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EL NOSTRE HOMENATGE AL
SENYOR LLUÍS ESTEVA I CRUANAS

El volum anterior d'Estudis sobre el Baix Em pordà (1994) era encapça
lat per unes frases de com iat al nostre president d'honor, Sr. Lluís Esteva
i Cruanas, que ens havia deixat feia pocs mesos.
Ara tenim a les m ans el prim er volum que ha estat elaborat sense la
supervisió, sem pre rigorosa i eficient, del Sr. Esteva. El dediquem a la seva
m emòria.
Els que hem quedat per tirar endavant les publicacions de l'Institut
d'Estudis del Baix Em pordà entenem que l'ofrena d'aquest recull és
l'hom enatge més adequat i escaient que podíem fer al nostre fundador i
president. Ell dedicà a l'Institut i a l'anuari d'estudis una part im portant de
les seves inquietuts i de les seves il·lusions, amb la capacitat intel·lectual
i l'em penta vital extraordinàries que el caracteritzaven, que va m antenir
fins als darrers m om ents de la seva vida.
Am b aquest esperit hem intentat aconseguir un repertori tem àtic ben
ampli, en els treballs que s'hi apleguen, ja que l'interès de Lluís Esteva per
la cultura, la societat i el país no tenia límits. Hi han volgut participar molts
investigadors de les nostres com arques que, d'alguna m anera, havien
col·laborat amb Lluís Esteva, o bé el coneixien o aprecien i adm iren la seva
obra i el seu exemple.
A questa resposta nom brosa i am atent fins i tot ens ha perm ès avançar
uns m esos la data de presentació del llibre d'enguany.
La nota biogràfica escrita per la seva filla Elena i la bibliografia
exhaustiva que inicien el volum són els testim onis puntuals i detallats de
la curiositat universal de Lluís Esteva.
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Com a bon mestre i persona oberta al diàleg i a l'am istat, Lluís Esteva
sabia transm etre aquesta curiositat i els seus am plíssim s coneixem ents,
ajudant-se sovint d'un sentit de l'hum or subtil, cordial i amable.
Perquè "el senyor Esteva" — com l'anom enem gairebé tots els amics i
coneguts— ens ha llegat una molt extensa obra d'estudi i de divulgació de
gran qualitat i, alhora, ha deixat una m ultitud de deixebles que, per sempre
més, tindran com a guia el seu mestratge.
Un estol de deixebles ha seguit sem pre el senyor Esteva en les seves
activitats com a pedagog professional, estudiós del passat — arqueòleg,
historiador, arxiver, m useòleg— i lluitador per la salvaguarda del nostre
patrim oni cultural.
U na part d'aquest llegat ens ha tocat a nosaltres, els actuals responsables
de la gestió de l'Institut d'Estudis del Baix Empordà. Es un gran honor, i
tam bé un repte, que afrontarem amb la voluntat de dem ostrar-nos que
m ereixíem la confiança del nostre m estre i amic.
IN S T IT U T D 'E ST U D IS D E L B A IX E M PO R D À

El senyor Lluís Esteva.
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LLUÍS ESTEVA i CRUANAS
(Dades per a una biografia)
Recopilació a cura d'ELENA ESTEVA

25-1-1906. Neix a Sant Feliu de Guíxols. És el segon fill del m atrim oni
form at per Joan Esteva i Agnès Cruanas. Es batejat el 28 del m ateix mes.
Fa els prim ers estudis al col.legi Vidal d'on és m estre el seu pare. Allà
coneix el que més endavant seria el seu bon amic en Joan Torrent i
Fàbregas.
1921-22. Es el tem ps que juga d'extrem en el prim er equip de l'Ateneu
D eportiu Guíxols. En aquesta tem porada es proclam en cam pions de
Catalunya de 2a Categoria després d'haver aconseguit tam bé el preuat títol
en el Cam pionat provincial de Girona.
1924-25. Es secretari de l'entitat "Amics de la Sardana".
1925. Obté el títol de B atxiller i "M aestro de Prim era Ensenanza" i
m arxa a Cartagena a fer el Servei M ilitar, que per m arina i en aquell temps,
durava tres anys, durant els quals — aclaria ell irònicam ent— va disfrutar
de dos permisos.
1928. De tornada de C artagena fa oposicions al m agisteri nacional.
Estius de 1930-31. Assisteix a l'Escola d'Estiu de la Generalitat, d'on
eren professors P. Fabra, P. Vila, S. M aluquer, A. Galí, C. Costal, S. Pla,
A. M artorell, N. M asó, germ ans Xirau Palau,... Pau Vila li proposà fer un
treball sobre Sant Feliu, que li presentà el novem bre de 1930 i que va
m erèixer els elogis tant de P. Vila com del professor M. Santaló.
8-II-1931. Va destinat com a m estre nacional a M oreira-Fonsagrada
(Lugo), on exercirà durant tres anys.
7
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Ben aviat és nom enat president de la "Asociación de M aestros de
Escuelas N acionales" del partit de Fonsagrada.
2-X-1934. M estre nacional de Begur. Poc després coneixerà al Dr.
Lluís Pericot, amb qui m antindrà una gran am istat i un profund respecte.
Serà ell qui l'introduirà en el món de l'arqueologia i l'anim arà a publicar
treballs.
20-IX -1935. El C onseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
concedeix a l'escola de nois de B egur un lot de llibres per a la seva
biblioteca escolar. Altres lots foren regalats per "M isiones Pedagógicas"
i pels senyors V entosa y Ayats. Aquests lots seran l'inici d'una am plia
biblioteca que lentam ent i amb gran esforç s'anirà consolidant.
Aquest m ateix any, assum irà la presidència de l'Associació de M estres
d'Escoles Nacionals del partit de la Bisbal. D urant la seva presidència es
presentà una im portant esm ena al reglam ent de la Federació de M estres
Nacionals de Catalunya, a la reunió que tenia lloc a M anresa quan esclatà
la guerra civil. Es pretenia dem ocratitzar la Federació que es guiava per
norm es anacròniques.
8 al 27-1-1936. Obté una beca per assistir al quart curset de perfeccio
nam ent que tingué lloc a l'Escola Norm al de la Generalitat de Catalunya.
Al front de l'escola hi deixà el seu bon amic i parent, Narcís M asferrer.
M aig 1936. Es m ovilitzat per l'Exèrcit R epublicà i incorporat a files.
Quatre m esos més tard és destinat a La Garriga, al Grup de Transm issions
n° 2. Seguirà amb l'exèrcit republicà fins el cam p de refugiats d ’Argelers
(Vallespir), d'on sortirà el 8-11-1939. Confiant en les proclam es del G.
Franco, es decideix a tornar, passant per Irún, però aviat es va trobar reclòs
al cam p de concentració de Santona on fou retingut per espai de 2 mesos
i 23 dies. Finalm ent, depurat, castigat i vençuts no pocs tràm its burocràtics,
pogué tornar a la seva escola de Begur.
2-XII-1939. S'uneix en m atrim oni amb Elena M assaguer i Barnier.
D 'aquesta unió en naixeran dos fills: Elena i Francesc.
1939-49. Aquests 10 anys de m estre nacional de Begur, tot hi la "taca"
de republicà, van ser prou interessants.
Va m erèixer un vot de gràcies de la "Junta Local de Educación
Prim aria" de B egur el 15-VII-41, un altre de l'Inspector Mn. D o rcael 12V-43 i una beca de la Inspecció per assistir a la VII "Sem ana de M isiones
Pedagógicas" celebrada del 21 al 28-V-1944.
