uns interfluvis també
estrets, molt rosts o fins i tot escarpáis, amb vessants lineáis o convexos.
En general son valls simétriques, si be puntualment presenten una marcada asimetría a causa de contrastos litológics, com succeeix a la riera de
can Amic (la Bisbal); a la del Vilar, prop del coll de la Ganga (la Bisbal);
a la riera de Mavalls (Celrá); a la riera de Galligants, prop de la font deis
Lleons (Girona). Altres casos d'asimetría, també relacionáis amb contrastos litológics, impliquen materials no metamórfics en un deis costats
de la valí, com passa al Rissec a l'algada de can Bosc de Baix (Sant
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Sadurní de l'Heura), on la riba esquerra del riu, afaigonada en pediment
sobre pissarres, es mes rosta que la dreta, modelada en superficie d'aplanament sobre sediments del Pliocé. Moltes rieres de les conques de 1' Aubí i de la riera Grossa de País, excavades en roques metamórfiques, presenten una notable asimetría en les seves valls, originada per la presencia
de dipósits col.luvials amb crostes i nóduls de carbonat de calg, com es el
cas de la riera de Torrentbó (Mont-ras), entre d'altres. Aquests dipósits
col.luvials -amb una influencia cólica important en la seva génesi- se
sitúen sempre al costat nord de la valí, mentre que el sud, mes rost, es
modela directament sobre la roca nua.
Les valls formades sobre roques plutóniques alterades son de morfologia en V o en bressol, en general poc encaixades. Els interfluvis son
arrodonits, de vessants cóncaus. A vegades hi ha aixaragallaments importants, com ais Solells d'en Barrí (entre Cruilles i Cassá de la Selva). Son
pocs els casos d'asimetría notable en aqüestes valls, localitzats, entre altres indrets, a la riera del mas Cases, justament a 1'aleada d'aquest mas
(Santa Cristina d'Aro), deguda a una petita superficie subhoritzontal
modelada per la mateixa riera, situada al marge esquerra de la valí. A la
riera del barrí Molines (Mont-ras) 1'asimetría es deu a la presencia de
dipósits col.luvials amb nóduls i crostes de carbonat, aflorants al seu
marge esquerre, de pendent molt mes suau que al dret, excavat en els
granitoides. Aquesta mateixa causa genera 1'asimetría de la valí de la
riera d'en Massoni (Calonge).
Les valls excavades sobre roques plutóniques resistents son en forma
de V, estretes i encaixades. Els interfluvis son també estrets, amb vessants rosts i convexes. No s'han detectat asimetries notables en cap
d'aqüestes valls.
Les valls modelades en sediments terciaris son ampies, gens encaixades, de poca entitat i a vegades de trac.at poc definit. Teñen forma en V
molt oberta o en bressol. Sovint están totalment reblertes de dipósits
col.luvials i al.luvials, prenent una morfologia de fons pía. Localment les
lleres s'encaixen uns metres sobre materials tous, o be hi desenvolupen
un aixaragallament important, com a la valí de Sant Daniel (Girona). Els
interfluvis son molt plans, modelats en forma de superficies d'aplanament. Les asimetries en aqüestes valls son degudes a contrastos litológics, sobretot quan limiten els sediments terciaris deis materials paleozoics, com es el cas del Rissec, ja esmentat anteriorment.
Les valls existents sobre materials quaternaris son molt ampies, arriben a constituir veritables planes al.luvials, com les deis rius Onyar, Ter i
Daró. Les lleres deis cursos mes importants solen estar encaixades alguns
metres en els diferents dipósits quaternaris, com les del Ridaura, del Daró
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i del Rissec, així com els de les rieres de Palagret, de Sant Martí, Grossa
de Llofriu, Torrentbó, de Bell-lloc, del Tinar, de Peratallada, entre moltes
altres.
Independentment de la constitució litológica del terreny, apareixen un
reguitzell de valls en forma de V parcialment reblertes de dipósits col.luvials, sovint barrejats amb materials al.luvials. La forma d'aqüestes valls
es modifica peí que fa al seu fons, que adopta una faicó plana. En son
alguns exemples les valls de can Molines (Cruilles), de ca l'Obert (Cruilles), de can Torroella (Fonteta), del mas Teixidor (Fonteta), de can Boada (Sant Martí Vell) i de can Matas (Cassá de la Selva).
A les zones on hi ha vessants rosts, l'aigua es canalitza mitjancant
torrents de fort pendent, els quals son molt abundants arreu deis massissos estudiats. Solen ser curts, rectilinis i poc encaixats.
Altres formes relacionades amb el modelat torrencial i fluvial son els
saltants d'aigua, poc freqüents al massís estudiat. Tots els saltants localitzats son de pocs metres, tot i haver-se generat per contrastos litológics
importants. Els mes importants son els de la riera de can Molines (Montras), de Bell-lloc (Palamós), de Vallvanera (Platja d'Aro), de cal Rei (Santa Cristina d'Aro), de Roca Filanera (Sant Sadurní de l'Heura), del puig
Dalmau (Cruilles), de la font d'en Calvell (Celrá) i del puig de Llavaneres
(Madremanya).
Finalment, cal assenyalar 1'existencia de motes naturals, localitzades
a la riera del pía Gorgoll (Palamós).
7.2.3.-MODELAT DELS VESSANTS

Els processos de meteorització i d'erosió determinen el modelat deis
vessants. La meteorització permet la formació de nous materials, d'escassa cohesió, produ'its per l'alteració de les roques preexistents. Aquests
detritus son traslladats pendent avall per efecte de 1'impacte de les gotes
de pluja, per l'aigua d'escorrentia o be per processos gravitatoris. Cal
afegir a aquesta llista els processos eólics, que actúen de manera localitzada pero amb una certa intensitat.
La forma final deis vessants es, en bona part, un reflex de la major o
menor resistencia de les roques que el constitueixen, a ser atacades pels
processos de meteorització i d'erosió. Per aquesta rao, es tracten per separat les característiques morfológiques deis vessants afaiconats sobre
cada conjunt de roques present a la zona estudiada. Abans, pero, cal
tornar a fer esment deis vessants rectilinis, associats ais pediments, i deis
vessants esglaonats, relacionats amb diferents nivells d'aplanament, ja
tractats en capítols anteriors i localitzats sobre qualsevol mena de roca.
Les roques metamórfiques presenten, en general, vessants de forma
convexa, que enllacen unes carenes arrodonides, fins i tot planes, amb
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unes valls de parets rostes, a vegades escarpades. Entre els nombrosos
vessants d'aquest tipus hi ha els de can Valls (Girona), del puig de les
Aligues (Girona), del puig d'en Llac (Sant Martí Vell), del puig del mas
Montalt (Quart), de Sant Cristófol (Llambilles), del puig de les Miloques
(Cassá de la Selva), del veínat de Matamala (Cassá de la Selva), del puig
Gros (Fonteta), del puig Gárgol (Calonge), de la serra de Cale (Fonteta) i
del mas Crosos (Cruílles). En determinades zones son abundants els vessants rectilinis, sempre molt rosts, com els del costal septentrional de la
serra de la Mare de Déu deis Ángels (Sant Martí Vell) i els septentrionals
i meridionals de la serra del puig d'Arques (Cruílles). També es donen,
entre altres indrets, a la muntanya del Congost (Celrá), a la riera de les
Mines (entre Celrá i Girona), al puig Montigalá (Quart), a la serra del
Suro Robat (Quart) i al puig de Llavaneres (Madremanya). En aqüestes
tres darreres localitats les acumulacions de fragments de roca gelivats
juguen un important paper en la regularització deis vessants, els quals, a
mes de ser lineáis i rosts, es caracteritzen per presentar prominéncies
rocoses. Els vessants que enllacen la serra deis Perduts (la Bisbal) amb la
riera del Vilar, orientats a ponent, son cóncaus. Cal atribuir aquesta geometría inusual al fet que s'hagin modelat sobre esquists grauváquics i
quarsfeldspátics molt descompostos i disgregáis. Esporádicament apareixen vessants mixtos convexos-lineals, com al Vilar (Cruílles). També hi
ha alguns vessants convexos-cóncaus, com els del puig Vidal (la Bisbal).
Les roques plutóniques alterades es caracteritzen per presentar vessants cóncaus, de poc pendent, que connecten carenes molt arrodonides
amb valls ampies. En son alguns exemples els del mas Salvador (Santa
Cristina d'Aro), de can Pujol (Santa Cristina d'Aro), de Sant Mateu de
Montnegre (Quart) i del torrent de Folc (Calonge). A vegades aquests
vessants están recoberts de boles granítiques residuals, com els del mas
Reselló (Calonge) i de can Rusques (Platja d'Aro). Les roques plutóniques inalterades permeten 1'existencia de vessants lineáis molt rosts, sovint associats a prominéncies rocoses, com els de Castell-barri (Calonge)
i del puig de Roca de Malvet (Santa Cristina d'Aro).
Les roques sedimentáries del Paleogen i del Neogen es caracteritzen
per teñir vessants cóncaus, de pendent molt suau, que enllacen carenes
subhoritzontals amb valls molt ampies. Es donen, per exemple, a les rodalies de Sant Sadurní de l'Heura, de Monells i de Cruílles.
7.2.4.- MODELA T ORA VITA TORI

La gravetat es la responsable última del desencadenament de tots els
processos externs. Per ella mateixa, sense la intervenció d'altres agents
tangibles, genera uns processos, els quals anomenem gravitatoris, que
donen lloc a unes formes concretes. El modelat gravitatori no es, ni de
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bon tros, tan caracteritzable com els engendráis per altres agents. A mes,
cal teñir en compte que les seves formes, tant d'erosió com d'acumulado, son rápidament modificades per la resta de processos externs.
A la zona estudiada, el modelat gravitatori produeix algunes formes
puntuáis, molt sovint relacionades amb l'activitat humana.
Les formes mes freqüents son les acumulacions de blocs de dimensions variables, dipositades al peu de prominéncies recoses, de penya-segats litarais i d'escarpaments. El mecanisme de caiguda o despreniment,
tant de fragments de roca aíllats com en forma massiva, es relaciona amb
la meteorització de plans de discontinu'ítat, generalment diáclasis, esquistositats i estratificacions. A l'efecte de la meteorització cal afegir-hi el de
l'augment de pressió sobre els blocs, produída per l'aigua continguda a
les fissures, tant en forma líquida com sólida. A les rodalies deis Ángels
i del puig Redó (Sant Martí Vell), del puig de Llavaneres (Madremanya),
deis puigs Montigalá i del Suro Robat (Quart) i del puig d'Arques (Cru'ílles) son freqüents les acumulacions de fragments gelivats de roca, individualitzats sota unes antigües condicions de clima periglacial. A la riera
de Palegret (Celrá) i a la muntanya de Sant Julia de Ramis hi ha processos
de despreniment de blocs en escarpaments formats per l'erosió deis cursos fluvials. A banda deis casos referenciats, tots generats en condicions
naturals, cal fer esment de despreniments rocosos afavorits per l'activitat
humana, localitzats sobretot en les vies de comunicació. En son alguns
exemples les caigudes de blocs del Congost (Celrá) i deis revolts de Torrent, com també les que hi ha repartides en diferents trams deis talussos
de la variant de Girona de la Carretera Nacional II, quan passa per la valí
de Sant Daniel.
Els lliscaments, tant rotacionals com traslacionals, son poc abundants
al massís de les Gavarres. Els pocs exemples localitzats es troben sempre
associats a carreteres, essent notables els de la variant de la Nacional II, al
seu pas per la muntanya de Sant Julia de Ramis, desenvolupats en argües
del Neogen. En aquesta zona hi ha bons exemples de lliscaments rotacionals amb fluxions basáis, que evolucionen cap a colades de fang.
Finalment, cal tornar a fer esment de les restes de dipósits de solifluxió, produíts en époques periglacials, localitzats puntualment a algades
entre 350 i 300 m ais voltants de la serra deis Ángels (Sant Martí Vell).
7.2.5.- MODELA TESTR UCTURAL

Es tracten les formes relacionades amb les grans estructures presents
al massís de les Gavarres. De totes les observades, les fractures i els estrats de disposició inclinada son les que configuren un modelat caracteritzable. Altres, com els plecs, no arriben a repercutir en el relleu actual.
Dos son els grans papers de les falles en 1' afai§onament d'aquest mas70
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sis. El primer d'ells rau en la configuració geográfica actual d'aquest
sistema muntanyós, ja que son les falles les que l'han individualitzat de
les planes ve'ines, a la vegada que l'han compartimentat internament en
blocs de menor entitat. El segon paper d'aquests accidents tectónics consisteix en la influencia direccional que efectúen sobre l'erosió, fet que es
tradueix en l'orientació de la xarxa hidrográfica a la zona interior del
massís i en la disposició de les cales a la línia de costa.
A l'entroncament entre la serralada Transversal i el massís de les Gavarres, prop de la ciutat de Girona, hi ha un sector on predominen les
formes estructuráis derivades de la presencia d'estrats inclinats. Es tracta
d'un modelat en rost, afaiconat sobre les calcáries de la Formació Girona,
inclinades uns 15° cap a l'oest, les quals queden en ressalt respecte les
argües, llims i conglomeráis de la Formació Pontils. Els turons de Montjuíc i de Montilivi (Girona) son els dos principáis relleus que constitueixen aquest rost. Els rius Ter i Onyar, i les rieres de Sant Miquel i de
Campdorá, circulen en part en disposició subseqüent respecte 1'estructura. Els cursos reseqüents i obseqüents son, en can vi, molt curts i d'escassa entitat. Cal assenyalar que alguns rius importants tallen transversalment el rost, com el Galligants, 1'Onyar i el Ter, aquests dos darrers abans
i després, respectivament, de circular en disposició subseqüent.
7.2.6.- MODELA TLITOLÓGIC

Es contemplen en aquest apartat les formes peculiars que es donen en
els diversos tipus de roca presents en el massís de les Gavarres. S'estableix una divisió de les formes observades basada en les seves dimensions, de manera que es consideren macroformes aquelles que generalment
son superiors a un metre i microformes les que son inferiors. La diferenciado entre macroformes i microformes respon, a banda d'un criteri de
mida, al lloc que ocupen aqüestes formes en la configuració del relleu
(VIDAL ROMANÍ, 1989). Així, les macroformes, associades o áíllades,
poden definir per si soles un paisatge, mentre que les microformes només
li donen un cert grau de detall.
7.2.6.1.- Macroformes

Les macroformes es desglossen en tres grans conjunts segons si la
seva disposició geométrica es convexa, cóncava o plana. Les tipologies
observades de cada grup son les que hi ha a continuació.
a) Macroformes convexes
*Doms. Es tracta de formes en cúpula, limitades per parets corbes i
llises. Es desenvolupen en zones del domini de diaclasat curvilini de descárrega, mercés a la separació de grans llesques que segueixen aquests
plans (disgregació en llesques). Els doms presents a la zona estudiada es
localitzen únicament damunt roques plutóniques de composició granodio71
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Dom amb blocs. Can Mont (Calonge).

rítica, i son de parets poc inclinades i de forma semiesférica. Es localitzen
a can Mont i a can Boia (Calonge).
* Prominéncies rocoses arrodonides. Son formes de parets llises i vores arrodonides que es localitzen només sobre roques plutóniques. Son
similars ais doms, pero de menors dimensions, ja que poques vegades
assoleixen els 25 m de diámetre. La seva geometría es variable, podent
ser aplanades o cupuliformes. Ambdues solen presentar-se com a grans
doms en procés d'exhumació, deis quals solament aflora la part mes alta.
Es troben, afai£onades en granodiorites, a can Mont, Roquissar d'en Sala,
puig Casademont, Castell-barri, mas Ambrós, mas Fallí, puig del Ronquill, cal Secretan, can Segarra i can Rosselló (Calonge); al mas Ros, sa
Cova i can Rusques (Platja d'Aro); i al puig de les Teules (Santa Cristina
d'Aro). Modelades sobre leucogranits es localitzen al puig Romaní i al
puig de la Gelaberta (Platja d'Aro).
*Prominéncies rocoses irregulars. Son formes de dimensions métriques a decamétriques i de geometría irregular, en general mes altes que
no pas ampies. Es localitzen sobre roques resistents afectades per un enreixat espés de diáclasis de tendencia vertical. Els plans de diaclasat permeten que les prominéncies es disgreguin paulatinament en blocs, evolucionant cap a formes mes o menys estilitzades com agulles o monólits,
com les agulles de la cala del Paller (Calonge) i la del Cavall Bernat
(Platja d'Aro), ambdues afaÍ9onades en granodiorites.
Les prominéncies rocoses apareixen ailladament al Roquissar d'en
Sala (Calonge), Castell-barri (Calonge) i al puig del Furroi (Santa Cristi72
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Prominencia rocosa irregular. Puig Romaní (Castell-Platja d'Aro).

na d'Aro), en granodiorites; a la font del Ferro, al puig Romaní i al puig
de la Gelaberta (Platja d'Aro), així com a Roca Rovira (Santa Cristina
d'Aro) i a la urbanització mas Nou (entre Platja d'Aro i Santa Cristina
d'Aro), es troben sobre leucogranits; a Montnegre (Quart) es localitzen
sobre granitoides cataclástics; al puig Miró (Peratallada), al puig de Santa
Susanna de Peralta, a can Lloret (Calonge) i a can Margarit de Baix
(Calonge), es troben sobre dics de quars; en microgranits al puig de les
Teixoneres (Quart) i al puig de les Teules (Santa Cristina d'Aro); a Camós deis Alls (Cru'ílles), al puig de la Magrana (Peratallada), a can Sais
de la Riera (la Bisbal), al puig Carreres (Cruilles), a can Casáis (Sant
Julia de Ramis) i a ca l'Arnau (Sant Julia de Ramis), en quarsites; sobre
cornianes quarsquiastolítiques es troben al puig Agudell (entre Mont-ras
i Vall-llobrega); damunt conglomeráis a cal Regidor (Cruilles), a ca les
Quimes (Quart) i a cal Ros (Quart); modelades en esquists motats a la
riera de Palagret (Celrá) i al nord del mas Cabré (Vall-llobrega); i en
cornianes calcosilicatades es troben al puig Cucalar (Mont-ras).
A vegades les prominéncies no es troben aillades, sino agrupades en
zones de vessants rosts, com a les rodalies de les mines del Nen Jesús
(Celrá), puig de Llavaneres (Madremanya), puig del Suro Robat (Quart)
i puig Montigalá (Quart), damunt quarsites; i a Roca Rovira (Santa Cristina d'Aro), en leucogranits.
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En altres ocasions es troben arrenglerades al llarg de pseudodics leucogranítics, com al puig de la Creu del Castellá (Calonge), de la urbanització mas Ambrós (Calonge), del puig del Ronquill (Calonge), de Castellbarri (Calonge), del puig d'en Pons (Santa Cristina d'Aro) i del puig
Moliner (Santa Cristina d'Aro), entre altres llocs. Al puig de Roca Filañera (Cruílles), al mas Vidal (Fonteta), a la serra Mitjana (Peratallada), a
la Creu d'en Cabruja (Cruílles), a cal Xupí (Cruílles) i a Gamos deis Alls
(Cruilles), a mes d'altres indrets, es troben arrengleredes en capes quarsítiques. Al puig d'en Roques (Mont-ras), a can Mont (Mont-ras), a can
Tantira (Vall-llobrega), a 1'Arrabal de Dalt (Vall-llobrega), a can Mont
(Calonge), a la vila de Llagostera, es troben arrenglerades en dics de quars.
Finalment, a can Mont (Calonge), a can Margarit de Dalt (Calonge) i a
Castell-barri (Calonge), es localitzen sobre dics de microgranits.
*Torres rocoses. Son formes de parets verdeáis i de dimensions
decamétriques. Es generen a partir d'un enreixat de diáclasis ortogonal,
que els configura un aspecte semblant a una torre. Son similars a les
prominéncies rocoses pero de majors dimensions. Han estat localitzats
dos exemples de torres rocoses, un a Castell-barri (Calonge) i l'altre a la
riera de Rúas (Calonge), ambdós modeláis sobre granodiorites (Fig. 8).

Fig. 8. Torre rocosa. Rúas (Calonge).

*Boles. Son formes subesfériques de dimensions métriques originades dins un mantell de sauló, presents generalment en roques plutóniques. Les boles es formen «in situ» per meteorització esferoidal de la
roca a partir d'un enreixat de diáclasis mes o menys ortogonal i amb un
espaiat superior a 0,5 m. Sovint no es troben isolades, sino agrupades en
un caos de boles o zona de boles. Es localitzen alguns exemples de boles
modelades en granodiorites al torrent del Folc, Roquissar d'en Sala, puig
Casademont, urbanització mas Ambrós, can Segarra, cal Secretan, puig
74
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Boles. Mas Fallí (Calonge)

del Ronquill, mas Fallí, puig de Roca Criadora, can Vilar, mas d'en Boia,
cap de Roques Planes, molí de les Roques, can Rosselló, Castell-barri,
can Mont, can Margarit de Dalt, can Margarit de Baix i a la riera de Rúas
(Calonge); a Roca de Malvet, Sant Miquel d'Aro, puig del Furroi, puig
de les Teules, Romanyá de la Selva, al mas Riera i a les rodalies de la
Cova d'en Daina (Santa Cristina d'Aro); al mas Ros, puig de Treumal,
can Perot i can Rusques (Platja d'Aro); a Sant Pol (la Bisbal); i a can
Tallades, can Dalmau i can Ragolta (Cruilles). Desenvolupades en leucogranits es troben boles residuals al puig Gros (Santa Cristina d'Aro), ais
Solells d'en Barrí (entre Cruilles i Cassá de la Selva) i a les Planes (Cassá
de la Selva). Al puig de les Teixoneres (Quart), es localitzen boles afaigonades en una massa microgranítica. A Castell-barri (Calonge) es troben,
en roques de composició diorítica, petits nuclis esfero'ídals, de diámetre
inferior a mig metre, conserváis al mig del material descompost. A la
urbanització mas Ambrós (Calonge) hi ha petites boles formades en un
pórfir diorític. Finalment, es localitzen petits nuclis bolars inalterats a les
rodalies del mas d'en Boia (Calonge), en un dic espessartític.
*Roques en dors de balena. S'anomenen així les boles que no han
estat totalment exhumades i emergeixen parcialment del mantell d'alterado. Es localitzen en roques plutóniques de composició granodiorítica. La
seva morfología pot variar en funció de la secció, la qual pot ser des de
circular fins a el.líptica, mes o menys allargada. Lógicament, el grau de
desenterrament de la bola condiciona Falcaría de la roca en dors de bale75
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na. Quan aquesta al?ada sobrepassa el diámetre major esdevé una bola en
sentit estríete. Hi ha exemples de roques en dors de balena a les rodalies
del mas Ullbó (Llagostera); Barraca d'en Oller, can Mont, molí de les

Roca en dors de balena. Castell-barri (Calonge)

Bola partida. Castell-barri (Calonge).
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Roques i cal secretan (Calonge); a can Rusques (Platja d'Aro); i a can
Pagés (Mont-ras).
*Boles partides. Consisteixen, com el seu nom indica, en la
compartimentació d'una bola en dues o mes parts, per l'obertura d'una o
mes diáclasis. No son gaire freqüents a la zona estudiada; se'n localitzen
exemples a les granodiorites de Castell-barri (Calonge), de can Mont
(Calonge), de cal Secretan (Calonge), del cloteral del Folc (Calonge) i
del puig de Treumal (Platja d'Aro).
*Blocs. Son formes de dimensions métriques a centimétriques, caracteritzades per teñir una morfologia de tendencia paral.lelepipédica. Es
generen a partir de roques molt diaclasades i resistents a la descomposició. En el cas concret de les roques plutóniques, es troben tota una serie
de tipologies morfológiques relacionades amb els blocs. Entre aqüestes
destaquen les formes en paviment, situades en zones poc inclinades i
desenvolupades a partir de diáclasis verticals, amb una simple compartimentació de la roca en rectangles; els blocs separáis, origináis per l'obertura de les diáclasis d'un paviment; i els blocs alliberats o blocs en sentit
estríete, els quals s'han individualitzat i separat totalment de les parets
rocoses, acumulant-se pendent avall en una zona o vessant de blocs. Cada
bloc individualitzat pot arribar a partir-se en dos o mes, seguint el mateix
procés de disgregació. Si el desplacament no es notable, es parla de blocs

Blocs irregulars. Puig Romaní (Castell-Platja d'Aro).
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partits. Els blocs que s'acumulen ais vessants son atacats pels agents atmosférics, descamant-se en crostes i disgregant-se. Aquests processos son
mes rápids sobre les arestes i cantonades, de manera que tendeixen a
donar, amb el temps, formes ovoides, convergents amb les boles pero
amb un origen exogen, i s'anomenen blocs arrodonits.
Les diferents modalitats de blocs esmentades son presents a moltes
localitats, de les quals destaquen can Mont, Castell-barri i Roquissar d'en
Sala (Calonge), en roques granodiorítiques. En leucogranits es troben al
puig Romaní (Platja d'Aro), ais vessants de la urbanització mas Nou
(Platja d'Aro-Santa Cristina d'Aro), a can Regalat (Santa Cristina d'Aro),
a Roca Rovira (Santa Cristina d'Aro), a Castell-barri (Calonge), a la urbanització mas Ambrós (Calonge), al puig del Ronquill (Calonge) i al
puig de la Creu del Castellá (Calonge). Al puig de les Teixoneres (Quart),
en microgranits. A1'Arrabal de Dalt i a can Tantira (Vall-llobrega), com
també a les rodalies del Molí de Dalt (Calonge), es troben acumulacions
de blocs deriváis de dics de quars. Es localitzen també zones amb vessants recoberts de blocs quarsítics al puig Montigalá (Quart), puig del
Suro Robat (Quart), puig de Llavaneres (Madremanya), puig de Roca
Filanera (Cruilles) i al llogarret de Camós deis Alls (Cruilles), heretats
d'un clima periglacial. Al puig Cucalar (Mont-ras) es troben en cornianes
calcosilicatades.
*«Tors». Son apilaments de boles o de blocs,
que en conjunt donen una
morfologia de métrica a
decamétrica, sovint mes
alta que ampia. Els blocs o
boles que constitueixen els
«tors» teñen una certa ordenació i han sofert un desplacament mínim, essent
possible de reconéixer la
xarxa de diáclasis original
que els va individualitzar.
Son poc freqüents al massís de les Gavarres, se'n
troben només en granodiorites. N'hi ha alguns exemples al Roquissar d'en Sala
(Calonge), a can Margarit
de Dalt, i can Mont (CalonFig. 9. "Tor". Roquissar d'en Sala (Calonge).
ge) (Fig. 9).
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Pedra cavallera. Can Mont (Galonee).

Pedra cavallera. Dolmen de la Cova d'en
Daina. (Santa Cristina d'Aro).

Pedra cavallera. Puig de Treumal (Castell-Platja d'Aro).

* Pedrés cavalleres. Son boles o blocs aíllats, situáis al cim d'altres boles o
damunt de prominéncies rocoses. Ala zona estudiada únicament es troben en
roques granodiorítiques. De les pedrés cavalleres localitzades destaquen la de
can Mont (Calonge) i la del puig de Treumal (Platja d'Aro).
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Un cas especial es el de la pedra cavallera localitzada a les rodalies del
dolmen de la Cova d'en Daina (Santa Cristina d'Aro), la qual está constituida per un bloc irregular de 2,9 m de llarg per 2,5 m d'ampie i 1,5 m
d' aleada, emplacat sobre un altre bloc, de tendencia cilindrica, de 5 m de
diámetre per 2,5 m d'algada. El bloc superior es troba en una posició
d'equilibri inestable, de manera que aplicant-hi una forca en contra -simplement empenyent-lo amb la má-, bascula sobre la base adquirint un
moviment de balanceig molt acusat.
b) Macroformes planes
*Replans rere dics. Son zones planes, d'una o mes hectárees de superficie, localitzades pendent amunt d'un dic resistent a la meteorització.
S'originen a partir de dos processos combinats. El primer es degut a 1'acumulado de dipósits col.luvials retinguts per la prominencia del dic. L'altre, a la impermeabilitat del dic, que permet 1'existencia d'aqüífers al seu
dors, fet que afavoreix la descomposició de la roca en la qual s'encaixa.
Entre els replans rere dic localitzats, cal esmentar els del mas Fallí (Calonge), formats a partir de dics felsítics; els de can Margarit de Dalt (Calonge), en microgranits; els de can Vilar (Calonge) en pórfirs quarsmonzodiorítics; els de can Mont (Calonge) en dics de quars; i els de can Saguer
(Calonge) en aplites.
c) Macroformes cóncaves
*Conques d'alteració. Son grans depressions el.lipsoídals, d'ordre
quilométric, emplagades sobre roques molt descomposades i excavades
per processos erosius intensos. Es localitzen a Cassá de la Selva i a
Montnegre (Quart), en roques plutóniques arenitzades i fortament erosionades pels torrents.
*Dolines. Son depressions d'ordre decamétric, subcirculars o
el.líptiques, de parets verdeáis i fons pía, formades sobre roques calcáries
per processos de dissolució. Se n'han trobat només a la muntanya de can
Ribes (Girona), parcialment degradades, sobre calcáries eocéniques.
*Coves cárstiques. Se'n troben a les rodalies de Girona, en calcáries
de l'Eocé, entre les quals destaca la cova de can Simón.
*Coves estructuráis. Son formes similars a les coves cárstiques pero
de menors dimensions i presents només en roques plutóniques. El mecanisme que les origina no es la dissolució de la roca, encara que pot actuarhi a petita escala. Les coves estructuráis es relacionen amb sectors fortament esquarterats per diáclasis, on la descomposició de la roca ha estat
molt efectiva. L'erosió selectiva posterior del material arenitzat deixa la
cavitat al descobert. Han estat trobades algunes petites coves estructuráis,
afaiconades en granodiorites, a la urbanització mas Fallí (Calonge), sota
prominéncies rocoses arrodonides.
80
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*Coves en caos de boles. Son cavitats localitzades al mig de les acumulacions de boles, que en general no superen el metre de profunditat.
Cal cercar el seu origen en la propia disposició espaial de les boles. Son
presents a la Barraca d'en Oller (Calonge), Castell-barri (Calonge), can
Rusques (Platja d'Aro), rodalies de la Cova d'en Daina (Santa Cristina
d'Aro) i Roca de Malvet (Santa Cristina d'Aro), en tots els casos en afloraments de granodiorites. Moltes d'aqüestes coves han estat utilitzades
com a lloc d'enterrament des del Neolític antic fins al final de l'edat del
Bronze (5.000-650 anys a.c.) (TOLEDO i AGUSTÍ, 1987; TOLEDO et
al, 1991).
7.2.6.2.- Micro/armes

Damunt les macroformes actúen els processos de meteorització i
d'erosió, els quals hi afaifonen una gran diversitat de microformes. En
funció de la seva geometría, subdividim les microformes en convexes,
cóncaves i planes. A banda d'aqüestes formes menors, totes generades
per la destrucció de la roca, cal considerar les microformes constructives,
engendrades per processos de precipitació.
a) Microformes convexes
*Microbonys. Es tracta d'un conjunt de petites protuberáncies pre-

Microbonys. Cala de la Roca del Paller (Calonge).
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sents a la superficie d'algunes macroformes, originades per 1'alterado
diferencial deis minerals que componen la roca, quedant els mes resistents en ressalt. Es una forma molt estesa, amb major o menor grau de
desenvolupament, en moltes de les macroformes convexes de les roques
plutóniques de gra gros i mitjá deis massissos estudiáis. Son especialment vistoses les del puig de Treumal (Platja d'Aro), Castell-barri
(Calonge), can Mont (Calonge) i cala de la Roca del Paller (Calonge), en
granodiorites. D'altra banda, a Castell-barri (Calonge) es localitzen microbonys sobre petits nuclis bolars de composició diorítica.

Bossoc. Sa Cova (Platja d'Aro).

*Bossocs o pseudorellons. Son protuberáncies el.lipso'idals o esfero'idals, de vores arrodonides, d'entre 30 i 5 cm de diámetre. S'originen a
partir d'enclavaments, gairebé sempre de roques máfiques «gabarros»,
pero a vegades també de roques metamórfiques, els quals queden en ressalt a la superficie de la roca plutónica -sempre de composició granodiorítica- on estaven immersos. En alguns casos arriben a sobresortir totalment de la superficie de la roca, amb la qual queden unides mitjancant un
pedestal estret. Son formes abundants en diferents indrets de les Gavarres, entre els quals destaquen can Rosselló, can Mont, Castell-barri, torrent del Folc, puig Casademont i Roquissar d'en Sala (Calonge); cala del
Pi i sa Cova (Platja d'Aro); i can Tallades (Cruilles).
*Anells de pedra. Son crestes anulars presents a la superficie de la
82
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Anell de pedra. Sa Cova (Platja d'Aro).

roca, generades al voltant d'una cassoleta d'erosió. L'únic cas observat a
la zona estudiada es localitza a sa Cova (Platja d'Aro), en granodiorites.
Es tracta d'un petit anell de pedra de 10 cm de diámetre per 2 cm d'altura,
afaiconat sobre les bores d'un enclavament máfic. La depressió interna
de 1'anell está ocupada per una petita cassoleta d'erosió.

;;

üi

Nervado. Cala de la Roca del Paller (Calonge).
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*Nervacions. Son formes en ressalt, d'uns pocs centímetres d'alt i
d'ampie, i de diversos metres de llargada. S'originen a partir de plans
estrets i resistents, com ara petits dics aplítics o diáclasis recristal.litzades,
els quals queden en ressalt respecte de la roca, normalment plutónica, per
efecte de la meteorització o de l'erosió. Se'n localitzen alguns exemples
sobre granodiorites a la urbanització mas Ambrós (Calonge), torrent del
Folc (Calonge), cala de la Roca del Paller (Calonge) i sa Cova (Platja
d'Aro). A Castell-barri (Calonge), apareixen nervacions afectant petites
boles de composició diorítica.
b) Microformes planes
* Peles gruixudes de ceba. Es tracta d'un conjunt de capes concéntriques d'alguns centímetres de gruix, desenvolupades al voltant de nuclis
residuals de roques plutóniques i filonianes, per un procés de meteorització esferoidal. Se n'han trobat, entre altres indrets, al cap de Roques Planes (Calonge), cala del Pi (Platja d'Aro) i a sa Cova (Platja d'Aro), en
granodiorites. A can Segarra (Calonge), es localitzen en un pórfir diorític.
Al puig Torrat (Sant Martí Vell), es troben en basalts.
*Esquerdes poligonals. Son un enreixat poligonal de fractures que
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Esquerdes poligonals. Can Margarit (Calonge).
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Esquerdes poligonals. Punta d'en Ramis (Platja d'Aro).

només afecten la superficie de la roca. Constitueixen un sistema de cel.les
de dimensions centimétriques i de vores irregulars, limitades per unes
regates que tendeixen a engrandir-se lateralment per efecte de la meteorització, pero no a aprofundir-se. Sovint se les interpreta com a producte
d'una expansió tangencial i d'un esquerdament de capes concéntriques al
voltant d'un nucli de roca. Aquesta expansió pot ser produ'ida per una
dilatació térmica o per altres causes. VIDAL ROMANÍ (1991), relaciona
les esquerdes poligonals amb un sistema d'esforcos tangencials que haurien afectat la roca quan aquesta estava parcialment o totalment consolidada. Al massís estudiat, les esquerdes poligonals apareixen tant en posició horitzontal com vertical, en diverses menes de roca. Així, a la punta
d'en Ramis (Platja d'Aro) es troben en diferents dics aplítics; a can Mont
(Calonge), can Margarit (Calonge), riera de Rúas (Calonge), urbanització
mas Ambrós (Calonge) puig de Treumal (Platja d'Aro) i a les rodalies de
la Cova d'en Daina (Santa Cristina d'Aro), sobre granodiorites; i al puig
de ses Porqués (Calonge), en un menhir també de roca granodiorítica.
*Fractures estrellades. Son formes similars a les esquerdes poligonals, constitu'ides per un sistema de fractures poc penetratives disposades
en forma d'estrella. Ha estat localitzat un únic exemple, afai§onat en gra85
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nodiorites, en concret al puig de Treumal (Platja d'Aro) en el qual les
fractures irradien des d'un enclavament máfic.
c) Microformes cóncaves
*Cassoletes d'erosió. Son formes desenvolupades sobre superficies
subhoritzontals núes. Es tracta de depressions tancades, subcirculars o
irregulars, que es formen sobre roques plutóniques, filonianes i sedimentáriés.- Existeixen diverses hipótesis sobre l'origen de les cassoletes d'erosió, la major part de les quals es basen en la major efectivitat deis processos de meteorització externs sobre debilitáis de la roca (moltes d'aqüestes
hipótesis están resumides a TWIDALE, 1982). Altres hipótesis assenyalen l'inici del desenvolupament de la forma en condicions subedáfiques,
a la base d'un mantell d'alteració; després de l'exhumació les cassoletes
evolucionarien sota els efectes deis agents externs (TWIDALE, 1982 i
1989). Una altra hipótesi, també basada amb una génesi polifásica, es la
postulada per VIDAL ROMANÍ (1984a, 1984b, 1984c, 1985 i 1989),
segons el qual les cassoletes son degudes a la concentració de cargues en
punts localitzats del massís róeos, evolucionant en superficie a partir deis
mecanismes d'alteració, una vegada posades al descobert.
Sigui quin sigui l'origen de les cassoletes, la seva evolució a la superficie ve condicionada per 1'acumulado d'aigua al seu interior. L'aigua de
pluja i d'escorrentia que reben les cassoletes desguassa per un sobreeixidor, el nivell mínim del qual no enrasa amb el fons de la cassoleta, sino
que es uns centímetres mes elevat. Aquest fet permet la retenció temporal
de part de l'aigua, fins que s'evapora del tot. El creixement de les cassoletes s'efectua per disgregació granular i/o en plaques i per dissolució,

Cassoleta d'erosió. Can Mont (Calonge).
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Cassoleta d'erosió. Puig Romaní (Castell-Platja d'Aro).

engrandint-se en fondada i lateralment. Els detritus producte de la disgregado s'acumulen a l'interior, i son evacuats paulatinament peí vent, l'aigua que desborda, l'impacte de gotes de pluja o per dissolució. L'evolució d'una cassoleta d'erosió finalitza quan no pot reteñir aigua, ja sigui
perqué el sobreeixidor arriba a la seva base, o per l'obertura d'una diáclasi (cassoleta fallada). A partir d'aquest moment sol ser colonitzada per la
vegetació (moisés i líquens, sobretot).
Les cassoletes d'erosió es classifiquen en funció de la seva morfologia
de superficie, de fons i de secció. La forma en superficie varia entre subcircular, el.líptica i irregular. El fons de la cassoleta pot ser pía, concau o
irregular. Les de fons pía s'anomenen «pans». Els «pits» son cassoletes
d'erosió de fons concau. Peí que fa a la secció, les cassoletes es poden
classificar en funció de la presencia o no de sobreexcavació en les seves
parets. A banda de les tipologies de cassoleta que poden sorgir de la combinado deis tres parámetres esmentats, se'n reconeixen algunes de fons
pía, molt profundes i poc ampies, anomenades forats cilíndrics. A vegades, l'elevada densitat de cassoletes que hi ha en algunes zones fa que
arribin a intercomunicar-se les unes amb les altres, al llarg d'una diáclasi,
pendent avall, donant formes en rosari. Una densitat elevada de cassoletes pot generar també una superficie irregular, constituida per prominéncies i concavitats, anomenada «meringe surface». Aquesta superficie re87
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Cassoletes degradades. Cap de Roques Planes (Calonge).

sulta de la interferencia de nombroses cassoletes, unes al costat de les
altres. En alguns blocs i boles que s'han desplagat rodolant, les cassoletes
que hi havia inicialment a la part superior han evolucionat com a «tafoni»
en quedar placades en un lateral, En altres ocasions, una mateixa cassoleta ha canviat la direcció de creixement, quedant la seva base en una antiga
paret sobreexcavada.
L'observació de les cassoletes d'erosió del massís estudiat mostra que
normalment es relacionen amb una o mes diáclasis, les quals com a mínim en condicionen la forma externa, de manera que quantes mes diáclasis interfereixen el seu creixement, mes irregular tendeix a ser la seva
superficie. Altres vegades, les cassoletes se sitúen damunt debilitáis litológiques (nínxols pegmatítics i enclavaments básics), que també en condicionen l'aspecte extern. Finalment, només unes quantes cassoletes sembla que no teñen cap mena de relació amb els condicionants litológics i
estructuráis. Son les de forma circular mes perfecta.
A les Gavarres son molt abundants. Generalment son de fons pía i de
parets sobreexcavades. La seva forma superficial es molt diversa; hi ha
des de cassoletes molt irregulars, amb arestes agudes, fins a cassoletes
poc irregulars, de contorn arrodonit. Les cassoletes subcirculars hi son
presents pero son poc abundants, essent generalment de fons pía i de
parets sobreexcavades. El diámetre d'aqüestes microformes oscil.la entre
2 m i uns pocs centímetres.
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Es localitzen sobre granodiorites a can Mont, Castell-barri, puig del
Ronquill, mas Fallí, puig Casademont, can Rosselló, cap de Roques Planes i cal Secretan (Calonge); també al mas Ros, can Rusques, puig de
Treumal, cala del Pi i sa Cova (Platja d'Aro). Al mas Pallí i a Castellbarri (Calonge), apareixen cassoletes fallades modelades en granodiorites. En aquesta darrera localitat també n'hi ha algunes en forma de rosari.
Sobre leucogranits es troben al puig Gros (Santa Cristina d'Aro), al
mas Nou (Platja d'Aro), al puig de la Gelaberta (Platja d'Aro), al puig
Romaní (Platja d'Aro) i a Roca Rovira (Santa Cristina d'Aro). Al puig de
la Gelaberta (Platja d'Aro), es troben formes en rosari.
*«Tafoni». Es tracta de formes desenvolupades en superficies vertí cals, que afecten un bloc aillat o tota una paret rocallosa. Son cavitats
d'aspecte variable que es formen, majoritáriament, en roques plutóniques. El seu origen ha estat relacionat amb la concentració de cargues en
determinats punts del massís róeos (VIDAL ROMANÍ, 1984a, 1984b,
1984c, 1985 i 1989; VID AL ROMANÍ etal., 1987); o amb avancaments
desiguals del front d'alteració (TWIDALE, 1982 i 1989). La major part
deis autors postulen pero un origen totalment extern pels «tafoni», que
s'haurien generat per l'acció sobre determinats punts de feblesa de la roca
a partir de processos com l'haloclasticisme, la dissolució o etapes consecutives d'humitat i sequera (RODRÍGUEZ VIDAL et al, 1982; PEÑA i

"Tafoni". Cap de Roques Planes (Calonge).
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ECHEVARRÍA, 1991; SANCHO i GUTIÉRREZ, 1990; ROQUE i PALLÍ, 1991a).
Els «tafoni» evolucionen per disgregació granular o en plaques a partir d'una zona de debilitat litológica o tectónica (diáclasi). D'aquest punt
inicial, la disgregació es propaga radialment cap a l'interior de la paret o
del bloc, formant una petita cúpula que s'engrandeix, sobretot cap amunt,
afavorida per la gravetat. A la part basal del «tafone» s' acumulen els
residus de la disgregació, els quals son evacuáis principalment peí vent, i
en menor proporció per l'aigua. Altres vegades la disgregació pot afectar
les parets d'un bloc o d'una prominencia rocosa, penetrant molt poc cap
al seu interior. En aquest cas els residus son traslladats directament per la
gravetat.
Els «tafoni», tant els que afecten una paret rocosa com un bloc aillat,
son molt abundants a la línia de costa del massís estudiat, mentre que
només apareixen puntualment en les zones mes allunyades del mar. Aixó
es degut al fet que els processos de disgregació es veuen afavorits per
l'ambient mes humit del litoral i, sobretot, per la major concentració de
sais marines transportades peí vent, que permeten un intens efecte d'haloclasticisme.
Es localitzen sobre roques
granodiorítiques al cap de Roques Planes, cap Roig, puig del
Ronquill, urbanització mas Ambrós, can Mont i Castell-barri
(Calonge); i a sa Cova, cala del
Pi i mas Rusques (Platja d'Aro).
Sobre leucogranits apareixen al
puig Romaní (Platja d'Aro); i en
esquists quarsfeldspátics de gra
mitjá es troben a les rodalies de
can Sais (Cruilles).
* Alvéols i nius d'abella. Es
tracta de depressions similars ais
«tafoni», pero de mida menor,
presents tant en superficies horitzontals com fortament inclinades. Quan aqüestes depressions
son petites s'anomenen nius
d'abella, i alvéols quan assoleiXen Un taman

Alvéols i mus d'abella. Torre Valentina

(Calonge).

y decimétric. En

alguns casos, la unió de molts
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Alvéols i nius d'abella. Sa Cova (Platja d'Aro).