Va organitzar un intercanvi epistolar entre els nois de la seva escola i
els d'altres escoles de diferents localitats.
Feu exàm ens públics i exposicions per m ostrar el treball de l'escola i
obtenir, al m ateix tem ps, aportacions de l'Ajuntam ent, de la "Cooperativa
B agurense", de la Diputació de G irona i de particulars per reorganitzar la
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biblioteca escolar. Tam bé l'Institut "San José de Calasanz" els va concedir
dos lots de llibres.
Amb els nois de l'escola i a proposta del Dr. Pericot, inicia el seu cam í
en el m ón de l'arqueologia. L'agost de 1943 i el gener de 1945 excaven al
castell de B egur i el setem bre de 1947, al dolm en de Torrent.
M unta amb els alum nes de l'escola una estació pluviom ètrica primer,
m eteorològica després, que obtindrà, el febrer del 1945, el premi de la "Red
Clim atològica" concedit pel "M inisterio del Aire".
Hi haurà tam bé intents fallats com el d'editar una publicació escolar,
"Forja" que per tres vegades no obtingué els perm isos pertinents, i el
d'organitzar una exposició-hom enatge als Drs. A rruga i Pericot que no es
va poder dur a term e per considerar, les autoritats locals del m om ent, que
podia ser discrim inatòria. Estava tan avançada l'organització que inclús
existien ja els àlbum s d'adhesions.
2 3-V II-1949. Per concurs de trasllat, passa a ser m estre nacional a Sant
Feliu de Guíxols. El Dr. Pericot li dem ana que vulgui estudiar els dòlm ens
de la zona i amb un grup d'am ics entre els que trobem als germ ans Auladell,
F. Castelló, J. Lladó, E. M assós, R. Pla, entre altres, tots ells bons
excursionistes, com encen les recerques arqueològiques. Els prim ers fruits
no es faran esperar.
Abril 1952. Reposició del m enhir de la M urtra (R om anyà de la Selva).
El mateix any s'excava el Fortim que supervisa, delegat pel responsable
dels treballs, en M iquel Oliva i Prat, un altre entranyable i bon amic seu.
M aig 1953. Reposició de la llosa de coberta del dolm en M as Bousarenys (Santa Cristina d'Aro). L'excavació i restauració es farà el 1957.
Tam bé aquest any excava el Forn del Vidre de Bell-lloc i fa coneixença
del professor Sprockhoff, de la universitat de Kiel que, aprofitant un
viatge, visita els m onum ents m egalítics de les Gavarres.
Abril 1954. Prim era col·locació de la porta de la Cova d'en Daina
(Rom anyà de la Selva). La seva excavació i restauració es farà el gener de
1956.
1952-1957. Les activitats abans esm entades, no li faran pas perdre de
vista l'escola i bona prova en donen els elogiosos inform es que Mn. Dorca,
inspector d'ensenyam ent, li farà el 12-XII-52 i el 28-V-57.
2 0 -V -1 9 5 5 . Es n o m en at D e le g a t L o cal del S erv e i N acio n al
d'Excavacions Arqueològiques.
El m ateix any és nom enat tam bé C onservador del M useu M unicipal de
Sant Feliu de Guíxols.
Estiu 1956. Ja fa dos anys que coneix A gustí Calvet (Gaziel) però serà
aquest any quan iniciaran una bona amistat, feta de llargues xerrades durant
l'estiu i d'una regular correspondència durant la resta de l'any.
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1. Amb els primers alumnes de Begur.
2. Una sortida arqueològica.
3. Amb el seu mestre, el Dr. Pericot.
4. Mestres dels Estudis Nous després d’un bon di
nar a Romanyà.
5. Passeig matinal amb Gaziel i J. Girona.
6. Una festa amb la Redacció d'«Ancora».
7. Mestre i alumnes del curs 1963-64 a la porta de
l'escola, avui «Gaziel».
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1957.
Publica el seu prim er treball llarg. "Prehistòria de la com arca
guixolense I" dins els "Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses" p.
163-263. El Dr. Pericot l'ha anim at a escriure i Gaziel li ha revisat el text.
Serà tam bé més o m enys per aquestes dates que es referm erà la seva
am istat amb altres estudiosos com F. Riuró de Girona; el Dr. Corom inas
de Banyoles; en Pere Caner de Calonge o Mr. Arnal de M ontpellier.
M aig 1958. R eposició del m enhir del Puig ses Forques (Calonge).
Obté el prim er prem i en el certam en literari del museu "Cau de la Costa
Brava" de Palam ós amb el treball "M enhires de la com arca com prendida
entre Sant Feliu de Guíxols, Palam ós y R om anà de la Selva". Lema: "Las
Gabarras".
N ovem bre 1959. Segon premi en el "Concurso Literario-pedagógico
sobre los Sitios de Gerona". El títol del treball era "Dios, Patria y Rey" i
el lema: "Heroísm o sublime". El prim er prem i fou per a Josep M a M inistral
i M asià.
1960.
Es fa la prim era restauració de l’església pre-rom ànica de Belllloc am b M iquel Oliva i Joan Sanz.
C oneix el Dr. Glyn Daniel, em inent arqueòleg de la U niversitat de
Cam bridge i l’acom panya quan ve a visitar la nostra zona dolm ènica.
Restauració del m onestir de Sant Feliu de Guíxols. Es farà en diferentes
etapes. La darrera, per ara, ha estat la de 1975.
Pels volts d'aquesta data, un nou grup d'am ics s'incorporen a les tasques
de recerca. Entre altres hi trobem J. Escortell, els germ ans N èstor i Joan
Sanchiz i J. Reyner.
13-IX-1962. Arriben a Sant Feliu els participants al "X Congreso
Internacional de Arte de la A lta Edad M edia" per visitar el monestir. Les
converses m antingudes amb els congressistes, especialm ent amb el Dr.
Joan Ainaud, van perm etre reconèixer les restes d'un baptisteri a la base de
la Torra del Fum.
M arç 1963. Soci d'H onor del Casal Guixolenc de Barcelona, "com a
reconeixença per la im portantíssim a labor realitzada... com a D elegat del
S.N. d'Excavacions A rqueològiques a Sant Feliu de Guíxols".
24 al 26-1V -1965. Presentació de la ponència "Arquitectura m egalítica
gerundense" en el m arc dels actes celebrats, en el XXV Aniversari de la
Delegació de B arcelona del Consell Superior d'Investigacions C ientífi
ques (CSIC). Entre els ponents hi trobem personalitats com els Drs.
Pericot, Beltran, M aluquer, Oliva, Serra Ràfols, Tarradell, Ainaud, Badia
M argarit,...).
1966-1975. Col·laboracions assídues a "La V anguardia Espanola".
Fins el 1970 foren tan freqüents que li proposaren nom enar-lo correspon
sal, càrrec que mai no va acceptar.
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17 al 21-X-1965. Assisteix al "IX Congreso Arqueològico Nacional"
celebrat a Valladolid i organitzat pel Dr. Pere de Palol, amb qui sem pre va
tenir una bona amistat.
6-V -1966. D im issió irrevocable del càrrec de Conservador del M useu
M unicipal per discrepàncies amb la direcció del mateix.
20-1-1967. Jubilació voluntària de m estre nacional. Els com panys li
regalaren un diccionari català-castellà-català que utilitzà sempre.
El mateix any assisteix al "X Congreso Nacional de Arqueologia"
celebrat a Maó.
1968. Pronuncia una conferència sobre "El dolm en de Puig Arnol" dins
la "I A sam blea de Estudiós sobre el Condado de Besalú".