alvéols dona lloc a una forma de dimensions majors, que es pot classificar, si está en posició vertical, com a un «tafone». Es troben en roques
plutóniques i metamórfiques.
Es generen a partir de debilitats litológiques i estructuráis
de la roca, evolucionant per
disgregació granular i en plaques. Solen trobar-se majoritáriament a la línia de costa, al
costal de «tafoni» o al seu interior. Com els «tafoni», es relacionen estretament amb l'haloclasticisme.
Son formes molt freqüents
al cap de Roques Planes, Penyes Blanques i cap Roig
(Calonge); i a sa Cova i cala
del Pi (Platja d'Aro), tots al litoral i en roques granodiorítiRoca en forma de bolet. Can Mont (Calonge).
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i nius (Tabella lluny de la costa, com a can Sais (Cruílles), en esquists
quarsfeldspátics; i a Castell-barri i can Mont (Calonge), associats a «tafoni» desenvolupats en granodiorites.
* Roques en forma de bolet. Son formes que es troben en roques plutóniques, desenvolupades a la part enterrada d'una bola o d'una paret rocosa per un procés d'alteració diferencial. La part enterrada es descomposta
amb mes facilitat per l'ascens capil.lar d'aigua continguda en el sol, de
manera que quan la forma es exhumada adquireix un aspecte aixampinyonat. També es poden generar peí poliment de les ones a la base d'una
paret rocosa o al voltant d'una prominencia. Apareixen afectant boles
granodiorítiques a can Mont (Calonge); i en relació a la dinámica marina
al cap de Roques Planes (Calonge), també modelades en granodiorites.
*Canaleres. Son petites depressions allargades desenvolupades en superficies subhoritzontals, amb capacitat per concentrar i canalitzar l'aigua d'escorrentia. Apareixen en roques plutóniques, de forma aíllada,
agrupades o connectades al sobreeixidor d'una cassoleta. Teñen una secció en «V» o «U» segons si están o no situades damunt una diáclasi. Es
desenvolupen per disgregado granular per la concentrado d'humitat. Els
productes de 1'alterado son evacuáis principalment per l'aigua d'escorrentia que elles mateixes canalitzen. Apareixen canaleres poc desenvolupades a Castell-barri (Calonge), afaiconades en granodiorites.
*Estries. Son formes similars a les canaleres, de secció triangular, que
es desenvolupen en parets verticals de roques plutóniques. S'han observat a can Mont (Calonge) damunt boles granodiorítiques.
*Rascler. Poden presentar-se en forma de depressions canaliformes
amb una disposició mes o menys paral.lela sobre la superficie de la roca,
0 be com a perforacions cilíndriques que penetren al seu interior. Es
generen per la dissolució parcial de les roques carbonátiques, sovint seguint els plans de diaclasat. Es donen sobre els marbres de Madremanya
1 les calcáries paleozoiques de Montnegre (Quart) i de la muntanya de
Sant Miquel (Girona). També es localitzen en calcáries terciáries, sobretot a les rodalies del ve'inat de Vilers (Madremanya); ais Trullars (entre
Torrent i Peratallada); i a les muntanyes de can Ribes, de can Simón i de
Montjuíc (Girona).
d) Microformes constructives
*Dipósits de carbonat de calci. Apareixen a 1'interior de les fissures i
coves cárstiques tallades a les pedreres de Girona. Es tracta de les típiques estalactites i estalagmites, i també de crostes de fisonomia variable.
*Dipósits de sílice. Es tracta de formes similars a les desenvolupades
en materials calcaris, pero de menors dimensions i de composició silícia,
equiparables a les descrites en zones granítiques de Galicia (VIDAL
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ROMANÍ i VILAPLANA, 1984). Les localitzades a les Gavarres es troben a l'interior de coves estructuráis granítiques, i a l'interior de diáclasis
obertes, tant de disposició horitzontal com vertical. La seva tipología es
variable, havent estat trobades formes de geometría cónica, sovint amb la
punta digitada, i concrecions botrioidals. De les formes cóniques, les que
recorden les estalagmites son les mes abundants i de mida mes gran.
Assoleixen una llargada máxima d' 1,2 cm i un diámetre de fins a 6 mm,
essent les seves dimensions mes freqüents de 5 mm de llarg per 1 mm de
diámetre. Les formes equiparables a les estalactites son menys abundants
i no superen mai els 6 mm de llarg. A banda d'aqüestes, son bastant
comunes les estructures cóniques disposades horitzontalment al llarg
d'una diáclasi vertical oberta, les quals assoleixen mides similars a les
estalactites. A la punta de les formes cóniques, en qualsevol de les seves
posicions, es troben sovint dipósits d'altres substancies que, peí seu aspecte morfológic, sembla que corresponen a cristalls de guix. Les concrecions superficials es localitzen tant al sostre com a la base de les cavitats,
pero son molt mes desenvolupades les de la base, les quals assoleixen un
gruix máxim de 3 mm, i una extensió areal variable entre uns pocs centímetres i uns quants decímetres quadrats. Sovint sobre aqüestes concrecions es localitzen les formes cóniques. L'origen de tots aquests dipósits
de sílice cal relacionar-lo amb processos de dissolució i precipitació que
afecten les roques granítiques, i a la circulació de l'aigua a través del
sistema de fractures de la roca (VIDAL ROMANÍ i VILAPLANA, 1984).
La presencia de formes cóniques horitzontals indica que la génesi
d'aquests dipósits es relaciona amb la persistencia d'una gota d'aigua en
un punt concret, mantinguda per la seva propia tensió superficial. La precipitació pot teñir lloc per evaporació, per la influencia bacteriana o per
variacions del pH (VIDAL ROMANÍ i VILAPLANA, 1984). Les formes
cóniques, en qualsevol posició que es trobin, van creixent per l'acumulació de successives capes externes de sílice, tal com mostra la seva estructura concéntrica.
Son formes molt abundants a l'interior d'algunes coves estructuráis
de la urbanització mas Pallí (Calonge). Es localitzen també, de manera
esporádica, en diáclasis subhoritzontals que compartimenten prominéncies recoses a can Mont i al puig Casademont (Calonge). Amb un grau de
desenvolupament escás es troben en algunes diáclasis que afecten blocs
ais voltants del dolmen de la Cova d'en Daina (Santa Cristina d'Aro). En
tots els casos es localitzen en roques de composició granodiorítica.
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PERE TRIJUEQUE

Aquest treball de recerca no preterí altra cosa que donar a conéixer
1'existencia d'un bon grapat de molins fariners, escampáis dins els termes
de l'antiga batllia de Palamós, que comprenia les parróquies de Santa
Maria de Palamós, Santa Eugenia de Vila-romá i Sant Mateu de Vallllobrega. Per tant, defugiré d'entrar en els detalls técnics, que deixo pels
entesos.
Abasta des del s.XIII fins el XIX i es basa fonamentalment en
informacions procedents deis arxius: Historie de Girona, Historie de
Palamós i de la Corona d'Aragó.
INTRODUCCIÓ
Els molins fariners, com arreu de la Catalunya a l'edat mitjana, foren
un element essencial en la vida deis antics habitants de la batllia de
Palamós. Hem de pensar que en aquell temps 1'alimentado es basava
fonamentalment en el consum de cereals i per tant la fariña necessária per
a la fabricació del pa havia de sortir, com es obvi, de moldre el gra de blat
(triticium, frument) o d'ordi. Per aixó els masos importants de les
parróquies de Vila-romá i Vall-llobrega gaudien normalment del dret d' ús,
d' un dia i de la corresponent nit de cada setmana, d' un molí de les rodalies.
Així mateix, tan la vila de Palamós com el veínat de Sant Joan, tenien els
seus propis molins hidráulics i de vent.
Aquesta dependencia envers els molins havia d'estar for^osament
fiscalitzada pels senyors feudals, que no deixaven escapar mai cap element
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de poder envers els seus vassalls. Per tant, es lógic que la propietat o domini
directe deis molins fos deis senyors de les primitives parróquies de Vilaromá i Vall-llobrega i del rei o senyors de la vila de Palamós.
El senyor establia les rendes que en volia obtenir per l'ús de cadascun
deis seus molins. Quasi sempre eren quantitats fixes de gra, que els usuaris
li havien de donar en una data determinada de l'any, normalment per Sant
Pere i Sant Feliu, al mes d'Agost.
La mecánica era poc mes o menys sempre la mateixa: el senyor donava
el molí en explotació (propietat útil) a un deis seus vassalls, el qual el venia
per dies i nits d'utilització a altres propietaris de masos, a can vi de la part
corresponent de cens que cada any havien de donar al senyor. Aqüestes
transaccions entre els diferents masos foren corrents al llarg deis segles,
com si es tractés de la venda o compra d'una feixa de térra o d'un censal.
Malgrat que cada senyor tenia el domini directe d'uns quants molins,
els seus vassalls no estaven obligats a utilitzar-los, sino que normalment
usaven el que tenien mes a prop del seu mas, encara que fos d'un altre
senyor.
A Vila-romá i Vall-llobrega s'utilitzava quasi exclusivament el molí
hidráulic, aprofitant els abundosos cabals d'aigua de les diferents rieres i
torrents. De fet, tan sois tinc constancia de l'existéncia de molins de vent
al puig del Pedro de Sant Joan (ara puig del Molí de Vent) i a l'extrem
occidental de la platja de Palamós. Dos d'ells foren constru'íts a partir del
segle XVIII, quan s'agreujá la manca de pluges.
En canvi a Palamós, degut a la inexistencia de rieres i torrents en el seu
petit territori, hagueren de construir molins de vent peí manteniment de la
seva població. Pero malgrat la manca de rieres, varen saber aprontar el
sobrant del rec del molí d'en Caries de Sant Joan. A comengaments del
segle XIV construiren l'únic molí hidráulic, en front del portal de «la
Bassa» de la vila, ran mateix de Tactual carrer Cervantes.
MOLINS HIDRÁULICS
GENERALITATS

L' arquitectura deis molins hidráulics i les característiques deis aparells,
així com de les técniques emprades en el tragat deis recs, s'escapa de
l'esséncia d'aquest treball.
Normalment, quan es construía un molí, es tragava un conjunt de recs
i rescloses a fi de conduir l'aigua fins a la bassa i aconseguir fer-lo rodar.
Aquests recs i d'altres de secundaos, en alguns casos, complien també la
funció de distribuir l'aigua per poder regar els horts i feixes que els
vorejaven, previa concessió del senyor o del propietari útil.
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L'aigua de la riera o torrent era desviada per mitjá d'una resclosa cap
al rec madral. En un lloc determinat hi havia una comporta o «estañador»
que desviava part o tota l'aigua cap al rec anomenat «de 1'estañador», en
direcció a la bassa del molí. L'«estañador» tenia, per tant, la missió de
regular la quantitat d' aigua necessária per omplir la bassa del molí, la qual
servia per a emmagatzemar una quantitat determinada d'aigua, fent de
pulmó, per a fer girar el molí i al mateix temps era una reserva en cas de
manca de pluges. De la bassa sorda un petit canaló que portava 1' aigua fins
el molí, prove'it d'una comporta que obria el pas d'aigua quan volien ferio girar. L'aigua, després d'haver passat peí molí, era condu'ida altra
vegada al rec madral, per mitjá d'un altre rec anomenat algunes vegades
«rec del bramador». Aquest esquema fou emprat en la majoria deis molins
hidráulics de Vila-romá. Cal citar, per exemple, els molins del mas Bofill,
d'en Caries, de Castell, de Femades o d'en Ribes.
Si el cabal d'aigua de la riera o torrent era constant o regular, la bassa
no era necessária o, en tot cas, era molt petita i tan sois existia la resclosa
i el rec madral. Tot el conjunt a molt poca distancia de la riera. D'aquest
estil eren els molins de Vall-llobrega com, per exemple, el de la Seba (ceba)
o del mas Folquet i el de ses Portes.
Per la seva condició d'hidráulics, els molins que ens ocupen estaven
supeditáis a un deis nombrosos torrents i rieres que, al' antiguitat, creuaven
el territori de les dues parróquies. Estaven distribuits al llarg de les tres
rieres mes importants: la de Vila-romá o Bell-lloc, la de Vall-llobrega i la
de Vallmalera o Aubi. Com a secundarles cal esmentar les rieres de
Canyelles (quasi tota dins el terme de Mont-ras) i de Castell.
Seguint la riera de Vila-romá o Bell-lloc, que era la mes important en
quan a nombre de molins, he trobat primerament i a prop deis límits amb
Fitor, el molí de Canyadell, del qual encara hi ha les restes. Seguidament
hi havia el molí del mas Marimó de Palomar i el molí de Femades (d'en
Xifra de valí o d'en Bruguera).
En el curs de la riera de Vallmalera, ara anomenada Aubi, hi havia el
molí Nou, dins el terme de Mont-ras i tocant els límits de Vall-llobrega.
Molt mes avall hi fou constru'it, i encara n'hi ha les restes, el molí de
Palomar o d'en Ribes. El seu rec madral també alimentava el molí d'en
Caries de Sant Joan i 1'únic molí hidráulic de la vila de Palamós, anomenat
antigament, molí d'en Pallares (d'en Roger o de la Bassa).
A la riera de Vall-llobrega cal citar el molí de ses Portes i el molí d'en
Sábat, junt el Raval de Vall-llobrega, i a uns centenars de metres mes avall
el molí de la Seba (ceba) o d'en Folquet. També apareix l'any 1425 una
informació referent al molí d'en Conca que, en aquella época, ja estava
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Fig 1. Entramat de rieres i torrents de la batllia de Palamós.

completament enrunat i que no ha estat possible conéixer on era situat,
encara que hom creu que dins el terme de Mont-ras.
El molí d'en Bofill, situat sota el mas Bofill, agafava l'aigua de la riera
de Canyelles o el sobrant del molí d'en Gafarot, que estava dins el terme
de Palafrugell (ara Mont-ras).
Finalment, els molins de Castell (del pía de Castell i de Morrafret)
prenien les aigües de la riera de Castell, de la de Canyelles (?) i d'altres
torrents.
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DISTRIBUCIÓ DELS MOLINS HIDRÁULICS PER SENYORIUS O DOMINIS FEUDALS

Nom

Domini

Parroquia

de la BASSA
(de Bernat Pallares)
d'en BOFILL
de CANYADELL
d'en GARLES

Castell de Sant Esteve

Palamós

Castell de Vila-romá
Vila-romá
Castell de Vila-romá
Vila-romá
Pere d'Hostalrich
Vila-romá
(o del comte de Palamós)
de CASTELL
Castell de Vila-romá
Vila-romá
(Pía de Castell i Morrafret)
d'en CONGA
Monestir de Sant Pere
Mont-ras (?)
de Galligans
de FEMADES
Monestir de Sant Feliu
Vila-romá
de Guíxols, Asbert de Trilla
i el comte de Palamós
d'en GAFAROT
Monestir de Sant Pere
Mont-ras (?)
de Galligans
del mas MARIMO Castell de Vila-romá
Vila-romá
de Palomar
Monestir de Sant Feliu
NOU
Vila-romá (?)
de Guíxols
Castell de Vila-romá
de ses PORTES
Vall-llobrega
del mas RESCLOSA Comte de Palamós
Vila-romá
Vila-romá
d'en RIBES
Castell de Vila-romá
d'en SÁBAT
Comte de Palamós
Vall-llobrega
Monestir de Sant Feliu
de la SEBA (ceba)
Vall-llobrega
de Guíxols
ELS RECS

La propietat directe de tot l'entramat de recs d'un molí era del senyor
feudal i mes tard deis comtes de Palamós, com a senyors de tot el comtat.
Eren establerts al propietari útil del corresponent molí, de tal manera que
aquest gaudia de l'ús exclusiu de l'aigua i cap altre propietari de terres
properes a la riba del rec podia fer-ne ús sense el seu consentiment.
El propietari del molí i deis recs tenia dret, a mes a mes, a una franja de
térra a cada banda d'ell, anomenada «banqueta», d'uns 6 pams d'amplada,
on hi dipositaven el fang de la neteja del rec, que es realitzava al menys una
vegada l'any.
L'esmentada franja va provocar, en diferents époques, moltsplets entre
el propietari del molí i els de les terres ve'ines. El lloc on hi havien mes
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conflictos era al Pía de Ñau i el Pía de Sant Joan, junt els recs del molí d'en
Ribes i d'en Caries, degut al gran nombre de parcel.les.
Tinc recollits alguns d'aquests plets deis últims dos tercos del segle
XVIII:
En el primer d'ells, de Fany 1745(1), Antoni Riera i Ribes, propietari del
molí d'en Ribes, va requerir a Joan Carreras negociant de Palamós perqué
no havia deixat la «banqueta» en un camp veí al rec del molí. Li recordá
que com a propietari del molí tenia el dret de tirar el fang de la neteja al
costat del rec, ja que del contrari el rec es taparía i el molí d'en Caries, que
estava mes avall, no podría moldre.
L'any 1747(2), el mateix Antoni Riera i Ribes, juntament amb Domingo
Caries, per una part, i els propietaris de les terres veínes del rec del molí,
per l'altra, pledejaren perqué aquests últims segaven l'herba del costat del
rec i els propietaris deis molins al.legaven que era seva.
L'any 1769(3), Domingo Caries, propietari del molí d'en Caries, va
requerir a Jeroni Buscarons, masover i moliner del mas Ribes, perqué
havia obert dos «brocs», un a cada banda del rec de 1'«estañador», junt a
la bassa del molí, per on treu aigua cap a les terres de cultiu del mas Ribes,
amb perjudici del molí d'en Caries, que es trobava mancat d'aigua. Li
recordá que 1' aigua que es treia de la riera per la resclosa servia per ais dos
molins i per tant si el molí d'en Ribes no molia, s'havia de desviar tota
1'aigua cap al rec madral del molí d'en Caries.
Finalment i ja a principis del segle XIX(4), Josep Sábat va fer instancia
al tribunal ordinari de Girona contra Miquel Palagrí perqué aquest fos
privat de poder agafar 1' aigua del torrent que passava per davant de la seva
casa, que estava a prop de l'església vella de Sant Mateu. Al.legava que
1'aigua li fou establertapel comte de Palamós en data 31/5/1772, juntament
amb el molí. Miquel Palagrí, en descárrec, al.legá que 1'aigua no havia
d'anar compresa en 1'establiment del molí, perqué el torrent naixia a les
seves terres i des de temps immemorial estava en possessió de les
esmentades aigües.
ARREND AMENTS DE MOLINS

Normalment els molins fariners de labatllia de Palamós no s' arrendaven,
sino que eren establerts pels senyors ais pagesos o negociants de Palamós,
contra pagament del corresponent cens. També es realitzaven sub-establiments d'un o mes dies i nits a altres pagesos per a moldre el seu gra.
(1) Arxiu Historie de Girona (AHG). Notaris de Palamós (NP), núm 345, 19/7/1745.
(2) AHG NP, núm 347, 1747.
(3) AHG NP, núm 374, 3/3/1769.
(4) AHG NP, núm 433, 2/12/1816.
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Només en el cas que el molí fos propietat o Tuses un sol mas o el comú
o ajuntament de la vila, era normal que s'arrendés. Com exemple cal citar
el molí d'en Ribes que s'arrendava a diferents pagesos o moliners quan el
masover del mas no se'n volia fer cárrec(5). També era normal al molí d'en
Caries, a partir del s.XVII(6), i al molí de vent de sa Punta de Palamós(7)
(veure un fragment d'una escriptura d'arrendament a l'Apéndix). Els
períodes d'arrendament normalment eren de 3 o 5 anys.
ELS MOLINS HIDRÁULICS DE VILA-ROMÁ
Molíd'enBOFILL

El 1322, el bisbe de Girona, senyor del castell de Vila-romá, considerant mes profitós establir possessions de Vila-romá que no conrear-les
directament, amb llicéncia de l'arquebisbe de Tarragona, va establir a
Ramón Bofill de la Bisbal una joeria anomenada «es Cortal» (futur mas
Bofill), donant-li permís per a dotar-la de molí. No he trobat quan es va
construir, pero degué ser pocs anys mes tard, ja que el 1350 ja está
documentat(8).
El 1406(9), Martí Miró de la «Joeria» (Torre Mirona) i Ramón Bofill de
Vila-romá arribaren a un acord respecte 1' aigua de la riera de Canyelles, peí
qual, Martí Miró tancaria durant dos dies la comporta del rec que anava des
de la resclosa de la riera a la bassa del seu mas. Així 1' aigua continuaría per
la riera en direcció al molí d'en Ramón Bofill.
L'any 1431(IO), Joan Miró de la «joeria del monestir de Sant Feliu de
Guíxols» (mas Miró o Torra Mirona) va donar llicéncia a Antoni Bofill,
propietari del mas Bofill (antic mas Mostera o es Cortal), per a construir
un rec en uns camps de la seva propietat, situáis al paratge anomenat
«Boterich», a fi d'evitar que quan plogués s'inundessin peí desbordament
de 1'antic rec. Aquest rec venia del molí d'en Gafarot, localitzat a la riera
de Canyelles, entre els termes de les batllies de Palafrugell i Palamós, i
(5) AHG NP, núm 508, 15/3/1428, arrendat a Antoni Fonellar; núm 16, 30/12/1430, a
Llorenc Pol.
(6) AHG NP, núm 221, 14/1/1631, núm 259, 30/3/1654; núm 261, 31/1/1656; núm 340, 297
10/1740, a Martí Malicia; núm 404,25/7/1784, a Jaume Muntaner negociant de Palamós; i núm
408, 18/11/1792, a Josep Bajandas i Vidal.
(7) AHG NP, núm 231, 20/4/1638.
(8) Arxiu Diocesá de Girona (ADG) Notularum (G3) núm 369, 14 maig 1322, f 130-131.
ADG Literarum (U-16): A l'abat de Sant Feliu de Guíxols. Els escuders i familiars de l'abat de
Sant Feliu de Guíxols trenquen repetides vegades la resclosa del molí d'en Bofill, situat al
domini episcopal de,Vila-romá, 15 juny 1350, f 154.
(9) AHG NP, núm 4, 1406; núm 507, 1425.
(10) AHG NP, núm 511, 26/2/1431.
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canalitzava 1' aigua fins el molí d'en Bofill. Anava des del cap del «puig de
n'Estany» (propietat d'en Camporiol de Vall-llobrega) fins ais camps d'en
Miró a «Boterich». Seguidament travessava el camí que va de Vallllobrega a «Castell» en direcció a la Torre Mirona i després el camí ral de
Palamós a Palafrugell, per envoltar finalment el puig Ros en direcció al
mas Bofill. Tres anys després que Joan Miró dones permís per a la
construcció del rec i segurament pels continuus desbordaments que
negaven els camps de l'antiga «coromina de l'Abat», els jurats de Vilaromá i els «visors» o prohoms entesos en qüestions d'aigües, varen fer
eixamplar el rec madral, a fi de canalitzar millor les aigües que anaven cap
elmolíd'enBofill (11) .
Aquest molí era d'ús quasi exclusiu del mas Bofill, el qual el podía
utilitzar durant sis dies i les corresponents nits de cada setmana. El restant
dia, el dijous, estava reservat per a l'ús del mas Ginesta des Pontiró
(després anomenat mas Pagés de Vall-llobrega i a principis del s.XIX, mas
Bajandas)(12). El mas Bofill donava una mitgera d'ordi cada any de cens al
Castell de Vila-romá.
A fináis del s.XVI devia estar molt atrotinat i per aquesta rao ja no
funcionava. Per aixó els propietaris del mas Bofill varen donar permís ais
del mas Valentí per a poder reomplir una part del rec madral que passava
per entre dos camps d'aquest mas, amb la condició pero, que en cas que el
molí tornes a moldre, s'hauriad'obrirdenou (13) . Arescripturadellicéncia
es f a constar que el mas B ofill tenia un establiment donat peí B atlle General
de Catalunya sobre les aigües que provenien del terme de Palafrugell.
Malgrat que el molí va deixar de funcionar, el mas Pagés de Vallllobrega (mas Bajandas) va seguir declarant en els capbreus del monestir
de Sant Feliu de Guíxols deis anys 1663 i 1682, que gaudia d'un dia de la
setmana per a l'ús de l'esmentat molí d'en Bofill(14). Aquest procediment
era una práctica comuna en els capbreus, en els que hi feien constar que:
«en cas que funcioni li donaré cens, sino no».
En el cadastre de l'any 1716 ja no hi ha cap referencia al molí. En can vi
es citen les restes d'un rec situat al vessant de ponent del mas Bofill (mas
Xec), en uns camps anomenats «camp de Valí» i «coromina de l'Abat»,
situats entre el camí ral i la riera de Vallmalera (Aubi). En altra escriptura
(11) AHG NP, num 18, 1/7/1434.
(12) AHG NP, num 601 Capbreu del Castell de Vila-romá, primer borrador (CB1511), pág
26v i tercer borrador (CB1531), pág lOv.
(13) AHG NP, num 150; 18/8/1593.
(14) Arxiu de la Corona d'Aragó (ACÁ), Monacals d'Hisenda (MH) num 1672. Capbreu de
Palamós y su condado (CB1663), pág 12. AHG Notaris de Sant Feliu de Guíxols (NSFG), num
958, capbreu del Monestir de Sat Feliu de Guíxols (CB1682), pág 148.

106

ELS MOLINS FARINERS DE LA BATLLIA DE PALAMÓS

Fig 2. Localització del molí d'en Bofill.

de venda de part del mas Ros, datada l'any 1735, també es fa esment al «rec
del molí vell», situat a ponent del mas Ros(15).
El molí d'en Bofill estava situat ben be sota el mas del mateix nom.
Usuaris :
- Mas Bofill (mas Xec)
6 dies
- Mas Ginesta des Pontiró (mas Bajandas) 1 dia
MolídeCANYADELL

Tan sois el trobo esmentat en el capbreu del Castell de Vila-romá de
l'any 1315(16). En els següents, de principis del s.XVI, no figura en cap
registre, el que vol dir que ja estava completament enrunat i fora d'ús.
El 1315 l'utilitzava Pere Bisbe (un dia i dues nits de cada setmana) i el
dilluns el compartia amb Ramón Carbó: ítem tenemus per ipso domino
sextam diem cum duabus notibus illius molandini dicti de Canyadell

(15) AHG NP, núm 330, 1735.
(16) Arxiu Municipal de Palamós (AMP). Capbreu de les rendes de la Mitra de Girona
(CB1315), pág25.
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MOLÍ DE
CANYADELL
Mas BISBE
Mas Ramón CARBÓJ ^Q.

CASTELL DE

^

ROMÁ

Capella de Sta. *
Ma. de BELL-LLOCH O
Mas PERE ARNAU
Fig 3. Localització del molí de Canyadell.

scilicet diem lunem cum Ramón Carbonis... Es de suposar que la resta deis
dies devia moldre el gra del castell, ja que no he trobat cap mes declarant
que l'esmenti.
Segons el capbreu, hom el sitúa junt ais paratges «Canyadell» i «es
Grau», al vessant nord del castell de Vila-romá, junt a la riba de la riera que
baixa de Fitor. En aquest lloc avui encara hi ha les restes d'un molí molt
antic.
Usuaris :
- Mas Ramón Carbó
- Mas Bisbe
- Castell de Vila-romá (?)

1 dia
1 dia
la resta

Molí d'en GARLES

El popular molí d'en Caries, ara desaparegut pero encara en el record
de molta gent gran de Sant Joan, estava construít a prop de la confluencia
de Tactual carrer Avall del vei'nat de Sant Joan amb la carretera comarcal.
Al llarg de mes de sis cents anys de la seva existencia va rebre un variat
nombre de noms, com veurem tot seguit.
El trobo citat per primera vegada, amb el nom de molí de Santa Eugenia,
en el capbreu de les rendes de la Mitra de Girona de Tany 1315,
precisament en la declaració feta per Arnau sa Bruguera, primer batlle de
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Palamós i aleshores batlle del castell de Sant Esteve de Mar. Entre les peces
de térra que té peí castell de Vila-romá, hi ha un hort subtus molandinum
Sánete Eugenie que limitava amb una altra feixa seva anomenada «sa
Nau»(17).
En el mateix capbreu també figura amb el nom de molí des Grau, nom
que segurament li donaren per la proximitat amb el «pas des Grau», antic
camí que creuava el Pía de Ñau i unia el camí ral de Palamós a Sant Joan
i Palafrugell amb el camí ral de Sant Feliu de Guíxols a Palafrugell.
Actualment es el carrer Rentadors de Sant Joan. Aquesta denominació fou
emprada per dos declarants que confessaven teñir, cadascun d'ells peí
castell de Vila-romá, un dia i una nit de l'esmentat molí(l8).
El domini directe al qual pertanyia queda desvetllat en una escriptura
de l'any 1389(19), en la qual Antoni Crosa ven a Jaume Canyet el dret d'ús
d'un dia i dues nits a la setmana del molí de Sant Joan de la parroquia de
Vila-romá(20). Com era costum en tots els documents de compra-venda i
després de fixar el preu, es fa referencia al titular del domini directe
emprant la coneguda fórmula ..Salvo tamem semper puré a dominio
directo venerabilis Rosseti de Fineta, filii venerabilis Bernat de Fineta,
quondam, qui Bernat de Fineta, quondam, fuit heredes honoris qui fuit
venerabilis domine Geralde de Hostalricho, quondam, habitatoris ville de
Palamors. Així, dones, el domini pertanyia a Rosset de Pineda que l'havia
heretat del seu pare Bernat de Pineda, com a hereu de la senyora Gueraua
d'Hostalric. Aquesta senyora, juntament amb el seu marit el cavaller Pere
d'Hostalric, fou citada en multitud de declaracions de terres en el capbreu
del castell de Vila-romá de l'any 1315, com a beneficiaris del ter£ de la
majoria de les tasques, brassatges i altres censos agraris de les terres de
domini directe de 1'esmentat castell. Al llarg de la resta del s.XIV i tot el
XV l'anomenaven indistintament com a molí des Grau o de Sant Joan i,
en una data per ara desconeguda, pero abans de l'any 1441, el domini
directe del molí, com la resta deis dominis deis Pineda, va passar a ser
propietat del senyor de Palamós, Pere Galceran de Cruílles.
A l'any 1408 (21), Joan Pagés de Vila-romá arrenda el seu dia d'ús del
molí a Pere Vidal de Palamós i l'any 1449, Martí Guerau de Cruilles(22),

(17) AMP (CB1315), pág 121 i 121v.
(18) AMP (CB1315), pág 85v: Maria Ermengou, i pág 108: Ramón Ferrer Benet.
(19) AHG NP, núm 1, 30/7/1389.
(20) AHG NP, núm 491, 10/9/1400. En l'escriptura de venda d'una peca de térra a prop del
molí, l'anomenen «molí de Sant Joan».
(21) AHG NP, núm 6, 1408.
(22) AHG NP, sense classificar, 7/7/1449.
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successor de Pere Galceran, com a senyor del castell de Calonge i deis
dominis deis Pineda, va establir al mas Guerau des Grau(23) el dret d'ús del
molí durant sis dies i les corresponents nits de cada setmana, juntament
amb la casa, bassa i recs. Aixó representava, a la práctica, la propietat de
tot el molí. Uns anys mes tard, l'any 1476, Joan Guerau des Grau va vendré
el dret d'ús de dos dies i les corresponents nits a Joan Gorgoll, mercader
de Palamós i senyor deis dominis directes que havien estat del cavaller
Francesc de Torrent (1315) i el 1499, Angelina, muller de Martí Gifra alies
Guerau, propietaria del mas Guerau des Grau, va vendré a Francesc
Gorgoll els seus quatre dies restants, quedant per tant, quasi tota la
propietat útil del molí en mans de la familia Gorgoll(24). El dia restant havia
estat establert a Pere Feliu Riba, apotecari de Palamós(23). En aquesta
época, el domini directe era de Francesc Hospital, senyor de Palamós, que
tenia els dominis que foren de Martí Guerau de Cru'ílles, els quals va
adquirir per deutes d'aquest últim.
Ais voltants del 1496, el domini directe del molí va passar a Joan
Gorgoll per donació del primer comte de Palamós Galceran de Requesens(26) per ajx5? ¿es ¿e comencaments del s.XVI, se'l coneixerá peí nom
de molí d' en Gorgoll o des Grau. La familia Gorgoll mantindrá la possessió
del domini directe durant tot el s.XVI, arrendant-lo a diferents moliners,
entre ells a Joan Fornals (1577) i a Joan Ramón (1606)(27).
A partir de comencaments del s.XVII, el molí d'en Gorgoll viu una
existencia un tant esvalotada motivat peí continu canvi de propietat entre
la familia Gorgoll i Joan Godefra, propietari del mas Godefra o Boneta de
Sant Joan. L'embolic comengá l'any 1602 quan Antoni Gorgoll va vendré
«a carta de gracia» a Joan Godefra els sis dies i nits que posse'ía, juntament
amb l'edifici, maquinaria, rescloses, recs i la bassa(28), reservant-se, pero,
el domini directe. El cens acordat fou «una tassa d'aigua»(29).
A1' any 1605, Marianna, vídua de Joan Godefra; seguint el desig del seu
marit, expressat en el testament, en el sentit que fossin venudes totes les

(23) Actualment es la casa d'en Sábat, enfront de l'hospital comarcal de Palamós.
(24) AHG NP, núm 39, 8/8/1476 i 9/9/1476; núm 165, 6/3/1602. Es relacionen, amb dates
concretes, totes les escriptures de les transaccions.
(25) AHG NP, núm 39,22/10/1476. Era fill de Pere Feliu Riba, home de negocis i terratinent
molt important.
(26) AHG NP, núm 601. Capbreu de les rendes del doctor Pere Gallart, que havien estat de
la familia Gorgoll (CB1683), pág 5v.
(27) AHG NP, núm 121, 5/7/1577; núm 171, 13/3/1606.
(28) AHG NP, núm 166, 27/11/1602.
(29) El fet de donar de cens una tassa d'aigua era molt corrent a partir del s.XVII. Era tan
sois un símbol per a perpetuar el domini enfiteute.
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seves propietats i amb el capital formal crear un censal per una «causa pia»;
va vendré totes les seves terres i restituí el molí a la familia Gorgoll, la qual
el va arrendar a diferents moliners(30). Mes de cinquanta anys mes tard
(1658)(31), Caterina Gorgoll, vídua de Joan Ribot, descendent d'Antoni
Gorgoll i propietaria del mas Gorgoll, va renunciar definitivament al molí
a favor de la «causa pia d'en Godefra». Aquesta cessió es fa ferma quan a
l'any 1669, la mateixa Caterina Godefra renuncia a qualsevol dret sobre el
molí(32). Per aquest fet i durant un curt termini, el molí va ser conegut amb
el nom de molí de la causa pia d'en Godefra.
A fináis del mateix s.XVII, el molí torna a canviar de propietari.
L'administrador de la «causa pia d'en Godefra» va vendré'1 a perpetuítat,
entre els anys 1674 i 1677, a Pere Caries, sabater de Sant Joan, rebent a
partir d'aquesta data el nom peí que se'l recorda actualment: Molí d'en
Carles(33). Finalment, Joan Gorgoll, propietari del mas Gorgoll, va cedir els
últims drets que encara conservava, «totum luhendi quitandi et redimendi»
al mateix Pere Caries, l'any 1676(34). La familia Carles-Niell conserva el
molí fins prácticament la seva desaparició.
La senyoria o domini directe sobre el molí va ser retingut per la familia
Gorgoll fins que a l'any 1669(35). Pere Gallart promet no reclamar cap dret
sobre el molí, a favor de Caterina Gorgoll i Bertrán), Caterina Gorgoll va
vendre'l al doctor Pere Gallart, juntament amb tots el dominis i rendes que
foren de la familia Gorgoll.
El molí de Sant Joan o d'en Caries s'alimentava del rec madral que
venia del molí d'en Ribes. Aquest rec naixia darrere el mas Ribes (mas
Palomar), en una resclosa situada entre el mas Ribes i el mas Resclosa.
Després d'alimentar el molí del mas Ribes continuava en direcció sud i
travessava el camí de Sant Joan a Bell-lloc per un pont del qual encara avui
dia hi ha les restes. A1'altura de la font de Sant Joan es bifurcava, naixent
el rec de l'estallador, que subministrava aigua a la bassa del molí. A la font
de Sant Joan també naixia un altre rec, anomenat «rec de la Font» que
s'ajuntava amb el rec del molí d'en Caries, a prop del mateix molí. Després
del molí, el rec continuava cap al sud i, travessat el camí «del Pas», on hi
havia un pont, tornava a bifurcar-se, anant el rec de l'estallador en direcció
(30) AHG NP, núm 259, 30/3/1654.
(31) AHG NP, núm 265, 27/12/1658.
(32) AHG NP, núm 277, 1669.
(33) AHG NP, núm 601, solt, pág 54. Relació de les dades de les escriptures de transacció
sofertes al llarg del s.XVII; núm 281, 12/5/1677, venda del molí per part de la causa pia d'en
Godefra a Pere Caries.
(34) AHG NP, núm 281, 28/12/1676.
(35) AHG NP, núm 277, 19/3/1669.
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a «!'Arbreda» de Palamós on subministrava aigua a labassa de l'antic molí
d'en Bernat Pallares, mes tard anomenat molí de la «bassa», l'únic molí
hidráulic de la vila de Palamós. El rec madral, després del pont del «Pas»
anava en direcció a Palamós, paral.leí a Tactual avinguda Onze de
Setembre. A prop de la cruilla entre el carrer Santa Bárbara i 1'esmentada
avinguda s'ajuntava amb el rec que venia del molí de la «bassa», seguint
cap a la platj a. Aquest últim sector del rec del molí rebia antigament el nom
de «riu de les aigües» i aquí també s'hi havia ajuntat l'antiga riera Aubi o
riera «vella». Els últims metres fináis, compresos entre el carrer del Malpás
i el mar, estava canalitzat i cobert per una volta, lloc conegut peí nom de
«la claveguera».
A comengaments del s.XVIII, el comte de Palamós va concedir a Pere
Caries el corresponent permís per a desviar alguns recs del seu molí(36) i ja
en Tactual segle, Tany 1926, Tajuntament de Palamós va promoure la
canalització coberta del rec madral, des del «Pas» fins al comengament del
passeig del Mar(37).
La decadencia del molí d'en Caries va comencar a la segona meitat del
s.XVIII, essent el motiu principal la manca de pluges. L'any 1766(38), dos
ve'íns de Sant Joan, Joan Madir i Jaume Castellar, varen testificar en una
escriptura pública el següent:
El molífariner, propietat de Domingo Caries i Lleonci, está tan mancat
d'aigua, especialment durant I'estiu, que nopot moldre i, per tant, lagent
del ve'inat ha de portar el gra a moldre ais molins de País, Gualta,
Torroella de Montgrí, Bellcaire i Verges, que son molt distants de la vila
de Palamós i aixó causa granperjudici. Creuen que seria convenient, per
augmentar la quantitat d'aigua que va al molí, que s'eixamplés el torrent
d'en Joani (de Corbatges o de Vall-llobrega), al qual van a parar les aigües
de la font del mas Colls Desguilar. Recorden que a Tany 1764, essent un
deis declarants, Joan Madir, regidor degá de Sant Joan, ho va ordenar a tots
els propietaris de terres al costal de dit torrent o riera, pero no es va complir.
L' any 1792, Domingo Niell i Caries, aleshores propietari del molí d' en
Caries, veient que el problema de la manca d'aigua era insoluble, va
demanar al comte de Palamós(39) el corresponent permís per a construir un
molí de vent al puig Pedro de Sant Joan i així poder subministrar fariña al
ve'inat. El molí de vent finalment s'hi va construir, el que va suposar
Tabandó de Tantic molí d'en Caries.
(36) AHG NP, núm 317, 12/3/1715.
(37) AMP NP, núm 691, 1/4/1926.
(38) AHG NP, núm 371, 9/3/1766.
(39) AHG NP, núm 408, 15/7/1792.
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Mas RESCLOSA
O
Mas PALOMAR
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j M a s GARRIGA de Sa Corriga

OLÍ D EN GARLES

Fig 4. Molins del rec d'en Caries.
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Usuaris :
- Mas Guerau des Grau (1408)
- Joan Gorgoll (1449)
- Pere Feliu Riba (1476)
- Mas Godefra de Sant Joan (1602)
- Pere Caries (1673)

6 dies
6 dies
1 dia
6 dies
7 dies

MolídeCASTELL

Es tracta del molí que hi havia al paratge «Castell». Cree que hi ha prou
indicis per creure que va existir mes d'un molí amb el mateix nom. Encara
que estaven en el mateix paratge de «Castell», hi eren en tot cas, a certa
distancia un de l'altre.
Les primeres dades que he trobat d'un d'ells es remunten a l'any
1293(40), quan Agnés de Palomar va vendré a Arnau de Colls de s'Alguer
la tercera part del «molí de Castello». Dos anys mes tard (1295), la mateixa
Agnés, juntament amb la seva mare Maria de Palomar, va vendré una altra
tercera part del mateix molí a Pere Esteve, salva la directa senyoria del
senyor del Castell de Vila-romá. La tercera part restant segurament va
continuar essent propietat del mas Palomar (mas Ribes).
Quan es va redactar el capbreu del castell de Vila-romá de l'any
1315(41), la propietat del molí s'havia dividit en sis parts, o sia, un dia i una
nit i la sexta part d'un dia i una nit per a cada part.
L'any 1373 el bisbe de Girona, senyor del castell de Vila-romá,
establia(42) a Ramón d'Arenys i a Pere Quintanes, per indivís, un casal o sol
de térra en el qual hi havia construít el molí de Castell. Bernat Quintanes,
l'any 1441, quan va vendré el seu mas a Pere Esquert de Vall-llobrega,
també hi va incloure la meitat del molí de Castell. En els capbreus del
castell de Vila-romá corresponents ais anys 1511 i 1531(43), enladeclaració
que fa el mas Bofill hi figura un molí enrunat, pero encara amb els aparells
per moldre, situat al Pía de Castell. Cree que aquest molí enrunat que
declara el mas Bofill i el que tenia Agnés de Palomar podría ser el mateix
i hom creu que estava construít al sud de la Torre Mirona, al mig del Pía
de Castell.
També tinc noticies d'un altre molí de Castell que pertanyia al benefici
de nostra Senyora de Bell-lloc. Segons consta en alguns documents(44),

(40) ADG. Calaix 14. Primera vintena de Vila-romá.
(41) AMP (CB1315), pág 123v, 157, 229v, 232v i 234v.
(42) ADG. Calaix 14. Primera vintena de Vila-romá, núm 15 (1373).
(43)AHGNP, núm 601 (CB1511), pág 28v i (CB1531), pág 12.
(44) AHG NP, núm 492, 1401; núm 500, 28/7/1412.
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Mo» ESTtVE <M Bo«ch

MOLÍ DEL
PLA DE CASTEL

Fig 5. Localització del molí del Pía de Castell.

estava construit a prop de la riera de Canyelles. A l'any 1401, Jaume
Masoni del Castell de Sant Esteve de Mar renuncia ais dos dies i dues nits
que hi tenia i l'any 1412 Berenguer Mauri diu posseir, per l'esmentat
benefici, dos dies amb les seves nits al «Molí de castell de Valí». Potser
era el mateix molí d'en Gafarot, del qual en parlaré mes endavant.
En canvi, no hi ha dubte en assegurar que el molí de Castell del qual
encara hi ha les restes, al capdavall de la riera de Castell (Aubi), ja existia
l'any 1460(45), segons una escriptura de compra-venda en la qual Pere
Teixidor de Palamos ven a Joan Juny de Morrafret un camp al paratge
Castell «sive» Morrafret. Aquest camp afrontava per llevant amb un
torrent o rec i peí sud i ponent amb el molí de Castell.
Aquest molí també anomenat, molí de Morrafret(46), fou declarat en els
capbreus del castell de Vila-romá deis anys 1511 i 1531(47). Joan Juny de
Morrafret, propietari del mas Juny de S'Alguer, hi tenia el dret d'un dia i
una nit, essent els restants 6 dies i nits per al mas Canyet, el qual tenia la
propietat de la casa, bassa, recs i tots els aparells.
(45) AHG NP, núm 529, 26/1/1460.
(46) Morrafret era el nom que rebia el vessant nord del puig del mas Juny de s'Alguer.
(47) AHG NP, núm 601 (CB1511), pág 36 i 48v i (CB1531), pág 16 i 41.
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Mas MAURi

Fig 6. Localització del molí de Morrafret.

Usuaris :
Molí del Pía de Castell:
- Mas Colls (Agustí) de s'Alguer (1295)
- Mas Esteve del Bosch (1295)
- Mas Palomar (1295)
- Mas Dalmau (Juny) de s'Alguer (1315)
- Mas Colls (Agustí) de s'Alguer (1315)
- Mas Esteve del Bosch (1315)
- Mas Costa (1315)
- Mas Martí deis ametllers (1315)
- Mas Bofill (mas Xec) (1511)

1/3
1/3
1/3
1/6
2/6
1/6
1/6
1/6
tot

Molí de Morrafret:
- Mas Canyet del Bosch (1511)
- Mas Juny de s'Alguer (1511)

6 dies
1 dia
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MolídeFEMADES

El nom d'aquest molí fa referencia al mas Femades o Xifra (Gifre) de
Valí, antic mas que s'algava junt a la riera de Bell-lloc o Vila-romá, a prop
de «can Pere Tiá». El molí estava situatjunt al mas Bruguera (o Longanya),
construít mes amunt del mas Femades.
El primer esment data de l'any 1322, quan Berenguer de Vinyals dona
al cavaller Galceran de Ribera i a la seva mare Guillema, tota la seva part
al molí del seu pare Pere de Vinyals, comprat al cavaller Arnau de Ribera,
avi de Galceran de Ribera. El molí s'havia de reedificar a la valí de Vilaromá, junt a l'hort d'en Femades o a altra lloc de l'esmentada vall(48). A
principis del s.XV ja era documentat.
En una escriptura de l'any 1563(49) Pere Antoniet, propietari del mas
Xifra de Valí, abans anomenat Femades, reconeixia donar al monestir de
Sant Feliu de Guíxols tres mitges quarteres d'ordi de cens per a l'ús del
molí de Femades i el 1620(50), Joan Perearnau, propietari del mas Perearnau
entre d' altres masos, renuncia a un dia i una nit a la setmana de 1' ús del molí
de Femades, que tenia peí comte de Palamós, perqué estava enrunat.
Aquest molí es un exemple ciar d'un fet que fou molí corrent a les
parróquies de Vila-romá i Vall-llobrega. Em refereixo al domini compartit
entre alguns senyors feudals. El molí de Femades era domini directe del
monestir de Sant Feliu de Guíxols, la casa Sarriera (Asbert de Trilla) i del
comte de Palamós (castell de Sant Esteve de Mar). Les prestacions de cens,
en aquests casos, també eren dividits entre els corresponents senyors. Així,
per exemple, Anna Maria Perearnau que, a mes a mes de ser la propietaria
del mas Colom alias Perearnau, també ho era del mas Salvetat (Rosselló)(51), tenia per aquest mas l'ús d'un dia i la corresponent nit del molí de
«valí» de Femades. Com a contra-prestació donava a l'abat del monestir
de Sant Feliu de Guíxols la séptima part de tres sous, a la casa (pariera la
séptima part d' una quartera de «frument» i al comte de Palamós la séptima
part d'una mitgera d'ordi.
El trobo citat per darrera vegada en el capbreu del monestir de Sant
Feliu de Guíxols de l'any 1682. L'anomenaven indistintament: molí de
Femades, molí del mas Xifra de Valí o molí de valí de Femades(52). També

(48) AHG Notaris de Calonge, núm 194 (III kal. desembre 1322). AHG NP, núm. se., 20/
3/1419. AHG NSFG, núm 958 (CB1682), pág 10. Diu que l'abat del monestir de Sant Feliu de
Guíxols va establir-lo al mas Femades en data 6/5/1318.
(49) AHG NP, núm 100, 14/5/1563; núm 105, 3/4/1566.
(50) AHG NP, núm 189, 26/8/1620.
(51) AHG NSFG, núm 958 (CB1682), pág 6.
(52) AHG NSFG, núm 958 (CB1682), pág 6, 10, 12 i 14.
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Fig 7. Localització del molí de Femades.

hi ha esments al molí d'en Longanya o d'en Bruguera o de valí. Aixó em
fa pensar que es tracta del mateix molí que rebia un o altre nom degut a la
seva proximitat ais masos Femades i Bruguera.
Cree que les se ves restes están situades mes amunt de «can Pere Tiá»,
a l'altra costat de la riera de Bell-lloc. Una part de les parets del molí fou
arrabassada no fa gaire i ara están enmig d'una bardissa, tocant la riera.
Usuaris :
- Mas Salvetat (Rosselló)
(mas Perearnau)
- Mas Femades
(mas Antoniet)
- Mas Bruguera
(mas Antoniet)
- Mas Salva
(mas Antoniet)

1 dia
3 dies
2 dies
1 dia
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Molí del mas MARIMÓ de PALOMAR

Fou declarat en el capbreu del castell de Vila-romá de l'any 1315(53) peí
seu propietari Marimó de Palomar, .. et recognosco tenere per ipso
domino, mansum meumpredictis, cum clauso etorto et trillia et molandino
et quintanalis qui sunt circa dictus mansum... El no trobar cap altre
declarant que reconegués teñir cap dia d' aquest molí, em fa pensar que era
d'ús exclusiu del mas Marimon de Palomar, un deis masos mes importants
de Vila-romá en aquella época.
La gran davallada soferta pels masos vei'ns del castell de Vila-romá al
llarg deis s.XIV i XV, motivada per la pesta i les guerres, va afectar
directament al mas Marimó de Palomar i al propi molí que ja apareix
enrunat en el capbreu de l'esmentat castell de l'any 1511(54). En aquest
capbreu figura com a propietat del mas Pere Arnau, ítem tinc un altre mas
nominat Marimon de Palomar.... ab lo dos, ort, trilla y molí derruit y
quintar... En el següent capbreu de l'any 1531(55) ja no se'l cita. Per tant,
ja havia desaparegut.
Estava construit junt a la riera de Vila-romá o de Bell-lloc, a prop del
mas Marimó. Per tant, cal situar-lo entre «can Pere Tiá» i la capella de Belllloc. Hom creu que les seves restes podrien estar enfront del mas Antoniet,
a l'altre costat de la riera de Bell-lloc, on encara hi ha la resclosa, el rec
madral, la bassa i part de la casa del molí. De totes maneres i degut a la
proximitat amb el molí de Femades, no está ciar quines son les restes d'un
i altre.
Molí del mas RESCLOSA

L'any 1739, el procurador del comte de Pal amos va donar permís i
llicéncia a Antoni Agustí, masover del mas Resclosa (mas Esteve alies
Blau), i a la seva filia, muller de Pere Esteve, per a la construcció d'un molí
fariner (hidráulic) al capdavall del seu quinta, fent-hi bassa, recs, resclosa
i la corresponent casa(56).
No he trobat cap altre esment en el llibres de protocols deis notaris de
Palamós. Per tant, no puc afirmar si es va arribar a portar a terme aquest
projecte. De totes maneres, en aquest lloc i junt a la riera Aubi encara hi
ha restes molt fraccionades d'una resclosa, que em fan dubtar de si
formaren part de la resclosa del molí d'en Ribes o be d'aquest del mas
Resclosa.
(53) AMP (CB1315), pág 61v.
(54) AHG NP, núm 601 (CB1511), pág 41 v.
(55) AMPNP, núm 601 (CB 1531), pág 18v.
(56) AHG NP, núm 353, 1739.
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Molíd'enRIBES

Antigament el coneixien peí nom de «molí de Palomar», fent referencia
al primitiu nom del mas Ribes.
En el capbreu del castell de Vila-romá de 1' any 1315 no hi he trobat cap
esment, possiblement perqué en la declaració que fa Agnés de Palomar hi
manquen unes fulles. En canvi, en els següents capbreus, deis anys 1511
i 1531, hi figura com a propietat del mas Ribes i per tant pertanyent ais
dominis de l'esmentat castell de Vila-romá.
Al s.XV, Agustina, vídua de Ramón de Palomar, havia incrementat els
deutes que feia anys tenia acumuláis la seva familia, propietaria del mas
Palomar, el que va provocar la intervenció de la curia de Palamós, ordenant
la venda per subhasta del mas i de tota la resta de propietats(57). Així, l'any
1456, el molí fou comprat, juntament amb el mas Palomar, per Antoni
Riba i el seu fill Pere Feliu Riba, apotecari de Palamós(58).
L'any 1478, tota la propietat va passar a Joan Ribes, fill de Pere Feliu
Riba, del qual agafá definitivament el nom de «molí d'en Ribes»(59).
A meitat del s.XVIII encara estava actiu. Comprenia, a part de la bassa
i deis recs madral i de l'»estallador», la casa del molí i la del moliner amb
una quadra. Els detalls de tot el que contenia están en un inventan de l'any
1758(6Ü), fet amb motiu de la mort del moliner, Francesc Sullastres.
Els masovers del mas Ribes normalment també s'encarrégaven del
molí, amb uns tractes especiáis. Encara es conserven algunes escriptures
d'aquests pactes que son mort interessants pels detalls que donen(61).
El molí de Palomar o d'en Ribes estava situat baix el mas Ribes, a prop
del camí de Sant Joan a Bell-lloc i Vall-llobrega. Rebia l'aigua de la riera
Aubi (riera de Vallmalera) per mitjá d'una resclosa que estava situada
darrere del turó del mas Ribes, entre aquest i el mas Resclosa (d'en Blau).
El rec madral donava la volta al turó i alimentava la bassa del molí, seguint
després cap al sud, en direcció a Sant Joan, subministrant aigua al molí d'en
Caries.
Les restes del molí i del rec madral encara es podien veure l'any 1989,
abans de construir-se el pol industrial. Ara ja quasi no hi ha res que ens el
recordi.

(57) AHG NP, núm 493, 1401; núm 16, 30/12/1430; núm 33, 17/9/1440.
(58) AHG NP, núm 16, 30/12/1430.
(59) AMP (CB1511), pág 9 i (CB1531), pág 37.
(60) AHG NP, núm 363, 30/3/1758.
(61) AHG NP, núm 589, 16/12/1726; núm 408, 25/2/1792; núm 408, 25/2/1792.
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ELS MOLINS HIDRÁULICS DE VALL-LLOBREGA
Molí d'en CONGA

Possiblement aquest molí eslava dins el terme de Mont-ras, al vessant
de llevant de la «costa d'en Glosa». Només tinc la referencia d'una
escriptura de l'any 1425(62). En el document, l'abat del monestir de Sant
Pere de Galligans, propietari del domini directe, concedeix una redúcelo
de cens ais usuaris, Pere Conca i Guillem Gaffa alies Pere Ferrer ca Costa
de Vall-llobrega, perqué el molí ja estava enrunat. També els promet que
el tornará a reedificar.
Molí de ses PORTES

El primitiu molí de ses Portes estava construi't junt a la riera de Vallllobrega, a Tactual Raval de Dalt de Vall-llobrega (que fins a fináis del
s.XVII rebia el nom de «ses Portes»). Ateses les afrontacions citades en
una escriptura del 1430(63), cree que estava situat entre el mas Blanch de ses
Portes i la riera, que el tancava peí vessant sud i de ponent.
El castell de Vila-romá tenia el domini directe, segons es fa palés en el
capbreu d'aquest senyoriu de l'any 1315, on quatre deis declarants
reconeixen fer-ne ús. En aquella época ja devia estar un xic «atrotinat»,
segons el que confessen Bernat Palet i Pere Blanch de ses Portes, dos deis
usuaris, ..ibi unam quarteriam bladi. Si vero dicto molandino deperiret
non teneor daré dictam quarteriam bladi....
Al llarg del s.XV es feren algunes compra-vendes, arrendaments i
establiments deis drets d'ús del molí. Cal citar que Pere Ferrer de Fábrica
«Fabrech» tenia per a Bernat Esquert un dia i una nit (1400)(64); el
procurador de 1'Abat de Sant Feliu de Guíxols, va vendré a Bernat Gafarot
i a Pere Juyana, per indivís, un dia i una nit del molí (1401)(65); i Pere
Esquert, fill i hereu de Bernat Sardina, alies Esquert (1430), ven a Guillem
Brugarol, un dia i una nit (dimarts)(66). A1'escriptura es citen les següents
afrontacions: peí vessant de llevant la casa del molí i propietats de Pere
Juyana. Peí sud i ponent, la riera de Vall-llobrega. Peí nord, la bassa del
molí i propietats d'Antoni Blanch.
En la declaració que fa Antoni Corts, propietari del mas Blanch de ses
Portes, en el capbreu del castell de Vila-romá de l'any 1511(67), reconeix
(62) AHG NP, núm 507, 4/5/1425.
(63) AHG NP, núm 16, 1/2/1430; núm 510, 1430.
(64) AHG NP, núm 3, 25/4/1400.
(65) AHG NP, núm 492, 1401.
(66) AHG NP, núm 16, 1/2/1430; núm 510, 1430.
(67) AHG NP, núm 601, pág 59.
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Mas BLANCH
de Ses Porteí

is GINESTA des Pontiró
'Mas BAJANDAS)
Fig 8. Localització del molí de ses Portes i d'en Sábat.

que té un dia i una nit cada setmana al molí de ses Portes, pero diu, referintse a la prestació de cens, que .. com dit molí será condret, e si lo molí será
derruit, com are es, dono a vos deis espiéis tascha. No hi ha cap mes
declarant que reconegui teñir altres dies d'ús del molí, el que em fa pensar
que ja no funcionava.
En el següent capbreu del mateix castell, el de l'any 1531, continua
havent-hi tan sois un declarant que en fa ús, Josep Sábat, com a propietari
de l'antic mas Blanch de ses Portes(68). Segurament va quedar completament enrunat a meitats del s.XVI, ja que no l'he trobat esmentat en altres
capbreus, ni tampoc en el primer cadastre de l'any 1716.
A la segona meitat del s.XVIII he trobat dues escriptures de compravenda que 1'esmenten altra vegada. En una d'elles (1756)(69), Josep i Pere
Mont, pare i ful, venen a Antoni Sábat un tros de térra en el qual antigament
hi havia construít el molí de ses Portes. Afrontava per llevant amb el camí
públic, peí sud amb la resta de la pe^a que el mateix dia ven a Bernardí
Sábat. Per ponent hi ha la riera de Vall-llobrega i peí nord, propietats deis
hereus de María Rovira i Mont, filia i germana respectivament deis
venedors, que fou muller de Joan Rovira.
(68) AHG NP, núm 601 (CB1531), pág 35v.
(69) AHG NP, núm 362, 3/5/1756.
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En l'altra (1771)(70), Bernardí Sábat, masover del Castell de Vila-romá,
que havia comprat una part de la pega esmentada anteriorment, va vendré
«a carta de gracia» a Josep Fallí de Calonge, entre altres coses, un tros de
térra o hort que forma part d' aquell on antigament hi havia constru'it el molí
de ses Portes. Dos anys mes tard el torna a vendré, també «a carta de
gracia»*71} a Joan Darder.
Les anteriors dades el situaven en el lloc on uns anys mes tard s'hi
construí el molí d'en Sábat.
Usuarisal'any 1315(72):
- Mas Juyana (mas Jofre)
- Mas Palet (mas Sábat)
- Mas Ginesta des Pontiró (mas Bajandas)
- Mas Blanch de ses Portes

1 dia
3 dies
1 dia
2 dies

Molí d'en SÁBAT (molí nou de ses Portes)

El procurador del comte de Palamós, l'any 1772(73), va donar llicéncia
a Josep Sábat, propietari del mas Sábat de Vall-llobrega, per a la construcció d'un molí fariner al lloc anomenat ses Portes, a prop, per la part de
migdia, del seu mas Sábat. Hi podrá fer casa, bassa, resclosa i recs. També
tindrá l'establiment de totes les aigües de la riera de Vall-llobrega, des del
seu origen fins el seu molí.
Tres anys mes tard ja era constru'it. Tot seguit el va arrendar per cinc
anys al seu fill Josep, juntament amb 6 vessanes de térra que tenia al lloc
«las Argiles»(74).
Segons les dades d' algunes escriptures, el nou molí de ses Portes o d' en
Sábat estava constru'it molt a prop de l'antic, encaixonat entre el camí que
va del Raval de Dalt a Fitor i la riera de Vall-llobrega, tocant el mateix
Raval(75). Fou declarat en el cadastre de l'any 1822(76), el que vol dir que
encara devia treballar.
Fins fa molt poc temps encara es podien veure les seves restes i la
resclosa al vessant sud del mas Sábat. El nou tragat del camí que va del
Raval de Dalt a Fitor, que passa peí davant del mas Sábat, va fer-les
desaparéixer.
(70) AHG NP, núm 378, 27/10/1771.
(71) AHG NP, núm 380, 31/10/1773.
(72) AMP. Capbreu de la Mitra de Girona (CB1315), pág 177v, 180v, 217, i 238v.
(73) AHG NP, núm 379, 31/5/1772.
(74) AHG NP, núm 382, 30/7/1775.
(75) AHG NP, núm 407, 17/11/1791.
(76) AMP. Cadastre de Sant Joan i Vall-llobrega de l'any 1822 (CD1822), pág 94v. Josep
Sábat n'és el propietari.
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Molí de sa SEBA (ceba) o d'en FOLQUET

No tinc noticies d'ell fins a la segona meitat del s.XVII, pero no per no
existir abans d'aquesta época, sino per no disposar de capbreus del
monestir de Sant Feliu de Guíxols, domini al que estava sotmés. Segons
les declaracions que figuren en el capbreu de l'any 1682, l'ús del molí
estava repartit entre cinc deis declarants(77).
Era junt a la riera de Vall-llobrega, sota el clos del mas Folquet o Riba
(mas Falquet), del qual agafá també el nom de molí d'en Folquet.
Usuaris a l'any 1682 :
- Mas Sábat (peí mas Ayalrich)
- Mas Sábat
- Mas Pagés (peí mas Pasqual) (mas Bajandas)
- Mas Jofre (Llátzer Mont)
- Mas Pons (mas Gafarot)

1 dia
1 dia
1 dia
1 dia
1 dia

Mas AYALRICH

Mas SÁBAT \O'.

Mas JUYANA
(Mas JOFRE)

Mas PASQUAL

Mas FOLQUET

Fig 9. Localització del molí de sa «Seba» o del mas Folquet (Falquet).
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EL MOLÍ HIDRÁULIC DE PALAMÓS
Molí del PORTAL (Molí d'en Bernat Pallares o de la Bassa)

El terme de la vila de Palamós, com es ben conegut, era molt petit. Els
dominis del castell de Vila-romá arribaven antigament fins el «riu de les
aigües», curs d'aigua que arreplegava els cabals deis recs del Pía de Ñau,
incloent-hi el rec del Molí i l'antiga riera Aubi. El seu tragat, a la part final,
es superposava amb Tactual avinguda Onze de Setembre. La platja de
Palamós també pertanyia al mateix castell.
En aquest territori tan minso no hi havia cap torrent ni altra curs d' aigua
que pogués fer girar un molí hidráulic. Per aixó, els primitius habitants de
Palamós varen construir molins de vent per poder moldre el gra. Pero hi
havia un petit tros del seu territori que varen saber aprontar per a construir
l'únic molí hidráulic de Palamós. Aquest lloc estava ben be al vessant sud
d'on actualment hi ha «l'Arbreda».
A l'any 1321(78) el rei Jaume II dona llicéncia a Bernat Pallares, senyor
de Palamós, per a construir un molí hidráulic. Sis anys mes tard, Bernat
Pallares ja havia construi't el rec madral per alimentar la bassa del molí.
L'expropiació deis terrenys per on passava el rec va portar seriosos
maldecaps al senyor de Palamós, pero per fi va poder realitzar el tragat del
nou rec, el qual agafava les aigües del rec madral del molí de Sant Joan
(d'en Caries) per mitjá d'un «estañador» que, mes o menys, estava situat
a Tactual cruílla de Tavinguda Lluís Companys amb el carrer doctor
Flemming. El rec anava en direcció sud paral.lel a T esmentada avinguda,
travessava Tantic camp de fútbol i «Tarbreda». Les aigües, després de fer
girar el molí, travessaven Tactual carrer Cervantes i s'ajuntaven altra
vegada amb el rec del Molí de Sant Joan (riu de les aigües).
El rec madral d'aquest molí va ser objecte, al llarg deis anys, de moltes
baralles entre el propietari del molí i els propietaris deis horts fronterers,
quasi sempre perqué aquests últims volien treure aigua per regar els seus
horts(79).
La propietat directe del molí va passar mes tard a Pere Pallares, el qual
Tarrendá al seu procurador Jaume de Bruguera(80), i després a Berenguer
de Cruilles (1396), nou senyor del Castell de Sant Esteve de Mar i de
Palamós. Amb ell s'inicia el domini deis Cruilles a la vila de Palamós, que

(77) AHG NSFG, núm 958 (CB1682), pág 22, 150, 180, 182 i 188.
(78) Lluís CAMÓS i CABRUJA. Los Pallares en la historia de Palamós.
(79) AHG NP, núm (sense classificar), 26/4/1371. Exemple d'un litigi amb l'intervenció del
batlle de Palamós, Jaume Martí.
(80) AHG NP, núm (sense classificar), 1360.
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també 1'arrendaren a diferents persones. Entre elles trobo a l'any 1418 a
Francesc Ferrer de Vila-romá(81).
A partir de comengaments del s.XV ja se'l coneixia pels noms de «molí
del Portal», «molí de la Bassa» o «molí del Portal de la Bassa», degut a la
proximitat amb el portal de «térra» o de la «bassa», porta nord de la vila
de Palamós (on actualment hi ha la plac.a deis Arbres)(82).
Al voltant del molí hi havia una gran quantitat d'horts deis ve'ins de
Palamós i molt a prop d'ell hi passaven els camins de Palamós a Calonge
(peí carrer de la Industria), una resta deis quals es Tactual carrer Josep
Casanovas, i l'altra es el carrer Cervantes. També cal esmentar que molt
a prop hi havia el pou de Palamós, lloc on els habitants de la vila es prove'ien
d'aigua.
El molí del Portal va ser establert a la familia Roger, en una data de la
qual no tinc informació, pero que devia ser a fináis del s.XV, ja que en el
capbreu del castell de Vila-romá de l'any 1511 hi ha una cita al «rec de les
aigües del molí de mossén Roger»(83). Per aixó, en aquella época també se'l
coneixia peí nom de «molí d'en Roger».
L'any 1555(84), Francesc Roger, apotecari de Palamós, va vendré'1 a
Nicolau Comte. La venda inclo'ia el casal del molí fariner, el rec, la bassa,
el roder, el rodet i la resta d'aparells, a mes a mes d'altres casáis situats
entre el molí i el pou de la vila. Aquesta venda va provocar el canvi de nom
del molí que a partir d'aquesta data fou anomenat «molí d'en Comte».
Nicolau Comte va mantenir la possessió del molí fins ais voltants de
l'any 1576(85) quan el comú (ajuntament) de Palamós va aconseguir la
propietat després de pledejar contra els seus successors. Amb aquest canvi
de titularitat el molí agafá el nom definitiu de «molí de Palamós» o de la
Bassa(86).
Els llibres de clavan del comú de Palamós recullen, a partir de l'any
1576, tot un seguit de pagaments relacionáis amb el molí. Construcció de
noves portes (1578-1639)(87), escurament de la «claveguera del molí»
(1603)(88), compra d'una mola nova (1603)(89), pagament de foriscapis al
(81) AHG NP, núm (sense classificar), 1418.
(82)AHGNP, n ú m l O , 1417.
(83) AHG NP, núm 601 (CB1511), pág lOv.
(84) AHG NP, núm 83, 1/9/1555.
(85) AHG NP, núm 101, 23/10/1564 i AMP, B-2, 15/6/1576.
(86) AHG NP, núm 136, 1/5/1589. Escriptura de compra-venda d'un casal a prop del molí.
En una de les afrontacions diu .. per llevant amb la bassa del molí de Palamós, que fou d'en
Comte i abans d'en Roger.
(87) AMP, B-2, 31/10/1578 i B-4, 16/5/1639.
(88) AMP, B-4, 1603.
(89) AMP, B-4, 16/10/1603.
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comte de Palamós (drets de transmissió de la propietat) (1604)(90), arranjaments de la resclosa de la bassa (1605)(91)i alguns treballs d'arranjament
de la teulada (1609-1610)(92).
L' any 1602, el molí feia temps que no treballava i per trobar una solució
es va reunir la Universitat deis habitants de Palamós (consell general), sota
la presidencia del batlle de la vila Sebastiá Pla(93). Es parla del fet que, degut
al mal estat en que es trobava la bassa, l'aigua del rec madral quedava
embassada en la «arena» i algunes vegades interrompia el pas del camí ral,
de tal manera que era freqüent que els forasters no sabien per on passar per
entrar a la vila, tan de dia com de nit, i amb el perill que alguna persona es
pogués ofegar. El consell va donar plens poders ais jurats de la vila
(regidors) per a eixamplar la bassa del molí, comprant el camp d' en Llausas
i fent els recs i clavegueres necessáries perqué el molí tornes a treballar.
El consell «estret» de la vila(94) informa els veins que s'estava pledejant
a l'Audiéncia de Barcelona, sobre l'amortització i foriscapis del molí
fariner de la vila, per aconseguir el seu enfranquiment (lliure del domini
del comte).
D'aquesta manera, el molí va tornar a moldre, en régim d'arrendament
a diferents moliners. Cal destacar els capítols per a la reparació i arrendament del molí, l'any 1631(95), entre els jurats de Palamós i el moliner de
Canet d'Adri, Pere Bover, que també tenia arrendat el molí d'en Caries. El
tráete es va fer per un període de 12 anys, al llarg deis quals moldria gra
per ais habitants de Palamós.
ALTRES MOLINS HIDRÁULICS
Molíd'enGAFAROT

Les primeres noticies que he trobat del molí d'en Gafarot daten de
principis del s.XV(96). Es tracta de dues escriptures de venda de dies d'ús
del molí. En la primera d'elles, de l'any 1402, Matías Celrá va vendré a
Martí Miro dos dies amb les corresponents nits d'utilització del molí. En
l'altra, de l'any 1405, Martí Miro de la «Joeria» ven a Llorenc Godefra de
Mont-ras, un dia i una nit del molí d'en Gafarot.
Segons les dades aportades pels esmentats documents, era constru'it
(90) AMP, B-4, 9/8/1604.
(91) AMP, B-4, 8/5/1605 i 25/9/1605.
(92) AMP, B-4, 22/6/1609.
(93) AHG NP, núm 166, 15/7/1602.
(94) AHG NP, núm 168, 5/1/1604.
(95) AHG NP, núm 221, 14/1/1631.
(96) AHG NP, núm 3, 10/4/1402 i núm 496, 1405.
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MOLÍ NOU
Mas ESTEVE
:

MQS.CAMPORIOL

Mas MARUNY
(Mas CELRA)
Mas MAR

MOLÍ D'EN
GAFAROT
Torre MIRONA

Fig 10. Localització del molí d'en Gafarot.

junt a la riera de Canyelles, a prop del puig d'en Gafarot, situat entre els
termes de la parroquia de Mont-ras i de la batllia de Palamós, envoltat per
les terres del mas Pruneda (Fels).
L' aigua sobrant d' aquest molí va subministrar aigua al molí d' en Bofill
a partir de l'any 1431, quan Joan Miró de la «joaria», propietari de la Torre
Mirona va permetre a Antoni Bofill, propietari del mas Bofill, la construcció d'un rec que naixia al vessant nord del puig Estany (situat darrera la
Torre Mirona).
El domini directe era del monestir de Sant Pere de Galligans(97) que
posse'ia moltes terres en aquest sector de Mont-ras. A l'any 1663, Pere
Maruny, propietari del mas Maruny de Vall-llobrega (antic mas Celrá),
encara reconeixia ser el propietari de dos dies amb les seves nits, el que vol
dir que segurament continuava molent.
Usuaris :
- Mas Celrá (mas Maruny) (1402)
(venut a la Torre Mirona)
- Torre Mirona (1405)
(venut al mas Lloren5 de Mont-ras)
- Mas Maruny (1663)
(97) ACÁ MH, núm 1672 (CB1663), pág 26v.
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Estava constru'ít al «Pía de Boterich» (plana compartida actualment peí
termes municipals de Mont-ras, Palamós i Vall-llobrega, on hi ha la
Depuradora d'aigües residuals), junt al «puig de Fels» (puig que hi ha
tocant a la riera de Canyelles, darrera la Torre Mirona). Segons escriptures
del s.XV, pero, era dins la batllia de Palamós.
Les primeres noticies que he trobat daten de principis del s.XV, com
l'anterior molí d'en Gafarot. Aixó, junt amb la seva localització m'ha fet
dubtar que hi bagues alguna relació entre ambdós molins.
A la primera meitat del s.XV era compartit, entre d'altres, per Bernat
Vidal(98), propietari del mas Vidal, al qual li havia venut un dia Antoni
Estany, propietari del mas Estany (antic mas que estava constru'it a pocs
metres de la Torre Mirona, peí seu vessant nord); per Bernat Martí deis
Ametllers(99) (mas Valentí de Vall-llobrega), el qual dona els dos dies que
tenia al seu fill Guillem, juntament amb el mas Ros; per Pere Camporiol(100), que disposava d'un dia d'ús, el qual va vendré a Pere Forner de
Mont-ras; i Jaume Martí que declara un dia i una nit, 1' any 1461(' °'}. També
hi tenia un dia el mas Este ve del Bosch (1580) (mas Carreras de Vallllobrega)(102).
El domini directe era del monestir de Sant Feliu de Guíxols(103).
Usuaris :
- Mas Vidal (1408)
1 dia
(venut peí mas Estany)
- Mas Martí deis ametllers (mas Valentí) (1431) . . 2 dies
(els dona al mas Ros)
- Mas Camporiol (1432)
1 dia
(venut al mas Forner de Mont-ras)
- Mas Martí (mas Valentí) (1461)
1 dia
- Mas Esteve del Bosch (1580)
1 dia
- Mas Vidal (1682)
1 dia
- Mas Murtera (1682)
1 dia

(98) AHG NP, núm 6, 1408.
(99) AHG NP, núm 511, 27/1/1431.
(100) AHG NP, núm 17, 1432.
(101) AHG NP, núm 31, 1461.
(102) AHG NP, núm 124, 27/5/1580.
(103) AHG NSFG, núm 958 (CB1682), pág 35 i 53v. Francesc Vidal tenia un dia i Gregori
Riera, propietari del mas Murtera, mig dia.
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MOLINS DE VENT
GENERALITATS

Els molins de vent s'empraven en els llocs on hi havia manca d'aigua,
be perqué no hi havia rieres ni torrents o be perqué la pluja era molí minsa.
Es ben conegut que dins els dominis del castell de Sant Esteve de Mar
0 de la Fosca no hi havia, ni hi ha, cap riera ni torrent important. Aquest
domini englobava, inicialment, la Fosca, part de Castell i la vila de
Palamós.
Palamós era, pocs anys després de la seva fundació, el nucli mes
important de població del terme del castell de Sant Esteve de Mar i per
poder gaudir del necessari subministrament de fariña no va teñir mes remei
que construir molins de vent. En aquest sentit, el rei Jaume II, l'any 1302,
va atorgar a la vila el privilegi de poder construir molins de vent. El primer
va ser, segurament, el molí de «sa Punta», famós perqué era el lloc on es
reunien en assemblea els primers ve'íns de la vila per decidir qualsevol
qüestió relacionada amb l'administració de Palamós. També, des de molt
antic, va existir el carrer «deis Molins» o «camí per anar ais molins», el
tra^at del qual es el de Tactual carrer Molins. Aquest camí era la via per
anar de la vila al Pedro, on hi havia la majoria deis molins de vent de
Palamós.
Altra de les raons per a la construcció de molins de vent era la manca
de pluges. Sortosament, a les parróquies de Vila-romá i Vall-llobrega no
hi va haver aquest problema fins a la segona meitat del s.XVIII. En aquella
época, el propietari del molí d'en Caries es queixava de la manca d'aigua
1 de no poder moldre degut ais llargs períodes de sequera. Hi havia tanta
sequera que era molt corrent fer processons i pregáries en demanda de
pluges. També hi ha documentació que f a palés el descontent deis habitants
peí fet d'haver de portar el gra ais molins de Gualta, l'Armentera o
Torroella de Montgrí, perqué els molins de la batllia estaven parats per
manca d'aigua. En aquest context es quan foren construíts un parell de
molins de vent, un d'ells junt a la platja de Palamós, en el lloc anomenat
actualment «el Monestir» entre els termes de Palamós i Calonge, i l'altre
a dalt del puig del Pedro de Sant Joan de Palamós, lloc que actualment rep
el nom de puig del Molí de Vent.
ELS MOLINS DE VENT DE PALAMÓS
Molí de vent de 1'ARENAL

De fet aquest molí era dins el terme de Calonge, pero com que la
propietat de la térra on es va construir era del comú (Ajuntament) de
Palamós, per aixó el situó com a pertanyent a Palamós.
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L'any 1781, el comte de Palamós va donar a Salvador Casáis i Mir,
notari reial de 1' Armentera, la concessió exclusiva per a la construcció de
molins de vent dins els termes del comtat de Palamós. Previ el permís del
comú de Palamós, concedit l'any 1784, el batlle de la vila Manuel
Bonafont informa de la decissió a l'Intendent General (27/3/1784) i en data
14/1/1785 l'ajuntament de Calonge també li dona el corresponent vist i
plau. Aconseguits tots els permisos, l'esmentat Casáis va comencar la
construcció del molí(104), l'any 1785, a 1'extrem de ponent de «l'Arenal»
(platja de Palamós), entre el terme de Palamós i la riera Nova (Aubi).
Disposava d'una vessana i mitja de terreny, completament sorral, al
vessant nord del qual hi havia un camí que s' emprava per conduir el bestiar
cap a l'escorxador de Palamós (que en aquella época era a la plaga del
Forn).
L'Arenal de Palamós era la franja de sorra compresa entre el mar i
Tactual carrer de la Industria, limitant per ponent amb la riera Aubi i per
llevant amb Tactual avinguda Onze de Setembre. El bisbe de Girona, com
a senyor del castell de Vila-romá i propietari de tot l'Arenal fins el terme
de Calonge, Thavia establert feia uns anys al comú de Palamós. Per altra
banda, el comte de Palamós, que també era baró de Calonge, havia fet el
mateix amb la part restant, situada dins el terme de Calonge.
Així dones, el molí era al lloc que ara anomenem «el Monestir», de
domini directe del comte de Palamós.
Molí de vent del MOLL de Palamós

L' any 1575 ja hi havia construi't un molí de vent a prop del molí, segons
consta en una escriptura d'establiment d'una «botiga» al Raval de Mar
(Planassa-Catifa) per part del comte de Palamós a Joan Pujol(l05). Les seves
afrontacions el sitúen junt a Tactual Plaga de la Catifa, tocant el mar.
Al s.XVII també hi trobo esments de molins de vent junt al molí. A
Tany 1627(106), Antoni Llitrá, mercader de Palamós, arrendá el seu molí de
vent de la «punta del raval de Mar» al moliner francés Joan la Forsa. El
1638(107), Joan Jutge, mariner del vaixell Hispania, va vendré a Joan Pi,
pescador de Palamós, una botiga enrunada al costat del molí. Afrontava per
llevant amb el molí enrunat, anomenat «molí del molí». Totes aqüestes
dades em fan pensar que hi havien dos o tres molins de vent en aquest
indret.
(104)
(105)
(106)
(107)

AHG
AHG
AHG
AHG

NP, núm 404,
NP, núm 117,
NP, núm 202,
NP, núm 232,

15/1/1785.
12/1/1575.
17/2/1627.
31/1/1638 i núm 250, 24/6/1650.
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Els molins de vent de sa PUNTA

Com es ben conegut, els antics habitants de Palamós anomenaven «sa
Punta» a tot el vessant sud de la vila, des deis murs fins a 1' actual punta del
Far. Era el lloc mes alt de la vila i per tant el mes exposat ais persistents
vents de «garbí» i a les fortes tramuntanades. Per aixó era també el lloc mes
escaient per a la construcció de molins de vent.
Malgrat que a l'any 1302 el rei Jaume II va concedir ais habitants de
Palamós la facultat de construir molins de vent i al mateix temps confirma
els que ja estaven construi'ts(108), no he trobat esments a cap d'ells fins l'any
1369(109), en qué en una escriptura es fa palés que el consell general deis
vei'ns de Palamós es reunia junt a la torre del molí de vent de Jaume Vidal,
situat a la «Punta». Al llarg del s.XIV trobo al tres dos esments deis molins
de la «Punta»010). Un d'ells, que figura en una escriptura de compra-venda,
era d'en Cernella, i l'altre va ser establert peí procurador del rei a Pere
Sabater, el qual havia estat del batlle de Palamós, Pere Nadal. Hom creu
que per les afrontacions que figuren en les escriptures, eren constru'its al
puig Pedro que, per aquesta rao, també se'l coneixia peí nom de puig deis
Molins, lloc escollit pels palamosins per celebrar-hi les reunions del
consell general010.
Altres molins constru'its en aquest lloc foren esmentats en altres
escriptures del s.XV. L'any 1429°12), Pere Miró de Palamós ven a Pere
Colls alias Sabater el seu molí de vent de la Punta. Al 1443(113) es cita el
molí de la Punta de Palamós, situat al paratge anomenat «La Punta d'en
Guárdies». Al 1449°I4), Antoni Mauri, pescador de Palamós, ven a
Lleonard Puig de Palamós un molí de vent, amb el pati i tots els
instruments, que estava situat a la Punta de Palamós, i l'any 1455°I5), Pere
Resclosa ven a Viceng Ermosich alies Canyet, la meitat del seu molí de
vent. L'anomena «molí d'en Brugarol».
Cap deis anteriors molins afrontava amb el mar, per tant cal situar-los
entre el puig Pedro i la Pedrera del Far. Potser per aixó, el carrer que anava
de la Plaga al Pedro va rebre des de molt antic el nom de «carrer deis
Molins».
(108) AMP. Pergamins de Palamós, núm 6, 6/4/1302.
(109) AMP. Ibid, núm 19, 4/3/1369.
(110) AHG NP, núm 606, 1376 i núm 1, 1389.
(111) AHG NP, núm 9, 1410. El consell general de Palamós es reuneix al lloc anomenat
xpuig del Molins».
(112) AHG NP, núm 510, 1429.
(113) AHG NP, núm 26, 1443.
(114) AHG (sense classificar), 2/7/1449.
(115) AHG NP, núm 22, 1455.
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ESGLESIA de SANTA
EUGENIA DE VILA-ROMA
Mas OUVER

Mas GARRIGA de Sa Corriga

MOLÍ
DE I/ARENAL

O

O

<T MOLINS DE SA PUNTA

MOLÍ D'EN GARLES
(SA PUNTA)

Fig 11. Localitzacions deis molins de vent.

A partir de comengaments del s.XVI comengo a trobar esments de
molins que están tocant el mar. Així, l'any 1518(116), fou citat el molí de
vent d'Antic Pujol en les afrontacions d'una vinya situada a sa «punta»,..
per llevant amb elpuig del molí de venid'Antic Pujol ipart amb ierres de
la capella de NaSade Gracia. Peí sud iponent amb el mar i peí nord amb
propietats d'Antoni Vidal. A l'any 1562(1I7), Antic Pujol va cedir el seu
molí, que li havia establert el comte de Palamos, ais jurats (Ajuntament)
de la vila. Un altre molí situat en aquest lloc, potser el mateix, fou esmentat
l'any 1551(118) en una escriptura de renunciado. Margarida, vídua de Joan
Padrosa, mestre d'aixa, renuncia al comte de Palamos el molí de vent que
tenia, junt a un tros de térra, a la «punta de Beata Maria» de Palamos (fent
esment al convent deis agustins de nostra Senyora de Gracia a «Sa Punta»).
També afrontava amb el mar pels vessants del sud i ponent. Peí nord hi
havia la «la Fontanella», o sia, Tactual Plaga de la Catifa.
(116) AHG NP, núm49, 29/6/1518.
(117) AMP. Pergamins de Palamos, núm 97, 2/6/1562.
(118) AHG NP, núm80, 12/12/1551.
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A fináis del s.XVII(119), Pere Caries, sabater de Sant Joan i propietari del
molí hidráulic d'en Caries de Sant Joan, va vendré el seu molí de vent que
tenia a la «Punta» a Antoni Carrouga, moliner de Palamós. Aquest molí
havia estat d'Antoni Serinyana i Corea, el qual l'havia venut a Pere Caries
en data 3/3/1692. Segons les dades que figuren a les escriptures de venda,
estava construít al costat del castell i con vent de nostra Senyora de Gracia.
En els setges deis franceses deis anys 1694 i 1695, a mes a mes d'enrunar
el castell o ciutadella i el convent deis Agustins, també va quedar molt
malmés el molí, amb les veles, la torre, «tramuges», «collferro», rodeti els
altres aparells del molí.
Aquest molí, que va donar nom a la «Punta del Molí», actual punta del
Far, es va fer famós perqué figurava en tots els plánols i gravats de la vila
de Palamós deis segles XVII i XVIII.
A la meitat del s.XVIII(120), la junta de sanitat de Palamós, formada peí
batlle, Antoni Olivos, i els regidors de la vila, varen habilitar-lo com a lloc
de quarantena contra la pesta. Hi feien estada els qui eren rescatáis deis
pirales d'Alger. Així, el 1746, hi havia tres mariners, un de Tossa i altres
dos de Valencia.
ELS MOLINS DE VENT DE VILA-ROMÁ
Molí de vent de puig PEDRO

Poques dades tinc d'aquest molí. L'únic esment que he trobat fins ara,
está contingut en una escriptura de venda de l'any 1567(12I). Roe Felip alias
Pasqual i Cándia, la seva muller, propietaria del mas Pasqual de la Garriga
de Sant Joan, varen vendré a Antoni Gallart i a Joan Brossa de Palamós,
un tros de térra sota el puig del Pedro de Sant Joan, on hi havia un molí de
vent. Afrontava per llevant amb una propietat de Caterina Mauri de
Calonge. Pels vessants sud i de ponent amb les terres mas Pasqual de la
Garriga i peí nord amb el puig Pedro. El camí per anar-hi estava gravat amb
l'obligació de deixar passar la processó del dia del Ram, per a fer la
benedicció. Segons aqüestes dades, aquest camí era, probablement, Tactual
carrer Puigpedró. Així dones, l'antic molí de vent de Sant Joan estava
construít al vessant sud del puig Pedro (actual puig del Molí de Vent de
Sant Joan).

(119) AHG NP, núm 288, 8/4/1693 i núm 299, 11/2/1703.
(120) AHG NP, núm 346, 11/10/1746.
(121) AHG NP, núm 196, 6/3/1567.
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Molí de vent de SANT JOAN (d'en Caries)

A fináis del s.XVIII i davant l'escassetat de pluges, especialment a
l'estiu, el propietari del molí hidráulic d'en Caries, Domingo Niell i Caries
de Sant Joan, va demanar al comte de Palamós la corresponent autorització
per a la construcció d'un molí de vent a fi de proveir de fariña el veínat de
Sant Joan que es veia obligat a portar el gra ais molins de Gualta,
Armentera, Torroella de Montgrí i altres llocs situats a mes de 20
quilómetres de Sant Joan.
En data 6/7/1792(122), l'esmentat Domingo Niell i Caries va fer la
corresponent sol.licitud, al.legant que era el propietari del puig Pedro, lloc
molt escaient per a la construcció d'un molí de vent i que el molí seria de
molta utilitat a tot el ve'inat, ja que el molí hidráulic d'en Caries, també de
la seva propietat, per la manca de pluges no podia moldre durant llargues
temporades i els ve'ins havien d'anar a altres llocs a moldre, fora de Vilaromá. Hi acompanyá certificacions de 1'Ajuntament de Sant Joan, de data
2/6/1792, en les quals els regidors no s'hi oposen. L'apoderat del comte
li contesta el dia 10/7/1792, donant-li permís per a poder construir-lo.
Malgrat que finalment es va construir, la llicéncia del comte va
provocar 1'inici de dos plets(123). El primer d'ells va ser interposat per
Salvador Casáis i Mir, notari reial de l'Armentera, el qual sostenía que
ningú no podia construir cap molí de vent dins els termes del comtat de
Palamós perqué ell tenia la concessió exclusiva per a edificar el molins de
vent que volgués, atorgada peí comte de Palamós, Vicente Osorio de
Moscoso, en data 27/2/1781.
L'altre plet fou inicial per Domingo Niell i Caries contra l'esmentat
Casáis, per qüestions de propietat d'una torre d'un molí de vent molt
enrunada situada a la «Punta de Palamós», la qual era del seu oncle,
Domingo Caries. Aquest tros de térra amb la torre havia estat atorgat a la
familia Badia de Palamós, pero va passar tot seguit a Salvador Casáis.
Finalment es va arribar a un acord, peí qual Domingo Caries podría
edificar el seu molí a dalt del puig del Pedro i que la resta de la torre a la
«Punta» seria d'en Casáis.

(122) AHG NP, núm 408, 15/7/1792.
(123) AHG NP, núm 408, 14/9/1792.
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APÉNDIX
7577, 5juliol. Arrendament del molíd'en Gorgoll (d'en Caries). AHG.
NP, núm 121.
Antoni Gorgoll arrenda el seu molí de la parroquia de Vilaromá, per
tres anys, a Joan Fornals (fragment de les condiciones o pactes).
...pretio sive loguerio que vos dit Joan Fornals me haveu de respondre
y donar.me de tot lo posehit, de les multures se gonyaran en dit molí, de
tres parís les dues parts, restant a vos dit Joan la tersa part per vostros
treballs y despeses ab los partes seguents. So es que vos dit Joan haveu de
puar y governar be lo dit molí tostemps será menester a vostres despeses
y en lo scurar deis rechs y bassa de dit molí, vos dit Joan haveu de pagar
la tersa part y jo les dos parts. E encars se rompe la resclosa jo dit Gorgoll
sia obligat en fer adobar aquella a mas despeses y si sera menester manobra
y adobar aquella, vos dit Joan haian de servir a vostres despeses y, tot lo
demés, jo dit Gorgoll sia obligat en pagar e si será menester adobar alguna
cosa en lo dit molí o rechs, fins a tres jomáis o mes, jo dit Gorgoll ne hage
de pagar de tres dos y no essent menester sino dos, vos dit Joan los haian
de fer a vostres despeses e ab pacte que vos dit Joan haia de molrre sens
salary algu tot lo blat jo hauré menester y promisió per ma casa
acabats serán dits tres anys, abans de la fi de aquells si hu o l.altre volrá
deixar dit arrendament hage de avisar a l.altre dos mesos abans.
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Les dades que aportem en aquest aplec poden ser útils per precisar les
diferents fesomies -sempre desagradables- de la pobresa i d'algunes
desgracies i violéncies que en foren la causa. Al pobre 11 restava només el
recurs de confiar-se a la caritat de la gent.
Mentre hom feia o demanava almoina dins de l'ámbit del propi poblé
o parroquia, la coneixenca mutua estalviava la necessitat de controls.
L'autoritat diocesana se n'ocupava només quan les peticions ultrapassaven els límits locáis, i la fomentava amb la concessió d'indulgencies. Peí
que fa a Girona, des que es conserven els registres de la curia del bisbat,
a principis del segle XIV, hom troba permisos de recaptar-ne a la serie
general de Lletres(1).
En augmentar les peticions de permisos, s'obriren registres específics
per ressenyar-les. A la curia eclesiástica de Girona l'ús d'aquests registres
dura de mitjan segle XIV a mitjan segle XVI. Foren anomenades «quesitóries», i també «lletres d'indulgencia», perqué la cooperació ais objectius
assenyalats era estimulada amb la concessió d'indulgéncies. Darrerament

(1) V. a l'Arxiu Diocesá de Girona, el nostre Lletres 1334-1362, manuscrit: Ilicéncia de
captar per l'hospital de les Onze Mil verges de Cervera, 1358, (núm. 2786); peí santuari de la
Mare de Déu del Coll, 1359 (núm. 2827); a favor de Tomás de Girona, jueuconvers, 1359 (núm.
2858); per a la capella de Santa María de la Tallada, 1359 (núm. 2901).
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hem pogut reconstruir la serie de quesitóries de l'Arxiu Diocesá de
Girona(2). Les sol.licituts de llicéncies de demanar caritat podien ser a favor
d'institucions (hospitals, temples i ponts en construcció), i també a favor
de persones que es trobaven en necessitat.
Heñí regestat totes les llicéncies concedides a favor de persones durant
1'época en qué es mantingueren els registres específics de la curia
diocesana. El nombre de 656 que aplega l'apéndix no es del tot precís,
perqué algunes comprenen dues o mes persones. Algunes categories, com
els captius i els jueus, atreuen l'atenció de certs estudiosos; d'altres, en
canvi, poden resultar útils cas que canvim els corrents imperants en
historiografia. L'objectivitat ens indueix a donar-les totes, i hem cregut
que persones que a la historia solen teñir només el paper de comparses be
podien ser una vegada redimides de l'anonimat.
Les concessions podien originar-se a la propia curia episcopal, que
accedia a sol.licituts de parróquies i, peí cas deis captius, deis jurats de la
seva població, i que podia assegurar-se del fonament de les peticions
prenent informació sumaria de testimonis. Podia limitar-se també a
expedir un "vidimus" o visat a concessions d'altres prelats o de la curia
papal, modalitat que fou molt freqüent durant el s. XV per a pobres
forasters. No sempre les narracions deis pidolaires respondrien a la veritat,
com no hi responen avui, pero existien almenys uns mitjans de control i de
garantía per a comprovar-les.
CLASSIFICACIÓ GENERAL
Ens aproximen! a les llicéncies per a demanar caritat primerament a fi
d'agrupar-les en categories. Les mes abundants es refereixen a captius;
distingim els que son originan s del bisbat i els forasters. Hi ha també
esclaus que pidolen per redimir-se, malalts i mutilats, peregrins que van o
venen de santuaris, donzelles que han de reunir un capital per aportar dot
al matrimoni i comerciants que han fet fallida, en un nombre molt menor,
així com també persones que han estat victimes de sinistres i catástrofes,
de robatoris i violéncies.