Am b Badia i R ecasens de Palafrugell excaven el Cem entiri dels M oros
de Torrent.
D 'aquesta data fins a 1972, de form a personal i intensa, realitzà
cam panyes en defensa del paisatge i dels espais d'ús públic a banda i banda
de la badia de Sant Feliu (sobre els projectes inicials per a la construcció
del Club Nàutic i dels blocs d'apartam ents per part del prom otor Turispania
S.A., al peu de la m untanya de Sant Elm).
1969. Estudi d'un forn íbero-rom à, de ceràm ica, a S'Agaró (s. III-IV
d.C.).
A ssisteix al "VIII C ongreso Internacional de A rqueologia Cristiana"
que té lloc a Tarragona.
Es nom enat Acadèm ic corresponent de la Reial A cadèm ia de Bones
Lletres de Barcelona.
1971. Col·labora en el quart Centenari de la batalla de Lepant amb la
publicació de diversos escrits sobre la participació guixolenca.
Excava la Font del Roure d'Espolla.
A ssisteix al "XII Congreso N acional de Arqueologia" celebrat a Jaén.
1972. Excava els dòlm ens d'Agullana.
Aquest m ateix any pronuncia tres conferències sobre la cultura m egalítica gironina, una en el cicle que organitza el Centre d'Estudis Com arcals
de B anyoles i que inicia el Dr. Pericot i dues a l'A ula M agna de la Casa de
Cultura de Girona.
L'any següent en pronunciarà una altra sobre els sepulcres m egalítics
de les Gavarres als locals del C.E. M ontclar de Sant Feliu de Guíxols.
1973. Tot preparant el treball sobre Antoni Ferrer, entra en contacte
amb el grup de personalitats italianes estudiosos de M anzoni. Un d'ells,
M onsenyor Giovanni Ferrofino, aprofitant un viatge a M ontserrat, vingué
a Sant Feliu per partlar i conèixer més dades sobre el que fou Gran
C anceller de Milà.
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1974. Excava els dòlm ens de Cam pm any, Cantallops, la Jonquera i
Darnius.
25-1-1974. Es nom enat D irector del M useu i encarregat de l'Arxiu
M unicipal.
El m ateix any, trobem una breu biografia a la Gran Enciclopèdia
C atalana amb el nom equivocat: Esteve (p. 143, 2n.), en lloc d'Esteva.
1975. D óna per acabat, provisionalm ent, un treball d'investigació
històrica sobre l'escut d'arm es de la ciutat, sobre el qual continuarà
treballant fins a la publicació definitiva, el novem bre de 1982.
3-V-1975. C onferència al C.E. M ontclar sobre aquest tem a "L'Escut
d'arm es de Sant Feliu de Guíxols".
1976. S 'encarrega d'organitzar la X X A ssem blea Intercom arcal
d'Estudiosos que es celebra els dies 23 i 24 d'octubre a Sant Feliu de
Guíxols. Es durant aquestes dates que s'inaugura el M useu M unicipal
remodelat.
19-1-1977. Acadèm ic corresponent de la Reial A cadèm ia Catalana de
Belles arts de Sant Jordi de Barcelona.
12-11-1978. Presentació del prim er volum de Publicacions del M useu
M unicipal. Incloïa els treballs presentats a la XX A ssem blea Intercom arcal
d'Estudiosos.
1979. N ota sobre l'excavació i estudi dels dòlm ens de l'A lt Em pordà
(Espolla, Darnius, Agullana, Cantallops, La Jonquera) abans de la seva
publicació dins el "Corpus de sepulcres m egalítics. Espana" n° 9.
20-XII-1980. Presentació del segon volum del M useu M unicipal.
2-V-1981. President de l'Institut d'Estudis del Baix Em pordà. La
institució neixia amb la única finalitat de publicar treballs d'investigació
sobre tem es del Baix Em pordà i el 3 d'abril del 1982 es presentava ja el
prim er volum. Form aven la prim era Junta D irectiva J. Badia, P. Caner, M.
D arnaculleta, J. Escortell, Ll. Pallí, N. Sanchiz i J. Cama.
1982. D efensa de la descoberta — per Joan Sanchiz— de la necròpolis
d'Ullastret contra la cam panya periodística de tergiversació inform ativa.
Presentació del llibre "L'Escut d'Arm es de Sant Feliu de Guíxols" tem a
sobre el qual feia m és de 10 anys que hi treballava i sobre el que es va basà
la Reial A cadèm ia de la H istòria i l'Institut d'Estudis Catalans per aprovar
l'escut actual de la ciutat.
1984. D iplom a de R econeixem ent de M èrits del departam ent de
C ultura de la G eneralitat de Catalunya. (Diari Oficial de la Generalitat de
C atalunya n° 460 del 10-VIII-1984). Tam bé l'Institut d'Estudis del Baix
Em pordà m ereix el reconeixem ent al seu treball i rep el nom enam ent
d'Entitat C ol·laboradora del Patrim oni Cultural de la Generalitat.
D esem bre 1984. Participa en l'acte d'hom enatge que la vila de Calonge
tributà a l'historiador local, Pere Caner, tot fent la seva Glossa.
14
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1. Inauguració del Museu de St. Feliu.
Entre els assistents, els Drs. Ainaud i
Palol amb les respectives esposes.
2. El governador civil i el president de
la Diputació de Girona en el moment
de lliurar-li el premi pel seu treball so
bre «Los Sitios de Gerona».
3. Un dinar d'arqueòlegs. Podem veu
re-hi els Drs. Pericot i Oliva i els Srs.
Josep Ma Corominas i Pere Caner.
4. Maig de 1969 a Elne amb els Drs.
M aluquer i Ripoll.
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4-VII-1985. D eixa voluntàriam ent d'encarregar-se de l'Arxiu M unici
pal.
26-1-1986. En m otiu de com plir 80 anys, la ciutat de Sant Feliu de
Guíxols li tributa un sentit hom enatge. A l'acte acadèm ic, el Dr. Joan
A inaud de Lasarte diserta sobre el m èrit dels investigadors en història local
i com arcal; se li concedeix una m edalla-record, i es dóna el seu nom a una
plaça. De tots aquests actes se'n feu ressó am pliam ent el setm anari
"Àncora", (30-1-1986) i la "Revista de Girona", (m arç-abril 1986). "El
Punt Diari" "Los Sitios de Girona" li feren entrevistes.
13-IV-1986. Tam bé amb m otiu dels seus 80 anys, el poble de B egur i
els seus ex-alum nes li oferiren un sim pàtic hom enatge.
Novem bre 1986. Gràcies a un inform e elaborat conjuntam ent amb
Lluís Pallí, l'ajuntam ent recuperà per a Sant Feliu, la cala dels Canyerets.
Se'n feren ressó "El Punt Diari", (25-XI); "Los Sitios", (28-XI) i "Àncora",
(4-XII).
13-11-1987. Es nom enat Corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans.
17-X I-1986 i 16-V -1987. Am b la Junta del M useu fan la defensa, entre
d'altres, dels pòrtics de la Plaça que finalm ent es m antenen en la nova
construcció i del fragm ent de m uralla que encara es conservava en les cases
que hi ha entre la plaça coberta i el Passeig del M ar i que serà totalm ent
enderrocada.
17-11-1988. Presenta la renúncia com a D irector del M useu M unicipal.