(2) Son: 1 (1368-1387), 126 ff; 2 (1388-1410), 110 ff (manquen els 19-32 i hompottrobar
a f 101 anotacions que indiquen que el darrer quadern ja al s. XVIII s'havia separat del volum);
3 (1411-1442), 182 ff, que conté al final tres escriptures de 1456; 4 (1442-1457), amb afegits
posteriors fins a 1466, 161 ff; 5 (1457-1501), 180 ff, i 6 (1501-1569), foliatfins al 120 i amb
un total d'uns 150 ff.

138

SIS-CENTS PIDOLAIRES (1368-1540)

3

Tipología i frequéncia de concessions

Captius
gironins
Captius
forasters
Malaltsi
mutilats
Esclaus
Conversos
Dotsde
donzelles
Arruináis
Peregrins

1367-79
4

1380-89
19

1390-99
9

1400-09
10

1410-19
29

1420-29
15

6

24

22

56

35

45

6

4

1

2

3

12

3
10
1

1
6

23

2
3
1

4
3
3

7
1
12

1

2

5

7
4

2
1

1
7

2

1430-39 1440-49 1450-59 1460-69 1470-79 1480-99
Captius
Girona
6
5
7
8
1
2
Captius
forasters
15
12
16
2
14
10
Malalts i
mutilats
1
1
6
1
3
2
Esclaus
10
5
8
1
1
Dots de
donzelles
5
2
1
2
Arruináis
2
2
6
2
2
2
Peregrins
2
4
5
5
2
Es fácil de constatar que la máxima intensitat de peticions per a captius
de Girona es troba entre 1380 i 1429; per a captius de fora Girona comenta
una mica mes tart, el 1400 i disminueix contemporániament. Per a esclaus
i dots de donzelles igualment la máxima s'assoleix en el desenni 1420-29.
ELS CAPTIUS
Les dades disponibles sobre captius informen sobre la localitat del seu
origen, el lloc de captivitat i el cost del seu rescat.
Procedencia deis captius gironins

Anys
Interior
Colera
Llanca

1367-1400
6

1401-1450
9
1

1
139

1451-1540

Total
15

2

3
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Selva M a r
2
2
4
Cadaqués
1
1
2
Roses
5
4
2
11
Castelló
4
4
Empuñes
1
3
4
Torroella Montgrí
5
5
País
1
1
Begur
2
2
Palafrugell
1
2
3
Palamós-Vila-romá
4
11
7
22
S. Feliu de Guíxols
4
12
4
20
Tossa
1
5
6
Lloret
3
4
7
Blanes
2
19
1
22
Palafolls
2
2
Pineda
3
1
4
Calella
1
1
SantPol
1
1
2
Canet
2
2
Arenys
1
1
Els factors que podien propiciar 1' augment del nombre de captius serien
l'accessibilitat cap ais llocs per part deis segrestadors, la manca de
defenses, i la major activitat pesquera i comercial que feia sortir en mar i
exposava al segrest. Els máxims els assoliren Palamós, Blanes i Sant Feliu
de Guíxols, que doblaren el nombre de Lloret. L'empresonament pogué
teñir lloc lluny de les costes gironines, i així un home nascut a Vilabertran
caigué captiu el 1391 tot navegant en aigües d'Alacant. Hom esmenta el
fatídic coll tortosí de Balaguer, al que eren tan assidus els pirates. Fins hi
hagué captiveris de gironins iniciáis a Sicilia. Sovint, pero, les lletres que
analitzem no assenyalen el lloc d'empresonament, i es limiten a indicar el
lloc d'origen deis captius, deis quals 15 procedien de viles situades a
1'interior del bisbat.
L' activitat piratesca era continuada, d' acord amb la nostra font, i pogué
intensificar-se en defallir la defensa del litoral. Fins hom fa memoria
directa o indirecta de falconades famoses que els pirates perpetraren, com
la que afecta les muntanyes de Prades el 1408 i s'endugué al captiveri bon
nombre de tarragonins, i una rátzia que el 1461 afecta poblacions del centre
de Tactual Costa Brava, de la que no s' indica el destí deis captius; pogueren
ésser retinguts en mar, mentre hom negociava el cobrament deis rescats.
Els dos anys esmentats presenten toíals de 7 i 6 captius gironins; son
superats o igualáis peí 1402, amb 10 captius, el 1409, ambo, i el 1414, amb
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9 captius. De 1401 a 1414 hom pídola per 53 persones o grups de la costa;
el mes important foren 13 persones de Roses, preses el 1408.
L'única informado que tenim deis pirates es el lloc on feien cap els
captius, que podia coincidir amb les bases deis segrestadors. Excepcionalment resta constancia del nom de només dos propietaris sarra'íns d'esclaus
cristians en llicéncies del 1402. Analitzem, per tant, els llocs on es troben
retinguts aquells pels quals hom demana rescat.
Llocs de captiveri

Anys
1367-1400
1401-1450
1451-1540 Total
Alger
2
8
5
15
Alexandria
1
1
Berbería
1
2
3
Bona(Annaba)
5
9
3
17
Bugia
12
41
2
55
Constantina
Granada, regne
7
7
Tedel.lis (Dellys)
1
2
3
Tunis
2
8
2
1 2
Es óbviament Bugia el centre de la piratería que afectava el litoral gironí
en els moments de mes gravetat del fenomen, i la resta de centres
importants de segrestament es trobaven al regne d'Alger. Tot amb tot, no
es despreciable l'activitat piratesca que fomentava el regne de Granada,
sobretot des de Málaga.
Es instructiu de comparar aqüestes dades amb les que deriven del
recompte de llocs on es trobaven captius els pidolaires no gironins
enregistrats. El regne de Granada en retingué 50, especialment castellans,
molts d'ells, presos de guerra; Bugia, 65, de tota procedencia (valencians,
sicilians), Bona, 14, Tunis, 15. La diferencia mes remarcable, al marge
deis castellans apresáis en combat a Granada, es produeix a propósit deis
tures, actius des de principis del s. XV. Dinou pidolaires acrediten haverne estat captius, a Gal.lípoli i altres llocs. No n'hi ha de gironins que hagin
estat enregistrats. PalamóssofnTatac deis tures el 1543 i Pineda, el 1545.
Hi hagueren visites exploratóries anteriors? La documentació que analitzem no en fa esment.
Els captius forasters. Acabem d'indicar els principáis llocs on eren o
havien estat retingudes persones que demanaven caritat al bisbat de Girona
tot i no ésser-ne originaris. Quatre eren franceses caiguts en mans angleses;
dos eren en poder de pirates de Genova; dos altres, retinguts per les
Companyies de pas per Catalunya. La resta, com hem dit, es repartia entre
tures, nordafricans i granadins, tot i que per un bon nombre (16) hom indica
només que eren presoners de sarra'íns.
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Qui eren aquests captius, i d'on venien? El regne de Valencia proporciona el major contingent: 81. Seixanta eren catalans; d'ells, 40, barcelonins, 5 rossellonesos i 15 de la resta del principal, amb un nombre
important de tarragonins. Dinou procedien de les Ules. S'acolliren a la
compassió gironina ben be vint-i-cinc castellans, generalment captius de
la guerra amb Granada. Vuit aragoneses, catorze franceses, onze sicilians
i vuit italians formen la resta, a la que cal afegir un hongarés. Girona era
térra de pas, oberta al tránsit i propicia a provar sort per a obtenir el rescat
que cercaven.
Elpreu del rescat. Les dobles, que en un cas es precisa que eren «dobles
moresques», pero que possiblement eren dobles castellanes, serviren la
majoria de vegades per avaluar el rescat necessari. Les quantitats inferiors
a 100 dobles i ies que igualen aquesta xifra formen una quarta part deis
rescats; les altres tres quartes parts es reparteixen gairebé a parts iguals
entre rescats de 100-200 dobles, rescats de 200-250 dobles i rescats
superiors a aquesta quantitat. El percentatge s'inclina, pero, cap a un
predomini de les quantitats entre 100 i 200 dobles.
Les quantitats assenyalades en lliures son absolutament disperses; 17
(una dona), 56, 63, 100, 125 i 230; igualment es troba dispersió total peí
que fa ais rescats avaluats en florins (de 60 a 2.000). Dins del s. XVI els
rescats de gironins s'avalúen en ducats, i també es presenten ben diversificáis, des d'un mínim de 25 fins a un máxim de 500.
No era fácil de reunir aqüestes quantitats, i es pot advertir que es
reiteraren lletres a favor d'alguns captius, indici evident que la caritat
recollida no havia estat suficient. Galgüé recorrer de vegades al crédit d'un
mercader per satisfer el rescat, i mes d'un grup bagué de deixar ostatges
com a garantia del pagament total de la quantitat exigida. No será sobrer
d'observar, en contrapartida, que si hom continuava adrecant-se a la curia
diocesana en requesta de lletres per postular, es que aqüestes produ'ien
sovint l'efecte esperat. La intervenció deis religiosos mercedaris es
acreditada en les lletres del bisbe, que els reno ven les llicéncies de postular.
No es documenta, en can vi, la seva activitat redemptora, fora d'un cas,
d'un lloretenc del 1531 que rebé una part del seu rescat deis mercedaris de
Castella.
ESCLAUS
Es diría, a primera vista, que els esclaus d' ací eren els captius d' allí. Uns
i altres eren forasters privats de llibertat, que només podien redimir-se
pagant un preu.
A les lletres episcopals no hi consten els captius en terres gironines que
retornaren a la llibertat amb cabals provinents del seu pais d'origen. Hi ha
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dos exemples, no pas gironins, de permutes de persona per persona. Només
s'hi poden cercar redempcions d'esclaus que aplegaren almoines ací per
comprar la seva llibertat. Son prous per constatar que 1'esclavitud era
corrent, i deixen entreveure facetes poc conegudes d'aquest fenomen.
Entre 1369 i 1486, quaranta-set persones intentaren de retornar a la
condició de lliures per mitjá de la caritat gironina. Dos tergos (31) eren
dones, i un tere. (16), homes. L'esclavatge fou utilitzat sobretot per
assegurar-se servei doméstic, un treball típicament femení. Hi ha també
dos matrimonis, que procuraren de redimir-se els anys 1414 i 1421, i altres
dades que relacionen entre sí esclaves com a mare i filia. L'esclavitud, per
tant, no era un fet estrictament individual.
Tot i que els dos marits deis matrimonis ais que hem fet al.lusió porten
el nom de Jordi, molt usual entre els grecs, només una dona consta
explícitament que té aquest origen. Sobre la vintena escassa deis que se'n
sap la patria, en canvi, sis procedeixen de Sardenya, i haurien estat presos
en la guerra sarda d'independencia contra els catalano-aragonesos; una
dona fou captivada, segons que es diu expressament, a la batalla de Sanluri
(1409) per Guillem de Bordils, cavaller, i intentava de redimir-se el 1417.
Quatre son «xarquesos», originaris de les ules tunisenques deis Quérquens, que havien estat en poder deis catalans de 1286a 1335; tres,russos;
dos, sarra'ins, i hi ha un etíop (negre), una búlgara i un grup de Ragusa
(Sicilia). Possiblement eren mes sovint preses de guerra que no pas de
piratería, i es segur que un s'havia venut a sí mateix, i hagué de donar per
redimir-se el preu rebut en vendré's. També uns pares de Girona vengueren, el 1433, el seu fill infant per 24 lliures, i després volgueren redimirlo.
El motiu immediat per a la redempció es el matrimoni, almenys en vuit
casos; en un altre, en canvi, es tracta d'una dona esclava a Girona que ha
estat veñuda a un amo de Barcelona i sembla que desitja no canviar de
residencia. En aqüestes ocasions, per tant, la llibertat no implica el retorn
al país d'origen i diferencia els esclaus deis captius.
Entre els possei'dors d'esclaus hi ha ciutadans de Girona, com els Sitjar
i els Sarriera, i nobles de la ruralia, com els senyors de Tortellá, de
Cadaqués o de Púbol. Tres hostalers, dos baúles, un sabater i un teixidor
figuren igualment entre els amos, i permeten de pensar que un esclau estava
a l'abast d'economies mitjanes. El preu mitjá de la redempció era de 60
lliures o 1.200 sous.
Preus de redempció
Menys de 35 lliures
3
35-59 lliures
12
60 lliures
7
Mes de 60
5
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El preu pujaría o baixaria en funció de la capacitat de treball de les
persones; es revelador que un mateix esclau fos donat a redempció el 1438
per 50 lliures, i el 1447, per 20. Tot amb tot, les persones que son avaluades
a 60 lliures, generalment homes, fa pensar que aquest era el preu tipie d'un
adult de sexe masculí. Alguns deis esclaus que obtingueren lletres per
demanar almoina ja havien pagat una part del seu rescat, cosa que garantía
la viabilitat del seu propósit.
ALTRES TIFUS DE PETICIONARIS
Els mutiláis. Una vintena de persones es presenten com a mutilats.
Generalment han perdut una má. La guerra n'és sovint la causa; es feia
sobretot amb armes de tall, encara que un recorda el 1483 1'artillería turca
com a causa de la seva lesió. Abunden, pero, els mutilats que diuen haverho estat en captivitat; tres havien estat fets presoners a la guerra de Castella
i hom els lleva les dues mans i, a un, el ñas i tot. Els nombrosos mutilats
que atribueixen ais tures la seva deficiencia fan pensar que aquests
degueren servir-se ordináriament d'aquest recurs per posar perpétuament
fora de combat els soldats del bándol contrari.
Sobretot la conquesta turca de Constantinoble (1453) induí certes
persones a prendre la condició de fugitius, alguns deis quals arribaren a
terres gironines el 1456-1457.
Els malalts. Els pocs esments de malalts que precisen la seva dolencia,
tal vegada per no ser aquesta constatable a primera vista, refereixen
1' existencia d'epilépsies en tres casos, d'una demencia i d' una malaltia dita
«no em toquis», que deu correspondre a un herpes, dolencia que fa molt
dolorós qualsevol contacte amb la pell.
Les catástrofes. Dos deis pidolaires han perdut tot el seu haver en
l'incendi de la seva casa. Tres, en can vi, son afectats pels terratrémols de
1427; un es d'Olot, un de Serinyá, i el tercer, de Camprodon. Les lletres
episcopals contenen altres referéncies ais terratrémols, a propósit d'esglésies que calgué refer, i assenyalen, per exemple, que la parroquia del Mor
resta completament despoblada en aquella ocasió i no torna a teñir
feligreses fins al 1452.
Els peregrins. Un total de 35 persones es presentaren com a peregrins
necessitats de socors. Els seus llocs d'origen son diversíssims; fins i tot
hom cita les terres del «preste Joan». Dotze pro venen de terres avui
franceses, que hom designa amb els noms de 1'época; uns deu son italians,
entre els quals destaquen els napolitans. Hongria, Bulgaria i Polonia hi
teñen també representació. Els llocs de destí deis peregrins europeus son
majoritáriament Compostela (mes de la meitat deis peticionaris); alguns,
pero, es refereixen a Montserrat (el primer, el 1399), i Guadalupe (1477).
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Els pocs peregrins de l'interior de la península declararen que s' adre£aven
a visitar el Sant Sepulcre; un napolitá, pero, digué que el seu objectiu era
d' ariar al Sinaí. La dada que ens ha semblat mes digna d' observació es que
gairebé una tercera part deis peregrins es presenten com a excaptius i
mutiláis; es devia tractar de persones que el captiveri havia marginat a la
seva térra d'origen o be incapacitades per guanyar-se la vida, que optaren
per dedicar-se a anar d'un santuari a l'altre, cosa que els conferia un cert
reconeixement social.
Elsjueus. Enríe C. Girbal(3) conegué els llibres primer i segon de la serie
que hem reconstru'it, i n'extractá alguns noms de jueus batejats a Girona,
exactament 23, sobretot en ocasió deis aldarulls del 1391. N'afegim un
parell, del 1375. Pero l'enfocament de la recerca de Girbal cap ais jueus
autóctons el pogué dur a prescindir deis conversos forasters que demanaven caritat ací. Entre 1372 i 1387 en consten 10; quatre son franceses, un,
alemany i tres castellans. La pressió social que duia aqüestes persones a
abjurar de la seva religió era prou forta aleshores a tot Europa, fins al punt
de decidir-los a emprendre, en molts casos, una vida de mendicitat entre
els cristians. I encara, entre 1398 i 1483 es troben vuit jueus que demanen
caritat, deis quals tres son gironins i la resta, de diverses procedéncies(4).
Hem recollit igualment l'esment de Fernando de Zaragoza, que el 1418
acudí des d'Ocaña a Girona, a persuadir els jueus de la ciutat que es fessin
batejar; se li expedí una lletra laudatoria. Després de la disputa de Tortosa
de 1413-1414, es fomentaven accions de carácter semblant sobre els grups
locáis de jueus.
Hi hagueren també conversos de l'Islam; el 1403 se'n batejaren dos a
Girona i el 1421 demanava almoina un antic mussulmá mutilat. D'altres
canviaren de religió durant el seu captiveri, i retornaren després al
cristianisme, com dos sevillans deis anys 1415 i 1470, respectivament. La
relleváncia social de la religió, entre els seguidors de la Creu i de la Mitja
Lluna, hi tenia influencia determinant, i alguns deis esclaus que hem
ressenyat consten com a «batejats», es a dir, convertits adults.

(3) "Conversiones de judíos en Gerona y su obispado", dins Revista de Gerona XIX (1894)
33-37, reprodu'it dins D. ROMANO (Ed.), Per auna historia de la Girona jueva, Girona 1988, II,
609-613, que es limita ais conversos gironins de 1378-1391.
(4) Un criptoconvers podría ser el Pere Gerena, esclau de Bugia el 1423-1424 que féu
demanar primer per la seva redempció i després, per dotar el 1424 una filia de nom Resplendor;
el 1429, la seva esposa Gentil gestionava el dot d'una altra filia. El seu cognom sembla una
derivado de Girona, i tant l'esposa com la filia porten noms poc corrents entre els cristians, tot
i que tampoc no els hem pogut trobar usats per jueus.
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APÉNDIX
A continuació de l'any de concessió de la llicéncia de postular, hom indica el llibre i foli on
es troba l'enregistrament.
1. García Ibáñez i altres castellans, captius de sarra'íns, que han pagat 10 dobles peí rescat,
1368, 1, f 2.
2. Pere Ximenez de Vera, mutilat de les dues mans al castell de Vesiembre (Aragó), durant
la guerra amb Castella, 1369, 1, 3v.
3. Jaume Falgueres, valencia, mutilat de les dues mans i el ñas en guerra amb el rei de
Castella, 1369, f4rv.
4. María, esposa de Berenguer Mediona, de Palau prop de Tremp, captivat per una banda
d'estrangers ais que ha de pagar 40 lliures, 1369, 1,10.
5. Caterina, grega, esclava de Bernat Miquel, de Girona, que paga 26 lliures per redimir-se,
1369, l,5v-6; 1370, 1, 15.
6. Orde déla Mercé de redempció de captius, 1370, 1,13v-14; 1376), 1,69v-71 v, Lletra amb
text cátala.
7. Juan Fernando, de Toledo, amb l'esposa i cinc filis, convertits del judaisme, 1370,1,18v19.
8. Gueraua, viuda de Joan Sanxo, de Girona, per dotar la filia Jacma, 1370, 1, 21rv.
9. Agnés, viuda de Berenguer de Santjoan, cavaller pobre, 1370, 1, 24v.
10. Raimunda, viuda de Gil Bonet, del ducat de Guiena, perjudicada per les companyies i
que peregrina a Montserrat, 1370, 1, 27v.
11. Guillem de Bosc, d'Aiguaviva, malalt, 1366, 1, 27v.
12. Francisco Mercader, de Lorca, captiu de moros a Granada, per pagar un rescat de 6.587
"morabatins",1371, 1, 30rv.
13. Bací de Girona per vestir pobres, 1371, 1, 30v-31.
14. Domingo Fernando, i la seva esposa Caterina, de Murcia, convertits del judaisme, 1372,
1,38.
15. Rodrigo Lorenzo, d'Algesires, captiu de sarra'íns, 1372, 1, 42v-43.
16. Pere Viver, dit Pere Belluga, sastre de Girona, que es proposa de plantar set creus de
pedra en camins no especificats, 1372, 1, 46v-47.
17. Juan Pérez, de Benabarre, convertit del judaisme, 1372, 1, 43.
18. Joan Albani, de Barcelona, arrui'nat, 1373, 1, 55v.
19. Ramón de Cies, de Cassá de la Selva, afectat per una malaltia dita "no em toquis", 1373,
l,57v.
20. Martín Sánchez i Juan Gonzalves, de Daroca, mutiláis peí rei de Castella, 1373, 1, 58.
21. Doménec, fill de Caterina, esclava de Pere Cornelia, hostaler de Girona, del qual procura
la redempció Bernat de Queixás, bracer de Girona, 1373, 1, 58v.
22. Oria Martín, de Tarazona, captiva de sarra'ins, 1374, 1, 63v.
23. Pere i Caterina Saurí, esposos de Medinyá, malalts, 1375, 1, 65v.
24. Joan Sord, de Girona, convertit del judaisme, 1375, 1, 66v.
25. Pere Rodes, amb l'esposa Joana i el fill Joan, convertits del judaisme i batejats a Santa
CreudeRodes, 1375, 1,68.
26. Joana, de Girona, captiva durant 24 anys a Girona, que es redimeix per 40 lliures, de les
que n'ha pagat 28, 1375, 1, 69.
27. Joan Guisart, captiu a Berbería, lloc de Tadelis, peí qual acapta Bernat Pellisser, de
Lloret, 1376, 1,78
28. Llicéncia a dit Marc, Moner, abans dit David Gerson, de Solsona, Joan Turón, abans
Mosse Valensí, de Paléncia i Joan Estrader, abans Issach Viton, de VenchO/c), regne de
Castella, jueus convertits, 1377, 1, 81v-82.
29. Pere Molió, de Palamós, captiu deis sarra'ins, que s'ha redimit per 63 lliures bar. (1377),
1,83.
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30. Joan de Riubech, jueu alemany de Colonia convertit al cristianisme i batejat a Barcelona,
1377, 1, 84v.
31. Ramón Malar9, natural de Toledo convertit del judaisme i batejat a Girona, 1378,1, 86v.
32. Bartomeu Comte, d'Eivissa, captiu a Bugia i redimit per 60 dobles d'or, 1378, 1, f 87.
33. Joan Cátala, jueu convertit, 1379, 1, 89bis v.
34. Pedro Alfonso de Luna, jueu de Castelló, la seva esposa Brunissenda i el seu fill Ramón
Roig, batejats fa 3 anys a la catedral de Girona, 1379, 1, 90.
35. Antoni Vilallonga, de Blanes, captiu, 1379, 1, 91.
36. Galceran, Doyl, de Canet de Mar i Bernat Sabater de Sant Pol, captius, 1379, 1, 93.
37. Joan Berta de Vallmanya, de Roses, captiu de sarraíns, 1380, 1, 94v-95.
38. Pere Castell, dit abans Jacob, jueu convertit de Lorancha, regne de Castella, 1380, 1,95.
39. Bernat Rostoll, i altres ve'ins de Roses captius de sarraíns, 1380, 1, 96.
40. Bartomeu Perich, de Santa Creu de Rodes, captivat prop de Palamós i dut a Bugia, que
ha de pagar 60 florins, 1381, 1, 97v.
41. Martí de Verdun, de Nápols, que peregrina a Compostela, 1381, 1, 102v.
42. Tonsanus, jueu convertit a Reims, després de teñir una visió d'un nen, que féu convertir
altres jueus, 1381, 1, 103.
43. Mestre Joan Alquer, de Tolosa, jueu batejat, 1381, 104.
44. Simó de Preses, mercader de Girona presoner per deutes a Chuches, bisbat de Tortosa,
1382, 1, 108v.
45. Bernat Rostoll i altres captius de Roses que es rescaten per 100 lliures, 1382, 1, 109.
46. Bernat Eiximén, de Barcelona, captiu a Bugia, 1383, 1, 110.
47. Berenguer, fill de Francesc Resclosa, de Vila-romá, captiu a Alger, que es rescata per
100 dobles, 1383, 1, 111.
48. Dolca, esposa de Francesc Guansén de la Selva de Mar, captiva a Bugia, 1383, 1, 111 v112.
49. Testimonial a favor de Joan Doménec Esteve, de Madremanya, que es proposa de visitar
Compostela després d'haver estat captiu del sóida de Babilonia 10 mesos, a Alexandria i el
Caire, 1383, 1, 112.
50. Bartomeu Pelegrí i el seu fill Arnau, captivats a Canet i portats a Bugia, que es rescaten
per 100 dobles, 1383, 1, 112v-l 13.
51. Bernat Rubio, mariner de Tarragona captiu a Bugia, 1384, 1, 114.
52. Romia, esposa de Bartomeu Fuster, d'Eivissa i altres captius a Bona, 1384, 1, 115rv.
53. Nicolau Figueres i Antoni Figueres, de Sant Feliu de Guíxols, captius respectivament a
Tedelis i Bugia, 1385, 1, 117v-118.
54. Guillem Sagrera, de Ciutadella (Menorca), captiu a Bugia, 1385, 1, 119v-120.
55. Joana, viuda de Salvador Fernández de Castellnou de Berbarens (Vascónia), que ha
tingut part triple, per alletar els filis, 1386, 1, 120.
56. Bernat Rotllan de Cadaqués, captiu a Bugia, que ha pagat 455 dobles d'argent peí rescat
del seu fill Bernat i n'hi manquen pagar 55, 1386, 1, 120v.
57. Pere Roig, terciari francisca de Valencia que peregrina al sant Sepulcre, 1386, 1, 120v121.
58. Joan i Francesc de Venécia, que tornaven de Compostela i han estat robats a Castella,
1386, 1, 121.
59. Pere Raedor, de Calonge, que ho ha perdut tot en l'incendi de la seva casa, 1386, 1, 121.
60. Gregori, d'Armenia, que té el seu pare Joan i el seu germá Pau captius del sóida de
Babilonia, al que han pagat 70 dobles de les 140 del rescat,1386, 1, 121v; 1388, 2, 3v-4.
61. Juan Valero, de Xátiva, captiu a Granada, que ha de pagar 90 de les 100 dobles del rescat,
1386, 1, 121v.
62. Andreu Clement, de Sogorb, captiu a Granada, que ha de pagar 90 de les 100 dobles del
rescat, 1386, 1, 121v.
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63. Joan de Bosc, sastre de Roses, captiu a Tunis, que es rescata per 180 dobles, 1386, 1,
122v.
64. Francesca, esposa de Castelló Setembre, de Roses, captiva a Bona, 1386, 1, 123.
65. Joan Ferrer, d'Alcoi, captiu a Berbería, 1386, 1, 123.
66. Joan Barlamben, de Xixona, captiu a Berbería, que deu encara 180 de les 208 dobles d'or
del seurescat, 1386, 1, 123.
67. Joan Gervasi, jueu convertit de París, 1386, 1, 123v.
68. Guillem Riambau, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Bona, que ha de pagar 100 dobles
de les 200 del rescat, 1387, 1, 123v.
69. Bartomeu Peregrí de Tossa, captivat a Canet i dut a Bugia, 1387, 1, 124.
70. Bartomeu Simón, pescador de Tarragona captiu a Bugia, que es redimeix per 200 dobles,
1387, 1, 124.
71. Guillem d'Andalusia, noble de Valence (Franca) que peregrina deséale al Sant Sepulcre
i altres llocs, 1387, 1, 124.
72. Joan de Pont, de Llanca, captiu a Bugia que ha de pagar 170 de les 200 dobles d'or del
rescat, 1387, 1, 124v.
73. Elvira López Guevara, de Sevilla, que peregrina a Jerusalem, 1387, 1, 125.
74. Joan Rosanes i Martí Rosanes, de lloc no precisat, captius de sarrai'ns, 1387, 1, 125.
75. Pascasi García, d'Altoponte bisbat de Sogorb, captiu a Granada, que deu 30 de les 130
dobles del seu rescat, 1387, 1, 125.
76. Guillem Reviróla, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Granada, que ha de pagar 200 florins
deis 400 del seu rescat, 1387, 1, 125v.
77. Bernat Merjoan i Francesc Capella de Palafrugell, captius a Bugia i Fes respectivament,
que es rescaten per 200 dobles,1387, 1, 125v.
78. Bartomeu Castelló, de Valencia, captiu a Tadelec, regne de Berbería, que deu 100 de les
250 dobles del seu rescat, 1387, 1, 126v.
79. Juan Alemany i Joana, jueus convertits d'Avinyó, 1387, 1, 126v.
80.- Ramón Perin, de Perpinyá, captivat a Anglaterra, que deu 82 dobles, 1387, 1, 126v.
81. Joana de Bosc, monja d'Abbefeuille OSB, bisbat de Montauban, 1388, 2, 2.
82. Guillem Vermell, de Mallorca, captiu a Bona o Hipona, 1388, 2, 2rv.
83. Bernat Rossell, d'Arenys, captiu a Tunis, que ha de pagar 33 dobles de les 200 del seu
rescat, 1388, 2, 2v.
84. Pere Ferrer, de Brunyola, a fi de pagar la redempció de Miquela, esclava, amb la que ha
casat, 1388, 2, 2v-3.
85. Joan d'Ariol, de Venécia, pobre, 1388, 2, 3v.
86. Guillemoneta, esclava de Ros de Pineda, que compra la llibertat per 38 lliures, 1388, 2,
4.
87. Antoni, fill de Pere Rosses de Vila-romá, dement, 1388, 2, 4rv.
88. Joan i Guillem, filis de Pere Comte, de Vila-romá, captius a Bugia, 1388, 2, 4v.
89. Pere Cies, de Monells, captiu, 1389, 2, 4v.
90. Pere Fernando, Juan del Rey i Oliver del Rey, d'Alacant, captius d'Andallo de Benzález,
sarraí, que han de pagar 80 de les 300 dobles del rescat, 1388, 2, 5.
91. Honora de Quimón, bisbat d'Agen, robada mentre anava al sant Sepulcre, 1388, 2, 5.
92. Andreu Clemente i altres, de Murcia, captius a Vélez, regne de Granada, que han de pagar
155 dobles de rescat, 1388, 2, 5.
93. Joan Conques, mariner a Cáller, que es rescata per 60 dobles d'or, 1388, 2, 5v-6.
94. Francesca, esposa de Jaume Muñoz de Borriana, epiléptica que es a Sant Salvador de
Cogolells per curar-se, 1389, 2, 6v.
95. Pere sa Pera, de Gramanet (Barcelona), captiu a Tunis, 1389, 2, 7v
96. Guillem Sagrera, mariner de Ciutadella (Menorca), captiu a Bugia, 1389, 2, 7v.
97. Guerau Roca, mariner de Valencia, captiu, 1389, 2, 7v.
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98. Joan Ros de Tornacho, captiu, 1389, 2, 7v.
99. Bartomeu Francés, de Xátiva, 1389, 2, 8.
100. Pere Carbonell, fill de Ferrer Carbonell de Caldes de Malavella, captiu a Bugia, 1389,
2, 8v.
101. Lluís de Meisac, jueu natural de Torroella de Pluvia, convertit i batejat per Guillem
Escuder, rector del lloc, 1390, 2, 9.
102. Gispert Bru, natural de Vilabertran, captivat navegant a Alacant i dut a Bugia, que es
rescata per 80 dobles d'or, 1391, 2, 1 lv-12.
103. Pere Clusella Cerdo, de Girona,q ue essent jueu es deia Isaac Saúl, amb l'esposa i filies,
1391,2, 12.
104. Pere Guillem Sunyer, mercader de Girona, dit mentre ere jueu Salomó Bonavia, amb
esposa i filis, 1391,2, 12.
105. Miquel Mates, de Roses, captivat mentre recollia corall i portat a Bona, que es rescata
per 110 dobles, 1391,2, 12.
106. Castelló Mercader, matalasser de Girona, dit mentre era jueu Barón Jacob, batejat a la
catedral, 1391, 2, 12v.
107. Joan Cardona, dit mentre era jueu, Astruc Caracosa, 1391, 2, 12.
108. Pere Cerir, sastre de Girona, dit abans Bonanasch David, 2, 12.
109. Francesc Pellicer, peroler dit Ponen Mardofai, 2, 12.
110. Bernat Ferrer, matalasser, dit abans Abraham Abraham, amb un fill, 2, 12.
111. Pere Cerda, carnisser, dit Isaac Aliafo.
112. Francesc de Terrades, dit Abraham Robis.
113. Simó Samasó, mercer de Banyoles, dit Abraham Lleó, batejat a Banyoles.
114. Bernat de Camps, torner dit abans Vidal Isaac, batejat a Girona.
115. Joan Marcó, mercer de nació castellana, dit Abraham, batejat a Girona.
116. Pere Gironella, sastre de Girona, dit Israel Abraham, batejat a Camprodon.
117. Mestre Rafael, físic de Girona, dit Bonjuhá.
118. Bonanat Cerir, peroler de Girona dit abans Mardofai.
119. Francesca Soler, batejada a la seu, viuda amb tres filis.
120. Caterina Sunyer, batejada al Mercadal, amb tres filis.
121. Joan Fonoll, ciutadá de Barcelona, dit Isaac Struc, amb la mare,
122. Clara, i Pere Salort, de Girona, dit Isaac lo Bell.
123. Pere Jaume Malarc, ciutadá de Girona, dit com a jueu Jacob David, 2, 13.
124. Joan de Pinos, aragonés resident a Barcelona, convertit del judaisme, 1391, 2, 13v.
125. Francesca, esposa de Castelló Setembre, de Roses, captiva a Bona, 1392, 2, 14.
126. Pere Gili, de Santa Llogaia de Terri, captiu a Bona, 1393, 2, 14.
127. Pere Sanchiz, d'Osca, captiu, 1392, 2, 15.
128. Guillema, esposa de Guillem Plaenca i altres ve'ins de ses Corts d'Empúries, captius
deis sarra'ins, 1393, 2, 15v.
129. Antoni Pascasi de Alessio, de Digne, comtat de Forcalquier, 1393, 2, 18
130. Guillem Arnau, de Lloret, captivat al coll de Balaguer i dut a Bona, 1393, 2, 18.
131. Miquel Vidal, de Valencia, captiu deis sarra'ins a Granada, 1393, 2, 18v
132. Martín Abarca i Maties Morell, de Valencia, captius, 1397, 2, 33.
133. Pedro Lope de Mesa, de Puzol (Valencia), captiu a Bugia, que es rescata per 300 dobles,
1397, 2, 33v.
134. Joan Canyada, d'Oriola, captiu a Gibraltar, 1398, 2, 33v.
135. Pere Falquer, de Vilalba, bisbat de Tortosa, captiu a Alger, 1398, 2, 33v-34.
136. Alfonso Fernando i l'esposa Joana, d'Oriola, captius, 1398, 2, 34 i 36v.
137. Jaume Bonmatí, d'Elx, captiu, 1398, 2, 34.
138. Llorenc de Jarra, d'Hongria, captiu d'Amurati, 1398, 2, 34.
139. Lloreng Dusai, d'Elna, captiu de sarra'ins, 1398, 2, 34.
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140. Francesc Vilar, de Lloret, captiu a Bugia, 1398, 2, 34v.
141. Bernat de Montlleó, patró de barca de Valencia captiu, que es redimeix per 30 dobles,
1398, 2, 34v-35.
142. Bernat de Plana, mariner de Valencia captiu que es redimeix per 40 dobles, 1398,2,35.
143. Antoni Feliu, mariner de Sant Feliu de Guíxols captiu a Bugia, per satisfer el rescat del
qual manquen 56 lliures 10 sous, 1398, 2, 35v.
144. Pere Duran, de Sant Boi de Llobregat, captiu a Bugia, 1398, 2, 36v.
145. Marina, viuda d'Arnau Pellicer, de Valencia captiva a Granada, 1398, 2, 37.
146. Expedició contra sarrains, organitzada a Valencia en la que intervenen el vescomte
Gaufred de Rocabertí i Hug d'Anglesola, 1398, 2, 38v-39.
147. Mestre Joan Alquer, d'Avinyó, convertit del judaísme, 1398, 2, 39v-40.
148. Antoni Collell, mariner de Palamós captiu a Alger, 1398, 2, 40rv.
149. Joan Sánchez, de Jerez, captiu a Ceuta, regne de Granada, 1398, 2, 40v.
150. Jaume Frontera, mariner de Mallorca captiu a Trípoli que es redimeix per 100 dobles,
de les quals n'hi manquen 40, 1399, 2, 40v-41.
151. Rostany Galbert, de Provena, captiu a Bugia que es redimeix per 85 dobles, 1399, 2,
41.
152. Llorenc Portes i Bartomeu Sasso, mariners de Cáller captius, 1398, 41.
153. Un fill de María, viuda d'Arnau Pellicer i esposa de Pere Brau de Valencia, captiu a
Granada que es rescata per 300 dobles, 1398, 2, 41v.
154. Joan Gunerret de Murcia, ex-captiu de sarrains que peregrina a Montserrat, 1399, 2,
41v.
155. Joan Rossell, de l'Alguer, captiu de sarrains, 1399, 2, 42.
156. Gonzalvo, de Jaén, captiu a Ceuta, 1399, 2, 42.
157. Pedro Alfonso de Luna i l'esposa i fill, conversos que teñen un fill captiu de sarrains,
1400, 2, 42v
158. Joan de Sorbes, flaquer de Barcelona captiu a Constantina, 1400, 2, 42v.
159. Bernardo de Monleon i un altre de Valencia, captius a Bugia, 1400, 42v.
160. Pere Pone, de Foixá, captiu a Bugia que es rescata per 200 florins, 1400, 2, 43.
161. Francesc Ma9anet, de Blanes, captiu a Bugia, 1400, 2, 43v.
162. Joan Martinet, de Saragossa, captiu que es redimeix per 40 dobles, 1400, 2, 44.
163. Benvinguda, mare d'Andreu Serra d'Alcoi, captiva a Bona, 1400, 2, 44rv.
164. Marc Salelles, mariner de Barcelona captiu que es rescata per 200 dobles, 1400,2,44v.
165. Joana, esclava de Pere de Camós, hostaler de Girona, que es vengué per 116 florins,
1401,2, 45v-46.
166. Daniel Cristiá, dit essent jueu mestre Abraham, que porta lletres d'altres bisbes, 1401,
2, 46rv.
167. Lope Ortiz, de Tudela, ex-captiu a Granada que ha restat debilitat de les mans, 1401,
2, 46v.
168. Salvador Julia, mariner de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Tunis, 1401, 2, 46v-47.
169. Bernat Pere i Castelló Pere, de Castelló d'Empúries, captius a Tunis que es redimeixen
per 2.000 florins, 1401, 2, 48.
170. Pere de Monteada, de Mallorca, captiu a Bugia, que es redimeix per 70 dobles, 1401,
2, 49 i 53v.
171. Joan Pallares, sastre de Valencia captiu a Bugia que es rescata per 200 dobles, 1401,
2, 49v; demana després del rescat per pagar 100 dobles que li ha prestat un mercader de
Valencia, 1406, 2, 81v-82.
172. Francesc Vilar, de Lloret, captiu a Bugia que es rescata per 150 dobles, de les que
manquen 80, 1401,2, 51 v.
173. Antoni Coll, de Barcelona, captivat a Blanes i conduit a Almería, regne de Granada,
1401, 2, 52v-53.
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174. Jaume Parera, teixidor de llana de Mallorca captiu a Constantina, que es rescata per 100
dobles, 1401,2,53.
175. Jaume Serrador, mariner de Barcelona captiu a Bugia, 1401, 2, 53v.
176. Joan Alcañiz i Alfonso Sanchiz, d'Alcanyis, que foren mutiláis estant en captivitat,
1401,2, 53v.
177. Andreu Borrell, mariner de Sant Feliu de Guíxols, captiu que es rescata per 50 dobles,
1401,2,54.
178. Jaume Sagarra, pagés de Barcelona captiu a Bugia, 1401, 2, 54rv.
179. Bernat Borrell, de Blanes, captiu a "Meliche" (Málaga), que es rescata per 120 dobles
d'or, 1402, 2, 54v.
180. Antoni Peregrí de Blanes, company de l'anterior que també es rescata per 120 dobles,
1402, 2, 54v.
181. Pere Renart, mariner de Palafolls captiu a Bugia que es rescata per 220 dobles, 1402,
2, 54v.
182. Joan Llorenc, de Sevilla, captiu a Bugia, 1402, 2, 55.
183. Bernat Cerir, mercader de Girona captivat a Sicilia i dut a Bona, 1402, 2, 57.
184. Pere Cristiá i Leonard Cristiá, de Reims (Franca), captius a Fez, 1402, 2, 57.
185. Guillem Feliu, natural de Blanes i veí de Peníscola, captiu a Bugia, que es rescata per
100 dobles, 1402, 2, 57v; 1403, 2, 65v.
186. Guillem Oller, pescador de Palafolls, captiu de Sidi Mahumet a Bugia, del que es rescata
per 70 dobles, 1402, 2, 57v-58.
187. Bernat de Tesirach, Sacerach o Cararach, ciutadá de Barcelona captiu a Bugia, 1402,
2, 58, 61N i 63N; 1404, 2, 69v-70.
188. Miquel Mates, pescador de Roses captiu de Hahamet Buxilecha a Bona, del que es
rescata per 115 dobles, 1402, 2, 58v.
189. Guerau Oliver i el seu fill Bartomeu, mariners de Barcelona naturals de Blanes, captius
a Malicha, 1402, 2, 58v-59, amb lletra deis jurats de Blanes.
190. Andreu Guillem, de Barcelona captiu a Bugia, 1402, 2, 59.
191. Pere Corea, de Lloret, captivat a Begur i dut a Constantina, que es rescata per 160
dobles, 1402, 2, 59rv.
192. Andreu Manió, mariner de Sant Feliu de Guíxols, captivat a Alacant i dut a Malicha,
regne de Granada, que es rescata per 150 dobles, de les quals menquen pagar 77 lliures bar.,
1402, 2, 60.
193. Bernat Aguiló, de Valencia, captiu a Alger, que es rescata per 80 dobles, 1403, 2, 61v62.
194. Martín de Tarifa, captiu al Corral de Granada, que es rescata per 30 dobles, 1403, 2,
62.
195. Joan Vives, mercader de Vilafranca del Conflent arru'inat, 1403, 2, 63
196. Antoni Martí de Valencia, captiu a Candelor (Turquía), que es rescata per 40 dobles,
1403, 2, 63.
197. Francesc de Segurioles, abans dit Alí i Ramón Sampsó, dit abans Forax, convertits de
l'islam i batejats a la catedral, 1403, 2, 63rv.
198. Miquela, esclava de Pere Tapióla, de Blanes, que es redimeix per 30 lliures, 1403, 2,
64rv; té com a procurador Pere Oliver.
199. Pere Esteve, mariner de Valencia captiu a Bugia, 1403, 2, 65.
200. Bernat Ordines, de Manresa, captiu al Corral de Granada, que es rescata per 119 dobles,
1403, 2, 65.
201. Sibil.la, filia de Joan de Riera, jueu convers de Girona, dot, 1403, 2, 66v-67.
202. Bernat Esteve, de Peníscola, captiu a Bona que es redimeix per 120 dobles, de les quals
manquen pagar 30, 1404, 2, 67v.
203. Pere Doménech, de Lloret, captiu a Alger, 1404, 2, 68rv
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204. Antoni Garrofa i altres de Lloret, captius primer a Lestora i després a Alger, que es
rescaten per 600 dobles, 1404, 2, 68v.
205. Diverses dones i nens d'Empúries captius a Bona, que han deixat com a ostatges dos
nens, Antoni Vilafreser i Guillem Pedrer, i es rescaten per 200 dobles, 1404, 2, 68v-69.
206. Narcís Armangué, natural de Girona captiu a Bugia que es rescata per 200 dobles, 1404,
2, 69rv; 1407, full entre f 68 i 69.
207. Antoni Portes, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Bugia que es rescata per 220 dobles,
1404, 2, 70v-71.
208. Guillem Girau, de Vic, captiu a Bugia que es rescata per 34 dobles, 1404, 2, 71 v
209. Andreu Guillem, de Valencia, captiu a Bugia, 1404, 2, 71v-72.
210. Juliana, filia de Jordi Güell, de Torroella de Montgrí, per al rescat de la qual manquen
17 lliures bar., 1404,2,72.
211. Joan Lope de Morales, d'Orlóla, captiu que es rescata per 170 dobles de les que
manquen 100, 1404, 2, 72rv
212. Goncal Sancho, de Valencia, captiu a Bugia, 1404, 2, 72v-73.
213. Sane Martí, de Morvedre veí de Cáller captiu a Bona, 1405, 2, 73.
214. Maties de Dissar, preveré grec, 1405, 2, 73.
215. Martí Savaric, de Perpinyá, captiu a Bona 1405, 2, 73v.
216. Francesc Bussar i Guillem Gregori, comerciants de Palerm arruináis ais quals calen 30
dobles per pagar deutes, 1405, 2, 76v.
217. Bartomeu Pol i Joan Deuloféu, mariners de Blanes captius a Tunis, 1406, 2, 78rv.
218. Genis Esteve, de Mallorca, captiu a Bugia, 1406, 2, 78v
219. Bernat Corts, de Valencia, captiu a Bugia, que es rescata per 135 dobles, 1406, 2, 79.
220. Antoni Benajam, mariner de Barcelona captiu a Bugia, que es rescata per 80 lliures,
1406, 2, 80rv; semblant s'expedí per a Antoni Sanou.
221. Joan Quilis, mariner de Valencia captiu, 1406, 2, 80v.
222. Lancelot de Palerm, captiu que es rescata per 100 dobles, 2, 80v.
223. Jaume Salvador i el seu fill Antoni, de Valencia, captius a Fes, 1406, 2, 80v-81.
224. Francesc Maltes, de Cáller captiu a Bugia que es rescata per 104 dobles de les que ha
pagat54, 1406, 2, 81 v.
225. Joan Pujol, de Blanes, captiu a Tunis, 1407, 2, 82.
226. Antoni de Santjoan, de Blanes, captivat mentre pescava a Tortosa i dut a Bugia, que es
rescata per 230 lliures bar., 1407, 2, 82.
227. Miquel Malla, de Valencia, captiu a Granada i rescatat per 102 dobles que ha de tornar,
1407, 2, 82v.
228. Alfons Bargalló, de Valencia captiu a Bona, 1407, 2, 84.
229. Ramón ca Olivella, captiu a Bona que es rescata per 200 dobles, 1407, 2, 84v-85.
230. Bernat Rossinyol, de Valencia, captiu a Bugia, 1407, 2, 87v.
231. En Genis, de Valencia captiu a Bugia que es rescata per 170 dobles de les que li manquen
lameitat, 1407,2, 88.
232. Joan Felip, de Barcelona, captiu a Bugia que es rescata per 120 dobles, 1407, 2, 88v.
233. Joan Muñoz, de Valencia, captiu a Alger que es rescata per 130 dobles, 1408, 90v.
234. Alfons i María, de Valencia captius a Bugia, 1408, 2, 90v.
235. Joan de la Oliva i Antoni de la Oliva, de Catania, captius a Tunis, 1408, 2, 80v.
236. Joan Manyot, de Terol, peregrí al Sant Sepulcre, 1408, 2, 93rv
237. Captiu barceloní innominat, 1408, 93v
238. Jaume des Pía, de Barenys (Tarragona) captiu a Tunis, 1408, 2, 93v-94.
239. Pere Bessó, de Barcelona captiu a Tunis, 1408, 2, 94rv.
240. Antoni s'Olinella, preveré d'Ontinyent captiu a Tunis que es rescata per 300 dobles,
1408, 2, 94v.
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241. Tretze captius de Roses, pels que es demanen de rescat 1.300 florins d'or d'Aragó,
1408, 2, 95.
242. Pere Dalmau, de Roses, captiu a Bona, 1408, 2, 95; 1409, 2, 103v.
243. Pere Grimalt, d'Oriola, captiu a Granada, que es rescata per 200 dobles, 1408, 2, 95v.
244. Bartomeu Vila, barber de Blanes captiu a Constantina, que es rescata per 50 dobles,
1408, 2, 95v-96.
245. Pere Bonet, fill d'Antoni Bonet de Blanes, captiu a Bugia, que es rescata per 200 dobles,
1408, 2, 97v.
246. Jaume Arimbau, de Blanes, captiu a Bugia que es rescata per 115 dobles, 1408,2,97v.
247. Jaume Serra, patró de barca de Blanes captiu a Tedelis, que es rescata per 200 dobles,
1408, 2, 98.
248. Berenguer Manlleu, mariner de Badalona captiu a Bugia, 1408, 2, 98.
249. Pere Morell, de Blanes captiu a Bugia que es rescata per 300 dobles, 1408, 2, 98rv.
250. Doménec Vila, Ramoneta, esposa seva i les filies Dolca i Guillemoneta, de Tortosa,
captius que es rescaten per 250 dobles, 1408, 2, 98v.
251. Guillem Soler, pescador de Tarragona i Jaume Roger, vidrier de Tortosa, captivats al
coll de Balaguer, 1409, 2, 98v
252. Joan Llombart, de Tivissa, comtat de Prades, captiu a Bugia, 1409, 2, 99.
253. Guillem Bertrán, natural de Bordils i veí de Valencia, captiu a Bugia que es rescata per
250 dobles, 1409, 2, 99.
254. Antoni Vinyals, mariner de Palamós captiu a Bugia, que es rescata per 270 dobles, 1409,
2, 99v; semblants s'expediren per a Antoni Soler i Pere Soler, del mateix lloc i igual rescat.
255. María, esposa de Guillem Martí de Barenys (Tarragona), localitat assolada l'any
anterior pels pirales de Bugia, 1409, 2, 99v-100
256. Antoni Ros, de Torroella de Montgrí, captivat l'any 1406 i dut a Bugia, que es rescata
per 200 dobles, 1409, 2, lOOv.
257. Pere Guerau, de Valencia, captiu a Tunis, al qual manquen pagar 31 dobles del seu
rescat, 1409, 2, lOOv.
258. Pere Broquetes, mariner de Barcelona, captiu a Constantina, 1409, 2, 104.
259. Bernat Córner, mariner de Barcelona captiu a Tunis, 1409, 2, 104.
260. Francesc Guella, Joan Massanet i Joan Bartomeu, de Torroella de Montgrí, captius a
Bugia, 1409,2, 104.
261. Pere Llobregat, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Tedeli?, que es rescata per 150 dobles,
1409, 2, 104v.
262. Pere de Paris i altres captius de Messina a Ora que es rescaten per 126 dobles de les que
només manquen pagar 12, 1410, 2, 106v-107.
263. Joan Lombart, de Tivissa, captiu a Bugia, 1410, 2, 107
264. Joan Sane, de Lleida captiu a Bugia que es rescata per 76 dobles, 1410, 2, 107v.
265. Bartomeu Socarrat, mariner de Valencia captiu a Bugia que es rescata per 160 dobles,
1410, 2, 107v.
266. Martí Rossinyol, de Mallorca captiu a Constantina, que es rescata per 100 dobles de
reals mallorquins, 1410, 2, 109.
267. Genis Gelats, de Barcelona captiu a Tunis, que es rescata per 1.000 dobles d'or, 1410,
2, 109.
268. Bernat Peregrí, de Palamós, captiu a Bona, que es rescata per 50 dobles deles que
manquen pagar 44, 1410, 2, 109v-110.
269. Simó Andreu, mariner de Sant Feliu de Guíxols captiu a Bugia que es rescata per 100
dobles, 1410,2, 110.
270. Francesc Collboter, de Lloret captiu a Bugia, que es rescata per 100 dobles, 1410, 2,
110.
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271. Narcís Bells, blanquer de Girona, captiu a Bugia, que es rescata per 300 dobles, 1411,
2, HOv.
272. Pere Serra, mariner de B lañes captiu a Tunis que es rescata per 400 dobles, 1411,3, 1 v2.
273. Francesc Ferrer, de Sant Feliu de Guíxols, captiu que es rescata per 150 dobles, 1411,
3,2.
274. Antoni de Vilallonga, de Barcelona, captiu a Bugia, que es rescata per 100 dobles, 1411,
3,5.
275. Joan de Pina, de Xixona (Valencia), captiu des de 1407 a Vélez, que es rescata per 1411,
3, 5v.
276. Pere Broqueles, de Barcelona, captiu a Constantina, 1411, 3, 7.
277. Miquel Bell, mariner de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Bugia, que es rescata per 120
dobles, 1411, 3, 8-9; rescat de 150 lliures bar., 1417, 3, 53v-54.
278. Arnau Falcó, mariner de Barcelona captiu a Bona, que es rescata per 100 dobles, 1411,
3,9.
279. Joan Serra, pintor de Castelló, captiu a Bona, que es rescata per 120 dobles, 1412, 3,
9v.
280. Antoni Ros, de Torroella de Montgrí, captiu des de 1406 a Bugia, que es rescata per 200
dobles de les que falten a pagar 50 lliures bar., 1412, 14rv.
281. Antoni Collell, de Palamós, captiu a Mont de Bargues, que es rescata per 200 ducats,
1412, 3, 16rv.
282. Miquel Calvet, mariner d'Eivissa, captiu amb l'esposa i filia a Constantina, que es
rescata per 240 dobles, de les que son pagades 70, 1413, 3, 18rv.
283. Joana, esclava de Pere de Preses, batlle de les Preses, redimida per Roger de Cartellá,
procurador de l'abat de Ripoll a Olot per 40 lliures, de les que cal pagar encara 20, 1413,3,20v21.
284. Pere Pagés, de Blanes, captiu a Bugia, que es rescata per 200 dobles, 1413, 3, 22.
285. Antoni Coll, de Roses, captiu a Bugia, que es rescata per 100 dobles, 1413, 3, 24rv;
similar s'expedí a favor d'Antoni Ros, de Torroella.
286. Pere Pedrer, mariner de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Bugia, que es rescata per 300
dobles, 1413, 3, 24v.
287. Jaume Andreu, preveré de Provenca ex-captiu que peregrina a Compostela, 1413, 3,
25v-26.
288. Francesc Cervera, mariner de Sant Miquel de Colera, captiu a Bona, que es rescata per
100 dobles, 1413,26.
289. Vicenc Quintana, barber de Barcelona captiu a Bona, 1413, 3, 26v-27.
290. Juan Soriano, de Valencia, captiu a Granada que es rescata per 100 dobles, 1413, 3,27.
291. Miquel Tomás, militar de Veszprém (Hongria), que peregrina a Compostela, 1414, 3,
27v.
292. Joan Riesen, d'Ermedás terme de Palafrugell, captiu a Bugia, 1414, 3, 28; semblant
s'expedí a favor de Guillem, fill de Bernat Bleda, del mateix lloc.
293. Joan Areves, de Santa María de Pineda, captiu a Bugia, que es rescata per 200 dobles,
1414, 3, 28v.
294. Francesc Causet, de Vila-romá, captiu a Bugia, 1414,3,28v; semblant s'expedí a favor
de Bernat Bruguer, del mateix lloc.
295. Jordi i Caterina, esclaus de Bernat de Reixach, cavaller de Cadaqués, que es redimeixen
per 18 lliures bar., 1414, 3, 30.
296. Domingo Barra i Mencía Alfonso, de Valencia, a fi de rescatar per 100 dobles el seu
fill Alfons que es captiu a Fez, 1414, 3, 31rv.
297. Antoni Albert, de Tossa, captiu a Bugia, que es rescata per 150 dobles, 1414, 3, 32v33.
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298. Pere Carros, de Blanes, captiu a Alger, que es rescata per 160 dobles, 1414, 3, 33rv.
299. Pere Pujol, de Blanes, captiu a Alger, que es rescata per 160 dobles, 1414, 3, 33v.
300. Pere Martí, de Blanes, captiu a Alger, 1414, 3, 34v.
301. Joan de Perrera i Caterina, esposos castellans, excaptius a Granada i ell, mane, 1415,
3,36.
302. Joan de Sibilia (Sevilla), captivat per sarraíns, convertit a 1'Islam i retornat al
cristianisme a Medina del Campo, 1415, 3, 36v.
303. Bernat Rodon, de Barcelona, captivat prop de Blanes i dut a Bugia, 1415, 3, 36v.
304. Pere Reixach i companys, de Castelló, captius a Tunis, que es rescaten per 600 florins,
1415,3,37.
305. Llorenc Martí, de Barcelona, captiu a Bugia, que es rescata per 300 dobles, 1415,3,37v.
306. Antonia, de Ruica (sic), bisbat de Barcelona, captiva a Oran, que es rescata per 100
dobles, 1415,3,43.
307. Galeot de Pera i Colus de Sanis, venecians, que foren captius a Bugia, on foren mutiláis,
1415,3,43.
308. Bernat Marca, sastre de Girona, dit mentre era jueu Astruc Samuel, 1416, 44rv.
309. Joan Santicello i el seu germá Simó, d'Elna, mutiláis, 1416, 3, 48.
310. Joan Groh, de Barcelona, mutilat deis ulls per infidels, 1516, 3, 49.
311. Joan Bartomeu, de Torroella de Montgrí, captiu des de 1406, que es rescata per 125
lliuresbar., 1417,3,51.
312. Pere Montada i Sibil.la, esposos de Sant Privat de Bas, que han de dotar una filia, 1417,
3, 51v.
313. Antonia, esclava de Guillem de Bordils, cavaller que la captiva a Sanluri (Sardenya),
que es redimeix per 125 florins, 1417, 3, 51v-52.
314. Bernat Lluqués, de Valencia, captiu a Bugia, que es rescata per 80 dobles d'or, 1417,
3, 53v
315. Jaume Miquel, de Mallorca, captiu a Bugia, 1417, 3, 54.
316. Alegranca, filia de Pere Oller, de Sardenya, esclava de Pere Sarraí, donzell de Gabanes,
que es redimeix per 80 florins, 1417, 3, 54v.
317. Antoni García i Maria López, esposos de Valencia captius a Granada, que es rescaten
per 250 dobles d'or, 1417, 3, 55.
318. Jaume Ciurana, d'Algemesí, captiu a Granada, que es rescata per 150 dobles, 1417, 3,
55v.
319. Bartomeu Martí, paraire de Valencia captiu a Bugia, que es rescata per 124 dobles d'or,
1417,3,57.
320. Antoni Doménec, mariner de Mallorca captiu a Tunis, que es rescata per 160 dobles,
1417, 3, 57v.
321. Mateu Montada i Margarida, de Sant Privat de Bas, que han de dotar una filia, 1417,
3,58.
322. Francesc Noguera, mariner de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Bugia, 1417, 3, 58.
323. Pere de Caster, escuder del castell de Tournai, bisbat de Liége, que peregrina a
Compostela, 1418, 3, 58rv.
324. Pere Ermengol, de Girona, convers del judaisme, 1418, 3, 59v.
325. Testimonial a favor de Fernando de Zaragoza, veí d'Ocaña, que ha disputat amb els
jueus a Girona, 1418, 3, 60.
326. Set homes captivats a Antequera, que es redimeixen per 2.000 dobles, de les que
manquen pagar 800, 1418, 3, 60v-61.
327. Pere de Paris i Antoni de París, de Messina, captius a Oran, regne de Tremecén, que
deuen 10 florins del rescat, 1418, 3, 61.
328. Angelina, esposa de Bernat Xuriguera, de Roses, per dotar una filia, 1418, 3, 61v-62.
329. Pere de Carmona, castellá captiu a Granada que es rescata per 160 dobles, 1418, 3, 62.
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330. Nicolau Vila, mercader de Mallorca, captiu a Tunis, que es rescata per 470 dobles,
1418,3,62.
331. Antoni Coll, de Barcelona, captiu a Bugia, que es rescata per 600 dobles, 1418, 3, 63.
Confrontar amb el Coll de f 24rv.
332. Doménec de Vitris i altres de Buda (Hongria), captius de tures, que es rescaten per 154
dobles, 1418, 3, 63.
333. Fra Jordi de la India, peregrí a Compostel.la, 1419, 3, 63v.
334. Bernat Lluqués, carmelita natural de Girona captiu a Bugia, 1419, 3, 63v.
335. Pere Martorell i Joan Martorell, de Tortosa, captius a Tremecén, que es rescaten per 270
dobles, 1419, 3, 64.
336. Guillem de Blanco, de Catánia, captiu, 1419, 3, 64v.
337. Antoni de Spinellis, de Nápols, que peregrina al Sinaí, 1419, 3, 64v.
338. Guillem Pasqual, mariner i Joan Pasqual, fill seu, de Valencia, captius a Bugia, que es
rescaten per 200 dobles, 1419, 3, 64v-65.
339. Guillem Coto, d'Ullá, captiu a Bugia, que es rescata per 300 dobles, 1419, 3, 65v.
340. Alfons i Martí, escolars pobres de Burgos, ermitans a Santa Caterina de Torroella, 1419,
3, 65v.
341. Joan Calví i Aleta Roger, esposos de Ramaluelda (Provena), bisbat de Fréjus, captius
a Bugia que es rescaten per 150 dobles, 1420, 3, 66v.
342. Angelina, viuda de Bernat Xuriguer, de Roses, per dotar la filia, 1420, 3, 68.
343. Francesca, filia de Simó Doménec, de Foixá, malalta, 1420, 3, 69.
344. Pere Roger, de Cambrils, captiu a Bona que es rescata per 200 dobles, 1420, 3, 69.
345. Joan Arnau, de Barcelona, captiu a Tunis que es rescata per 670 florins, deis que
manquen 100 lliures bar., 1420, 3, 70v.
346. Joan Mastroangelo, de Montegranar, marca d'Ancona, mutilat d'una má en guerra
entre els Colonna i els Orsini, 1420, 3, 70v-71.
347. Esteve Moliner, de Valencia, i la seva familia, captius que es rescaten per 1.000 dobles
de les que falten pagar 600, 1420, 3, 71.
348. Tomás Durall, mariner de Barcelona, captiu a Bugia que es rescata per 200 dobles,
1421,3,72.
349. Bernat Ferrer, mariner de Sant Feliu de Guíxols captiu a Granada, que es rescata per
300 dobles, 1421, 3, 72rv
350. Angelino Joan, de Venécia, mutilat pels tures a Gallípoli que es rescata per 150 ducats
de Venécia deis que li falten pagar 50, 1421, 3, 72v-73.
351. Nicolau Simó, de Mallorca, captiu a Tánger que es rescata per 140 dobles, 1421, 3, 74.
352. Jordi i Leonor, esposos esclaus d'Alemany de Bellpuig, donzell de Tortellá, que es
redimeixen per una quantitat imprecisada, 1421, 3, 74rv.
353. Alfons de Dénia, de Xátiva, que es deia Faquem essent mussulmá, mutilat en guerra a
Ceuta, 1421,3, 75.
354. Bernat Genis i el seu germá Pere, mariners de Mallorca, captius a Bugia que es rescaten
per 200 dobles, 1421,3, 76.
355. Pere Martinell, preveré de Reims rector de la parroquia d'Auroflor (Normandia) que
fou ocupada en la invasió anglesa, a fi de redimir dues germanes captives deis anglesos, 1421,
3, 76rv.
356. Antoni Martí i el seu germá Bernat, ermitans que venen de Compostel.la i van al sant
Sepulcre, 1421, 3, 76v.
357. Apici Pérez, de Ruzafa, captiu a Almería que es rescata per 250 florins d'or d'Aragó,
1421, 3, 76v-77; postula per ell Antoni Galindo.
358. Pere Pastrana, castellá, captiu a Archidona, que es rescata per 250 dobles, 1421, 3, 77.
359. Pere Hospital, de Barcelona, captiu a Bugia, 1421, 3, 77v.
360. Lluís Martí, de Valencia, captiu a Bugia, que es rescata per 200 dobles, 1421, 3, 78.
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361. Gabriel de Linares, de Valencia, captiu a Tunis, que es rescata per 150 dobles, 1421,
3, 78.
362. Joan de Gerb, cavaller de Murcia captiu amb quatre escuders a Granada, que es rescata
per 4.700 dobles morisques, 1421, 3, 78.
363. Joan Valls, de Gabanes, afectat per una inundació en que ho ha perdut tot, 1421, 3,78v.
364. Antoni Pont, preveré de Valencia i el seu pare Joan, captius a Bona, rescatáis ell per
200 dobles i el pare per 140 que els han prestat Joan Calvo i Ferran Calvo, mercaders; hom recull
almoines per satisfer el rescat del fill, 1422, 3, 78v.
365. Martí de Calatayud, de Valencia, captiu a Malica (Granada), que es rescata per 150
dobles, 1422, 3, 79.
366. Perrina, esposa de Nicolau Doria, de Sásser, captiva junt amb la fila Margarida a Bona,
que es rescaten per 160 dobles de les que manquen pagar 40, 1422, 3, 79; 1426, 98v, on es diu
que li manquen 40 florins.
367. Jaume Clapers, mariner de Barcelona captiu a Bona, 1422, 3, 79; 1425, 3, 94v-95, on
s'assenyala que el rescat es de 200 dobles.
368. Guillem Barber, pescador de Blanes captiu a Berbería, 1422, 3, 79v.
369. Joan Bosa, de Sant Cebriá deis Alls, captiu a Bugia, 1423, 3, 80.
370. Berenguer Talles i altres mariners de Barcelona, captius de Cadí Albalá a Granada, que
es rescaten per 700 dobles, 1423, 3, 80rv.
371. Antoni, de Rússia, esclau de Jaume Arloví, barber de Girona, que es redimeix per 200
florins d'or d'Aragó, 1423, 3, 81rv.
372. Nicolau Ostia, de Savoia, ermita que peregrina a Terra Santa i altres llocs, 1423, 3, 82.
373. Arnau de la Barba, de Vilajoiosa (Gandia), captiu a Almería que es rescata per 300
dobles, 1423, 3, 83; 1426, 3, lOOv.
374. Diego Galvany de Camargo, castellá mutilat d'una má en una brega, 1423, 3, 83v.
375. Bernat Puig, mariner de Palamós captiu a Bugia, 1423, 3, 84.
376. Guillem Pere de Lledó, de Blanes, captiu de sarra'ins, 1423, 3, 84rv.
377. Pere Cerina, matalasser de Girona, captiu a Bugia, 1423, 3, 84v.
378. Sterina, natural de Sardenya, esclava de Guillem Alemany de Bellpuig, donzell, a fi de
casar una filia de nom Juliana, 1423, 3, 84v-85.
379. Antoni Vidal, de Torroella de Montgrí, captiu a Bugia, que es rescata per 250 florins
d'or d'Aragó, 1423, 3, 87.
380. Jaume Rabassa, mercader de Mallorca captiu a Bugia que es rescata per 180 dobles,
1424, 3, 87v-88.
381. Maraca i altres dones de Ragusa, declarades lliures peí consistori reial contra la
pretensió de Pere Font que les tenia per esclaves, a fi de tornar al seu país, 1424, 3, 88v-89.
382. Pere Gerina, de Barcelona, mariner captiu a Bona, que es rescata per 200 florins, 1424,
f89v. V. núm. 377, 390 i 438.
383. Antoni Mauri, de Palamós, captiu a Bona que es rescata per 200 dobles moresques,
1424, 3, 89v.
384. Antoni Illa, de País, captiu a Bugia que es rescata per 200 dobles, 1424, 3, 90rv.
385. Joan, esclau de Bernat de Sitjar, ciutadá de Girona, al qual maquen 80 lliures bar. per
redimir-se, 1424, 3, 90v-91.
386. Joana, de Botitacherot, bisbat de Reims, que ha perdut els béns en la guerra amb
Anglaterra, 1424, 3, 91v.
387. Joan Cardona i la seva esposa Margarida, de Gandia, captius a Granada, 1425, 3, 91v92.
388. Bernat Puig, de Palamós, captiu a Bugia, 1425, 3, 92v.
389. Lluis de Miles, escuder ferit a Nápols, que peregrina al Sant Sepulcre, 1425, 3, 93rv.
390. Resplendor, filia de Pere Gerina, matalasser de Girona, dot per casar-se, 1425, 3, 93v.
391. Bartomeu, de l'Egipte menor, batejat a la curia romana, 1425, 3, 94rv.
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392. Pere Ferrer, de Nules, captiu a Málaga (Granada), que es rescata per 150 dobles, 1425,
3, 95.
393. Félix Dalmau, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Bugia, que es rescata per 150 dobles
d'or, 1425, 3, 95rv; 1427, 3, 110, el rescat es de 140 dobles; 1428, 3, 122v, el rescat es de 300
dobles.
394. Antonia, esclava de Joan de Margarit, cavaller, a fi de redimir-se i casar-se, 1425, 3,
95v.
395. Bartomeu Mascaré, mariner de Barcelona captiu a Valarina en térra de sarrai'ns, que
es rescata per 400 dobles, 1425, 3, 96v.
396. Jaume Martell, d'Oristá, per redimir la seva mare, esclava de Berenguer Font, flaquer
de Barcelona, 1426, 3, 97.
397. Margarida, filia de Salvador Salvador, de Torroella de Montgrí, que necessita dot per
casar-se, 1426, 3, 98.
398. Joan de Casáis, francés pastor a Torroella de Montgrí, que té una filia de Dolca, esclava
d'Andreu Pons, de Torroella, per redimir dita Dolca amb qui vol casar-se, 1426, 3, 98rv.
399. Jordi Bertrán, de Valencia, captiu a Bona, que es rescata per 270 dobles, 1426,3, lOlrv.
400. Joan Capdevila, de Lleida, captiu a Bugia, 1426, 3, 102.
401. Joan Savall, de Valencia, captiu a Granada, que es rescata per 200 dobles, 1426,3,102v.
402. Bernat Ferrer, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Granada, que es redimeix per 400
dobles, 1427, 3, 103.
403. Jaume Berga, mariner de Barcelona, captiu a Bugia, que es redimeix per 300 dobles,
1427, 3, 103; 1429, 3, 125rv
404. Joan Sanxo, mariner de Barcelona captiu a Bugia que es rescata per 200 dobles, 1427,
3, 103.
405. Esteve Bofill, sabater de Blanes, a fi de dotar la filia Eulalia, 1427, 3, 103v.
406. Francesc Jordá, mercader de Barcelona captiu a Alexandria que es rescata per 300
dobles, 1427, 3, 104.
407. Pere Pone, carmelita captiu a Tunis des de 1424, que ha satisfet 180 dobles i n'hi
manquen 150, 1427, 3, 104v-105.
408. Jaume Areny, teixidor d'Olot, que té la casa enrunada peí terratrémol, a fi de fer alletar
unfillpetit, 1427, 3, 106v-107.
409. Bernat Sayols, pescador de Llanca, a fi de dotar la filia Joana, 1427, 3, 107v.
410. Joan Olius, de Serinyá, del qual el terratrémol ha enrunat la casa, a fi de dotar dues filies,
1427, 3, 107v-108.
411. Salvador Feixes, de Bell-lloc, posat a la presó, a fi de pujar quatre filis petits 1427, 3,
108rv.
412. Joan Nepolentis i Nicolau de Marina, que van pagar 200 ducats per rescatar-se deis
tures i els han mutilat les mans esquerres, 1427, 3, 108v-109.
413. Arnau Mulet, mariner de Barcelona, captiu a Bona que es rescata per 100 lliures bar.,
1427,3, 112v.
414. Un confrare del Sinaí mut, 1427, 3, 113v.
415. Llúcia, esclava de mes de quaranta anys veñuda per Pere Sarriera, ciutadá de Girona
a un ciutadá de Barcelona per 35 lliures, a fi de redimir-se, 1427, 3, 113v-l 14.
416. Pere Astor, de Castelló de la Plana, captiu a Bugia, 1428, 3, 115v-l 16.
417. Pere Bideu, de Celrá, a fi de dotar una filia, 1428, 3, 116; semblant s'expedí per
Margarida, filia de Bernat Ferrer de Sant Pere Espuig.
418. Joan d'Alemanya, que perdé un brac lluitant contra els tures, 1428, 3, 116v.
419. Enric de Salerno i Angelo de Senis, mutilats de la má esquerra pels tures contra els que
lluitaven, 1428, 3,116v-117.
420. Jaume Pía, de Palamós, captiu a Bona que es rescata per 200 dobles, 1428, 3, 117v.
421. Pere Costa, paraire de Girona veí d'Hostalric, per dotar una filia, 1428, 3, 117v.
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422. Gabriel Arnau, mariner de Mallorca que ha perdut la má esquerra, 1428, 3, 118.
423. Joan de la Rúa, de Grise, regne de Castella, captiu a Benthell, regne de Granada, que
es rescata per 200 dobles, 1428, 3, 118v.
424. Esteve de Dalmácia, de la ciutat de Valónia (Hongria), mutilat de la má dreta en lluita
contra els tures, 1428, 3, 119rv.
425. Joan Company, teixidor de Camprodon, que perdé les eines al terratrémol i ha de
mantenir quatre filis petits, 1428, 3, 119v.
426. Joan Joher, teixidor de Girona, per dotar una filia 1428, 3, 120rv.
427. Aldonca, esposa de Diego de Varo, d'Oriola, captiva a Berra (Granada) que es rescata
per 145 dobles, 1428, 3, 122rv.
428. Francesc Soler, de Barcelona, captiu a Trapaten de Berbería, que es rescata per 200
dobles, 1429, 3, 123v.
429. Joan Martí, mariner d'Alacant captiu a Bugia que es rescata per 100 dobles, 1429, 3,
123v.
430. Genis Gavaldá, d'Oriola captiu a Bugia, que es rescata per 200 florins d'Aragó, 1429,
3, 124rv.
431. Bartomeu Muñoz, de Murcia captiu a Almería, 1429, 3, 125.
432. Bernat Joher, de Riudarenes, per dotar la filia Caterina, 1429, 3, 125rv.
433. Pere Hospital, fill de Pere Hospital pintor de Castelló d'Empúries, captiu a Tunis, que
es rescata per 200 dobles, 1429, 3, 125v-126.
434. Pere Aurich, de Girona, per dotar una filia, 1429, 3, 127.
435. Francisco del Toro, aragonés captiu a Bugia que es rescata per 180 dobles, 1429, 3,
127v-128.
436. Jaume fill d'Andreu Lijol, fuster de Girona, captiu deis tures, 1429, 3, 128rv.
437. Francesc Verdaguer, de Palautordera, captiu a Bugia i mutilat de la má dreta, 1429, 3,
128v-129.
438. Gentil, viuda de Pere derena, paraire de Girona, per dotar la filia, 1429, 3, 129. Cf 93v.
439. Thicus de Palaus, noble pobre de Narbona, 1429, 3, 129v.
440. Guillem Camarasa d'Alós (Urgell), captiu a Almería que es rescata per 300 dobles,
1429, 3, 130rv.
441. Sane Martí i el seu fill Miquel, de Valencia, captius a Granada que es rescaten per 150
dobles, 1429, 3, 130v.
442. Antoni, esclau d'en Garriga de Sant Julia de Ramis, batejat i que es redimeix per 60
lliures, 1429, 3, 130v-131.
443. Pere Garí, de Messina, captiu a Constantina, 1429, 3, 131rv.
444. Joan de la Garsa, pescador de Palamós captiu a Bugia que es rescata per 90 dobles, 1430,
3, 133rv.
445. Tecla, de Cambrils, dot per casar-se amb Bernat Nadal, de Girona, 1431, 3, 134.
446. Sibil.la i Julita, filies de Nicolau Pagés, difunt de Fontcoberta, dot per casar-se, 1431,
3, 135rv.
447. Nicolau i Joan, captius a Gallípol.li que es redimeixen per 100 ducats, 1431, 3, 135v.
448. Pere Vila, de Girona, per dotar filies, 1431, 3, 136.
449. Lope Fernando Muñoz, de Valencia, captiu a Tánger, que es rescata per 250 dobles,
1431,3, 136v.
450. Antoni Doménec, de Blanes, captiu a Bugia, 1432, 3, 136v-137.
451. Jaume Guixer, de Cornelia, per dotar la filia, 1432, 3, 137.
452. Jaume Barber, de Pineda, captiu a Bugia, que es rescata per 200 dobles, 1432, 3, 137v.
453. Guillem Poli, paraire natural de Girona captiu a Castella, 1432, 3, 138v.
454. Joan Pont, fuster de Girona, que ha sofert un incendi a casa seva, 1432, 3, 138v.
455. Indulgencia papal per a l'expedició de socors a Xipre, 1432, 3, 139.
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456. Juliana, de Sardenya, esclava de Pere Borrassá, ciutadá de Barcelona, per redimir-se,
1432, 3, 142rv.
457. Cristófol d'Escala, mariner de Valencia captiu a Tunis, 1433, 3, 143.
458. Joan Sayol, mariner de Barcelona captiu a Bugia, 1433, 3, 143
459. Joan de Burgos, escuder que perdé la má esquerra lluitant a Granada, 1433, 3, 144v.
460. Bernat Joan Genis, teixidor de Girona, i la seva esposa Caterina, que vengueren un fill
de dos anys per 24 lliures, a fi de redimir-lo, 1433, 3, 146v-147.
461. Matias, clergue polonés, fill d'Andreu Saruichono, del bisbat de Poznan, robat pels
hussites i que peregrina a Compostela, 1423, 3, 147rv.
462. Joana, filia de Pere Carió, de Valencia, captiva a Málaga que es rescata per 99 dobles,
1433, 3, 147v.
463. Joann de luveño, d'Osca, captiu a Fez que es rescata per 150 dobles, 1433, 3, 148.
464. Leonard Cabrit, de Valencia, captiu a Almería, que es rescata per 2.000 sous de reals
de Valencia, 1433, 3, 148rv.
465. Antoni sacerdot i Esteve diaca, religiosos de Sant Macari que venen de terres del Preste
Joan i peregrinen a Compostela, 1434, 3, 148v-149.
466. Joana, esclava de Ramón Bruguera de la Bisbal, de 30 anys, que aquest dona a
redempció per 50 lliures bar., 1434, 3, 149.
467. Lloreng Ros, mariner de Barcelona, captiu a Bugía, 1434, 3, 149.
468. Arnau Mansén, d'Oriola, captiu a Granada, 1434, 3, 149v.
469. Joan de Zare, de Venécia, captiu a Turquia, 1434, 3, 150.
470. Francesc Sbotolini, de Zalasolbo, bisbat de Creta, 1434, 3, 150.
471. Joan Tibau i Nicolau Tibau, de Rennes (Franca), captius a Granada i que s'han redimit
per 180 dobles, a fi de retornar-les ais seus creditors, 1434, 3, 151.
472. Peí rei de Xipre, captiu, 1435, 3, 152v-153.
473. Fernando Sánchez de Vera, cavaller castellá captiu amb el seu fill a Granada, que es
redimeix per 6.000 florins, 1435, 3, 153rv.
474. Angelina, deis Burgariorum (búlgars?) esclava de la viuda des Vern de Girona, que es
redimeix per 40 lliures, 1436, 3, 155v.
475. Francesca, natural de Sardenya i esclava de Pelai Vives, cavaller de Mallorca, per
redimir-se, 1436, 3, 156v.
476. María, esclava de Guillem de Vilardell, donzell de Besalú, que es redimeix per 60
lliures, 1436, 3, 157rv.
477. Joan Riba, de Roses, captiu a Tunis que es rescata per 200 dobles, 1437, 3, 158v-159.
478. Bernat Guerau, sarraí esclau de Gueraua, viuda d'en Sau teixidor, que es redimeix per
50 lliures, 1438, 3, 160v-161. Es redimeix per 20 lliures, 1447, 4, 53v.
479. Margarida, esclava de Pere Ros, hostaler de Vilafreser, que es proposa de casar-se amb
Vicenc Ermengol, també de Vilafreser, per redimir-se, 1438, 3, 163.
480. Caterina, de nació russa, esclava de Ramón Pere de Palau Sator, que es redimeix per
60 lliures, 1439, 3, 165
481. Angelina, filia de Bernat de Mas Baró, de Sant Joan de Balbs, per teñir dot, 1439, 3,
165v
482. María, russa esclava de Pere Benet de Girona, que havia casat amb un sastre alemany
de Girona essent lliures, 1439, 3, 166rv.
483. Pere de Riera, de Tossa, captiu a Bugia, 1439, 3, 167.
484. Francesc Pía, d'Osor, que ha sofert la ruina de casa seva, 1439, 3, 167rv.
485. Joan de Muro, de Saragossa, captiu a Bugia i escapat a Palamós, 1439, 3, 167v-168.
486. Graciosa, viuda d'Antoni Vesiat, sastre de Medinyá, 1440, 3, 171v.
487. Berenguer Albert, de Girona, captiu a Bugia, 1440, 3, 171v-172.
488. Bartomeu Agustí, corder de Cruilles captiu a Tunis, que es rescata per 120 lliures bar.,
1447, 3, 182v.
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489. Antoni Cruells, moneder del rei captiu a Tunis, 1442, 4, 2v.
490. Llicéncia a Dellunder Artau, prior de la Mercé de Girona, per postular a Macanet de
Cabrenys a pesar d'un entredit posat per manca de pagament de violaris, 1443, 4, 3.
491. Antoni Garcés de Valencia, captiu a Guadix, 1443, 4, 5.
492. Fernando de la Fluent, d'Oriola, captiu a Almería, 1443, 4, 5.
493. Miquel San?, que té dos filis en ostatge a Cassres (Granada) que es rescaten per 180
dobles, 1443, 4, 5.
494. Bartolomé San? de la Torre, castellá del bisbat de Jaén, 1443, 4, 6.
495. Clara, esclava de Pere d'Escala, ciutadá de Girona, per redimir la seva filia Joana, 1443,
4, 6v-7.
496. Margarida, filia d'Antoni Castanyer, de Sant Genis Sacosta, bisbat de Girona, per dot,
1443, 4, 8rv.
497. Jaume d'Albarracín, de Saragossa, captiu a Genova, 1444, 4, 9v-10.
498. Joan Ros, carmelita que anava a Xela (Borgonya) i fou robat a Occitánia, a fi de
comprar-se un hábit, 1444, 4, llv-12.
499. Vicenc Tomás i altres de Tossa captius a Alger, 1445, 4, 13v.
500. Una persona que va a Roma i ha fet vot de no parlar, 1445, 4, 13v.
501. Joan de Favéncia, de Ferrara, peregrí que retorna de Compostela, 1445, 4, 14.
502. Antoni Just, mariner de Tossa captiu a Alger, 1445, 4, 15v.
503. Jordi, esclau de Lluís Pone, de Torroella de Montgrí, que es redimeix per 60 lliures,
1445, 4, 28.
504. Blai Forlandi, d'Odena, peregrí a Compostela caigut malalt, 1446, 4, 40.
505. Llicéncia de predicar a favor de Miquel Gasc, preveré i ermita de Morella, 1446,4,41.
506. Antoni Cassá, de Tossa, captiu a Granada, 1446, 4, 42; 1447, 4, 57.
507. Llúcia, "de natione Xircorum", esclava de García Pintano, de Palamós, per redimir-se,
1446, 4, 45rv.
508. Joan Lombard, de Lyon, captiu a Macalquivir, 1446, 4, 45v.
509. Joana, filia de Joan Sabater, d'Olot, dot, 1447, 4, 56.
510. Joan de Córdoba, d'Agullar regne de Castellá, captiu a Tunis que es rescata per 250
dobles, de les quals ha pagat 150, 1448, 4, 59.
511. Pere Mitjá, de Pineda, captiu a Alger, que es rescata per 100 dobles, 1448, 4, 68v.
512. Mariona, filia del duc de Branvia, francesa que té un fill captiu del rei d'Anglaterra,
1448, 4,71 rv.
513. Joan de Pesonia, hongarés, i Joan Francés, de Reims, mutiláis que peregrinen a
Compostela i altres llocs, 1448, 4, 73.
514. Guillem Peruus, de Borgonya, que fou captiu deis tures durant tres anys, 1449, 4, 76.
515. Joan Tuchet, de Clermont, ex-captiu deis tures, 1449, 4, 76v.
516. Jordi Stonya, que peregrina a Coinpostel.la, 1449, 4, 77.
517. Antoni, "de natione Xarquesiorum", esclau d'Elies Marqués, donzell de Monells, que
es redimeix per 60 lliures, 1449,4,77v-78; semblant s'expedí a Antoni "deis Carquens", esclau
de Bernat Ribot, ciutadá de Girona veí de Foixá que es redimeix per 60 lliures.
518. Antoni Barceló, apotecari de Peratallada, que acapta a la seva parroquia per l'obra de
la seu, 1449, 4, 78.
519. Joan Mateu, de Borgonya, afectat de "morbo caduco", 1450, 4, 86.
520. Pere Joan d'Orivals, rector de Celma (Barcelona), captiu a Bugia amb altres, pels quals
hom demana 6.000 dobles, de les que son pagades 3.000, 1350, 4, 86.
521. Llicéncia de predicar a favor de Lloren? de Vilanova, rector de Sant Pere de Jorba (Vic),
1450, 4, 86v.
522. Joan Adnemor, donzell d'Escócia, mutilat en guerra, 1450, 4, 87.
523. Joan de Port, de Porto (Italia), captiu a Nelz que es rescata per 150 lliures bar., de les
quals manca pagar 50, 1450, 4, 87v.
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524. Joan Serradell, esclau de 15 anys d'edat, de mísser Bernat de Bell-lloc, ciutadá de
Girona, a fi de redimir-se, 1451, 4, 98v-99.
525. Ramón de Pía, bracer de Girona que té l'esposa paralítica, 1451, 4, 99.
526. Antoni Masferrer, de Barcelona captiu a Giger, regne de Bugia, que es rescata donant
un captiu de nom Faraix i 250 dobles, 1451, 4, 102.
527. Antoni Just, de Tossa, captiu a Alger, que es rescata per 160 dobles, de les quals li'n
falten 25, 1451,4, 102v.
528. Joan Ferrer, de Barcelona, captiu a Tunis, que es rescata per 100 dobles, 1451,4, 102v.
529. Joan Hue i Perrota, esposos d'Hoctot, prop de Dieppe, que peregrinen a Compostela,
1452, 4, 103v-104.
530. Llicéncia de predicar a favor de Miquel Tarner, prev. de Riveta, bisbat de Bapin, 1452,
4, 105v.
531. Joan Alegre, de Girona, anciá i malalt, 1452, 4, 109v.
532. Jordi, esclau de la senyora Corbera, senyora de Púbol, per redimir-se, 1452, 4, 110.
533. Maria, esclava estada de Francesc Ros de Torroella de Montgrí, i actualment de Guillem
Fuster, del mateix lloc, per redimir-se i casar amb Tomás Pasqual, també de Torroella, 1452,
4, 110; 1453,4, 130v.
534. Cristófol Jordi, etíop esclau de Joan Estanyol, batlle de Cruílles, que es rescata per 36
lliures, 1452, 4, 113.
535. Nicolau Cassá, mariner de Mallorca captiu a Alger, que es rescata per 104 dobles, 1453,
4, 117.
536. Pere Ruiz de Matafita, de Tarassona, al qual una tropa de castellans destruí la casa,
1453,4, 119v.
537. Pere Fonoll i altres ve'íns de Roses captius a Bona, 1453, 4, 133v.
538. Pere Bonet, fuster de Pineda, captiu a Tunis des de fa 12 anys, 1454, 4, 137rv.
539. Amet, esclau de Francesc Gracia, metge de Girona, que es redimeix per 70 lliures, 1454,
4, 137v.
540. Escolástica, esposa de Llop de Turondia, alemany, que retorna de Santiago de
Compostela, 1454, 4, 137v.
541. Andreu García, d'Oriola, captiu a Urrea (Granada), 1454, 4, 138v i 141.
542. Fra Jaume Prunera, mercedari, permís de postular per les parróquies, 1454,4 139v-140.
543. Maria Fautreria, jueva conversa que ha casat amb Mongrí Mauriá, 1454, 4, 140v.
544. Maria, xarquesa de 30 anys esclava de Germana Ferrer, monja de Jonqueres a
Barcelona, que es redimeix per 45 lliures de les que manquen 25 per pagar, 1455, 4 142rv.
545. Joan de Renyes, de Xampanya, mutilat en guerra amb els tures i captiu a Gallípol.li,
1455, 4, I42v-143.
546. Esteve Belluch, sastre de Vidreres captiu a Alger, que es rescata per 200 dobles, 1455,
4, 144rv.
547. Franecsc de la Coma, prior del monestir de Vallbona (Elna), que peregrina a
Compostela, 1456, 4, 147v-148.
548. Pere Guerin, del bisbat Briocen., que peregrina a Compostela, 1456, 4, 148.
549. Guillem Joan, mercader de Valencia captiu a Provena que es rescata per 150 ducats
d'or, 1456,4, 151v
550. Sabbas Spatas, de Constantinoble, 1456, 4, 153.
551. Julia, esclava de Joan de Margarit, que es rescata per 40 lliures, 1456, 4, 153v.
552. Pere Camporiol, de Palamós, captiu a Tunis, 1457, 4, 156v.
553. Fra Nello de Brayo, del monestir de Sant Joan de Petra i altres fugitius de Constantinoble, 1456, 4, 160.
554. Joan Paleóleg, fugitiu de Constantinoble, 1457, 4, 161.
555. Bartomeua, filia de Joan d'en Biure, esclava de Francesc Vis(sic), de Girona, que es
rescata per 40 lliures, 1457, 4, 161v.
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556. Joan d'Ulinoles, cavaller de Borgonya i altres captius que es rescaten per 65.000 ducats,
1465,4, 162v.
557. Antoni Ferrer, mariner de Blanes ex-captiu, per dotar la filia Eulalia, 1458, 5, 13rv.
558. Joan de Mur, de Valencia, captiu a Granada que es rescata per 714 dobles de les que
manquen 14 a pagar, 1458, 5, 15rv.
559. Jaume Manyes, mariner de Tortosa veí de Palerm, captiu (amb indulgencies del papa),
1458, 5, 23v-24.
560. Nicolau Joan Salamanni, de Venécia, captiu, 1458, 5, 28v.
561. Gonzalvo Martínez, de l'orde de Santiago de la Espada, captiu a Cababasse que es
redimeix per 500 dobles, 1458, 5, 32.
562. Gonzalo Suárez, d'Alacant captiu a Tánger que es redimeix per 100 dobles, 1458, 5,
32
563. Joan Jaqui, de Barcelona, captiu al que manquen 41 dobles per redimir-se, 1458,5, 32v
564. Lloreng, cavaller que lluitá contra els tures a Belgrad i ara peregrina a Compostel.la,
1458, 5, 35v-36.
565. Gaufred d'Arquers, cavaller francés d'Angers, que fou captiu a Anglaterra, 1459,5,37.
566. Bartomeu de Casablanca, d'Ecija, captiu a Granada que es rescata donant un captiu
sarraí que compra per 188 dobles d'or de Castella, 1459, 5, 39v-40.
567. Llicéncia de predicar a favor de Nicolau Vicenc, religiós deis Celestins ermita a la Mare
deDéudel'Om, 1459,5,53.
568. Pere Camporiol, de Palamós, captiu que es rescata per 300 florins, deis que li manquen
200, 1460, 5, 54v.
569. Colinus Ducaron, mancat d'un peu, i Joana, germana seva, del bisbat de Reims, 1460,
5, 60.
570. Nicasi Malfait, cavaller de Tournai que porta certes relíquies, 1460, 5, 61 v.
571. Joan de Briegua, d'Oriola, captiu, 1460, 61v.
572. Salvador Colla alias Sabater, corder de Palamós captiu a Bona, que es rescata per 90
dobles, 1461,5,63.
573. Jordi Oliu, esclau de Joan de Puig, sabater de Girona que es redimeix per 60 lliures,
1461,5,68
574. Joan Caner, de Palamós, captiu a Bona que es rescata per 60 dobles, 1461, 5, 68v.
575. Pere Cubells, mariner d'Alguer, captiu, 1461, 5, 68v.
576. Miquel Romaní, d'Empúries, capturat amb altres 10, 1461, 5, 73v.
577. Pere Nadal de Bascara, capturat a Empúries amb altres 10, 1461, 5, 73v-74.
578. Pere, fill de Joan Gispert de Begur, recentment captivat, 1461, 5, 74v-75.
579. Guillem Torrent, de Torroella de Montgrí, captivat a Begur, 1461, 5, 75.
580. Pere i Miquel Nadal, d'Empúries, captivats amb altres 10, 1461, 5, 75v-76.
581. Bartomeu Oliveres, de Terradelles, que perdé els béns robat per gent d'armes del reí
Joan, 1469, 5, 78v.
582. En García de Murcia, captiu a Granada, 1470, 5, 83.
583. Joan Manso, de Sevilla, que abjura de la fe i després de desembarcar a Sant Feliu de
Guíxols es convertí de nou, 1470, 5, 87.
584. Gaspar Ferrer, de Palamós, captiu a Bugia, 1472, 5, 97.
585. Miquel Cerviá, de Borgonya, mane de les dues mans, que peregrina a Compostel.la,
1473, 5,101
586. Gaspar Ferran, captiu a Bugia 1473, 5, 104; potser es el mateix del núm. 584.
587. Miquel Vidal, del Conflent, captiu a Tunis que es rescata per 200 dobles, 1475, 5, 112v
588. Joan Pastrig, de Saragossa, clergue afectat de "morbo caduco", 1475, 5, 115.
589. Joan Malicelebri, de l'orde de Santo Spirito de Roma, peregrí a Compostela, 1475, 5,
117v.
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590. Pere Repellen, del bisbat Maclonien. a Franca, captiu deis anglesos, que ha pagat 100
escuts deis 300 pels quals es rescata, 1475, 5, 119.
591. Jaume Conques, de Meliana (Valencia) captiu a Alger que es rescata per 200 dobles,
1476,5, 120v-121.
592. Guillem Barber, clergue de Saragossa captiu a Granada, 1476, 5, 121v-122.
593. Joan Nadal, mercader de Barcelona captiu a Bugia que es rescata per 850 lliures bar.,
1476, 5, 122.
594. Joan de Tornell, captivat a la derrota de Negroponto i alliberat, que peregrina a
Campostel.la, 1476, 5, 122v.
595. Felip, preveré grec captiu de tures, que es rescata per 24 ducats, 1477, 5, 129.
596. Reginald de la Mortre, d'Avinyó, excaptiu deis tures que peregrina a Montserrat i
Guadalupe, 1477, 5, 129v.
597. Antoni, veneciá, que fou a la derrota de Negroponto i peregrina a Montserrat, 1477, 5,
133vi 137v.
598. Joan de Corbera, donzell pobre de Sevilla, 1477, 5, 133v.
599. Gaspar d'Imola, cec, 1478, 5, 136rv.
600. Joan de Casanoves, preveré del bisbat de Tarn, que ha estat robat mentre peregrinava,
1478, 5, 140.
601. Rafael Aycard, donzell de Nápols que peregrina a Compostela, 1479, 5, 147.
602. Joan, preveré del Friul, ex-captiu deis tures, 1479, 5, 149v.
603. Felip de Palude, de Paruschia i companys captius deis tures, que s'han obligat a pagar
27.000 ducats deixant ostatges, 1479, 5, 149v-150.
604. Jaume Ferrandiz, mercader de Valencia captiu a Bugia, 1478, 5, 152v.
605. Antoni Mulet, mariner de Mallorca captiu a Oran, 1478, 5, 152v.
606. Antoni de Terrassa, de Barcelona, que ha estat captiu durant 14 anys i al qual manquen
15 florins per al rescat, 1479, 5, 155v.
607. Martí, de l'Egipte menor, fugitiu deis tures, 1480, 5, 160v.
608. Joana Rodríguez, castellana que té dos filis captius a Granada que rescata per 200
dobles, 1480,5, 162.
609. Joan Ros, de Vimbodí, que fou captiu i peregrina a Montserrat, 1480, 5, 164v-165.
610. Jaume Bartomeu, de Capua, i Andreu Picart, de Gaeta, ex-captius deis tures que
peregrinen a Compostela, 1480, 5, 161 v.
611. Ferran, preveré de Saragossa robat a Franca, 1480, 5, 168.
612. Gaspar Roger de Pallars, captiu a Tunis, 1480, 5, 168.
613. Angelina Brancó i el seu ful, malalts de Sant Climent Sescebes, 1481, 5, 175rv.
614. Gabriel Prats, de Perpinyá, captiu a Granada, 1481, 5, 179v-180.
615. Joan d'Orlando, de Palerm, captiu a Aura que es rescata per 40 lliures, 1482, 5, 180v.
616. Joan de Govea, captiu que es rescata per 700 ducats, 1482, 5, 186
617. Joan de Golbas, d'Oriola, captiu d'un pirata genovés, 1482, 5, 186rv.
618. Gabriel León, de Talavera, convers del judaisme, 1483, 5, 189.
619. Joan Gonzálvez, pagés d'Oriola, captiu, 1483, 5, 190v.
620. Pere Gandini, d'Angers, mutilat per rartilleria en guerra contra els tures que peregrina
a Compostela, 1483, 5, 190v-191.
621. Joan Granyana, d'Oriola, captiu a Granada, 1486, 5, 206.
622. Jaume Feliu, mariner de Sant Feliu de Guíxols captiu a Alger, 1486, 5, 207.
623. Salvia, filia de Pere Martí, pagés de Blanes, dot, 1486, 5, 210rv.
624. Caterina, esclava estada de Blai de Reixach de Figueres, per redimir el seu fill Joan,
1486, 5,212v.
625. Antoni, de Murcia, captiu, 1488, 5, 234.
626. Bernat Busquéis, de Caldes de Montbui, per casar la filia, 1488, 5, 235rv.
627. Salvador Sureda, pobre de Peratallada, 1495, 5, 250v
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628. Alfonso Pérez, d'Alcázar de Consuegra, per rescatar un fill captiu a Fes, 1499,5,258v.
629. Joan de Gurrea, captiu, 1499, 5, 258v.
630. Antoni Grifa, mariner de Palamós captiu a Bugia que es rescata per 132 dobles, 1500,
5,261.
631. Un captiu que té lletres de cardenals, 1500, 5, 261v.
632. Antoni Moriscot, de Sant Feliu de Guíxols, captiu a Alger, 1506, 6, 1 Iv.
633. Caterina, adoptada de Marc Riba de Pineda, per dot, 1508, 6, 28.
634. Jeroni Cañáis, pobre de Tarragona, 1540, 6, f 37.
635. Rafel Palau, captiu de Roses que es redimeix per 200 escuts, 1512, 5, 37.
636. Bernat Moré i altres de Sant Pol, captius de sarrai'ns, 1513, 6, 45v.
637. Esperanca, filia de Pere Torras, calderer de Cervera, dot, 1518, 6, 72.
638. Benet Climent, de Santa Creu de Rodes, captiu que es redimeix per 50 ducats, 1518,
6, 72rv.
639. Pere Colls, de Palamós, captiu a Berbería que es redimeix per 25 ducats, 1518, 6, 72v.
640. Bartomeu Artau, de Vilobí, que ho ha perdut tot en un incendi de la seva casa, 1519,
6, 74v.
641. Diversos captius de Calella, 1521, 6, 76v.
642. Joan Ros, de Cadaqués, captiu, 1524, 6, 89.
643. Tomás de Medina, de León, i Guillem Mallorquí, de Mallorca, captius que es
redimeixen per 96 ducats, 1531, 6, 109v.
644. Joan Francés, de Lloret, captiu subvencionat pels mercedaris de Castella amb 72 lliures,
a fi de completar un rescat total de 104 ducats, 1531, 6, 1 lOv.
645. Antoni Pía i altres mariners de Sant Feliu de Guíxols captius a Alger que es redimeixen
per 100 ducats, 1532,6, 118v.
646. Pere Alsina, de Colliure, captiu que es redimeix per 200 peces d'or, 1532,6, 119v-120.
647. Bernat Ferrer, pescador, i Joan Ferrer, ferrer, de Llanca, que es redimeixen per 314
ducats, 1534, 6, 122v-123.
648. Antoni Garau, pescador de Palamós captiu a Alger, que es redimeix per 74 ducats, 1534,
6, 123v-124.
649. Damiá Pía, de Sant Feliu de Guíxols captiu a Alger, que es rescata per 130 ducats, 1535,
6, 129rv.
650. Un captiu innominat de Llanca, al qual manquen 90 ducats, 1536, 6, 133.
651. Alfonso García Ladrillero, de Sevilla, captiu que es rescata per 250 ducats, 1536, 6,
133v-134.
652. Jaume Gilbert, ermita agustiniá que peregrina a Compostel.la, 1536, 6, 134.
653. Joan Martínez, de Valencia, captiu deis tures que es rescata per 500 ducats, 1537, 6,
135.
654. Guillem Oliveres, preveré de Maó que postula per uns parents captius, 1540, 6, 143rv.
655. Ángel de Bortone, napolitá mutilat en lluita contra els tures, 1540, 6, 143rv.
656. Joan Fábrega, de la Selva de Mar, captiu que es rescata per 500 ducats, 1540, 6, 144v.
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A l'edat mitjana, Catalunya era una gran potencia marítima que
rivalitzava a la Mediterránia amb les repúbliques de Genova, Venécia i
Pisa. Les nostres naus navegaven fins a l'extrem oriental d'Europa; per tant,
la industria de la construcció de vaixells tenia una importancia primordial.
Palamós, com a port reial, també tenia probablement les seves drassanes, potser des del moment en qué varen comenc. ar a arribar-hi les primeres
galeres del rei Pere el Gran; si mes no, necessitava teñir algún mestre d'aixa
per a fer les reparacions mes necessáries a les naus que, degut ais temperáis
o a les avaries própies de l'ús, es produ'íen en alta mar o lluitant amb les
altres naus enemigues.
Tanmateix, poca cosa sabem d'aquelles drassanes; pero, des de 1419 ja
tenim algunes dades que permeten entre veure la importancia que tingueren
en aquells temps els mestres d'aixa que, com sabem, son els artesans
especialitzats en la construcció de tota mena de naus fetes de fusta.
Uns documents trobats per Maria-Mercé Costa(1) corroboren la hipótesi
tota vegada que, amb motiu de la reparació d'una ñau de guerra durant el
regnat d'A\íonselMagnánim(1434) al port de Palamós trobem uns quants
noms deis mestres d'aixa que ja hi havia a la nostra vila, així com d'uns
altres oficis vinculáis a les drassanes: calafats, boters, corders, ferrers, etc
que treballaren en la reparació de la ñau que, peí que es veu, va haver de
(1) MARIA-MERCÉ COSTA, Reparació d'una ñau en el port de Palamós (1434), "Estudis
del Baix Empordá", ("EBE"), núm 7, 1988, pp 87-100.
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Fig 1. Els mestres d'aixa de Palamós treballaren, durant el segle XIX, al lloc de la platja on
actualment hi ha el Passeig del Mar; com que no disposaven de drassanes cobertes, ho feien a
Taire lliure i es servien d'uns estris molt senzills per a poder anar col.locant les quadernes i els
objectes mes pesants sobre el bastiment, com es pot veure en aquest dibuix basat en un model
d'una maqueta del Museu Marítim de Barcelona (ref 3.326).