A partir d'aquesta data i ja lliure de tota obligació, dedicarà tots els seus
esforços a treballar en el term enal de Sant Feliu de Guíxols, que prepara
en col·laboració amb Lluís Pallí. U na prim era part es presenta el 23-111991 i l'acollida és extraordinària. Entre les m oltes felicitacions rebudes,
sobresurt pel seu entusiasm e, la del secretari general de la Societat
d'onom àstica, el Sr. Enric M oreu-Rey. Tam bé en el B utlletí de desem bre
de 1992 d'aquesta societat se'n fa una extensa cita que acaba amb aquesta
frase "és un treball exem plar i de la m és alta erudició".
27-IV -1991. Aixecam ent de la Pedra Ram era, m enhir de Santa Cristina
d'Aro que havia donat a conèixer conjuntam ent amb Lluís Pallí.
9-IV-1992. "El Punt" li dedica la secció "El personatge".
28-1-1994. Entrevista i article que X. C olom er-R ibot li dedica a "La
Proa".
Cal tenir present tam bé que entre l’abril de 1982 i desem bre de 1993 ha
tingut cura dels 12 volum s que l’Institut d'Estudis del Baix Em pordà ha
publicat i presentat.
16 -IX -1994. M or després d ’una m alaltia de quasi cinc anys, treballant
i fent projectes fins el darrer m om ent i quan tenia pràcticam ent enllestit
"Els llocs de la Vall d'Aro, Gissalis i el m onestir guixolenc, 881-1199", la
nineta dels seus ulls, treball en col·laboració amb Lluís Pallí.
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1. A les excavacions de Panissars amb
Josep Ma Nolla i Isabel Rodà.
2. Quatre guixolencs: Gandol, Esteva,
E scortell i Pallí, ací citats per ordre
d'edat.
3. Presentació del volum 10 de l'I. d’E.
del B. E. a la biblioteca de Begur.
4. Davant la porta Ferrada, acompanyat
dels seus nets Marc i Ferran.
5. Quan va complir 80 anys va rebre
l'homenatge de la seva ciutat. Ací el
veiem amb J. Vicente, Ll. Palahí i J.
López de Lerm a m om ents abans de
descobrir la placa que dóna el seu nom
a una plaça.
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RECOPILACIÓ A CURA D'ELENA ESTEVA i MASSAGUER

De la seva m ort se'n feren ressó: "E lP untD iari" (17-IX), "Àncora", (22IX), "Proa" (23-IX), "El Carrilet" (octubre), "Revista de Girona" (novem 
bre -desem bre), "Es Padrís Llarg" (desem bre), "Butlletí de l’Arxiu i M useu
d'H istòria de la ciutat (desem bre)...
Aquest llibre, el fet que el poble de Begur l'hagi anom enat "fill adoptiu"
i les jornades que l’À rea de Cultura i Patrom ini de l'A juntam ent de Sant
Feliu organitza pels propers dies 6 i 7 d'octubre, són el reconeixem ent a una
llarga vida dedicada al m agisteri, i a l'estudi i defensa del patrim oni històric
i cultural.
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LLUÍS ESTEVA i CRUANAS
(Recopilació a cura de Lluís Pallí i Elena Esteva)

•
•
•
•
•
•

- La cultura i el nostre Ajuntam ent, “L’O nada”, 24-IX-32; 5-XI-1932.
- Consellers municipals, “L’O nada” , 24-XII-1932.
- Esplais (notes), “L’O nada”, 31-X II-1932.
- D iàleg que podria ser real, “L’O nada” , 11-III-1933.
- Afirm acions imperdonables, “L’O nada”, 3-IX-1933.
- C urset de 3 m esos p e r a fa b rica r en sèrie els mestres nacionals?,
“L’O nada” , 14-X-1933.
• - Laicism e i eleccions, “L’O nada” , 21-X -1933.
© - Veus am igues (carta de Francesc i Lluís Esteva a Josep Yrla), “El
program a” , 8-VII-1934.
• - De la vida en les m untanyes gallegues, “B utlletí del C.E. M ar i M un
tanya” , m arç 1935.
• - La vida en les altes m untanyes de Galícia, “B utlletí del C.E. M ar i
M untanya”, maig 1935.
• - A Gerundín, “A ncora” , 10-11-1950.
• - El Suro Gros de Rom anyà, “A ncora”, 8-XI-1951.
O - Lo que nos dice del M useo M unicipal el Sr. A lcalde don Roberto
Pallí, “À ncora” , 28-11-1952.
• - El próxim o dom ingo y con la colaboración guixolense, se intentarà
colocar el m enhir de la M urtra en su antigua posición, “À ncora”,
13-IV-1952.
♦ Llibre; ■ Opuscle; ▲ Capítol de llibre o article de recerca; 4* Notícia de recerca;
• Escrit de difusió o periodístic; # Escrit de presentació o biogràfic;
© Entrevista o carta oberta; / Treball interessant.
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• - El pasado dom ingo fue levantado el m enhir de la M urtra, “À ncora”,
l-V-1952.
• - E l m e n h ir de la M u rtra ha sido leva n ta d o , “B o letín del C.E.
M ontclar”, maig 1952.
• - La cista del Camp d ’en Güitó, “À ncora”, 5-VI-1952.
• - A tención al Fortín, “À ncora”, 31-V I-1952.
• - La cista de la carretera de Calonge, “À ncora”, 3-VII-1952.
/ • - E xploraciones dolm énicas en Santa Cristina de Aro y Rom anyà de la
Selva, “À ncora” , F.M. 1952.
• - Un dolmen en el triàngulo Tossa-Llagostera-Sant Feliu, localizado
p e r D. Jaum e Lladó, “B oletín del C.E. M ontclar”, agost 1952.
• - Don M iguel Oliva en el C.E. M ontclar. “À ncora” , 2-X-1952.
• - El doctor Lluís Pericot en el C.E. M ontclar, “À ncora”, 6-XI-1952.
/ # - Las últim as excavaciones del Fortín, “À ncora” , 30-IV-1953.
• - Restauración del dolmen del m as Bousarenys, “À ncora” , 7-V-1953.
• - El Bousarenys restaurado, “À ncora” , 21-V-1953.
•3* - Les pedres dretes d 'en L loveres-M alvet”, “À ncora” , 4-VI-1953.
• - Contribución al estudio de la prehistòria local, “À ncora”, F.M. 1953.
• - Juan Torrent y Fàbregas, “À ncora”, 3-IX-1953.
• - Con el profesor Sprockhojf, de la U niversidad de Kiel, en nuestra
zona dolménica, “À ncora”, 20-X-1953.
• - El Forn del Vidre de Bell-lloc, “À ncora”, Nadal 1953.
0 - 5 minutos con el Director de la Caja de Pensiones para la Vejez y de
Ahorros, D. Enrique Font, “À ncora” , 4-II-1954.
/ * - M egalitos con puerta de entrada, “À ncora” , 6-V-1954.
• - N uevos hallazgos en el Bousarenys, “À ncora”, F.M. 1954.
0 - 5 m inutos con el Dr. Jo sé M. R ubió y D on E nrique M assós, El
apremiante problem a del coche ambulancia, “À ncora”, 2-IX-1954.
• - La talla de la piedra, “B oletín del C.E. M ontclar”, octubre-m arzo
1954-55.
• - M as noticias del Bousarenys, “À ncora” , 12-V-1955.
• - Nota de la Comisaría local de Excavaciones Arqueológicas, “À nco
ra” , 1-X I-1955.
• - l ü n a estación paleolítica en nuestra zona?, “À ncora” , Nadal 1955.
• - Nota de la Comisaría Local de Excavaciones Arqueológicas, “À nco
ra” , 2 -II-1956.
• - El Dr. Wolfgang Dehn y nuestro vaso cam paniform e, “À ncora” , 29III-1956.
• - Un m enhir inédito. El terme de Belliu, “À ncora”, 5-IV-1956.
• - Comisaría Local de Excavaciones Arqueológicas, “À ncora”, 27-IX1956.
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V 4» - Tres restauraciones en las Gabarras, “R evista de G erona”, núm. 2,
1956.
• - i Tenia im portancia històrica el cadàver recientemente descubierto
p o r unos albaniles?, “À ncora” , 16-V-1957.
• - Restauración y estudio de los monum entos m egalíticos de la com ar
ca de Sant Feliu de Guíxols, “Los Sitios” , 22-X-1957.
/ 4* - Prehistòria de la comarca guixolense, I, “A nales del Instituto de
Estudiós G erundenses”, 1957, p. 163-263.
/4 * - Prehistòria de la comarca guixolense, II, “Anales del Instituto de
Estudiós G erundenses”, 1958, p. 173-244.
• - Nuevos hallazgos líticos cerca de la Creu d ’en Barraguer i Reposición
del m enhir del Puig ses Forques, en el término de C alonge, “À nco
ra” 17-IV-1958.
4* - Temas de Prehistòria guixolense. £ Raspadores o pedernales de armas
defuego?. Una pieza del Paleolítico superior, “À ncora” , F.M. 1959.
• - Sant Feliu de Guíxols en la Guerra de la Independencia, “À ncora”,
17-XI-1960.
• - La Porta Ferrada en el prim er plano de la actualidad, “À ncora” , 1X II-1960.
• - N oticias de la Porta Ferrada y de sus aledanos, “À ncora” , 16-111961.
• - Los duros de Gerona, “À ncora”, 20-IV-1961.
• - E l M useo M unicipal y las aportaciones particulares, “À ncora” , 10V III-1961.
• - La restauración de la torre del Fum, “À ncora”, Nadal 1961.
/ • - D os pianos del cenobio guixolense, “À ncora”, F.M. 1962.
• - E IX Congreso Internacional de Arte de la Alta Edad M edia en nuestra
ciudad, “À ncora”, 20-IX-1962.
• - Excavaciones en el monasterio benedictino de Sant Feliu de Guíxols,
“R evista de G erona” , núm. 19, 1962.
V • - La Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, “Revista de G erona”,
núm. 20, 1962.
/4 * - M ateriales de procedencia subm arina depositados en el M useo M u 
nicipal de Sant Feliu de Guíxols, “Anales del Instituto de Estudiós
G erundenses, 1961-1962, p. 281-292 (En col·laboració am b Ricardo
Pascual).
y 4* - C eràmica romana de época tardía hallada en Sant Feliu de Guíxols,
“Sem inario de estudiós de arte y arqueologia” , U niversidad de
Valladolid, 1962, p. 49-68.
/ 4 • - La antigua iglesia de Santa M aria de Fanals, pequena jo ya del arte
romànico, utilizada como pajar en el corazón de la Costa Brava,
“À ncora” , F.M. 1963.
21
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O - Carta de resposta a L. Serra sobre Vesglésia de Sta. M aria de Ve
nals, “À ncora” , 28-VIII-1963.^
• - El Gaziel que jo he conegut, “À ncora”, 23-IV-1964.
4* - El dolmen de “Can M ina dels Torrents”, “R evista de Palafrugell”,
F.M. 1964.
/4 * - Un plano de Sant Feliu de Guíxols y de su sistema defensivo, levantado
en 1875p o r el ingeniero D. Carlos Barraquer, “À ncora”, Nadal 1964.
/ ■ - Sepulcros megalíticos de Las Gabarras, 1, “Corpus de seps. megs.,
Espana, fascículo 3. Instituto Espanol de Prehistòria del C.S.I.C.,
D epartam ento de Barcelona. Servicio de Investigaciones A rqueoló
gicas de la Diputación de G erona”, 1964.
/4 * - Tècnica megalítica gerundense, “A rquitectura m egalítica y ciclópea
catalano-balear”, C.S.I.C., B arcelona 1965, p. 41-59.
4* - N otas de arqueologia de Cataluna y Baleares, “A m purias” , 1965, p.
280-284.
4* - El dolmen del Puig d ’A rques, “À ncora”, F.M. 1965.
• - La nostra ceràmica, (Forn del Vidre), “À ncora”, 27-1-1966.
• - La basílica de Santa Cristina d ’Aro, “À ncora”, 24-11-1966.
• - E l celler del m onestir en el s.XVIII, “À ncora” , 24-111-1966.
/ 4* - La iglesia romànica de Santa M aria de Fanals i el epitafio de su
làpida gòtica, “À ncora”, 21-IV -1966.
• - Ceràmica daurada o de reflexos metàl.lics (s. XVI-XVII), “À ncora”,
28-IV-1966.
• - La restauració del monestir, “À ncora”, 26-V-1966.
• - El cam í romà, “À ncora” , 24-VI-1966.
/4 * - E l sistem a defensivo de nuestro monasterio, “À ncora” , F.M. 1966 i
18 -V III-1966.
• - L ’entrada lateral del nostre tem ple, “À ncora”, 18-VIII-1966.
• - Prosigue la restauración del monasterio, “La Vanguardia”, 2-IX -1966.
• - Ceràmica catalana decorada en blau (s. XVII-XVIII), “À ncora”, 15IX -1966.
• - Integración de la ciudad en la asociación “C ommune d ’E urope”,
“La Vanguardia”, 15-IX-1966.
• - L ’absis central de la parròquia, “À ncora” , 20-X-1966.
• - Ha fin alizado la segunda cam pana de restauración del m onasterio
benedictino, “La Vanguardia” , 29-X-1966.
S o - Un tem a de apasionante a ctu a lid a d arqueològica. Otra vez la
Fonollera y la ubicación de Cypsela como consecuencia de nuestros
recientes hallazgos, “R evista de P alafrugell” , octubre 1966. (En
col·laboració amb Juan B adia i A lberto Recasens).
• - Relevo en el H ospital M unicipal, “La Vanguardia”, 8-XI-1966.
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• - Jornada conm em orativa de la batalla de Lepanto, “La Vanguardia”,
11-X I-1966.
• - La muralla exterior del nostre monestir-castell, “A ncora” , 24-XI1966.
• - Sant Feliu de Guíxols, sede del X X V I Congreso Internacional de Cine
A m ateur, “La Vanguardia”, 15-XII-1966.
/ © - Un horno alfarero, de época romana, en Playa cle Aro (I-II d.C.),
“À ncora”, N adal 1966.
/ ■ - Sepulcros m egalíticos de Las Gabarras, II, Girona, 1966 (Vegeu la
referència del volum I).
© - Teules decorades, “Serra d ’O r” , febrer 1967.
/ © - E l M enhir de M as Ros, “À ncora” , 9 -II-1967; amb més detall “La
Vanguardia” , 19-11-1967.
• - Ceràmica catalana en blau sobre fo n s blanc (s. XVIII-XIX), “À nco
ra”, 16-111-1967.
• - Detalls de la passada campanya de restauració, “Àncora” , 6-IV-1967.
• - El castillo de Vulpellach, “La Vanguardia” , 5-V-1967.
• - Han com enzado las obras para instalar la colectora general, “La
Vanguardia” , 20-V-1967.
• - Una altra destral neolítica en el nostre terme municipal, “À ncora” ,
1-V I-1967.
• - E l liceo “A b a d Su n yer”, declarado Sección Delegada de Instituto
Nacional, “La Vanguardia”, 20-V II-1967.