ser feta amb molta urgencia; com que es necessitaren molts mes homes deis
que es disposava a les drassanes, se n'hagueren de contractar de fora i
treballaven fins i tot en diumenge. La reparació va durar des del dia 23 de
febrer fins al maig d'aquell any: es suposa que aquesta ñau fou una de les
que varen anar l'any següent a la conquesta de Nápols, on tingué lloc la
batalla naval de Ponca (1435).
A continuació donem una relació de les persones de Palamós que hi
intervingueren:
Mestres d'aixa: Pere i Joan Bofill, i també Bartomeu Boneta.
Calafats: Lloren£ Sabater, Pere Vinyals i Joan Pasqual.
Boters: Pere Prohirós, Joan Bruguerola major, Joan Bruguerola menor
i Bernat Guitart.
Corder: Pere Massó, que féu cordes per a l'eixárcia de l'arbre major.
Ferrer: Bernat Bofill, que féu algunes peces de ferro i els perns.
També, segons Josep Maria Marqués(2), en els registres de les lletres
episcopals del bisbat de Girona, en el període que va del 1334 al 1620, es
troben una colla de benediccions de vaixells, amb el permís episcopal, per

(2) JOSEP Ma MARQUÉS, Benediccions de barques, ("EBE"), núm 11, 1992, pp 5-11.
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a celebrar la missa al costat, o a sobre mateix del bastiment, si aquest era
relativament gran. Fins i tot es concedien dispenses per a treballar en dia
de festa a fi d'armar una ñau reial, com així fou en el cas de l'esmentada
anteriorment.
Entre una llista de 157 benediccions que hi va trobar l'esmentat
historiador gironí n'he separat un total d' 11 que es varen fer a Palamós, des
del 1419 al 1566. Son les següents:
1419, per a Antoni Aloerga, mercader de Palamós, una ñau (no diu de
quina mena). 1455, per a Pere Pujol, una caravel.la. 1455, per a Ramón
Voló, donzell, una caravel.la. 1473, per a Francesc Valentí, una caravel.la.
1481, per a Pere Vidal, una ñau. 1511, per a Francesc Valentí, una ñau.
1518, per a Jordi Res, mercader de Barcelona, una ñau. 1521, per a Ramón
de Cardona, una ñau. 1536, per a Miquel Aragonés, una ñau. 1542, per a
Andreu Biure, donzell, una ñau. 1566, per a Peiró Robau, un llondro.
Fins ací hem trobat ja: tres caravel.les, un llondro i set naus, que foren
constru'ides a les drassanes de Palamós; tanmateix, no sabem el nom deis
mestres d'aixa que hi varen intervenir.
Hi ha, pero, uns altres documents que sí que ens en faciliten alguns deis
que hi havia entre els anys 1460 i 1642. Es tracta deis pergamins de Santa
Maria de Palamós, inventariats per Lluís Gamos i Cabruja(3), entre els quals
hem trobat uns quants mestres.d'aixa vinculáis a les drassanes de Palamós.
Son aquests: 8-VIII-1460, Pere Bofill. 8-X-1539, Joan Pedrosa. (Recordem que el 7-X-1543 tingué lloc l'atac i destrucció de Palamós peí pirata
ture Barba-rossa). 20-V-1547, Joan Massó. 5-IV-1559, Joan Gamira. 3VIII-1566, Nicolau Bertrán. l-VIII-1582, Jaume Mauri, menor. 7-VIII1582, Rafael Salamó. 2-V-1586, Pere Simón. 21-IV-1592, Miquel Mauri.
7-1-1593, Pere Soler. 21-X-1601, Joan Illa. 10-VI-1604, Antoni Mauri.
29-V-1605, Jaume Mauri. 4-IV-1607, Antoni Garrell. 17-IV-1611, Joan
Servia. 7-VI-1622, Joan Vidal. 26-VII-1626, Antoni Mauri. 11-III-1642,
Jaume Mauri.
Hi hem inclós la data fatídica de l'atac que el pirata Barba-rossa va
efectuar a la nostra vila per donar una referencia deis fets en qué aquelles
persones forcosament es degueren veure involucrades; tanmateix, la vida
va continuar el seu curs. En aquells anys, sabem que una familia de mestres
d'aixa, els Mauri, va transmetent l'ofici de pares a filis.
També cal assenyalar el fet curios que, a la platja de la Fosca, dins el
terme de Palamós, hi havia registrades, l'any 1638,4 botigues o barraques

(3) LLUÍS CAMÓS CABRUJA i JOSEP Ma MARQUÉS, Pergamins de Santa Maria de
Palamós, ("EBE"), núm 6, 1987, pp 119-135 i núm 7, 1988. pp 101-146.
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que havien estat propietat de Pere Sureda, mestre d'aixa; Joan Caner,
pescador; Antoni Jutge, calafat; Magí Simón, corder; Sebastiá Sabater,
barriler; Antic Carreras, barriler i Francesc Este ve i Padrosa, mercader, tots
de Palamós. Aqüestes dades es deuen a l'investigador Pere Trijueque(4). Tot
fa suposar, dones, que possiblement a aquella part de la costa palamosina
hi bagué també una petita drassana on es bastiren o repararen algunes naus.
Fou a partir de l'any 1553, quan a la parroquia de Santa María del Mar
es comencaren a registrar tots els naixements deis palamosins, i es grácies
a aquests llibres que trobem els noms i cognoms del seus habitants, així
com els oficis deis caps de familia, i podem observar quines eren les
professions que ocupaven proporcionalment mes gent d'entre tota la
població: els mestres d'aixa son uns d'aquests.
Pero hem aprofitat la facilitat de teñir a má 1'esmentada llista deis
pergamins de Santa María del Mar, publicáis grácies a un acurat treball que
féu Josep Ma Marqués, per a trobar una colla de noms de persones
vinculades a les drassanes de Palamós: En el període que va de l'any 1547
al 1642 hi ha, per exemple, 17 mestres d'aixa, 12 calafats, 5 corders i altres
oficis que també podien estar lligats al servei de les drassanes: 5 ferrers,
9 fusters, 20 barrilers, 15 mariners, 15 pescadors, 1 metge de mar i 1
duaner. En can vi només hi ha registráis 4 pagesos; un cas excepcional
possiblement en tot el principat de Catalunya, en una época en la que la gent
del camp eren majoria arreu deis pobles, si exceptuem les quatre capitals
de provincia. L'explicació ve donada peí fet que, com tots sabem, el terme
municipal de Palamós fou sempre molt redu'it, amb poques terres de
conreu, motiu peí qual els seus habitants vivien principalment de la pesca
i de les feines derivades del comen,: a la mar, sobretot de la navegació
mercant.
Amb la unió política d'Aragó amb Castella queda fortament perjudicada l'hegemonia que teníem els catalans a la Mediterránia i per disposició
de la reina Isabel la Católica no ens fou permés tampoc el córner^ directe
amb les Amériques. Les guerres de successió i la piratería, entre altres
coses, acabaren d'arruinar el Principat i motiva una greu decadencia del seu
corriere marítim el ser-li privat de poder noliejar cap ñau que volgués anar
a l'altre costat de l'Atlántic. El moviment comercial per mar va quedar
limitat al cabotatge entre els ports de la península, fins que Caries III va
aixecar aquesta absurda prohibició permetent-ho, a canvi de passar peí
control de la Companyia d'índies a Sevilla, i després a Cadis, ja entrat el
segleXVII.
(4) PERE TRIJ UEQUE.Les "barraques" de la costa. "Proa de Palamós", núm 48, maig 1990,
p7.
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Fig 2. Dintell del portal de la que havia estat la casa d'en Pere Muxó a Palamós (1772) on
es pot apreciar perfectament una destral i una aixa, com a distintius de la professió del seu
propietari. (Fotografía cedida peí MMB, inventan núm 1.091, foto núm 250).

Fou aquell el moment o l'inici d'una certa renaixenca de la marina
mercant catalana de la qual s'ha escrit forg a i de la que hi ha opinions molt
controvertides.
Pero, no fou fins a mitjans del segle XVIII que les drassanes de Palamós
tornaren a teñir ja una certa importancia, com així va passar també en molts
altres llocs de la costa catalana, com a Sant Feliu de Guíxols, Lloret, Blanes
i principalment al Maresme, ais pobles de Malgrat, Calella, Canet, Arenys,
Mataró, Vilassar, Masnou, així com a Barcelona, on es constru'iren una
colla de vaixells de tota mena. Grácies a les famoses escoles náutiques
d'Arenys de Mar, Mataró i Barcelona, es formaren un nombre important
de patrons.
Del gran nombre de naus que sortiren de les drassanes de Palamós
podem saber-ne algunes dades grácies també ais llibres de baptisme de la
parroquia perqué es dona el cas que en la benedicció no solament es feia
constar el nom que se li havia donat, sino també la mena de barca que era,
nom del patró, ús a qué es destinava i, fins i tot, el lloc on es féu la
benedicció, com podrem veure en algunes de les diferents partides que a
continuació reproduirem de l'esmentat llibre(5).
Ja al 1708 hi figura una barca bene'ida el 9 d'agost, del patró Antoni
Olivos, que porta per nom "Sant Antoni".
Pero no es fins al 1780 que tornem a trobar un llagut de pescar, per al
patró Francesc Llopis; la benedicció es féu a l'arenal, davant la casa de
Feliu Sureda, pescador.
1782, 21 de maig. El Rector i R. Comunitat de Preveres d'esta
parroquial església junts érem a les hores 8, i anárem, a pendo de
l'infrascrit capitá a beneir amb professó solemne, es a dir amb les tres
capes, bordons, Creu Major, dos Acólits, Vera Creu, Bandera de Sant
(5) "Marinada", Palamós, any IX, abril 1922, núm 101, pp 49-50.
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Telm, cantant la lletania major, vestint els restants cincpréveres comunitaris habits choráis, a beneir amb solemne benedicció un Finco posat en
térra, sota la casa del Sr. Ros, Notan, que estova aleshores per avararse, el qual Finco la ciutat de Matará havia comprat a la Companyia deis
senyors interessats al eos de l'alféreg D. MartíBadia i Caner, capitá que
avui es de dit Finco s'anomena Félix Castellá i Coll, natural de la ciutat
de Matará. La Puríssima Concepció es la Pairona i protectora del Finco.
En el mateix Finco el senyor Capitá dona refresc onforen convidáis molts
senyors i senyores, també la R. C. de Préveres. El senyor Capitá dona
d'almoina a la R. Comunitat de preveres i Rector per la dita fundó de
Benedicció set lliures i 19 sous i quatre diners. Aquesta benedicció fou
molt sonada i l'hem transcrita literalment com a exemple del que s'acostumava a fer a la benedicció d'una ñau. (No estará de mes explicar, també,
que unpinco, o pinc, era una ñau semblant al xabec. Fou molt emprada a
la Mediterránia i ádhuc ambaren a fer transports a les Antilles).
Altres benediccions:
1782, la barca de Joan Vidal i Matas, en l'arena, en el lloc dit "La
Barcassa", sota les botigues de Josep Sureda. 26-VI-1785, un llondro del
patró Jaume Taulina, en el lloc de l'arena de la mestranca. 1785, un bisquet
fabricatperPereGalí. 1786, la pollacra "Sant Josep", patró Josep Bajandas
i Vidal. 1787, el viscre "Sant Josep", patró Vicens Llopis i Batlle. 1787,
la pollacra "Sant Josep", patró Josep Torrent i Bassó. 1788, la pollacra
"Nostra Senyora del Carme", patró Antoni Torrent, fabricada per Pere
Savalls i Perich. 1791, el pinco "Sant Antoni", patró Pau Mauri. 1792, el
bergantí "Nostra Senyora del Roser", patró Jaume Mauri, fabricat peí
mestre d'aixa Agustí Muxó. 1792, un bergantí de Pere Cadira. 1805, la
pollacra "Nostra Senyora del Carme", que fou reparada a Palamós i era del
patró Joan Carreras de Lloret. 10-V-1805, el llagut "Tonante", del patró
Josep Mauri. 3-VI-1805, el llagut "Nuevo Activo", construi't a despeses
deis tres germans Badia, del qual era patró el tercer germá, Antonio Badia.
10-X-1805, la pollacra "Santa Teresa", alies "La Venturosa", del patró
Esteve Alsina.
La Guerra de la Independencia motiva, durant uns anys, la destrucció
i ruina de les drassanes de Palamós pero aviat els mestres d'aixa es tornaren
a refer i fou a partir d'aquest moment que tenim una colla de dades de les
fragates, corbetes, bergantins, pollacres, goletes, bergantins-goletes i
pollacres-goletes que es constru'iren a la nostra vila, des de 1817 a 1883,
segons que hem trobat en els arxius del Museu Marítim de Barcelona.
Així dones, no es estrany que quan, l'any 1814, es procedí a la
benedicció d'una campana de l'església parroquial per substituir la que
havia estat destruida, entre els personatges rellevants que ni assistiren
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figura Gaietá Oliver que era mestre d'aixa. La llarga llista deis vaixells que
anaren sortint els hem trobat en els esmentats arxius, pero, cal teñir en
compte que sois hi figuren els vaixells superiors a 80 tones de desplagament, excepte el primer que només arribava a les 75 tones(6).
1817, benedicció del bergantí-goleta "Sant Sebastiá", de 75 tones,
constru'ít a la platja de la vila peí mestre d'aixa Joaquim Muxó; patró,
Marian Reig i Feliu, de Palafrugell. 1834, bergantí "Orestes" de 110 tones;
mestre d'aixa, Gaietá Oliver. 1838, bergantí "Victoria" de 125 tones;
mestre d'aixa, Joaquim Muxó. 1838, pollacra "Dos Amigos" de 167 tones;
metre d'aixa, Gaietá Oliver. 1839, bergantí "Julio" de 190 tones; mestre
d'aixa, Joaquim Muxó. 1839, bergantí "Industria" de 200 tones; mestre
d'aixa, Joaquim Muxó. 1839. bergantí "Mentor" de 218 tones; mestre
d'aixa, Josep Muxó. 1840, bergantí "Pepito" de 198 tones; mestre d'aixa,
Joaquim Muxó. 1840, bergantí "Ótelo" de 180 tones; mestre d'aixa,
Joaquim Muxó. 1840, pollacra "Beatriz" de 125 tones; mestre d'aixa,
Joaquim Muxó. 1841. bergantí "Arturo" de 180 tones; mestre d'aixa,
Joaquim Muxó. 1841, bergantí "Salvador" de 148 tones; mestre d'aixa,
Gaietá Oliver. 1841, fragata "Isabel II" anomenada vulgarment "La
Quesada", perqué fou Don Josep María de Quesada, capitá de l'armada, qui
n'encomaná la construcció al mestre d'aixa Joaquim Muxó; era una de les
naus mes grans que sortiren d'aquestes drassanes: amidava 137 peus de
Burgos d'eslora, 33 de mánega, i 24 depuntal(7). 1847, fragata "Esperanza"
de 419 tones; mestre d'aixa Josep Muxó. 1847. pollacra "Joven Merceditas" de 102 tones; mestre d'aixa, Josep Muxó. 1848, bergantí "Lepante"
de 245 tones; mestre d'aixa, Josep Muxó. 1848, bergantí "Procer" de 148
tones; mestre d'aixa, Josep Muxó. 1848, pollacra "Anita" de 200 tones;
mestre d'aixa, Josep Muxó. 1851, pollacra "Antonieta" de 227 tones;
mestre d'aixa, Gaietá Oliver. 1851, pollacra "Mota" de 201 tones; mestre
d'aixa, Francesc Oliver. 1851, pollacra-goleta "Ampurdanesa" construida
a Palamós i matriculada a Alacant. 1854, corbeta "Sant José" de 134 tones;
mestre d'aixa, Josep Muxó. 1855, bergantí "Agapito" de 237 tones; mestre
d'aixa Josep Pagés. 1855, pollacra "Angelita" de 236 tones; mestre d'aixa,
Francesc Oliver. 1855, pollacra "Lesmes" de 152 tones; mestre d'aixa,
Francesc Oliver. 1855, pollacra "Victoria" de 242 tones; mestre d'aixa,
Josep Muxó. 1856, bergantí "Nuevo Vigilante" de 168 tones; mestre
d'aixa, Francesc Oliver. 1856, bergantí "Nueva Estrella" de 78 tones;
(6) JOSEP RICART i GIRALT, El Siglo de Oro de la Marina Velera de construcción
catalana 1790-1870. Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, tercera
época, vol XVIII núm 7.
(7) "Marinada", Palamós, any I, marc 1914, núm 3, p 34.
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Fig 3. La pollacra-goleta "Ampurdanesa", construida a Palamós l'any 1851, i matriculada a
Alacant. Fotografía d'una aquarel.la d'A Roura (MMB inventan núm. 6.195. ref. 3.146).

mestre d'aixa, Josep Muxó. 1857, corbeta "Bella Clara" de 408 tones;
mestre d'aixa, Francesc Oliver. 1857, pollacra "El Jaime" de 107 tones;
mestre d'aixa, Francesc Oliver.
Diu Este ve Fábregas i Barrí, que les drassanes catalanes foren les mes
prolífiques d'Espanya i entre elles les de Palamós, amb en Josep i en
Joaquim Muxó com a uns deis principáis mestres d'aixa que acostumaven
a fer uns vaixells molt solids, pero, una mica pesants; alguns d'ells,
arribaren a navegar durant 80 anys.
El mateix autor diu que entre 1780 i 1880 es constru'iren en conjunt unes
44 fragates, 51 corbetes, 277 bergantins, 220 pollacres i 142 bergantinsgoletes, pollacres-goletes i goletes, amb un total de 734 vaixells, d'unes
164 tones catalanes per terme mitjá sense comptar els bastiments de menys
de 80 tones(8).

(8) ESTEVE FÁBREGAS i BARRÍ, Dos segles de marina catalana, Edit Selecta, Barna.
1961. pp 14-15.
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També Joan B Camós conta alguna anécdota molt curiosa d'aquells
vells mestres d'aixa del segle XIX que val la pena de llegir a "Marinada"(9),
així com el bateig o benedicció d'una barca que ens explica Miquel Roger
iCosa (10) .
Finalment vingué la decadencia de la vela i el predomini deis vaixells
a vapor, de case metal.lie, que també fou motiu d'un altre article de Martí
Roger (ll) .
Hem trobat, entre els papers, els noms d'alguns mestres d'aixa: Pere
Galí, Ricoma, Japet, Pere Savalls, Francesc i Gaietá Oliver i, sobretot, el
deis germans, Josep i Agustí Muxó, mes conegut, aquest últim, per en
Ti(12). Tanmateix, n'hi hagueren alguns altres, fins a arribar al segle XX i
durant tot aquest segle, dedicats principalment a la construcció i reparació
de tota mena d'embarcacions de pesca i d'esbarjo, pero, aixó ja es un altre
capítol que caldrá contar un altre dia.
Els llocs on estigueren situades les drassanes de Palamós es molt
complex. Segons hem vist en algunes de les referéncies que donen els
llibres de baptisme sembla que treballaven prácticament a Taire lliure; no
disposaven de construccions especiáis, mes o menys consistents, com les
drassanes de Barcelona. Disposaven a tot estirar, d'un senzill cobert de
fusta o tal volta es servien d'unes veles a manera de tendáis per a guardarse deis raigs del sol o de lapluja: feinejaven en diferents indrets de la fac. ana
marítima, i així es parla de i'arenal, davant la casa d'en Feliu Sureda el
pescador o de la ribera de la platja que era llavors bon tros mes endins
del que es la fagana cara al m¿zr(entenem que es refereix a la part de la
muralla que queda desguarnida quan va desaparéixer l'antic Palau Reial,
entre el carrer del Cañó i les cases on mes tard es va instal.lar el Museu "Cau
de la Costa Brava"). També varen teñir el seu lloc de treball a la part de la
platja de sa Catifa, davant del port de Tactual Club Náutic, on, de fet, encara
es fan algunes reparacions.
Ja hem vist que, fins i tot al segle XVII hi va haver una drassana a la
platja de la Fosca, segons sembla a la part que hom coneix per Tamardia,
pero, no degué teñir gaire importancia perqué ja no n'hem trobat cap mes
referencia ni sabem les naus que s'hi varen bastir.
També, B A Mauri parla del Drec. anal, que diu que era a la plaga de Sant
Pere, i de les coves deis Miradors, que desaparegueren quan varen
construir la carretera de Girona i fer-la arribar fins al port, Tany 1853. Com
(9) "Marinada", Palamós, any XIII, maig-juny 1926, núms 151-152, pp 7-9.
(10) "Marinada", Palamós, any XIII, mar£ 1926, núm 3, p 40.
(11) "Marinada", Palamós, any I, maig 1914, núm 3, p 68.
(12)FREDERICPUJULÁ,A/^M/t5ve//5o//cíX"ProadePalamós",junyl982,núml51,
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a resultat de la millora les drassanes fores dutes a la platja, avui lloc de
les cases deis senyors MartíMontaner i Miguel Gubert({3).
A partir d'aquest moment, els principáis mestres d'aixa treballaren a la
platja de l'arenal, prop de la "xanca" on mes tard varen alcar-hi l'estació del
tren; d'ací també el nom del carrer del "Astillero".
Es, aquest, un capítol molt important de la historia de Palamós que
caldria estudiar a fons, perqué es evident que si volem teñir un museu
especialitzat en els temes de la pesca i també de les coses de la mar, caldria
anar a cercar bona parí de la documentació que encara deu quedar en els
arxius de la marina mercant i de l'armada naval.
També fóra interessant aconseguir les fotografíes o el planell d'algun
d'aquells vaixells mes característics de les drassanes palamosines. Pero
encara seria millor poder reproduir a tamany reduít, aquells bonics velers
que sortiren de Palamós per anar a fer la carrera d'índies. Es una interessant
i divertida activitat que brindo a tots aquells que son afeccionáis al
modelisme naval.
Afortunadament hi ha una col .lecció de reproduccions d'algunes d'aquestes naus en el Museu Marítim de Barcelona, situat en el magnífic edifici
gótic de les antigües drassanes d'on sortiren la major part deis millors
vaixells de la nostra marina reial i de la mercant, que es poden veure,
sempre que les sales estiguin lliures de les exposicions que anualment s'hi
celebren04).
A la sala dedicada a Palamós hi ha el que segueix: un model de mig case
del bergantí "Nuevo Vigilante", donatiu de Salvador Oliver; fou construít
a Palamós per Francesc Oliver i Pi (1866) i inscrit com a propietat del tercer
pilot Josep Mirambell i Martí i altres; arqueig, 203 tones. Matriculat a
Palma de Mallorca l'any 1899 amb el nom de "Bosch y Valent", que era el
títol de la societat que el va adquirir. També hi ha una aquarel.la, pintada
per J. Pineda, l'any 1885.
La pollacra "Beatriz" en un model de mig case, construida per Joaquim
Muxó (1840) per encárrec de Rafael Patxot; arqueig, 125 tones. Naufraga
en el port de Santander la nit del 6 al 7 de desembre de 1847.
La pollacra-goleta "Ampurdanesa" en una aquarel.la de A. Roux,
construida a Palamós el 1851 i matriculada a Alacant.
Dintell de la porta de la casa del mestre de ribera Pere Muxó, del 1772.

(13) "Marinada". Palamós, any I, novembre 1914, núm 12, p 190.
(14) Museu Marítim de Barcelona. (Cal teñir en compte que per obres de restauració a partir
del 1990 varen ésser tancades un cert nombre de les sales del museu i, per tant, alguns deis
objectes ressenyats poden haver estat retirats temporalment, pero, a la biblioteca del museu,
hom pot trobar les se ves fitxes).
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El bergantí "Lepante", de 245 tones, en un model de mig case.
Constru'it a Palamós el 1848 peí mestre Josep Muxó; inscrit a Barcelona.
Es va enfonsar al port de Nova Orleans el 17 de desembre de 1873, de
resultes d'una col.lisió amb el vapor americá "Belle-Lee". També hi ha una
aquarel.la anónima del mateix bergantí.
A la sala dedicada a Filis de G Matas de Palamós hom hi pot veure la
bandera-contrassenya d'aquesta empresa naviliera. El bertantí-goleta
"HGM" en una aquarel.la de J Pineda i la fragata "Palamós" en una
aquarel.la també de J Pineda. Aquesta fragata fou construida a Nova
Escocia, el 1875 amb el nom de "John Bunyan" pero es torna a matricular
a Barcelona el 1891; tenia un arqueig de 1.207 tones i fou desballestada
finalment al port de Barcelona l'any 1907.
En un llibre recent0 5) son reprodu'ides en lamines de colors unes
pintures de tres vaixells fets a Palamós: El bergantí "El Salvador" amb
l'aparell de pollacra, segons una aquarel.la de Pellegrin. Característiques:
eslora 81 peus; quilla 71 peus; mánega 26 peus; puntal 10 peus i 6 polzades;
arqueig 148 tones. Mestre d'aixa, Gaietá Oliver; data d'inscripció, 13 de
juny de 1842; cost 9,000 pesos forts. Capitans: Joan B Rissech i Maciá,
Joan B Rissech i Doménech i també Francesc Rissech i Doménech (lámina
A03).
La pollacra-goleta "Antonieta" amb aparell de pollacra. Característiques: eslora 96 peus; mánega de construcció 27 peus; mánega d'arqueig 25
peus; puntal 14 peus i 6 polzades; arqueig 227 tones. Mestre d'aixa, Gaietá
Oliver; data d'inscripció, 19 de marc. de 1851. Capitans: Joan B Rissech i
Maciá i Joaquim Campderá i Ruyra (lámina A04).
La pollacra-barca "San José" segons un oli sobre tela de Mongay.
Característiques: eslora 101 peus; mánega de construcció 26 peus i 6
polzades; mánega d'arqueig 24 peus i 6 polzades; puntal 12 peus; arqueig
134 tones. Mestre d'aixa, Josep Moixó; data d'inscripció, 4 de maig de
1854; cost 17.850 duros. Capitans: Joan B Robert i Casanovas, Pere
Conill, Josep A Cabruja i Tarrats, Francesc Garriga i Teixidor i també Joan
B Doménech i Pares (lámina A08).

(15) AGUSTÍ Ma VILÁ i GALÍ,La Marina Mercant de Llóretele Mar deis seglesXVIH-XIX,
Lloret de Mar, 1992.
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Com que tota la historia d'una comunitat s'obté de les deis conjunts de
diversos col.lectius que la formen, presenten! en aquest treball un esbo9 de
la historia de l'estament sanitari guixolenc.
Les fonts consultades per a aquest escrit han estat en gran majoria els
llibres notaríais deis segles XVIII i XIX de Sant Feliu de Guíxols guardats
a l'Arxiu Historie Provincial de Girona(1). Una altra part de la documentació utilitzada, procedeix del fons de Sanitat i Manuals d'acords de l'Arxiu
Historie Municipal(2). Els noms deis sanitaris deis segles XVI i XVII,
procedeixen predominantment del treball exhaustiu de Lluís Esteva sobre
l'element professional guixolenc de l'época(3), mentre que les dades de les
restants centúries son tretes de diferents documents i treballs d'investigació
local.
Iniciarem la nostra explicado prescindint de tota referencia a una
Medicina antiga, ja sia de la cultura ibérica, grega o romana, per falta de
restes i dades que ens poguessin orientar. Només volem recordar que en les
(1) Arxiu Historie Provincial de Girona (AHPG). Llibres de la Notaría de Sant Feliu de
Guíxols; segles XVIII i XIX. Per no fer fatigosa la seva lectura prescindirem de posar a peu de
página la nota corresponent copiada car ja constará l'any adient.
(2) Arxiu Historie Municipal de Sant Feliu de Guíxols (AHMSF). Lligalls de Sanitat i
Manuals d'acords.
(3) LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS. La poblado treballadora guixolenca. "XX Assamblea
Intercomarcal d'Estudiosos" Sant Feliu de Guíxols, 1977.
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excavacions de les sepultares del Fortim es trabaren alguns Instruments
metal.lies que feien pensar en una rudimentaria activitat sanitaria. Per tant,
comen§arem exposant les peques dades escrites que ens donen cosntáncia
d'una práctica médica a l'edat mitjana, l'exercici de la qual era gairebé
totalment realitzat per l'element religiós, car en aquells remots temps, era
aquest l'únic que amb tranquil.litat podia dedicar-se a l'estudi i a Forado;
la resta de la població prou feina tenia, si volia sobreviure, a lligar-se al
conreu d'una magra agricultura, quan no a prendre les armes, empés per les
exigéncies de la inseguretat deis temps.
En aquesta práctica médico-religiosa sobresurten els filis de SantBenet
de Núrsia queja en la seva Regla es destaca l'atenció al malalt com a una
de les virtuts cristianes a practicar. Per aixó en els convents d'aquesta orde,
apareixia la figura de l'infermer com a persona dedicada a l'atenció deis
monjos delicats de salut. Alguns d'ells obtingueren cert prestigi amb
l'experiéncia adquirida en la seva actuació, en l'estudi deis escassos
manuscrits que guardaven en les seves biblioteques i en el cultiu en el seu
hort de les plantes medicináis que usaven, forgant-los tot aixó a tractar els
malalts laics del voltant en pro de la caritat cristiana predicada. Pero,
posteriorment, la presencia d'aquests desvalguts, amb el garbuix i desgavell deis nombrosos familiars acompanyants que trencaven l'ordre i el
silenci de la santa casa, va obligar la Superioritat eclesiástica a promulgar
la prohibició de l'exercici sanitari a l'interior deis monestirs, passant per dit
motiu a practicar-lo a l'exterior, a on, per la llarga espera unes vegades o
la duració de certs tractaments en altres ocasions, així com l'ajuda i
acolliment a tot pelegrí que per allí passava, imposaren el costum de
refugiar-se en modestes cases properes, que amb diverses ajudes benéfiques foren l'origen d'alguns deis nostres hospitals, conducta que encara es
troba practicada en el Tercer Món, al voltant d'un dispensad medie
missional.
Finalment i degut a certs abusos per part d'alguns frares, s'acabá
prohibint del tot l'exercici d'aquesta Medicina religiosa fora del convent,
época que coincidí amb la presencia de laics que ja la practicaven com
foren els mossárabs vinguts després de campanyes victorioses deis cristians contra el món islámic mes els nuclis de comunitats jueves expulsades
de l'al-Andalús en moments d'intransigéncies religioses, grups ambdós
formáis en l'esplendor de la cultura califal. I així foren principalment
aquests darrers, els qui, refugiáis a les nostres terres, serviren d'enllag entre
aquesta cultura islámica i la cristiana com a traductors de les obres de la
Medicina grega salvades pels árabs i adaptades a llur idioma, passant
aquests torsimanys jueus, els escrits de l'idioma oriental al llatí, al cátala
o al mateix hebreu i viceversa.
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D'aquestes centúries tenim noticia d'haver-hi en el monestir benedictí
guixolenc, un monjo infermer per a atendré els seus malalts, teñir cura de
les herbes medicináis del seu hort i consultar la seva biblioteca tal com ja
portem descrit. També podem suggerir que, a imitació d'altres llocs
monacals, podria haver existit una discreta assisténcia hospitalaria fora
convent abans de l'incendi i destrucció del petitnucli guixolenc el 1285 per
les tropes franceses, puix pocs anys després -1305- Blanca de Mordenyac
deixá en herencia a l'hospital un Hit amb la corresponent márfega i manta,
indicant-nos que potser per haver-hi tradició, ja s'havia tornat a rehabilitar.
A aqüestes dades d'un infermer com a primer sanitari guixolenc
conegut, mes la possibilitat d'un modest hospital, hi podem afegir els
consells primicers d'assisténcia médica de qué tenim noticia, escrits per
l'abat Saserra (1289-1328) en les seves recomanacions de conducta ais
monjos que tenia sota el seu guiatge espiritual.
Aquests parágraf s, encara que coneguts, cree que val la pena de repetirlos per informar-nos una mica de la manera que podia ser tractat un malalt
dintre d'una comunitat mes aviat benestant. S'observará que l'entrada está
inspirada en el que escriví 900 anys abans el fundador Sant Benet en el
capítol 36 de la Regla.
Escriu així el nostre abat: "Segons Sant Benet s'ha de procurar l'atenció
del malalt abans de tot i per damunt de tot i així s'ha creat aquest ofici
d'infermer per tal que els malalts, tinguessin tot i mes que tot del necessari".
Segueix: "En primer lloc i principalment el Sr. Infermer ha de rebre tots
els monjos malalts que acudeixin a ell amb molta humilitat i amb molta
cura i sol.licitud, perqué el Sr. Jesucrist es diu malalt seu [...]. D'aquí es el
vell costum en aquest Monestir que quan un monjo malalt vol posar-se o
vol anar a mans del Sr Infermer, pot elegir una cambra de les dues que hi
ha en aquella infermeria, la que mes li plagui, i l'infermer sense cap
contradicció, amb molta serietat i humilitat, ha de preparar-la i rebre el
mateix malalt dintre de la cambra, amb caritat i allí administrar-li tot el
necessari i tenir-li una llanda que cremi fins al matí; i ha de teñir servidor
nit i dia [...] I es regla general que quan un monjo [...] ha recuperat la salut,
estigui fort [...] i els sigui permés menjar carn de xai, ha d'entornar-se'n al
convent [...]! es un costum antic que quan un monjo necessiti que se li faci
una sagnia [...] llavors el Sr Infermer ha de donar-li [...] una gallina censal
per menjar i quatre ous per sopar i l'endemá mitja lliura de carn de xai per
diñar r...l" (4) .