• - Un error heràldico en la Font de Sant Joan , “La Vanguardia”, 29V II-1967.
V © - La prim itiva población guixolense (s. V a.C. al V d.C.), “À ncora” ,
F.M. 1967.
• - D eplorable estado de la carretera de Rom anyà a C alonge, “La
Vanguardia” , 6-IX-1967.
• - Protocolo de am istad con una villa francesa, “La Vanguardia” , 17IX -1967.
• - La torra de les Puces, “Ancora”, 21-IX -1967; també “La Vanguardia”,
8-X-1967.
• - Balance turístico, “La Vanguardia” , 7-X-1967.
• - Hci sido localizada una torre de la antiguafortificación de la ciudad,
“La Vanguardia” , 8-X-1967.
• - Un m agnífic p la t de gerrer, “À ncora” , 26-X-1967.
• - La muralla de la Bisbal, “La Vanguardia”, 28-X-1967.
• - H allazgo de un hacha neolítica, “La Vanguardia”, 2-XI-1967.
• - E l Ayuntam iento construirà un espigón para la defensa de la playa,
“La Vanguardia”, 22-XI-1967.
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• - El cam ino vecinal a la playa de San Pol (p o n t Cala d ’en M aset), “La
Vanguardia” , 8-XII-1967.
4* - Un dolmen de túmulo singular. E l C ementiri dels M oros de Torrent,
“Revista de Palafrugell” , desem bre 1967.
/ • - Piezas locales inéditas. Esm alte sobre metal. Sestercio o gran bronce
de Trajano (112 d.C.). Escudo procedente de nuestro monasterio,
“À ncora”, N adal 1967.
• - Localización de otro fragm ento de muralla volada en 1696 p o r los
franceses, “La Vanguardia”, 2-1-1968.
• - Hallazgo de un sestercio de Trajano, “La Vanguardia” , 14-1-1968.
• - P rò xim a c o n s tr u c c ió n de 2 0 0 v iv ie n d a s de tip o so c ia l, “ L a
Vanguardia”, 3-II-1968.
• - Ha em pezado la tercera cam pana de restauración del m ilenario
m onasterio benedictino, “La Vanguardia”, 17-11-1968; tam bé “À n
cora”, 15-11-1968.
• - D esciende el movim iento portuario durante 1967, “La Vanguardia”,
22-11-1968.
• - El problem a del vertedero de basuras, resuelto, “La Vanguardia” ,
17-111-1968.
• - Prosiguen los trabajos de restauración en el m ilenario m onasterio
guixolense, “La Vanguardia”, 23-111-1968; tam bé “À ncora”, 25-IV1968.
/4 * - La torre Seguera (Castell d ’Aro), “À ncora” , 25-IV-1968.
• - E l cem enteri dels M oros (Torrent), “La Vanguardia”, 5-V-1968.
• - C onm em oración d el m ilenario del m onasterio g uixolense, “La
Vanguardia”, 19-V-1968.
• - Cinc ponderals a la nostra ciutat, “À ncora”, 6-VI-1968.
/ • - Una dracm a trobada a Solius, “À ncora”, 4-V II-1968; tam bé a “La
Vanguardia”, 26-VI1-1968.
/4 * - La Porta Ferrada, “A ncora”, F.M. 1968.
• - El nostre extraordinari de Festa M ajor, “À ncora”, 8 -V III-1968.
• - Una llinda de Castell d ’Aro, “À ncora” , 14-IX-1968.
• - Ha concluido la tercera cam pana de restauración del monasterio,
“La Vanguardia”, 17-IX-1968.
/4 * - La torre del M as Riem bau fo u construida entre 1562 i 1573, “À nco
ra”, 19-IX-1968. (En col·laboració amb Josep Escortell).
© - La Porta Ferrada. Carta al senyor E R O ,“La Vanguardia”, l-X -1968.
• - Un anell de la batalla de Lepant?, “À ncora”, 3-X-1968.
© - Un escrit lamentable (Contesta a Àlvaro Ruibal), “À ncora”, 3 -X -1968.
• - Restauración del dolmen de can M ina, “Revista de Palafrugell”, oc
tubre 1968 i tam bé “La Vanguardia”, 16-X-1968.
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• - H a concluído la segunda cam pana de restauración del templo p a r
roquial, “La Vanguardia”, 31-X-1968.
• - El Club N àutico pretende acotar 70 metros de playa en la bahía, “La
Vanguardia”, 13-XI-1968.
• - H o m en a je a los a n cia n o s de la “R esid en c ia d els V ells”, “L a
Vanguardia” , 5-XII-1968.
• - El dolm en de Puig-Arnol, “Am ics de B esalú”, 1968.
• - Llosa de pissarra am b dibuix incís, “A ncora”, 6 -III-1969.
• - Las am pliaciones solicitadas p o r el Club N àutico son de exigua
im portancia, “La Vanguardia” , 12-111-1969.
• - M ejoras en in stitu to sy escuelas, “La Vanguardia”, 19-111-1969.
- Escudos del monasterio guixolense labrados sobre piedra, “A nco
ra”, 24-IV -1969.
• - R atificación del protocolo de am istad con Bourg-de-Peage, “La
Vanguardia”, 16-V -1969.
y * - Descubrimiento de un horno hispano-romano de ceràmica e n S ’Agaró
(III-IV d.C .). “L a V anguardia” , 23-V -1969. Tam bé “R evista de
S ’A garó”, estiu 1969.
• - VII Festival Internacional del Film A m ateur de la Costa Brava, “La
Vanguardia” , 27 i 30-V-1969.
• - “Curso de verano para extranjeros” dirigit p e l Dr. Pericot a Sant
Feliu de Guíxols, “La Vanguardia”, 5 i 29-VII-1969.
• - Festival de M úsica de la Porta Ferrada, “La Vanguardia” , 18 i 25VII i 6 i 23-VIII-1969.
/ * - El sistema defensiu guixolenc a la segona m eitat del s.XVII, “A nco
ra”, F.M. 1969. (En col·laboració amb Josep Escortell i Josep Marull).
• - Se pretende construir un com plejo turístico en la parte de la rada,
“La Vanguardia” , 23-IX-1969.
• - Un dolm en inèdit a Fitor, “A ncora” , 6-XI-1969.
• - Hallazgo de un dolm en en el M as Estany et (Fitor), “La Vanguardia”,
7-XI-1969.
• - Destrucción del paisaje en el puerto de Sant Feliu de Guíxols, “D es
tino” , 15-XI-1969.
• - Brillante tesis doctoral del Sr. Oliva, “A ncora”, 27-XI-1969.
• - Un opuscle de fr a Ram on Ponach, monjo del m onestir de Sant Feliu
de Guíxols, “À ncora”, Nadal 1969.
• - Adéu al castell de Solius, “Àncora”, 8-1-1970; tam bé “La Vanguardia”,
15-1-1970.
• - Treballs de restauració al Castell d ’Aro, “À ncora”, 2-IV-1970; tam 
bé “La Vanguardia”, 18-IV-1970.
• - E l proyecto del Club Nàutico, aprobado p o r la Comisión Provincial
de M onum entos, “La Vanguardia” , 5-V-1970.
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• - H allazgo de dos hachas neolíticas, “La Vanguardia” , 1-V II-1970.
• - Preocupación de los pescadores ante el grave problem a planteado
en el uso de la playa, “La Vanguardia”, 12-VII-1970.
/4 * - Fra Benet Panelles i Escardó, abat de la ciutat (1705-1717) i bisbe
de M allorca (1730-1743), “À ncora” , F.M. 1970.
• - Un buceador inglés devuelve al museo local una pieza hallada en
una cala, “La Vanguardia” , 5-VIII-1970.
• - Edición de la historia de la villa de E. G onzàlez H urtebise, “La
Vanguardia” , 25-VIII-1970.
/ ■ - Sepulcros megalíticos de Las Gcibcirras, III, G irona 1970 (Vegeu la
referència del volum I).
/ • - H allazgo del dolm en d'en Botey, “La Vanguardia” , 11-II-1971.
• - Podem despedir-nos del passeig del m onestir?, “À ncora”, 18-11-1971.
/4 * - En el quart centenari de la batalla naval de Lepant. M ontserrat Guar
diola, capità de galera, “À ncora”, 22-IV-1971.
• - R econstrucción de la muralla de la Bisbal, “La Vanguardia” , 10-VI1971.
-En el quart centenari de la batalla naval de Lepant. Jaum e Oriol,
capità de galera, “R evista de G erona”, núm. 55, juny 1971.
/4 * - En el quart centenari de la batalla ncival de Lepant. E l guixolenc
Joan Camisó en fo u un gran heroi?, “À ncora” , F.M. 1971.
• - Restauración del recinto de Ullastret, “La Vanguardia” , 5-IX-1971.
4* - M és notícies de Joan Camisó, “À ncora” , 30-IX-1971.
/4 * - Ouina fou la participació guixolenca a la batalla naval de Lepant?,
“À ncora” , 21-X- 1971.
• - Castillo de Aro. La restauración de la fortaleza, “La Vanguardia” ,
18-X II-1971.
• - N ous estudis sobre temes guixolencs. Un interessant abaciologi. N o 
tícies de fr a A ntoni Vidal, “À ncora”, N adal 1971.
• - Construcciones ju n to al mar, “La Vanguardia”, 5-II-1972.
• - Itinerarios turísticos, “Playa de A ro” , Inform ación, 1972.
• - La población prim itiva de Santa Cristina de Aro, “Los Sitios”, 23V II-1972.
4* - Nuevas piezas de sílex halladas en la comarca guixolense, “À nco
ra” , F.M. 1972.
• - Comunicaciones de tema gerundense presentadas en el X II Congreso
N acional de Arqueologia de Jaén, “R evista de G erona”, núm. 58,
1972.
• - Espolla. El dolmen de la Font del Roure nuevam ente estudiado, “La
Vanguardia”, 30-IX-1972.
4* - Testimonio de condena de Pedro Caymó, “À ncora” , Nadal 1972.
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• - D os im portantes trabajos de tema guixolense. (La biblioteca del
monasterio de Sant Feliu de Guíxols de Luis Batlle e Inventarios y
enajenación de efectos del suprim ido m onasterio de Sant Feliu de
Guíxols de Juan Torrent), “À ncora” , Nadal 1972.
y ❖ - P rim er intento de edificar casas en el paseo del m ar (1797-1817),
“Revista de G erona”, núm. 60, 1972.
• - Fitor. Sustracción de una ja u la de hierro, “La Vanguardia”, 30-1111973.
A - La cueva-dolm en del “Tossal G ros” (Torroella de M ontgrí, Gerona),
“XII C ongreso Nacional de A rqueologia Jaén”, 1973. (En col·labo
ració amb Lluís Pericot).
/ * - Rafael Aixada, capità de la galera capitana d ’Espanya, “À ncora” .
F.M. 1973.
• - Els guixolencs Josep i Llorens Vicens construïren, l ’any 1778, l ’or
gue de l ’església parroquial de Viella, “À ncora” , ll-X -1 9 7 3 .
/ A - A n to n i Ferrer, gran canceller de M ilà (1619-1634), “R evista de
G erona”, núm. 63, 1973.
• - N otícies històriques procedents dels llibres parroquials, “À ncora” ,
del 25-IV-1974 al 22-V III-1974. Els tem es estudiats són: 1) Dues
partides m atrim onials del segle XVII. 2) Llocs del m onestir i del seu
raval on es celebraren casam ents. 3) Capelles i esglésies veïnes on es
celebraven casam ents. 4) Referències del sistem a defensiu de la vila,
derruït l ’any 1696. 5) Algunes referències i localitzacions de la vila
emmurallada. 6) Referències de Tueda i del carrer de la Creu. 7) Creus
de terme. 8) R eferències dels carrers de Mar, de M itja G alta i del
Fortí. 9) R eferències d ’alguns altres carrers (Hospital, M all, G arro
fer i dels Arbres). 10) El carrer de la Rutlla i Calassanç. 11) Carrer de
les Voltes, oficialm ent de “La B olta” . 12) C arrer d ’Algavira. 13) Car
rer de Sant Pere, tam bé de l ’Aliada, de la Portella, del Forn i de Pérez
Galdós. 14) C arrer de Joan Goula, abans de Cam plloch, de la Pilota i
de l ’Am argura. 15) R eferències de masos.
•S* - Curiositats dels llibres parroquials. Funerals en vida, “À ncora” . F.M.
1974.
• - In M emorian. M iquel Oliva (1922-1974), “À ncora” , 24-X-1974.
• - La cova del M as Risech de Llagostera, “La Vanguardia”, Barcelona,
26-X-1974.
• - C ompletada la planta del sepulcro m egalítico la “Barraca del lla
dre ” de A g u llana, “La Vanguardia”, 2 6 -X I-1974.
• - Nuestro mercado en el tiempo, “À ncora”, 12-XII-1974.
/ A - Las pipas seudo-rom anas de Am purias fuero n obradas en Palam ós,
“M iscelànea A rqueològica, M useo A rqueológico”, Barcelona, 1974,
ps. 315-324.
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/4 * - E l sepulcre de corredor de la F ont del Roure (Espolla), “Revista de
G erona” , núm. 67, 1974.
• - A la m emòria de M iquel Oliva i Prat, “Revista de G erona”, núm. 69,
1974.
▲ - La estancia del PapaAdriano VI en Sant Feliu de Guíxols, “Homenaje
a Santiago Sobrequés Vidal. Anales del Instituto de Estudiós G erun
denses” . 1974-1975, ps. 259-268.
• - D atos para una biografia de Juli Garreta, “A ncora” , 17-IV-1975.
• - F altes gram aticals a la vista del públic, “A ncora”, 29-V-1975.
• - Comenzó la restauración de la torre del Corn, “La Vanguardia” , 31V-1975.
• - Han ingressat en el M useu M unicipal tres imatges de l ’antiga esglé
sia de Sant Joan, “A ncora”, 12-11-1976.
• - Ceràmica catalana decorada procedent del subsòl del m onestir be
nedictí, “À ncora”, 25-111-1976.
4* - Tres escuts inèdits del m onestir guixolenc, “À ncora” , F.M. 1976.
▲ - La restauració de la torre del Corn, conjunt de quatre escrits publi
cats a “À ncora” : 1) N otícies generals, 9-IX-1976. 2) Estudis de la
planta baixa, 16-IX-1976. 3) Basam ent interior de la torre, 11-XI1976. 4) Detalls interiors del basam ent de la torre, N adal 1976.
• - Els terrenys de la volta de l ’Am etller, “À ncora” , 25-X I-1976 i 2-XII1976.
4* - L ’escut d ’armes de Sant Feliu de Guíxols, “À ncora” . F.M. 1977.
• - Algunes notícies d ’escoles laiques, lliures i horacianes de Sant Feliu
de Guíxols, “À ncora”, 1-IX -1977.