(4) EMILIO GRAHIT. Memorias y noticias para la Historia de la villa de Sant Feliu de
Guíxols. "Asociación Literaria de Gerona" 1873, apéndix X, pág 226.
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Per acabar d'exposar la Medicina medieval, falta parlar de la ciencia
médica jueva a les nostres poblacions on perduren encara els carrerons del
Cali o barri jueu on devia conviure una redui'da colonia de ciutadans
d'aquesta étnia amb totes les possibilitats de passar les mateixes malures
que passaven els demés guixolencs i que precisaven d'ésser tractades per
llurs metges. També a l'octau dia d'haver nascut un infant d'aquesta rac.a,
se li practicava la circumsició, una mini-cirurgia feta peí rabí-metge.
Per prohibicions d'origen religiós, llurs metges no podien estudiar en
els nostres Estudis Generáis i ho feien -a semblanca deis cirurgians- al
voltat d'un Mestre de Física de prestigi, nom amb qué es coneixia ais que
posse'ien el grau superior en la professió, per acabar al final examinat-se
davant d'un tribunal idoni per demostrar la seva suficiencia i capacitat per
poder llavors, lliurement exercir.
A continuado es disseminaven en moltes poblacions catalanes, sobretot modestes, on exercien de metges del comú. La conducta que s'acostumava a cobrar era igual en la majoria de nuclis urbans, per aixó molts
sanitaris preferien centres importants on hi havia mes possibilitats d'ingressos acceptables peí fet de poder atendré mes gent o mes acomodada.
Llavors els nostres metges semites alternaven amb altres activitats com era
predominantment la de prestamista.
Referent ais metges jueus locáis, no será fins a fináis del segle XIV que
en comencarem a conéixer algún nom com ja citarem mes endavant.
Exposats aquests indicis d'una primitiva assisténcia sanitaria a Sant
Feliu i abans de passar endavant en la nostra dissertació, cal fer uns quants
comentaris previs. Així tenim que la lectura de la documentació del segle
XVIII consultada ens dona una variada informació i referencia de persones, de famílies, de qüestions socials i laboráis etc, que ens permetrien
presentar un quadre interessant de la vida guixolenca d'aquella época
passada, pero que per no apartar-nos massa del nostre propósit, només
destacarem les dades que poden interessar mes per al present treball.
Un altre comentan es refereix a la presencia, molt mes abundant, deis
anomenats cirurgians enfront deis metges. El fet que els primers doblessin
en nombre els del segon grup, obe'ia a diferents causes, una d'elles
relacionada amb llurs estudis, molt mes curts i mes fácils de portar a terme
si, sobretot, vivien en un nucli urbá de certa categoría, per haver-hi en ell
establert algún Mestre de Cirurgia, al costat del qual podien estudiar i
practicar fins a assolir el nomenament de Jove Cirurgia. Mes endavant,
amb mes práctica, era acceptat peí seu gremi com a cirurgiá complet,
podent amb aquest títol exercir ámpliament, ingressar a l'armada com a
"Cirurgiá de Marina" o a l'exércit com a "Cirurgiá major de Regiment",
com tenim exemples de Gabriel Parera en el primer cas i Benet Bas en el
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segon. També coneixem d'altres práctics que ampliaren el seu camp
d'operacions passant a exercir a diferents poblacions de la comarca i algún
d'ells ádhuc a Barcelona.
Una altra causa que podía contribuir a donar mes contingent de
professionals documentats amb aquest nom de cirurgiá, era l'haver-se'l
apropiat personal poc preparat técnicament o d'altres que exercien arts
quirúrgiques menors com els barbers, arrenca queixals, sagnadors, etc i per
aquest motiu, ésser la causa d'un cert descrédit per part del poblé, quan la
realitat era bastant diferent sobretot quan s'englobaven amb aquest criteri,
sanitaris molt ben preparáis i potser en certes qüestions, amb mes práctica
que no pas alguns metges amb el seu dogmatisme.
Podem posar alguns exemples: Lluís Esteva parla d'una cessária
practicada post-mortem(5); en un ex-vot pintat precisament peí cirurgiá F.
Marsal en el 1744 i que es guardava a Termita de Sant Elm abans de la seva
destrucció s'esmenta d'una cura per trepanació(6); en un document notarial
podem seguir la llarga actuació d'un cirurgiá en unes greus lesions per arma
de foc(7); finalment podem recordar els diferents certificáis medies que es
troben, aixó sí, recolzats peí metge amb qui acostumaven a col.laborar.
D'aquest gremi tenim algunes dades mes, com poden ser els honoraris
seus, sobretot ais que es refereixen al segle XVIII. Així coneixem que la
conducta anual era d'una lliura; una sagnia, quatre sous; la conducta de
l'hospital mes la beneficencia del carrer, pujava a cinc lliures per any.
Altres ingressos podien ser per l'ensenyament i el pupilatge en la seva
"botiga" deis estudiants en la dita especialitat com també teñir en llurs
domicilis, malalts hospitalitzats per tractar-los i tenir-ne cura, sobretot si
eren transeünts que podien costejá l'hospedatge.
L'utillatge d'un modest cirurgiá local era el següent segons inventan
notarial de 1727: "dues gerres d'aram d'afaitar, una de gran i una de xica;
tres bacines d'aram; un cántir d'aram; dues navalles amb son estoig i una
tisora amb sa capsa; una mola d'esmolar; vint-i-quatre llancetes amb son
estoig; dues xeringues, una de gran i una de xica; un gatillo(?) de ferré usat
i al tres trastos de cirurgiá; unes tisores; una postermera; dues pinces; un
canonet amb sis agulles de cosir, tot amb son estoig; llibres de Medicina,
etc".
Per altra part, els metges amb els seus estudis universitaris es consideraven en un pía mes elevat. No extranya que, per aixó, els trobem
(5) ESTEVA, cit supra, núm. 3.
(6) LAMBERT FONT GRATACÓS. L'ermita de Sant Elm. Oliva de Vilanova, Barcelona.
1929.
(7) AHPG. Notaría de Sant Feliu de Guíxols, 1758, foli 182.
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emparentáis amb les famílies acomodades de la vila i, per tant, influint en
els seus esdeveniments. Un exemple paradigmátic el tenim en la familia
del Dr. Antón Pellisser. Casat en segones núpcies amb la vídua del ric
mercader Bosch, a l'ensems que son fill marida amb una filia d'aquesta
senyora, arribaren a ésser les persones mes riques de la població. Aquest
fill, de nom Benet, era mercader, mentre que dos altres germans, advocáis,
alternaven el seu treball, un a Sant Feliu i l'altre a Barcelona, costum que
trobem en moltes famílies guixolenques de mercaders, que tenien a la
ciutat comtal un familiar que representava els seus interessos (marítims,
comerciáis, fiscals i ádhuc de préstecs entre la metrópoli i les colónies
d'Ultramar) com també per a resoldre els deis seus conciutadans.
La casa senyorial d'aquesta familia Pellisser era al carrer Major Antic
-avui d'Anselm Clavé- cantonada amb el carrer de Sant Pere, en un solar
que durant molts d'anys estava abandonat. En aquesta mansió, la de mes
categoría fiscal segons indica el primer cadastre de Felip V (7 "aposentos"
i 1000 lliures de valor) fou per la se va importancia on sojorná el ministre
de la construcció naval, Patino, quan la se va estada a Sant Feliu amb motiu
de la fábrica de naus de guerra(8).
També altres metges tenien cases adequades a la seva categoría. Per
exemple, el Dr. Solivera tenia al carrer de la Pilota una magnífica
residencia de 5 "aposentos" i 700 lliures de valor. Els Tauler la tenien a la
plaga, al costat de la deis Barraquer (lloc on actualment hi ha el mercat
cobert) amb 5 "aposentos" i valorada en 200 lliures. I així podríem
estendre'ns amb mes informacions sobre d'altres galens i cirurgians, que
ens ajudarien a valorar la seva posició social.
Tornant al casament del Dr. Pellisser, trobem com una característica del
moment, la freqüéncia de casaments de vidus, car, per les dones sobretot,
la pérdua del marit per malaltia o en el mar, representava un cúmul de
dificultats per poder tirar endavant els seus negocis o mantenir una
clientela adquirida en el cas de professions liberáis. Aixó ens explica, en
el camp sanitari, el casament de vídues amb col.legues del seu anterior
marit.
Referent a les dones, una de les causes mes freqüent de defunció en les
joves, era l'acte de donar a llum; tenim l'exemple de Magdalena Mas que
el 1734 feu testament en el seu Hit de partera, probablement per un part
distócic.

(8) AHMSF. Llibre del clavan, cubeta 83, lligall 34, any 1717. "falten 50 qq. de llenya
descarregades en casa de Benet Pellisser per teñir el Sr. Patino en llur casa, que havia vingut
per incomvencia(?) de los navios que havien en esta villa".
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I per acabar aquest apartat, un darrer comentan sobre els nostres
sanitaris, un col.lectiu discret que no ens ha deixat treballs escrits que ens
permeti calibrar llurs coneixements medies o les escoles científiques que
seguien. No será fins a fináis del segle passat que comentaren! a trobar en
ells alguna personalitat de relleu en l'ámbit del país junt amb el coneixement professional amb qué actuaren.
Per tant, les dades mediques d'aquelles centúries son molt escasses. En
un llibre de comptes del Dr. Pere Tauler que deixá per a l'hospital, podem
trobar, junt amb el nom deis seus clients i el motiu amb que eren coneguts,
la denominació popular de les afeccions mes corrents d'aquella época(9).
Igualment els certificats medies notaríais donen una lleugeríssima idea
deis seus coneixements, essent uns de traumatismes per disputes i baralles;
altres de malalties cróniques que com en un cas d'epilépsia, invalida
Tingres a l'Armada o be l'ofec -sembla que de caire tubérculos- que impedí
un vilatá entrar al somatén, com també l'explicació sobre el sacerdot ermita
de Sant Grau que no pot desplagar-se per "quebrado", etc.
I ara, finalitzats aquests comentaris, comencem a exposar la relació de
sanitaris guixolencs que ha arribat a les nostres mans amb les poques dades
mes sobresortints que d'ells hem obtingut.
Segle XIII.
Fra Jacob, Monjo infermer del convent benedictí guixolenc, documentat el 1277 com a testimoni d'un conveni entre l'abat i la Universitat de Sant
Feliu de Guíxols sobre l'obligació deis seus homes de treballar a les obres
del monestir, a la zona de la Porta Ferrada, celler, terreny de la mota i neteja
deis valls(10).
També en el temps de l'abat Gelabert coneixem al monjo infermer
Jaume Nicolau de Mercader, que probablement es el mateix descrit
abans (I1) .
Segle XIV.
Estruc Bonnic. Metge jueu contractat peí comú amb un sou de 30
florins d'or a l'any, a mes d'estar exempt de 1'impost sobre el peix. Any
! 399(12)
Bernat Valls. Cirurgiá del mateix temps que l'anterior(13).
(9) BENET JULIA FIGUERAS. Comentaris sobre el Sant Feliu de Guíxols del segle XVIII.
Museu Municipal, volum II. MCMLXXX, pág 169.
(10) GRAHIT, citsupra, núm. 4.
(11) Arxiu Catedral de Girona (ACG) Llibre inventan de l'antic arxiu monacal guixolenc.
1748. Fol 133, núm 37.
(12) AHMSF. Manual d'acords, 1399-1403. Citat igualment per G. Hurtebise: Bosquejo
histórico... "Ancora", 1970.
(13) Id. Foli 222r i Manual d'acords 1403-1407, fol 26r.
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Segle XV
Lluís Girona. Metge citat el 1417; cobrava 22 lliures de la UniversiJaume Mateu. Cirurgiá fill de Girona pero que exercí al nostre Sant
Feliu. Documental el 1459 com a testimoni en una concordia entre la ciutat
de Girona i la nostra vila(15). L'any 1489 funda un benefici a l'altar de la
Pietat de la parroquia guixolenca(l6). Tingué dos filis, cirurgians també,
que citem a continuado.
Jaume Mateu, fill. Cirurgiá.
Joan Mateu, fill. Cirurgiá.
Natán Mosse des Portal. Metge jueu documentat al 1404()7).
Bartomeu Roig. Cirurgiá que l'any 1487 compra "part d'una térra de
vinya i avellaners al lloc anomenat Vilartagues"(18).
Narcís Servia. Cirurgiá propietari d'un vaixell el 1462(19).
Lluís Sabata. Metge a Sant Feliu el 1423(20).
Mosés Vives. Metge jueu el 1412, senyalat per G. Hurtebise com el
darrer arquiatre d' aquesta ra£a al nostre poblé. Cobrava 12 lliures i 10
sous(21). Aquesta dada permet suggerir que abans de l'expulsió de la
península, la colonia d'aquesta étnia a Sant Feliu, ja devia ser molt redu'ída.
Segle XVI
Nicolau Custurer. Cirurgiá documentat a Sant Feliu de Guíxols entre
el 1575 a 1645, segons Lluís Esteva(22). Per aquests anys coincideix amb
el mateix nom, un cirurgiá de Girona(23). Coneguda la relació que hi havia
entre les dues poblacions, ens permeten presumir que es tractava de la
mateixa persona. Així tenim que havia iniciat unes obres (no sabem on)
que arbitráriament feu parar el batlle de Girona, cosa que obliga a
intervenir el monestir peí fet que l'interfecte tenia el consentiment deis
monjos(24).
(14) GONZÁLEZ HURTEBISE. cit. supra, pág 1 15.
(15) GRAHIT, cit supra, apéndix LV, pág 279.
(16) JOSEP Ma MARQUÉS. Dades sobre el temple de Sant Feliu de Guíxols. "Estudis del
Baix Empordá", núm 5, pág 95 i apéndix 2, pág 104, 1986.
(17) Vegi'snota2, fol 12.
(18) Informatiu de l'Arxiu i Museu de Sant Feliu de Guíxols, núm 11, juny 1992. Fons
Teixidor.
( 1 9) JOSEP Ma MARQUÉS. Benediccions de barques. "Estudis del Baix Empordá", núm 11,
pág 7, 1992.
(20) Vegi's nota 1 2.
(21) íd.
(22) ESTEVA, cit supra, núm. 3.
(23) BENET JULIA PIQUERAS. Els antics cirurgians de Girona. "Butlletí del Col.legi
Oficial de Metges de Girona". Núms 87, 88 i 90. Girona 1983.
(24) ACG. Llibre inventari... foli 15r, núm 63.
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Sabem del cirurgiá gironí que havia passat i aprovat el 1588 l'examen
de suficiencia per poder exercir a la ciutat segons privilegi que tenien els
jurats des del temps de Caries I. Posteriorment el trobarem presidint
tribunals d'exámens de la seva professió des de l'estiu de 1595 fins al 1600.
El nostre cirurgiá guixolenc es troba citat a la vila des del 1575 al 1585
o sia, abans de l'examen indicat i posteriorment des del 1600 al 1645, época
que ja no es troba nomenat a Girona.
Tot aixó ens permet suposar que Custurer, un cognom freqüent a Sant
Feliu , intenta establir-se a la capital gironina pero que cap el 1600,
preveient la inseguretat amb el país veí, cregué mes oportú retornar al seu
poblé que no pas quedar-se a la plac.a forta, lloc que en cas de contesa
militar hauria de rebre l'embranzida primera i forta de les tropes franceses.
Vicens Garrell. Metge que cap el 1571 intervingué per sol.lucionar
unes discórdies entre els benedictins i els Jurats(25). Casat amb una
Saconomima.
Joan Quirch. Cirurgiá documental entre 1575 i 1585. Podría tractar-se
d'un avantpassat de la familia galénica deis Quirch que trobarem en el segle
XVIII.
Antoni Reig. Cirurgiá d'aquest segle.
Segle XVII.
Dr. Batlle. Metge documentat entre el 1600 i el 1615.
Francesc Blanc. Cirurgiá.
Joan Blanc. Cirurgiá.
Miquel Burch. Cirurgiá documentat entre 1600 i 1615.
Narcís Custurer. Cirurgiá probablement descendent de l'anterior sanitari glossat entre els del segle anterior.
Antoni Delmás. Cirurgiá.
Antoni Ferrer. Cirurgiá.
Bartomeu Lloret. Cirurgiá. Tenia una casa a la pla§a que es vengué el
1731.
Nicolau Matas. Cirurgiá documentat entre el 1635 al 1645.
Jacob Miró. Metge gironí casat amb Teresa Pellisser, cosa que va fer
que passés temporades a la nostra població. Un document notarial on firma
com a testimoni, acredita la seva estada fent pensar que devia haver marxat
de Girona quan aquesta placa forta passá pacificament de mans borbóniques a les deis aliats, gestió feta principalment peí donzell guixolenc
Geroni de Campmany. L'entrada de tropa formada per gent de Vic -molt
addicte a l'Arxiduc- promogueren desordres dintre de Girona, motivant

(25) GRAHIT, cit supra, pág 175. ESTEVA, cit supra pág 160.
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potser, la seva partida el fet d'ésser conegut com a simpatitzant de Felip V,
segons consta en la documentació presentada quan va sol.licitar el carree
de Protometge de Catalunya(26).
Antón Pellisser. Doctor en Medicina fill de Sant Feliu de Guíxols on
exercí tota la seva vida. Molt probablement es l'estudiant de Medicina
becat per la Fundació Bruguera a Montpeller car precisaven ser de Girona
o de la diócesi, per obtenir-la. Llicenciat el 1646(27). La nieva suposició
podría confirmar-la el fet de ser l'únic metge de nom Pellisser que es troba
exercint a les comarques gironines d'aquella centuria.
Com indicávem al principi d'aquest treball, Pellisser era home de certa
posició económica. Tenia barques dedicades a la pesca de la sardina (una
important font d'ingressos de la vila) i amb motiu de sortir les seves
xávegues en vigilia de festa, cosa que estava prohibida, el jurat en Cap Joan
Bibiloni, els castiga a ell i a un altre company seu a no donar-los ni neu ni
poder coure el pa en el forn públic, tornant a mes els diners de la conducta.
No cree que tot aixó afectes massa al nostre metge puix que estava en
bones relacions amb el monestir; la carn no la comprava a la carnisseria
pública sino que ho feia a la del convent i, qui diu que no podia fer-ho també
amb les altres coses que tenia prohibides?
La bona relació amb els monjos li permeté de teñir sepultura a l'interior
del temple, dins la capella de l'Esperanga, lloc d'on desaparegué el 1799 en
transformar-la en Tactual corredor d'entrada lateral de la parroquia.
Casat en primeres núpcies amb una Custurer ho féu en segones amb la
vídua Bosch tal com ja portem explicat.
Pong Rovira. Metge guixolenc a cavall deis segles XVII-XVIII.
Rafael Saguer. Cirurgiá conegut peí rebuig del monestir a la seva
pretensió de cobrar 60 doblons per una cura feta a fra Navarra l'any de la
pestade 1653(28).
Narcís Saguer. Cirurgiá citat entre 1635 a 1645.
Antoni Tauler. Metge que exercí a Sant Feliu iniciant la nissaga médica
deis Tauler amb Joan, son fill i Pere son nét.
Antoni Vidal. Cirurgiá documentat entre 1600 a 1645.
Segle XVIII.
Josep Abrich. Metge de fináis de segle que vivia al carrer de Sant Joan
segons "boleto" d'allotjament de tropa de la vila. Seria, potser, fill de
l'apotecari Félix Abrich?
(26) J. DANON BRETÓS. Aportado a l'estudi social de la Medicina a Catalunya. 17681827. "Fundació Salvador Vives". Barcelona 1975.
(27) LOUIS DULIEU.Lí? Collége de Girone de Montpeller. "Anales del Instituto de Estudios
Gerundenses", volum XIX. 1968-69.
(28) ACG. Llibre inventan... foli 139r, núm 69.
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Josep Aulet. Metge militar que actúa quan la Guerra Gran el 1795 a
l'hospital militar provisional de Sant Feliu. Per aixó en una certificació
sobre la qualitat del blat i forment que entra a la vila, firmada conjuntament
amb el Dr. Castellá, indiquen ésser de "los Hospitales Reales del Ejército
en esta villa".
Benet Bas Muntaner. Cirurgiá major del regiment de cavalleria de
Barcelona, segons detalla en una declaració notarial del 1737 a favor de son
pare, antic mariner de la ruta de Gibraltar, que en aquell moment estava
impedit per tractar-se d'un fort gotós.
Ramón Barraquer. Metge de qui només sabem que vivia al carrer de
Sant Doménec a fináis de segle.
Honorat Bertrán. Cirurgiá nascut a Cannes, diócesi de Grasse (Franga),
fill d'un notari reial d'aquella població. Es casa amb una noia del mariner
Bernat Vidal el 1724. Amb son sogre testimonien el 1733, sobre l'arribada
a Espanya de l'emigrant guixolenc Joan Buscarons, mercader resident a
"La Puebla de los Angeles, reino de México en Indias" a qui ajudaren a
vendré perles, robins i or que portava. Quan torna a América, l'acompany aren
dos filis de Vidal carregats amb mitges de seda i altres mercaderies per a
negociar a Ultramar. Podem considerar aquest Buscarons com a un deis
primers emigrants guixolencs a América(29).
Francisco Berlier. Cirurgiá Major de la ñau "El caballo blanco" ancorat
en el nostre port el 1719.
Joan Bruguera. Cirurgiá que el 1748 forma part de la Junta de Sanitat
local. Recordem que al 1890 hi ha documentatun tal Miquel Bruguera com
a sagnador.
Antón Buhigas. Metge encarregat de l'Hospital junt amb el Dr Benet
Quirch amb qui alternaven, cobrant 15 lliures cada u. L'any 1734 el llavors
metge jove Dr. Pere Tauler es recolzá en la seva autoritat a l'inici del seu
treball medie a la vila. Fou regidor, actuant de suplent del batlle en certs
casos d'investigació pels denominats "cabos de aduanas" en busca de
teixits que no haguessin pagat el dret de "bolla".
Nissaga Buscarons.
El cognom Buscarons el trobem a Sant Feliu en els segles XVII i XVIII
en dues branques, una d'artesana i de negociants i una altra de sanitaris.
Deis primers ja en tenim un exemple -en l'apartat del cirurgiá Honorat
Bertrán- amb Tambada de Méxic de Joan Buscarons, mercader, com a un
deis pioners de l'emigració guixolenca. Un altre Buscarons, Francisco, féu
testament el 1706, amb el metge gironí Jacob Miró com a testimoni, "en

(29) AHPG. Notaría 1733, 31 d'agost.
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la casa de Magdalena Suris situada a la placa i darrere la muralla i presó
que son a la riera de les Comes, ordenant vendré mitja barca que patroneja
Cristófol Llopis de Sitges, un llaut gros de tráfec que es troba sobre país
a la platja, el valor de la qual junt amb mobles, or i plata del testador faran
unes 60 dobles de bon or per deixar-les a son ful Benet".
Referent ais Buscarons de la branca sanitaria tenim els següents:
Gabriel Buscarons. Cirurgiá nascut a fináis del segle anterior. Casat amb
Anna Barraquer foren els pares del professional consecutiu.
Joan Buscarons Barraquer. Cirurgiá que a principis de segle el trobem
moltes vegades com a testimoni en l'expedició de documents de la notaría
local, costum molt arrelada i indicadora de la confianca de la gent
guixolenca en la seva classe médica.
Del seu pas per la notaría tenim la venda en el 1707 d'una peca "prop
les hortes de la creu de Tueda, per la creu de pedra que hi ha", cita
documental que retrata com era part del nostre poblé en aquell segle.
Igualment per un testament d'un mariner malalt hostatjat a casa seva,
coneixem el costum d'acceptar-los i tenir-ne cura en familia.
També a ell ens hem referit al principi d'aquest treball per ha ver tingut
a casa seva el jove cirurgiá Ignasi Mas de Castelló d'Empúries, per
aprendre l'ofici i fer practiques al seu costat.
Quan va morir el cirurgiá Benet Hosta el 1730, va entrar com a técnic
a l'hospitat cobrant 5 lliures i 10 sous anuals.
Joan Batista Buscarons Ferran(a) El menor. Cirurgiá fill de l'anterior.
Exercí també a l'hospital a la mort del seu titular Francisco Pujadas el 1746.
Manuel Buscarons. Jove cirurgiá documentat entre 1718 i 1723; passá
a residir a Barcelona.
Benet Buscarons. Cirurgiá documentat entre 1734-1750.
Joan Bautista Buscarons i Martí. Metge fill de Joan Ba Buscarons
Ferran. Batxiller en Medicina per Osea el 1774 i revalidat el 1776(30).
Geroni Bussot. Jove cirurgiá el 1736.
Feliu Cabanas. Cirurgiá entre 1781-1784.
Joan Camós. Nascut a Begur pero que exercí a Sant Feliu el 1717.
Salvi Castellá. Metge nascut a Girona, estudia Medicina a Montpe(31)
ller i exercí a Sant Feliu de Guíxols amb residencia al carrer de Sant
Doménec segons dades d'allotjament de tropa. Metge de l'hospital militar
local quan la campanya del Rosselló del 1797, persistint-hi fins a l'entrada
deis franceses a la vila, el 1809.

(30) DANON, cit supra, pág 34.
(31) "Revista de Gerona". 1882, pág 180.
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Consta que cedí les 15 lliures de la seva conducta de l'hospital a benefici
d'aquest centre.
Domingo Castellá. Metge. Autoritat municipal del 1811 al 1814.
Probablement familiar de l'anterior.
Joan Carrero. Jove cirurgiá que vivia a la zona nominada El Drassenal.
Posteriorment passá a L'Armentera i Figueres, mentre el seu germá Josep
ana a exercir a Sant Pere Pescador.
Joan Compañó. Cirurgiá que degué morir cap el 1719 ja que trobem la
seva vídua, casada amb un altre cirurgiá de nom Rafael Vert.
Tomás Compañó. Cirurgiá fill de l'anterior: el 1727 passá a viure a
Barcelona.
Feliu Compañó Serra, fill de Tomás. Cirurgiá documentat des del 1780
al 1802 com a cirurgiá de l'hospital i de la Junta de Sanitat local. D'aquest
organisme en coneixem algunes dades com la presencia en quarentena de
diferents mariners i patrons guixolencs sospitosos de contagi per haver
estat capturats per naus angleses. La de Geroni Bárcelo que procedía de
Bellcaire de Franga, a tres llegues del cap de Creus fou presa per una
balandra anglesa de 14 canons. Després d'ésser espoliat de tot, Barceló, fou
abandonat a la seva embarcació. Ais deu dies del fet, amb gra al front i febre
morí, havent estat visitat per Compañó i Castellá(32).
Francisco Darder B arrie. Cirurgiá fill de familia guixolenca. Exercí a
l'hospital de la Santa Creu de Barcelona on funda la congregació femenina
de "Les Darderes". Morí el 1731(33).
Ramón Español. Metge de l'exércit; actúa a la nostra vila a l'hospital
militar durant la Guerra del Rosselló(34).
Tomás Falp. Metge casat amb la filia del secretan de l'ajuntament
Salvador Rovira. Regidor el 1765. D'aquesta época hi ha cinc metges a
Catalunya amb aquest cognom que no coneixem si están relacionáis per
parentesc. El mes sobresortint es Antoni que el 1813 estigué a Polonia
investigant l'epidémia colérica que hi havia.
Jacob Garí. Cirurgiá el 1733.
Didac Hosta. Cirurgiá. Consol de Mar el 1701. Jurat el 1703.
Benet Hosta. Cirurgiá fill de l'anterior. Titular de l'hospital. Diversos
carrees del comú. Morí el 1730.
Emmanuel Hosta. Metge el 1704. Passá a exercir a Llagostera.
Josep Llagostera Barrull. Cirurgiá que treballá al principi a Sant Feliu
per passar posteriorment a Barcelona l'any 1745.
(32) AHMSF. Lligalls de Sanitat, cubeta 86, lligall 2.
(33) E.Z. "Áncora" núm. 2260. 1991.
(34) DANON. cit mpra, pág 52.
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Francisco Llaonsí. Citat com a jo ve cirurgiá el 1711.
Simó Lligoña. Nascut a Arbúcies pero que exercí a la nostra població.
Llicenciat en Medicina el 1775 a la Universitat d'Osca. Metge de l'hospital
el 1787, cobra un plus per haver ates ais mariners malalts de Turca "Santa
Florentina". Metge morber. Paborde major de Sant Joan. Regidor el 1784.
Autor de la monografía médica "Discurso sobre el abuso de dar quina en
las calenturas". Any 1798(35).
Bartomeu Lloret Dalmau. Cirurgiá amb domicili a la pla^a.
Cristófol Llunell. Cirurgiá vers el 1719.
Francisco Marsal (pare). Cirurgiá que morí cap el 1734.
Francisco Marsal (ful) Cirurgiá. Artista pintor autor d'ex-vots. Col. labora
el 1751 amb Colubran en el daurat de Faltar major de la parroquia, treball
peí qual cobra 1 lliura, 17 sous i 1 diner. Féu testament el 1781(36).
Generi Mas. Cirurgiá documentat el 1756.
Ignasi Mas. Cirurgiá que estudia amb Joan Buscarons tal com ja tenim
indicat. Fill de Castelló d'Empúries. Regidor guixolenc el 1734. Firma
com a testimoni en la presa de possessió del nou abat I. de Couvarem el
1729.
Geroni Mateu. Metge que morí el 1711.
Pere Mauri. Cirurgiá el 1737.
Gabriel Parera. Cirurgiá de la "Marina". De la Junta de Sanitat el 1784.
Segons llibres deis administradors de l'hospital local, pagava 54 lliures, 17
sous per l'arrendament de dues cases propietat de l'esmentat organisme el
1776.
Salvador Passapera. Cirurgiá fill de Lloret que vingué a Sant Feliu per
casar-se amb una filia del negociant Gabriel Buscarons el 1726.
Bonaventura Patxot. Metge (1748-1814).
Cosme Patxot. Metge de fináis del segle XVIII; domiciliat al carrer de
Sant Antoni.
Pere Pía Calders. Metge de fináis del mateix segle i amb domicili al
carrer de Sant Doménec.
Pere Puig. Citat el 1727 com a jo ve cirurgiá.
Francisco Pujadas. L'any 1707 surt el seu nom com a testimoni i amb
la indicació de jove cirurgiá. En el 1718 hi ha capítols matrimoniáis amb
Margarida Pradera de Girona, on s'especifica que la dita donzella aportará
a mes de dues caixes amb roba, la quantitat de 400 lliures que pagará en
diversos ajornaments, el noble Sr. D. Gregorio de Matas i Pujol del Consell
(35) JOSÉ PASCUAL Y PRATS. Notas de bibliografía médica... Imprenta Paciano Torres.
Gerona 1896.
(36) AHMSF. Obras Públicas, 17, núms 2-4.
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de Sa Magestat, per haver estat criada de la seva Senyora. Veurem com
l'any 1719 rep les primeres 90 lliures i l'any següent, altres 100 lliures mes.
Cirurgiá de l'hospital fins a la seva defunció el 1746. La seva placa fou
coberta per Joan Buscarons.
Benet Pujadas. Jove cirurgiá fill de l'anterior, anotat el 1732.
Joan Pujol Blanch. Cirurgiá nascut a Sant Feliu pero que passá a residir
a Barcelona. Sabem que abans de partir va vendré quatre vessanes de térra
a Torra Valentina i va Hogar una casa del carrer de Campmany al Dr.
Geroni Mateu per 14 lliures anuals.
Sebastiá Pujol. Jove cirurgiá que el 1746 firma com a testimoni en un
document de la familia Quirch.
Nissaga Quirch.
Benet Quirch. Metge nascut a Sant Feliu aproximadament el 1680, fill
del notari apostólic D. Antón. No sabem si son de la familia els que hi ha
anotats amb aquest cognom en centúries anteriors.
El 1706 ja el trobem exercint a la vila i actuant com a testimoni en
documents notaríais. Casat amb Teresa Bacó, teñen un fill, de nom
igualment Benet, que també exercí la Medicina a la nostra població.
Un germá seu, Manuel, de qui parlarem mes endavant, fou cirurgiá; un
altre, Narcís, fou rector a Romanyá. Aquest, en el seu testament va deixar
entre altres mandáis, béns perqué cada diumenge es fes caritat a la porta de
la casa Quirch, costum que de petits encara havíem conseguit en diverses
cases benestants guixolenques. Finalment, una germana casada amb un
Aiguaviva segons es desprén d'un document notarial de possessió "de la
casa gran deis Aiguaviva en el carrer de les Voltes".
Benet Quirch fou metge de l'hospital de pobres i quan va morir (1746)
ocupa la seva plaga el Dr. Pere Tauler. En la redacció del seu patrimoni
crida l'atenció una vinya citada amb la grafía d'"As Calasans".
La tomba deis Quirch a l'església era a la capella de Sant Francesc,
situada sota l'escala que del cor baixava a l'interior del temple lloc on hi
havia també la deis Aixada.
Benet Quirch Bacó. Fill de l'anterior. Metge. Regidor local. Mort ais 46
anys.
Manuel Quirch. Cirurgiá, germá tal com tenim indicat, del primer deis
Quirch. Procurador deis nobles Masdeu, darrera branca deis Aixada.
Encara al 1746 es troba a Sant Feliu un tal Josep Quirch "litterari
cultori", a Rupia un Josep Quirch estudiant de Medicina a Osea i un altre
Narcís Quirch, estudiant de Medicina a Cervera el 1816. No tenim
coneixement que hi hagi cap relació familiar amb el primer tractat encara
que sí sabem que el de Rupia era fill de Sant Feliu de Guíxols.
Joan Quintana. Jove cirurgiá documental entre 1726 a 1740. Té un
certificat medie per lesió al cap a una dona, per pedrada. (1740).
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Narcís Quintana. Cirurgiá a l'hospital el 1794.
Geroni Ramonell. Cirurgiá guixolenc que amb motiu del repartiment
de la seva herencia sabem que morí a Girona el 1740.
Francisco Ramonell. Cirurgiá guixolenc que el 1746 passá a viure a
Olot.
Jacob Recort o Ricart. Cirurgiá nascut a Sant Feliu de Codines pero que
vingué a exercir a la nostra població. El 1727 va fer testament a la cambra
del mariner Geroni B áster de Tueda. Es en aquest document on s 'especifiquen
rinstrumental i els llibres que un cirurgiá tenia, com ja tenim resumit en
tractar deis cirurgians locáis.
Joan Roffí. Cirurgiá guixolenc que en traslladar-se a Sitges el 1733, va
vendré una peca de térra a Sant Pol.
Bonaventura Ronsart. Cirurgiá el 1780.
Joan Saguer. Metge llicenciat a la Universitat de Iracho el 1700.
Regidor degá el 1785.
Pere Sadurní. Jo ve cirurgiá el 1738.
Abundi Salamó Dalmau. Cirurgiá el 1746.
Narcís Salamó. Metge de fináis de segle que vivia al Portalet.
Pau Solivera. Metge queja trobem documentat en el nostre poblé l'any
1706. Firma el 1716 com a testimoni en la nova possessió de la notaría local
per part de l'anterior notari G. Axandri, situada -especifica el document"davant la porta del Monestir a la placa deis Oms". Regidor el 1718.
Propietari de terrenys en el camí del Malí. En el 1722, capítols matrimoniáis per a una seva filia, Isabel, amb D. Nicolás de Unzueta, guarda del
magatzem reial i fill de "la villa de Durango, señoría de Biscaya", com a
exemple de nous carrees creats per la corona en finalitzar la guerra de
Successió.
Joan Tauler. Metge fill del galé guixolenc. D. Antón. Sembla que
estudia ais Estudis Generáis de Girona en la seva Escola de Medicina, car
el 1686 hi ha anotat un estudiant guixolenc d'aquest cognom a 1'Academia
de Sant Tomás d'Aquino d'aquell Centre Universitari(37). Amb el seu nom
i ja de professió metge, el trobem inscrit en documents notaríais des del
1702. En altres de 1711 es citat com a Ciutadá Honrat de Barcelona. Del
mateix any surt amb motiu d'un intent de concordia entre el Rd. Llorens
Mercader i els nobles Francisco Anglasell i la seva muller María Teresa
Masdeu, pressumpta heretera del Magnífic Rafael Masdeu i Aixada,
Ciutadá Honrat de Girona i "menors de dies". Com que no acabaren de

(37) JOAN Ba TORROELLA.ElEstudi General de Girona. Asociación Literaria de Gerona.
1900, pág 129.
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posar-se d'acord, se sol.licita la intervenció de l'il.lustre abat de Ripoll.
Félix de Vilaplana, germá d'Emmanuel casat amb María Joana de Gros i
de Masdeu, també presumpta heretera. D'entre els nombrosos capítols de
la concordia volem destacar la declaració del Dr. Tauler com a procurador
deis citats Vilaplana.
Casat en primeres núpcies amb Anna Pi, varen teñir un fill, Pere, que
també fou metge com mes endavant ja tractarem. Vidu, es casa amb Estásia
Gelabert vídua Romaguera, que aporta els masos Romaguera de Sant
Sadurní i l'Estanyol de Cruilles.
Quan va morir deixá a son fill, separáis els béns de Da Estásia, la casa
de la plaga on vivien, una finca de set vessanes a Sant Pol, una de quatre
a Vilartagues, un hort de mitja vessana en el camí de Girona i cinc vessanes
en el puig Mari, part camp, part vinya. Hem tingut interés a aportar
aqüestes dades com a exemple de la col.locació deis estalvis d'una familia
discretament acomodada i no relacionada amb els assumptes de mar.
Pere Tauler Pi. Fill com ja tenim indicat, del metge Joan Tauler. Nascut
a Sant Feliu de Guíxols el 1701. Referent ais seus estudis tenim anotat que
l'any 1720, quan la mort del seu progenitor, declara en el document notarial
corresponent, ésser Professor en Filosofía. No coneixem on estudia
Medicina (l'Escola de Cervera fou inaugurada el 1717) pero el fet que
bagues estat reclamat algunes vegades per la notaría local com a traductor
de francés, ens fa pensar que potser ho feu a l'Escola de Medicina de
Montpeller, en una época en qué precisament s'iniciá una etapa d'intensa
aportació d'estudiants de les terres gironines, a aquella célebre Universitat.
En els primers anys d'exercici de metge a la vila guixolenca col.laborá
amb el Dr. Buhigas, mentre que al final de la seva vida ho feu amb el jove
Dr. Patxot. Fou metge de l'hospital el 1746 per la mort del titular Dr.
Quirch. Havent mort vidu i sense filis, deixá part de la seva fortuna a aquell
Centre benéfic i la resta a la seva fidel sérvenla.
L'heréncia cedida al nostre hospital consistía en les nombrases visites
mediques per cobrar, anotades en l'anomenat llibre de comptes puix era
costum d'aquella época no percebre els honoraris en el moment d'acabar
l'assisténcia al malalt, sino que anotats en aquesta llibreta que portava tot
sanitari, quedava a criteri de la familia el liquidar el seu deute quan pogués,
motivant a vegades que aquesta obligació persistís durant molts d'anys. La
quantitat endentada al Dr. Tauler sembla que passava de les 3.000 lliures,
suma bastant respectable. La Junta administrativa del nostre Centre,
intima els deutors a liquidar-la oferint per aixó una rebaixa de prop del
50%. Va obtenir així una certa suma de diners que invertí en una important
reforma de la casa.
La lectura d'aquest llibre de comptes ens ofereix un abundant i curios
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mostrad de noms, cognoms i motius, oficis, honoraris i noms populars de
les malalties del moment(38).
Per acabar de conéixer el nostre biografiat, indicarem que fou regidor
i president de la confraria del Roser de l'església parroquial on fou sebollit
davant Faltar de Santa Gertrudis.
Rafael Vert. Cirurgiá que segons el seu company Joan Buscarons era
de carácter violent puix que havia hagut de suturar el cap de la seva muller
(vídua de Joan Company ó) per maltractes. Acaba marxant del poblé i ana
a exercir a Adri.
Esteve Vidal. Cirurgiá segons certificat de cures a una dona ferida
(1740).
Segle XIX.
Pere Cabra. Metge el 1823. Vivia al carrer de Sant Antoni segons les
conegudes notes d'allotjament de tropa.
Francisco Castellá. Cirurgiá documentat el 1852.
Joan Dalmau Llaurador. Metge mort a Sant Feliu el 1877.
Esteve Garau. Cirurgiá el 1802. Amb el mateix cognom hi ha un
sagnador el 1843.
Manuel Lligoña. Metge llicenciat a la Universitat de Cervera el 1816.
Domicili, carrer deis Especiers cantonada plaga. Regidor del 1811 al 1814.
Membre de la Junta administrativa de l'hospital(39). Mort el 1845.
Domingo Patxot. Metge. Autoritat municipal del 1811 al 1814.
Pius Rahola Puignau. Metge a Sant Feliu del que només en sabem la
data de la seva defunció (1888).
A continuació venen els següents noms que no detallem per haver ja
estat estudiats per nosaltres en un treball anterior(40).
Joan Ricard. Sebastiá Fabre i Quintana. Antoni Romaguera. Eliseu
Forest Cardona. Vicens Rabell Ribas. Leopold Oliu Pagés. Miquel Roura
Masmitjá. Eusebi Gibert Pastor. Joaquim Falgueras Dalmau. Vicens de P.
Coraminas Muxach. Joan Mas Ministral. Francesc Castellá Comas.
Climent Martorell. Josep Vidal Mestre. Josep Pía Basart. Manuel Matas
Rodés. Celestí Roig Prats. Narcís Hereu Matas. Tomás Vila i Francesc
Tarradas que voldríem afegir que son pare Jaume Tarradas, fill d'Anglés,
acaba al final de la seva vida exercint en la nostra població. Lluitá en la
primera guerra carlina, arribant al grau de comandant.
Creiem que no podem cloure aquesta relació de sanitaris nostres sense
(38) Vegi's nota 9.
(39) AHMSF. Lligall 838.
(40) BENET JULIA FIGUERES. Notes sobre Sant Feliu de Guíxols (1850-1900) "Estudis
del Baix Empordá", volum XI. MCMXCII.
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fer una petita indicació d'un seu modest ajudant; ens referim a l'hospitaler
local. Com exemple aportem el nom de Joan Seguí, que fou nomenat per
aquest carree el 12 d'abril de 1734, segons uns pactes que resumits diuen:
"ordre i netedat de la casa i roba de l'hospital; enterrar els morís cobrant 10
sous si es sense caixa i 5 sous per ais albats; transportar malalts i
bordegassos fins a Llagostera; passar a demanar almoina per la vila i donar
la capta al regidor; tocar les completes totes les nits pels carrers, recomenant l'oració per a les animes; usar per al seu profit totes les terres del dit
hospital; cobrar 2 lliures a l'any d'un antic llegat; donar les medecines
ordenades a les hores presentes; teñir francs, ell i la seva familia metge,
cirurgiá i medecines".
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ELS ESTUDIS DE BATXILLERAT
DE JOSEPIRLA

A Túnica biografía que a hores d'ara existeix sobre Josep Irla, els seus
autors declaren: "Poc sabem de la infancia i anys de joventut de Josep Irla.
Ni en les seves memóries, ni en cap altre escrit, no fa referencia a aquesta
época, ni tampoc a cap aspecte de la seva vida personal i privada. Procedent
d'un ambient humil, la seva formació intel.lectual seria mitjana. Molt
probablement assistí en els seus anys escolars a un centre d'inspiració
republicana i laica del mateix Sant Feliu de Guíxols, i mes tard sembla ser
que passá a l'escola d'Arts i Oficis"(1).
Tanmateix, si els papers personáis callen, els deis arxius institucionals
poden aportar llum sobre la qüestió deis estudis que seguí, en els anys de
formació, el qui mes endavant fou alcalde de Sant Feliu, diputat de la
Mancomunitat, president del Parlament de Catalunya i President de la
Generalitat a l'exili.
A les ratlles que oferim tot seguit ens referirem ais estudis de batxillerat,
que Josep Irla va poder cursar a Sant Feliu de Guíxols entre els anys 1889
i 1894, es a dir, quan tenia entre dotze i disset anys d'edat.
EL PLA D'ESTUDIS
Quan Josep Irla va iniciar els estudis d'ensenyament secundan, era
(1) Felip CALVET i COSTA i Josep M. ROIG i ROSICH, Josep Irla, President de la
Generalitat de Catalunya a l'exili. Barcelona, Editorial Teide, 1981, p. 57.
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vigent el pía que el 1880 havia establert el ministre Fermín de Lasala y
Collado(2).
Per comencar-los calia superar préviament un examen d'ingrés, de
carácter teórico-práctic, relatiu a totes les matéries que constitu'ien
l'ensenyament primari elemental. No hi mancava el clássic dictat ni les
operacions relatives a les quatre regles de raritmética.

1^0466.089

(2) Gaceta de Madrid, 16 d'agost de 1880.
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Les assignatures que conformaven els diferents cursos eren aqüestes:
Primer: Llatí i Castellá (diaria), Geografía general i particular d'Espany a
(3 lligons setmanals).
Segon: Llatí i Castellá (diaria), Historia d'Espanya (3 llicons setmanals).
Tercer: Retórica i Poética (diaria), Aritmética i Álgebra (diaria),
Historia Universal (3 llicons setmanals), Francés (alterna).
Quart: Psicología, Lógica i Filosofía moral (diaria), Geometría i
Trigonometría (diaria), Francés (alterna).
Cinqué: Física i Química (diaria), Historia Natural amb principis de
Fisiología i Higiene (diaria), Agricultura elemental (diaria).
LES NOTES DE L'EXPEDIENT
Josep Irla va sol.licitar, el dia 20 de setembre de 1889, al director del
col.legi de Segon Ensenyament de Sant Feliu de Guíxols que l'admetés ais
exámens d'ingrés. Pere Garriga, que era qui dirigia el centre, va signar -tres
dies després- la conformitat de la sol.licitud, i Josep Irla pogué examinarse el dia 26(3). Com a curiositat direm que un deis companys d'Irla a l'hora
de la prova fou Joan Vicens i Comas, nat a Sant Feliu el 1878, futur pare
de l'historiador Jaume Vicens i Vives (1910-1960).
L'acta de l'examen es transcrita a l'apéndix. El director(4) hi signa com
a secretari, i hi figura també el vist-i-plau de l'alcalde. El Col.legi era
evidentment, d'ensenyament privat i depenia , ais efectes oficiáis, de
l'Institut de Girona. Josep Irla va cursar-hi tots els estudis de batxillerat.
Les notes que va obtenir-hi a cada curs foren les següents:
Curs 1889-1890
Llatí i Castellá
Excel.lent
Geografía
Excel.lent
Curs 1890-1891
Llatí i Castellá
Be
Historia d'Espanya
Be
Curs 1891-1892
Retórica i Poética
Excel.lent
(3) Tota la documentado utilitzada en aquest article es a l'Arxiu Historie de Girona, Fons
Instituí J. Vicens Vives, capsa 76, expedient 3.130.
(4) Sobre el professor Pere Garriga i el Col.legi de Sant Feliu, vegeu Joan TORRENT i
FABREGAS, "L'ensenyament a Sant Feliu de Guíxols. El Col.legi Vidal i el mestre Joan Esteva
i Vilallonga", áins Estudis sobre temes delBaix Emparda, 2 (1983), especialment pagines 190194.
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Aritmética i Álgebra
Historia Universal
Francés
Curs 1892-1893
Psicologia, Lógica i
Filosofía moral
Geometría i Trigonometría
Francés
Curs 1893-1894
Física i Química
Historia Natural
Agricultura

Be
Eé
Be

Excel.lent
Be
Be
Aprovat
Aprovat
Be

Havent aprovat totes les assignatures del pía d'estudis, Josep Irla
s'examiná, a l'Institut de Girona, de la prova corresponent al grau de
batxiller o reválida. Després d'efectuar els dos exercicis reglamentaris,
obtingué la qualificació d'aprovat en ambdós. D'aquesta manera es gradúa
de batxiller el dia 27 de juny de 1894.
CONCLUSIÓ
Josep Irla efectúa correctament, sense faltes d'ortografia, el dictat i
l'operació aritmética que figura a l'acta de l'examen d'ingrés. Va obtenir
bones notes a primer curs, pero després mes aviat fou un estudiant discret.
La nota de la reválida ho corrobora amb un aprovat final.

APENDIX
ACTA DE EXAMEN DE INGRESO

D. José Irla Bosch, natural de San Feliu de G., provincia de Gerona, de
12 años de edad, en conformidad con lo dispuesto en el art° 7° del Real
decreto de 13 de agosto de 1880 y del decreto de 29 de setiembre, art° 4°,
parte 2a, referente a Tribunales privados, ha verificado, ante el Tribunal
compuesto de los Señores que suscriben, el examen teórico de las materias
que constituyen la primera enseñanza elemental completa, así como
también el práctico en la forma siguiente.
ESCRITO AL DICTADO

Admitir cualquiera opinión es propio de un carácter débil; y defender
con tenacidad la propia da individuos de un carácter déspota.
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OPERACIÓN DE PRINCIPIOS DE ARITMÉTICA

¿Cuál es el producto de multiplicar 986.315 por 4.507?
986315
x 4507
6904205
4931575
3945260
4.445.321.705
En vista de los anteriores ejercicios, ha merecido del Tribunal la
calificación de aprobado.
San Feliu de Guíxols, 26 de setiembre de 1889.
El Presidente del Tribunal,
Vocal de la Junta,
Casimiro Rodas

El Vocal,
Toribio Vallejo
El Secretario,
Pedro Garriga

Vo B°
El Alcalde,
Juan Valls

El Examinado,
José Irla y Bosch
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LLIBRE DE GRADES DE MONJOS
MONESTER DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
(1766-1818)
INTRODUCCIÓ
L'original d'aquest Llibre era a casa de Joan Bordas, arquitecte
municipal de la ciutat (1913-1956), que vivía al carrer de Santa Magdalena, núm 72. Quan va morir, a instáncies de l'home de confianza de la
familia —Miguel Rutilan— / d'un de nosaltres, els hereters ens varen
donar alguns objectes relacionáis amb la historia de la nostra ciuta¿l)
entre els quals hi havia aquest Llibre de grades. No sabem com va anar a
parar un document del monestir a casa del nostre arquitecte municipal^''.
Actualment es a l'Arxiu Historie de la nostra ciutat, sec 32, núm 14.
Ernest Zaragoza va publicar un altre Llibre de grades que reconstruí
servint-se de documents diversos car, segonsféu constar, el libro original
[...] se ha perdidof?j. Zaragoza dona noticies de 62 monjas; nosaltres,
només de 32. Altrament, moltes de les dates i dades no coincideixen. Elfet,
pero, que la majoria de les partides del nostre Llibre vagi signada pels
interessats, sembla donar-los-hi major credibilitat.
A la transcripció del text hem suprimit els nombrosos punís de les
abreviacions, actualitzat els accents, els signes de puntuado i normalitzat
les lie tres majúscules, minúscules i I'ortografía.
Quan un text parcial es reiteratiu a diversos assentaments, el publiquem integre en el primer i en els altres el substituim per tres punís
col.locats dins de claudátors.
ELENA i LLUÍS ESTEVA
(1) Vegeu LLUÍS ESTEVA, Piezas locales inéditas [...] Escudo procedente de nuestro
monasterio, "Áncora" Nadal 1967, en el qual es descrit un escut sobre pedra que es guarda al
Museu Municipal i que també era a casa de Joan Bordas.
(2) Recordem que la major part de la documentació del monestir guixolenc es a l'Arxiu de
la Corona d'Aragó, a l'arxiu Historie de Girona i, una part mes petita, al de Montserrat.
(3) ERNEST ZARAGOZA PASCUAL, Libro de gradas de monges del monasterio de Sant
Feüu de Guíxols (siglos XVIII-XIX), "Áncora" 27-XI-1986.
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N° 47.- LIBRO DE GRADAS DE LOS MONGES Y FRAILES LEGOS
que han tomado el santo hábito y profesado en este Real Monasterio de
Sant Feliu de Guíxols del orden de NPS Benito por el orden de su
antigüedad según los años, días y horas en que lo han tomado. Empezado
el año 1814 por las partidas de los monges y frailes legos, existentes en
dicho año, reunida ya la comunidad, respecto de haberse extraviado el
libro anterior con motivo de la invasión enemiga, dispersión de los
monges y saqueo de todos los muebles y alojas del monasterio.
F Fernando Pouplana(4).- El día 5 de noviembre de 1766, a les 9 de la
mañana, yo F Fernando Poliplana, hijo legítimo y natural de D Joseph
Pouplana y de D Anna Pouplana y Fonclara, bautizado en la iglesia
parroquial de Torroella de Montgrí (Torruella de Mongrí), del obispado
de Gerona, recibí el santo hábito de NPS (Nuestro Padre San) Benito, en
calidad de monge, por manos de NP Abat el MDF (Maestro Don Fr.) Pedro
Ráfols(5), con ánimo de profesar, y continuar toda mi vida en el estado de
mi profesión.- Y el día 8 de noviembre de 1767 hice (hize) solemne
profesión en presencia de NP Abad el MDF Pedro Ráfols.
F Cayetano Riera(6).- El día 2 de diciembre de 1769, a las 9 de la
mañana, yo F Cayetano Riera, hijo legítimo y natural de Joseph Riera y de
D Josefa Riera y Janer, bautizado en la iglesia parroquial de Igualada
(Ygualadá), del obispado de Vic (Vique), [...] en calidad de monge, en este
monasterio de SFG por manos de NP Abad [...] José Ponach(7) [...].- Y el
día 8 de diciembre de 1770 hice solemne profesión en presencia de NP
Abad [...] José Ponach.
F Pedro Barrau.- El día 8 de noviembre de 1781, a las 8 de la mañana,
yo F Pedro Barrau, hijo legítimo y natural de Pedro Barrau y de Petronilla
Barrau y Batlle, bautizado en la iglesia parroquial de S Feliu de Cabrera,
(4) Pouplana fou abat dues vegades: 1785-1789 i 1797-1801. MASSOT, Els abats de Sant
Feliu de Guíxols, 1971, pp 394 i 399. ZARAGOZA, Historia de los abades del monasterio de
Sant Feliu de Guíxols, 1982, pp 100 i 103. ESTEVA, Autoritats municipals i eclesiástiques de
Sant Feliu de Guíxols des del 1800 fins avui, "Estudis del Baix Empordá" 1984, p 167, núms
1 i 4.
(5) Ráfols fou abat tres vegades: 1765-1769, 1773-1777 i 1793-1794. MASSOT, 1971, pp
388, 390 i 398. ZARAGOZA, 1982, pp 97, 98 i 101. Les dates que hem donat son de Massot.
Segons Zaragoza, la segona vegada Ráfols fou abat fins el 1775, data que no sembla correcta
perqué en un document del 28-11-1777 signa com "abat" (ACÁ, MH, 1690, p 133).
(6) Riera fou abat diverses vegades pero, per les circumstáncies polítiques del seu temps no
podem concretar dates perqué son massa complexes. Vegeu-les a MASSOT, 1971, p 402.
ZARAGOZA, 1982, pp 106 i 107. ESTEVA, 1984, pp 167, 171 i 174.
(7) Ponach fou abat una sola vegada: 1769-1773. MASSOT, 1971, p 389. ZARAGOZA,
1982, p 97.
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del obispado de Barcelona [...] en calidad de fraile lego [...] en la capilla
de NS de Montserrat (Monserrate) con asistencia de 4 ó 5 monges por
manos de NP Abad [...] Benito Massalvá(8) [...].- Y el día 26 de enero de
1783 hice profesión en dicha capilla, al ofertorio de la misa que dijo (dixd)
rezada el dicho P Abad.- F Pera Barrau SA (signatura autógrafa).
F Domingo Crest- El día 15 de febrero de 1784, a las 9 de la mañana,
yo F Domingo Crest, hijo legítimo y natural del SD Jaime (Jayme) Crest
y Graell y de la SD Josefa Augustí, bautizado en la catedral de Barcelona,
[...] en calidad de monge [...] en la cámara, por manos de NP Abad [...]
Benido Massalvá [...].- Y el día 23 de abril de 1785 hice solemne profesión
al ofertorio de la misa mayor, en presencia del P Prior Mayor F Anselmo
Torres, por estar NP Abad en capítulo general.- Veré F Domingo Crest S A.
F Jaime Xuriach.- El día 8 de diciembre de 1786, a las 9 de la mañana,
yo F Jaime Xuriach, hijo legítimo y natural del S Francisco Xuriach, y de
la S Cayetana Campins, bautizado en la iglesia parroquial de S Jaime de
Barcelona, [...] en calidad de monge [...] en la cámara, por manos de NP
Abad [...] Fernando [...].- Y el día 28 de diciembre de 1787, [...], en
presencia de NP Abad el MDF Fernando Pouplana.
F Vicente Viola.- El día 8 de diciembre de 1786, a las 9 de la mañana,
yo F Vicente Viola, hijo legítimo y natural del D Juan Viola y de
Domenech y de la SD Benedicta de Domenech, nacido y bautizado en la
parroquia de la villa de S Feliu de Pallareis, obispado de Gerona, [...] en
calidad de monge [...] en la cámara, por manos de NP Abad [...] Fernando
Pouplana [...].- Y el día 28 de diciembre de 1787 [...], en presencia de NP
Abad [...] Fernando Pouplana.
F Isidoro (Ysidoro) Hernández.- El día 14 de setiembre de 1787, a las
9 de la mañana, yo F Isidoro Hernández, hijo legítimo y natural del S Juan
Hernández y de la S Magdalena Debué, bautizado en la catedral de
Tarragona, [...] en calidad de monge [...] en la cámara, por manos de NP
Abad [...] Fernando Pouplana [...].- Y el día 18 de setiembre de 1788 [...]
de NP Abad [...] Fernando Pouplana. Veré Isidoro Hernández SA.
F Veremundo Casanovas(9).- El día 5 marzo de 1793, a las 9 de la
mañana, yo F Veremundo Casanovas, hijo legítimo y natural del S Jacinto
Casanovas y de la S Mariana Casanovas y Carreras, nacido y bautizado en
la parroquia de la villa de Tarrassa, obispado de Barcelona, [...] en calidad

(8) Massalvá. Fou tres vegades abat: 1781-1785, 1789-1793 i 1794-1797. MASSOT, 1971,
pp 393, 396 i 399. ZARAGOZA, 1982, pp 99, 101 i 102.
(9) Casanovas. El 28-VII-1835 fue muerto a poca distancia de las paredes de la huerta,
huyendo hacia Montecalvario. FRANCISCO i MARÍA JOSÉ SALA, Memorias históricas de
la villa de Sant Feliu de Guíxols..., "Estudis del Baix Empordá", 1985, p 92, núm 190.
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de monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad [...] Benito Massalvá
[...]. -Y el día 25 de marzo de 1793 [...] en presencia de NP Abad [...] Benito
Massalvá. Veré F Veremundo Casanovas SA.
F Bonifacio Bertrana(10).- El día 3 mayo de 1796, a las 9 de la mañana,
yo F Bonifacio Bertrana, hijo legítimo y natural del S Francisco Bertrana
y de la S Julita Dorca, cónyuges, nacido y bautizado en la parroquia de S
María de Coreó, vulgo Esquirol, obispado de Vic (Vich), [...] en calidad de
monge [...] en el capítulo de manos del padre Prior F Miguel Freixas, [...].Y el día 7 de mayo de 1797 [...] en presencia del P Prior F Miquel Freixas.Veré F Bonifacio Bertrana y Dorca SA.
F Gerónimo Moré.- Día 31 Julio 1796, a las 9 de la mañana, yo F
Gerónimo Moré, hijo de Jaime Moré i de María Moré y Arau, cónyuges,
nacido y bautizado en la parroquia de la Sellera de Anglés, obispado de
Gerona, [...] en calidad de monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad
[...] Benito Massalvá [...].- Y en el día 28 agosto de 1797 [...] en presencia
de NP Abad [...] Fernando Pouplana.- Veré F Gerónimo Moré SA.
F José Paradeda01).- El día 31 de julio de 1796, a las 3 horas de la tarde,
yo F José (Joseph) Paradeda y Sabater, hijo de Pedro Paradeda y Xifró y

Signatura de Paradeda a la partida del 28-VIII-1797.

de Inés Sabater, cónyuges, nacido y bautizado en la parroquia de S Martín
de Calonge, obispado de Gerona, [...] en calidad de monge [...] en el
capítulo por manos de NP Abad [...] Benito Massalvá [...].- Y en el día 28
de agosto de 1797 [...] en presencia de NP Abad [...] Fernando Pouplana.Vere F José Paradeda SA.
F Mauro Gras(12).- El día 18 de marzo de 1798, a las 3 horas de la tarde,
yo F Mauro Gras y de Roca, hijo legítimo y natural del S Juan Gras y de
la S María Anna Gras y de Roca bautizado en la iglesia parroquial de
Villafranca del Penedés (Panadas), obispado de Barcelona, [...] en calidad
(10) Bertrana. Abat del 1828 al 1832. MASSOT, 1971, p 403. ZARAGOZA, 1982, p 110.
ESTEVA, 1984, p 174, núm 19.
( 1 1 ) Paradeda. Dues vegades abat: del 1814 al 1818 i del 1832 al 1835. ZARAGOZA, 1982,
pp 106 i 111. ESTEVA, 1984, pp 171, 172 i 174.
(12) Gras. Abat del 1824 al 1828. ZARAGOZA, 1982, p 108. ESTEVA, 1984, p 174.
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demonge [...] en la cámara por manos de NP Abad [...] Fernando Poliplana
[...].-Y el día 2 de abril de 1799 [...] en presencia de NP Abad [...] Fernando
Poliplana.- Veré Mauro Gras SA.
F Antonio Porcalla.- El día 25 de mayo de 1806, a las 9 horas de la
mañana, yo F Antonio Porcalla y Cros, hijo legítimo y natural del S José
Porcalla y de la S Rosa Porcalla y Cros, bautizado en la iglesia de S María
de Liado, obispado de Gerona, [...] en calidad de monge [...] en el capítulo
por manos de NP Abad [...] Cayetano Riera [...].- Y el día 31 de mayo de
1807 [...] en presencia de NP Abad [...] Cayetano Riera. Veré F Antonio
Porcella y Cros SA.
F Isidoro Gil Dalmau(13).- El día 25 de mayo de 1806, a las 9 horas de
la mañana, yo F Isidoro Gil Dalmau, hijo legítimo y natural de Gerardo
Dalmau y de Victoria Dalmau y Teixidor, nacido y bautizado en la iglesia
parroquial de la villa de Tossa, obispado de Gerona, [...] en calidad de
monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad [...] Cayetano Riera [...].Y el día 31 de mayo de 1807 [...], en presencia de NP Abad [...] Cayetano
Riera.- Veré F Isidoro Gil Dalmau SA.

Signatura de Gil Dalmau a la partida del 31-V-1807.

F Esteban Matas.- El día II de mayo de 1807, a las 9 horas de la mañana,
yo F Esteban Matas y Morell, hijo legítimo y natural del S Pablo Matas y
de la S Cristina (Christina) Matas y Morell, bautizado en la iglesia
parroquial de la villa de Tordera, obispado de Gerona, [...] en calidad de
monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad [...] Cayetano Riera [...].Y el día 15 de mayo de 1808 [...] en presencia de NP Abad [...] Cayetano
Riera.- Veré F Esteban Matas SA.
F Narciso Quirch.- El día II de junio de 1816, a los tres cuartos (guarios]
para las 10 de la mañana, yo F Narciso Quirch, hijo legítimo y natural del
SD Nicolás Quirch y de Luisa Quirch y Negre, bautizado el día 27 de enero
de 1797 en la iglesia parroquial de Rupia, obispado de Gerona [...] en
calidad de monge [...] en el capítulo por manos del P Prior mayor, F
(13) Gil. Fou prior del monestir guixolenc des del 1832 fins al 1835. Autor de la Sinopsis
cronológica de los sucesos principales de la historia del monasterio de San Feliu de Guíxols,
publicada per ZARAGOZA dins deis "Estudis del Baix Espordá", núm 9, 1990, pp 161-185.
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Fernando Poliplana por comisión y licencia expresa de NP Abad [...] José
Paradeda [...].- Y el día 15 de junio de 1817 [...] que celebró de abacial el
muy I (ilustrísimo) S Abad F José Paradeda en la forma siguiente: Ego F
(Frater) Narcisus Quirch et Negre promitto stabilitatem meam perpetué
inclusionis, et conversionem morum meorum, et obedientiam coram Deo,
et Sanctis eius, secundum Regulam Sanctíssimi Patris nostri Benedicti, in
hoc Monasterio Sancti Felicis Guixolensis Ordinis eiusdem Sancti in
presentía Reverendi admodum P (Patris) F (Fratris) Josephi Paradeda
eiusdem Monasterii Abbatis et sub obedientia R (Reverendíssimi) PM
(Magistri) FAnselmiPeláez totius congregationis Generalis.-F Narcisus
Quirch SA.
Yo el escribano público y real estuve (estube} presente a la profesión
que antecede de F Narciso Quirch, en la hora y día que expresa, siendo
testigos muchas personas que concurren y se hallan en la iglesia y en
particular D Manuel Lligoña, médico, y Rafael Arxer mayor, vecinos de
esta villa, de que doy fe.- Firma en el Real Monasterio y día próximo
antecedente.- Francisco Vayreda SA.
F Benito Francisco Roquer.- El día 14 de agosto de 1816, a las 9 y cuarto
de la mañana, yo F Benito Francisco Roquer, hijo legítimo y natural del
S Francisco Roquer y de Francisca Roquer y Grau, bautizado en la iglesia
parroquial de Sau, obispado de Vic, el día 9 de febrero de 1793, [...] en
calidad de monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad F José
Paradeda [...].- Y el día 15 de agosto de 1817 [...] que celebró de Abacial
el muy IS Abad F José Paradeda [...]: Ego F Benedictas Franciscas Roquer
etGrau [...]PF' Josefi Paradeda [...]Anselmi Pelaez [...].-FB Franciscas
Roquer SA.- Yo el escribano Real infraescrito estuve presente a la
profesión que antecede junto con D Juan Andreu y Sans y Rafael Arxer
mayor, de esta villa, como testigos especialmente llamados.- Doy fe.Francisco Vayreda SA.
F Plácido Baudilio Boix.- El día II de julio de 1817, a las 9 de la mañana,
yo F Plácido Baudilio Boix, hijo legítimo y natural del S Carlos Boix y de
María Ángela Pons, bautizado en la iglesia parroquial de S Miguel de
Cladells, obispado de Gerona, [...] en calidad de monge [...] en el capítulo,
por manos de NP Abad F Jo sé Paradeda [... ] Fui bautizado el día 19 de j ulio
de 1796.- Y el día 12 de julio de 1818 [...], en presencia del IS Abad F
Cayetano Riera, [...]: Ego F Placidas Baudilius Boix Pons et Peres [...] PF
Cayetani Riera [...] Joseph Semaniego [...].- F Placidus Baudilius Boix
SA.
F Ildefonso Pablo Ametller.- El día II de julio de 1817, a las 9 de la
mañana, yo F Ildefonso Pablo Ametller, hijo legítimo y natural del S Pedro
Antonio Ametller y de la S Victoria Ametller y Tos, bautizado en la iglesia
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parroquial de Martorell de la Selva, obispado de Gerona, [...] en calidad de
monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad F José Paradeda [...].- Y
el día 12 de julio de 1818 [...] en presencia del muy IS Abad F Cayetano
Riera [...].- Ego F Yldephonsus Paulus Ametller et Tos [...] PF Cayetani
Riera [...] Josephi Semaniego [...].- F Yldephonsus Paulus Amettler.- Fui
bautizado en el mes de noviembre de 1798 SA.- Yo el infra-escrito
escribano estuve presente a las dos profesiones que anteceden junto con los
testigos D Juan Andreu y Sans y D Manuel Lligoña, de esta villa. Doy fe.Francisco Vayreda SA.
Nota: Aquí debía ponerse la toma de hábito y profesión de F José
Vendrell, lego, y se hallará en la página 21.
F Fulgencio Fugarolas.- El día 16 de julio de 1819 a las 8 y media de
la mañana, yo F Fulgencio (antes Salvio) Fugarolas hijo legítimo y natural
de Miguel Fugarolas y de María Refart bautizado en la iglesia parroquial
de S Quirse y S Julita de Arbucias el día 20 de septiembre de 1802 [...] en
calidad de monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad [...] Cayetano
Riera [...].
Nota: el dicho F Fulgencio Fugarolas siguió todo el año del noviciado
junto con otro llamado F Manuel Subirá. Al concluir su noviciado o año
de prueba no pudo profesar, porque el gobierno constitucional que revivió
en España para ruina espiritual y temporal de la católica Nación Española
en el mes de marzo de 1820 dio desde luego un decreto por el que prohibía
la profesión a los novicios que se hallasen en los monasterios y conventos.
Sin embargo continuaron los dos novicios en el noviciado hasta medianos
de octubre del expresado año 1820, en cuyo tiempo fueron llamados al
consejo para manifestarles, que en virtud de no haberse revocado la
prohibición de profesar y ser decretado ya por las cortes la extinción de
todos los monacales, podrían volverse a sus casas para poder así seguir los
estudios en alguna universidad o colegio, que iban a abrirse, prometiéndoles que si con el tiempo se abolía la constitución y se reinstauraba el
gobierno legítimo del rey, no desmereciendo por su conducta, el monasterio los volvería a admitir, si continuaban en su vocación y deseo de ser
monges, como todo consta más por extenso en la resolución del consejo,
que por las circunstancias de aquel tiempo se mandó insertar en el libro de
Gradas del noviciado.- Por los esfuerzos de las tropas francesas y batallones realistas españoles, que se organizaron en el Rosellón y a la parte de
Navarra fueron destruidos los constitucionales y a últimos del año 1823
quedó libre nuestro amado monarca el S D Fernando 7° y toda la nación
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y con este feliz suceso se volvieron las cosas de España en el pie en que
estaban antes del 7 de marzo de 1820 y por lo mismo restablecidos los
monasterios y conventos de España.- Con este motivo acudió el dicho F
Fulgencio Fugarolas (que se llamaba Sal vio en el siglo) a NP Abad el PMF
Cayetano Riera suplicándole que si él y la R comunidad no tenían
dificultad deseaba tomar otra vez el santo hábito y seguir en su primera
vocación, a lo que condescendió el prelado con todos los monges por haber
sabido después de varios informes, que el tal F Fulgencio por su conducta
cristiana y religiosa que había constantemente observado en todo el tiempo
en que estuvo fuera del monasterio por motivo de las disposiciones del
gobierno constitucional, nada había desmerecido el buen concepto que se
había formado de él durante su noviciado, y de las buenas esperanzas que
se tenían de su buena utilidad a la religión.- En consecuencia de esto se le
avisó que podia presentarse al monasterio para recibir el santo hábito, lo
que verificó el día 31 de marzo de 1824 y después de haber cumplido con
los ejercicios que dispuso el S nuncio apostólico, hiciesen los que habiendo
concluido el noviciado en el año 1820, no habían podido profesar por
tenerlo prohibido el gobierno intruso, se pasó a darle la profesión.- Y así
el día 2 de mayo de 1824 hizo solemne profesión al ofertorio de la misa
mayor en presencia del RP Prior Mayor F Vicente Viola, por indisposición
de NP Abad quien hizo comisión para esto al nombrado P Prior, e hizo la
profesión en la forma siguiente: Ego F Fulgencius Salvius Fugarolas et
Refart [...] PE Vicentis Viola [...] Michaelis Godoy [...] Veré F Fulgencio
Fugarolas S A.- Yo el infra-escrito escribano estuve presente a la profesión
que antecede junto com los testigos José Pasqual y José Ribas de dicha
villa; doy fe.- José Masmitja SA.
F Buenaventura Valls.- El día 17 de noviembre de 1824, a las 9 de la
mañana, yo F Buenaventura Valls hijo legítimo y natural de Juan Valls
labrador y de María Teresa Valls y Maymó bautizado en la iglesia
parroquial de Cruílles obispado de Gerona el día 14 de noviembre de 1808
[...] en calidad de monge [...] en el capítulo por manos de NP Abad [...]
Mauro Gras [...].- y el día 4 de diciembre de 1825 [...] en presencia del
muy IS Abad F Mauro Gras en la forma siguiente: Ego F Bonaventura
Valls [...] PE Mauri Gras [...] Caroli San Millón [...].- F Bonaventura
Valls SA.
F Benito Bruguera.- Benito (antes Francisco).- El día 17 de noviembre
de 1824, a las 9 de la mañana, yo F Bruguera hijo legítimo y natural de
Miguel Bruguera labrador y de María Bruguera y Molines bautizado en la
iglesia parroquial de Cruílles obispado de Gerona el día 28 de enero de
1808, [...] en calidad de monge [...] en el capítulo por mano de NP Abad
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[...] Mauro Gras [...] Y el día 4 de diciembre de 1825 [...] en presencia del
muy IS Abad F Mauro Gras, en forma siguiente: Ego E Benedictus
Bruguem [...] PE Mauri Gras [...] Caroli San Millón [...].- F Benedictus
Bruguera SA.- Yo el infra-escrito escribano estuve presente a las dos
profesiones que anteceden, junto con los testigos Feliu Arxer Sartal y
Jaime Oliva trabajador de dicha villa; de que doy fe.- José Andrea Sans S A.
F Bernardo Sala.- El día 12 de abril de 1827 a las 8 de la mañana, yo
F Bernardo (antes Juan) Sala hijo legítimo y natural de Pablo Sala labrador
y de Antonia Sala y Masnou bautizado en la iglesia parroquial de S Martín
Sescors obispado de Vic el día 20 de diciembre de 1810 [...] en calidad de
monge [...] en la cámara abacial por mano de NP Abad [...] Mauro Gras
[...].-Y el día 13 de abril de 1828 [...] en presencia del MP Prior F Vicente
Viola con comisión expresa de NP Abad en la forma siguiente: Ego F
Bernardas Sala [...] PF Vicentii Viola [...] prioris [...] Caroli San Millán
[...] F Bernardus Sala SA.
F Anselmo Mari.- El día 12 de abril de 1827 a las 8 de la mañana, yo
F Anselmo (antes Miguel Mari) hijo legítimo y natural de Antonio Mari
y Carreras y Teresa Mari y Almirall bautizado en la iglesia parroquial de
S María de la Pobla de Claramunt el día lOde enero de 1811 [...] en calidad
de monge [...] en la cámara abacial por mano de NP Abad [...] Mauro Gras
[...].-Y el día 13 de abril de 1828 [...] en presencia del RP Prior F Vicente
Viola con comisión expresa de NP Abad, en la forma siguiente.- Ego F
Anselmus Mari [...] PF Vicentii Viola [...] prioris [...] Caroli San Millán
[...] F Anselmus Mari SA.- Yo el infra-escrito estuve presente a las dos
profecías que anteceden junto con los testigos D Narciso Sicars y José
Calzada y Sentí de esta vecindad, de que certifico.- Francisco Vayreda S A.
F Bartolomé (Bartholomé) Rosich.- El día 4 de diciembre de 1827 a las
9 de la mañana, yo F Bartolomé Rossich hijo legítimo de Juan Rossich y
de Antonia Rossich y Rius bautizado en la iglesia parroquial de S María
de Igualada (Ygualada) obispado de Vic el día 6 de marzo de 1810 [...] en
calidad de monge [...] en el capítulo por mano de NP Abad [...] Mauro Gras
[...].- Y el día 7 de diciembre de 1828 [...] en presencia del muy IS Abad
F Bonifacio Bertrana en la forma siguiente: Ego F Bartholomeus Rossich
[...] PF Bonifatii Bertrana [...] Fulgentii Campo [...].- F Bartholomeus
Rossich SA.- Yo el infra-escrito escribano estuve presente a la profecía que
antecede junto con los testigos D Manuel Lligoña y Sebastián Albo de esta
vecindad, de que certifico.- José Masmitjá escribano coadjutor de Francisco Vayreda también escribano SA.
F Manuel Alibés.- El día 6 de mayo de 1830, a las 9 de la mañana, yo
F Manuel Alibés y Casas hijo legítimo de Raimundo Alibés y de Rosa
Guell bautizado en la iglesia parroquial de S Julián de Cabrera obispado
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de Vic el día 13 de octubre de 1811 [...] en calidad de monge [...] en el
capítulo de mano de NP Abad [...] Bonifacio Bertrana [...].- El día 29 de
mayo de 1831 [...] en presencia del muy IS Abad F Bonifacio Bertrana y
para que conste lo firmo del modo siguiente.-EgoFEmmanuel Atibes [...]
PFBonifacüBertrana [...]FulgentiiCampo [...].-FEmmanuelAlibésSA.
F Luís Antonio Blanch.- El día 6 de mayo de 1830, a las 9 de la mañana,
yo F Luís Antonio Blanch y Rafols hijo legítimo del S Luís Blanch y de
la S Francisca Rafols bautizado en la iglesia parroquial de S María de
Villafranca del Penedés obispado de Barcelona el día 26 de septiembre de
1814 [...] en calidad de monge [...] en el capítulo por mano de NP Abad [...]
BonifacioBertrana[...] .-Y el día 25 de julio de 1831 [...] en presencia del
muy IS Abad F Bonifacio Bertrana en la forma siguiente.- Ego F
Ludovicus et Rafols [...] PFBonifacii Bertrana [...] Fulgentii Campo [...]
.- Ludovicus Blanch SA.- Yo el infra-escribano estuve presente a las dos
profecias que anteceden junto con los testigos el SD Manuel Lligoña y José
Cabarrocas de esta ciudad, de que certifico.- José Masmitjá escribano SA.
Nota: mírese la pág siguiente.- Ego F Raymundio Fonseca [...] PF
Josephi Paradeda [...] Josephi Rodríguez [•••]•- F Raymundio Fonseca
SA.
Ego F Benedictus Ferrer et Pagés [...] PF Josephi Paradeda [...]
Josephi Rodríguez [•••]•- F Benedictus Ferrer et Pagés SA.
Nota: estas dos partidas siguientes corresponden a la otra página y
principio de esta.- F Ramón Fonseca.- El día 28 de marzo de 1832, a las
9 de la mañana, yo F Ramón Fonseca y Mundet hijo legítimo y natural del
S Pablo Fonseca labrador y de la S Antonia Mundet bautizado en la iglesia
parroquial de S Feliu de B uxalleu obi spado de Gerona el día 1 de 1815,[...]
en calidad de monge [...] en el capítulo por mano de NP Abad [...]
Bonifacio Bertrana [...].-Y el día 12 de mayo de 1833 [...] en presencia del
muy IS Abad D José Paradeda y para que conste lo firmo.- F Raimundo
Fonseca SA.
F Benito José Ferrer.- El día 28 de marzo de 1832, a las 9 de la mañana,
yo F Benito José Ferrer y Pagés, hijo legítimo y natural del S Gregorio
Ferrer y Colomer natural de Barcelona y de la S Narcisa Pagés natural de
Casavells bautizado en la iglesia parroquial de la Virgen María de la villa
de Castelló de Ampurias el dial de enero de 1817, [...] en calidad de monge
[...] en el capítulo de mano de NP Abad [...] Bonifacio Bertrana [...].- Y el
día 12demayode 1833 [...] en presencia del muy IS Abad F José Paradeda
y para que conste lo firmo.- F Benito José Ferrer y Pagés SA.- Yo el infra214
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escribano estuve presente a las dos profesiones que anteceden junto con los
testigos el SD Manuel Lligoña y el S Antonio Romaguera ambos de esta
vecindad de que certifico.- Francisco Vayreda SA.
Nota. Esta partida corresponde a la página II.- F José Vendrell.- El día
7 de octubre de 1817, a las 8 de la mañana, yo F José Vendrell y Massa
bautizado en la iglesia parroquial de S Feliu de Llagostera del obispado de
Gerona, [...] en calidad de fraile lego, [...] en la cámara con asistencia de
4 6 5 monges por manos de NP Abad [...] José Paradeda [...].- Y el día 14
de octubre de 1818 hice prefesión en el capítulo, llamado vulgarmente
congregación al ofertorio de la misa, que dicho rezara el PF Vicente Viola
prior mayor comisionado de NP Abad [...] Cayetano Riera.- F José
Vendrell SA.

Els textes llatins d'aquest treball han estat revisáis per Ángel Jiménez.
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índex deis volums anteriors
Núm 1 (1982). JAUME AYMAR i RAGOLTA, L'església parroquial de Sant Martí de Calonge. LLUÍS BATLLE i PRATS, La redúcelo de pesos, mides i mesures de Palafrugell, Montrás, Llofriu i Palomos. JOSEP CALZADA i OLIVERAS, La Contenció de la Valí d'Aro i
Mes sobre el diploma de Carloman al Bisbe Teotari. PERE CANER i ESTRANY, Fonts, ponts
i pous de glac de Calonge. MARIA-MERCÉ COSTA, Palomos medieval: aspectes de la defensa de la vilo. LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS, El Salvament (Sant Feliu de Guíxols). LLUÍS
ESTEVA, JOSEP ESCORTELL, NÉSTOR SANCHIZ i JOAN SANCHIZ, Recollida de materials arqueológics a Sant Feliu de Guíxols. JAUME MARQUÉS i CASANOVAS, Consideracions sobre I'origen del monestir de Sant Feliu de Guíxols. LLUÍS PALLÍ i CARME LLOMPART, Geología del Montgrí.
Núm 2, dedicat a PERE CANER i ESTRANY (1983). JAUME AYMAR i RAGOLTA, Pere
Caner i Estrany (Calonge, 1922-1982). LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS, Técnica constructiva
en els sepulcres megalítics de l'Empordá. MIQUEL-DÍDAC PINERO, BENJAMÍ BOFARULL
i PERE GARRIGA, Introdúcelo a l'estudi del mapa arqueológic del terme d'Albons. LLUÍS
ESTEVA, Cerámica hispano-romana recollida en el subsól del monestir de Sant Feliu de Guíxols. JOAN BADIA i HOMS, Noticia sobre restes d'esglésies romániques descobertes al Baix
Emparda. LLUÍS ESTEVA, Les creus de terme de Sant Feliu de Guíxols. JOSEP CLARA,
Nicolau Matas pintor de Sant Feliu de Guíxols. AGUSTÍ ALCOBERRO i PERICAY, La Bisbald'Empordá durant la Guerra de Separado. JOAN TORRENT i FÁBREGAS, L'ensenyament a Sant Feliu de Guíxols. El Col.legi Vidal i el mestre Joan Esteva i Vilallonga. ÁNGEL
JIMÉNEZ i NAVARRO, Moviment cooperatiu a Sant Feliu de Guíxols (1885-1939). JAUME
AYMAR i MONTSERRAT DARNACULLETA, Les Carmelites de la Caritat a Calonge
(1894-1910). JOSEP SERRATS i ARNAU, El fútbol guixolenc al llarg del temps
(1913-1980). JOAN VILARET i MONFORT, Les monedes de cooperativa de Sant Feliu de
Guíxols.
Núm 3 (1984). J. ALSINA i BOFILL, L'aportació cultural de les comarques. JOAN BADIA i HOMS, Una peca singular d"época romana trobada a Llafranc. JOSEP CALZADA
i LLUÍS ESTEVA, Sant Feliu l'Africá i Sant Feliu de Guíxols. JOSEP M.a MARQUÉS, La
senyoria eclesiástica de Sant Sadurníde IHeura, fins el 1319. MARÍA VILAR i BONET, Estudi de capítols per la Huido jurisdiccional de Calonge. JAUME AYMAR I RAGOLTA, L'ermita de Sant Daniel de Calonge. JOAN TORRENT i FÁBREGAS, Morfología urbana guixolenca. Els carrers en forma de conca. LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS, Autoritaís municipals i eclesiástiques 'de Sant Feliu de Guíxols des del 1800 fins avui. JOAN BADIA i HOMS,
Josep Pella i Porgas, precursor de la investigado arqueológica a l'Empordá. JOSEP CLARA i RESPLANDIS, La maconeria a Calonge (1886-1894).
Núm 4 (1985). JOAN TORRENT i FÁBREGAS, Portic. LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS, Sepulcreparadolménic del Turó de l'Áliga (Sant Feliu de Guíxols). LLUÍS ESTEVA, JOAN BADIA i ALBERT RECASENS, Reedidó d'un escrit sobre la Fonollera (7966/FRANCISCO y
MARÍA JOSÉ SALA, Memorias históricas de la villa de Sant Feliu de Guíxols desde su fundación hasta el siglo XIX de la era cristiana. JOSEP M. CERVERA i JOSEP M. MARQUÉS,
Nota sobre un catecisme deis. XVIII, de Sant Feliu de Guíxols. PERE CANER i ESTRANY,
Barraques, forns i peroles de Calonge. JOSEP CLARA i RESPLANDIS, El tren de Pulamos
i la Cooperativa Obrera de Transports del Baix Emparda (1936-1939). ÁNGEL JIMÉNEZ i
NAVARRO, La guerra civil a Sant Feliu de Guíxols (1936-1939).

Núm 5 (1986). LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS, La cova d 'en Pere (Santa Cristina d 'A ro). JOSEP CASAS i GENOVER, Excavacions a la vil.la romana de Puig Rodon (Corea). M. CRUSAFONT i SABATER, Identificado del diner de Sant Feliu de Guíxols. JOSEP M. MARQUÉS, Dades sobre el temple monástic i parroquial de Sant Feliu de Guíxols (s. XVXVII). LLUÍS ESTEVA, JOSEP ESCORTELL, JOAN SANCHIZ, NÉSTOR SANCHIZ, Troballes del segle XVII en els carcanyols d'una casa guixolenca. BENET JULIA i FIGUERAS,
Afliccions económiques deis guixolencs, després de la Guerra de Successió. JOAN TORRENT
i FÁBREGAS, El bombardeig de Sant Feliu (1747) i el Fortí. JOSEP CLARA, Participado
guixolenca en l'aixecament federal del 1869. JOSEP CLARA, Els macons de Palafrugell. PERE CANER i ESTRANY, Oficis desapareguts o en vies de desaperéixer, a Calonge.

Núm 6 (1987). LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS, En el centenari d'Agustí Calvet. ASSUMPCIÓ TOLEDO i BIBIANA AGUSTÍ, Les caves de Calonge. JOSEP M. NOLLA, La villa
romana de Mas de Dalí (Canapost). LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS i JOAN VILARET i MONFORT, Monedes anteriors al segle V d.C. trobades a Sant Feliu de Guíxols i a les seves rodalies. LLUÍS CAMÓS i CABRUJA ( + ) i JOSEP M. MARQUÉS I PLANAGUMÁ, Documents en pergamíde l'Arxiu Municipal de Palamós. LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS, Eduardo
González Hurtebise dit De/aborde. Notes biográfiques. JOAN SURÓS i PERACAULA, La
CNT al Baix Emparda: Del congrés de Sants a la dictadura de Primo de Rivera
(1918-1923). JOSEP CLARA, Els bombardeigs marítims a Palamós durant la guerra civil. MANUEL LLANAS, En el centenari del naixement de Gaziel: Una recapitulado.

Núm 7 (1988). JOAN BADIA i HOMS, Dues esteles ibériques de Sant Sebastiá de la Guarda (Llafranc, Palafrugell). JOAQUIM TREMOLEDA i TRILLA i PERE CASTANYER i MASOLIVER, Estudi de la cerámica recollida a Bell-lloc d'Aro (preferentment s. II-III d.C.). JOSEP M. NOLLA i CONCEPCIÓ PUERTAS, Cerámiques africanes i material d'importaáó
baix-imperial deljaciment de Camp de la Gruta (Torroella de Montgrí, Baix Emparda). PERE TRIJUEQUE, Nota sobre la capella de la Pietat (Palamós). MARIA-MERCÉ COSTA,
Reparado d'una ñau en el parí de Palamós (1434). LLUÍS CAMÓS i CABRUJA ( + ) i JOSEP M. MARQUÉS, Pergamins de Santa María de Palamós. JOAN TORRENT i FÁBREGAS, Benefactors guixolencs. Antoni Vidal i Calzada (1806-1868). JOSEP CLARA, Espiritistes a País el 1894.

Núm 8 (1989). JOSEP MAS, LLUÍS PALLÍ i JOAN BACH, Geología de la plana del Baix
Empordá. JOSEP M a NOLLA, LLUÍS ESTEVA i FRANCESC AICART, Elpoblat ibéric deis
Guíxols (segles IV aC a I dC). JOSEP CLARA, Escultors de la segona meitat del segle XVI
al Baix Empordá. JOSEP M.T. GRAU i PUJOL i ROSER PUIG i TÁRRECH, El campanar
de la Pera: una obra del segle XVII. JAUME AYMAR i RAGOLTA, Els Vallmanya, batlles
de sac del castell de Calonge. PERE MOLAS i RIBALTA, Notes sobre la petita noblesa del
Baix Empordá a l'edat moderna. NURIA SÁBAT i ORTIZ, El teatre d'afidonats a Palafrugell.

Núm 9 (1990). M.T. CLOTET, Les fonts picants déla Valí d'Aro. LLUÍS FALLÍ i LLUÍS
ESTEVA, Un menhir inedit en el terme de Santa Cristina d'Aro: la Pedro Ramera. JOSEP
M a MOLLA, FRANCESC AICART i LLUÍS ESTEVA, Elforn de terrissa de S'Agaró i l'establiment roma de la finca Alzina. LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS, Bell-lloc d'Aro. Restaurado
de l'església (1959-1962) i excavacions efectuades (1982-1986). PERE TRIJUEQUE, Reíanles
del segle XVI a Pulamos, Vila-romá i Vall-llobrega. DORA SANTAMARÍA i COLOMER,
Pere Perdigó escultor de Vulpellac (1559-1639). ISIDORO GIL DALMAU, Sinopsis de los sucesos principales de la historia del monasterio de SFG. PERE GIFRE i RIBAS, Una aportado
a la prehistoria deis hisendats gironins: la familia i el patrimoni Puig (segles XVII i XVIII).
JOSEP CLARA, Una nova font per a l'estudi de la repressió franquista: elpadró d habitants
del 1940. Aplicado al Baix Emparda.

Núm 10 (1991). GARLES ROQUE i LLUÍS PALLÍ, Modelat del Massís de Segur. LLUÍS
PALLÍ i GARLES ROQUE, Un nou monument megalític a Calonge: el menhir del Mas Moni.
ASSUMPCIÓ TOLEDO, BIBIANA AGUSTÍ i LLUÍS ESTEVA, Les coves de can Roca de
Malvet (Santa Cristina d'Aro). PERE TRIJUEQUE, Emplacament del palau reial de Palomos. ERNEST ZARAGOZA i PASCUAL, Necrologi benedictí guixolenc (segles XVI-XIX).
JOSEP M.T. GRAU i PUJOL i ROSER PUIG i TÁRRECH, Les esglésies parroquials de Rupia i de Serra de Doró (segle XVII). LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS, Sant Feliu de Guíxols. Segon intent d'alcar blocs de cases ais-passeigspropers a laplatja. JOAN SURÓS i PERACAUL A, La llarga crisi de la industria suro-tapera en el primer tere del segle XX. JOSEP CLARA,
Els referendums franquistes al Baix Emparda.

Núm 11 (1992). JOSEP M MARQUÉS, Benediccions de barques (1391-1594). JOSEP M
MARQUÉS, Jueus del Baix Emparda a les lletres episcopals (1326-1385). PERE TRIJUEQUE,
Inventan del castell de Vila-romá (1411). PERE TRIJUEQUE, Els quatre genets de l'apocalipsi
a Pulamos (1630-1750). LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS, El retaule de ¡'escultor guixolenc
Doménec Rovira el Major (1657-1678). BENET JULIA i PIQUERAS, Notes sobre Sant Feliu
de Guíxols (1850-1900). LLUÍS COSTA i FERNÁNDEZ, Lapremsa al Baix Empordá durant
la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). JOSEP CLARA i RESPLANDIS,/^/? Pía, fitxat
com a espía americá.

Núm 12 (1993). M AURORA MARTÍN i ORTEGA - M TERESA GENIS i ARMADA, Els
jaciments ibérics del Puig de Serra (Serra de Dará) segles VI-IV aC. DOMÉNEC CAMPILLO i
VALERO - BIBIANA AGUSTÍ i FARJAS, Serra de Daró. Estudi de les restes humanes. LLUÍS
ESTEVA i CRUAÑAS, Excavacions a la basílica de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordá) (19621966). FRANCESC AICART i HEREU - JOSEP Ma NOLLA i BRUFAU, Materials arqueologics
de la Basílica de Santa Cristina d'Aro. FRANCESC AICART i HEREU - JORDI SAGRERA i
ARADILLA, Unforn roma a Solius (Santa Cristina d'Aro). JOSEP Ma MARQUÉS, El govern de
la diócesi i de la bisbalia de Girona (1334-1362). PERE TRIJUEQUE i FONOLLERAS, L'església parroquial de Santa María de Palamos. Notes medites. LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS - JORDI
BAUTISTA i PARRA, El retaule renacentista de Santa Cristina d'Aro. JOSEP CLARA i
RESPLANDIS, Documents sobre el jurista Francesc Romaguera (1648-1694) i la seva biblioteca.
Noticies breus.
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