• - D iverses conferències que es donaren a Sant Feliu de Guíxols de
1905 a 1907, “À ncora”, 15-IX-1977.^
• - In M emoriam. Lluís Vinyas i Berta, “À ncora” , 20-X-1977.
/4 * - D ocum ents d ’història guixolenca: 7 escrits a “À ncora” : 1) C ronolo
gia d ’una clau de volta de l ’esglèsia parroquial (1443), 17-XI-1977;
2) La fortalesa de Sant Elm abans de la seva destrucció (1695-1696),
24-XI-1977; 3) Inventari del castell de Sant Elm (1623), 15-XII-1977;
4) D em ografia històrica guixolenca, 13-VII-1978; 5) Un guixolenc
captiu, sospitós de ser renegat, F.M. 1978; 6) Bandolers guixolencs,
24-VIII-1978; 7) L’escut guixolenc, segons una de les claus de volta
de l ’església parroquial, 9-XI-1978.
• - In M emoriam . Jaum e M arill i Forns (1894-1977), “À ncora”, 15-XII1977.
/ A - Sepulcros m egalíticos de les Gabarras (notícias com plementarias).
Separata C ypsela II. Ed. para el M useo M unicipal de Sant Feliu de
Guíxols. 34 pp. XII lam. 26 fig. 1977.
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- L a població treballadora guixolenca de 1556 a 1645, “XX A ssem 
blea Intercom arcal d ’Estudiosos” , Publicació núm. 1 del M useu M u
nicipal d ’aquesta ciutat, 1977, ps. 131-200.
/4 * - Els carrers de Sant Feliu, sis escrits publicats a “A ncora” : Nadal
1977, 19 i 26-1-1978, 2 i 30 de m arç i 18 de maig. (En col·laboració
amb Lluís Palahí).
4* - Arnau, abat del m onestir guixolenc (1043-1056), “A ncora” , 11-V1978.
❖ - L ’abat Arnau, probable constructor del temple romànic guixolenc,
“À ncora”, 6-VII-1978.
# - In M emoriam, Lluís Pericot i García (1899-1978), “À ncora”, 26-X1978.
/ 4* - Excavació de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (agost del
1963), “Revista de G erona”, núm. 82, 1978.
• - N otícies del casino “El G uixolenc”, “À ncora” , Nadal 1978.
# - E l Dr. P ericot que jo he conegut, “Presencia” , desem bre 1978.
/ A - E l casino dels nois de Sant Feliu de Guíxols, “Revista de G erona” ,
núms. 85 i 87, 1978 i 1979.
# - Un guixolenc il.lustre. Joaquim B arraquer i L lauder (Sant Feliu de
Guíxols 1796, Barcelona 1877), “À ncora”, 22.11.1979 i 8-III-1979.
• - Els carrers guixolencs. Camís, grafia equivocada de Camisó, “À n
cora”, 26-IV -1979.
• - Publicacions de temes guixolencs. R o d o lf M atas (1860-1957) “À n
cora” , 17-V-1979. (Recensió d ’un treball del doctor Benet Julià).
4* - D els desapareguts carrers guixolencs. E l carreró de l A liada. “Q ua
derns d ’Inform ació M unicipal” , núm. 1, 10-VI-1979.
4» - Quan fo u acabat el tram gòtic del nostre temple parroquial?, “À nco
ra” , 21-VI-1979.
# - G uixolencs il.lustres. R afael Patxot i Jubert (1872-1964), “Quaderns
d ’Inform ació M unicipal”, núm. 2, 10-VII-1979.
4* - R eposició de noms antics en alguns carrers guixolencs. “À ncora”,
F.M. 1979.
4* - Altres restespre-rom àniquesprop de la Porta Ferrada?, “Quaderns
d ’Inform ació M unicipal”, núm. 3, 10-V III-1979.
4* - General Guitart, arquitecte. Esquema de la seva actuació a Sant Feliu,
“Quaderns d ’Inform ació M unicipal”, núm. 4, 10-IX-1979.
♦ - Guixolencs il. lustres. Ferran Patxot i Ferrer ( “Ortiz de la Vega ” 18121859), “Quaderns d ’Inform ació M unicipal” , núm. 5, 10-X-1979.
# - Herois guixolencs. Narcís M assanas i Veguer (1786-1811), “Q ua
derns d ’Inform ació M unicipal” , núm. 6, 10-XI-1979.
4» - Salvador Ribes, l ’home dels vuitanta capitans guixolencs de Lepant,
/A
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era funcionari m unicipal, “Quaderns d ’Inform ació M unicipal” , núm. 7, 15X II-1979.
/ ■ - Sepulcros m egalíticos del A lto A m purdàn, “Corpus de seps. megs.
E spana” , núm. 9. Instituto de Arq. y Preh. de la U niversidad de
B arcelona y Ser. de Inv. Arq. de la D iputación de G erona”, 1979.
4* - “P ed ra lta ” (en altre temps “Pedra sobre P ed ra ”), “Quaderns d ’In
form ació M unicipal”, núm. 8, 15-1-1980.
/ 4* - Unes pedres ben aprofitades. De la capella de Sant N icolau (7-1598)
a la sagristia del M onestir (1591-1613), “Quaderns d ’Inform ació M u
nicipal”, núm. 9, 15-11-1980.
# - Alguns noms de carrers guixolencs. Josep Berga i Boada (1872-1923)
i Josep Roura i Estrada (1797-1860), “Quaderns d ’Inform ació M u
nicipal”, núm. 10, m arç de 1980.
# - N om s de carrers guixolencs. Salvador A lbert i Pey (1868-1944) ,
“Quaderns d ’Inform ació M unicipal” , núm. 11, abril de 1980.
4* - Sarcòfag gòtic del nostre temple, “A ncora” , 8-V-1980.
♦ - N om s de carrers guixolencs. Joan Casas iA rx e r (1839-1923), “Q ua
derns d ’Inform ació M unicipal”, núm. 12, maig de 1980.
* - El Salvament (1886-1901), “Quaderns d ’Informació M unicipal”, núm.
13, juny de 1980.
4* - Un altre sarcòfag gòtic del nostre temple, “A ncora”, 3-VII-1980.
* - Jaum e Pons i M a rtí (1855-1931), “Quaderns d ’Inform ació M unici
pal”, núm. 14/15 juliol-agost 1980.
/ 4* - El com bat del “M ontanés” (31-111-1795) i els capitans Josep Jordà i
M altès (1752-1835) i Josep Jordà i Feliu (1784-1855), “À ncora”,
F.M. 1980.
* - El probable sarcòfag de l ’abat A rnau (1043-1056), “Quaderns d ’In
form ació M unicipal” , núm. 16, setem bre de 1980.
/ 4» - La torre de la Pedrera o d ’en Barraquer (1838-1890), “Quaderns
d ’Inform ació M unicipal” núm. 17, octubre de 1980.
4* - Làpida gòtica del nostre temple, “À ncora” , 23-X-1980.
* - La casa Ball-llovera del passeig dels Guíxols, “Quaderns d ’Inform a
ció M unicipal”, núm. 19, desem bre de 1980.
/4 * - La capella de Sant Am anç, “À ncora”, Nadal 1980.
/ A - A ctuació de Varquitecte Guitart a Sant Feliu de Guíxols, “Estudis
sobre tem es guixolencs”, Publicació núm. 2 del M useu M unicipal
d ’aquesta ciutat, 1980, p. 23-53.
/ A - Inventari de la prem sa guixolenca (1878-1979), “Estudis sobre te
mes guixolencs” , Publicació núm. 2 del M useu M unicipal, 1980, p.
53-138. (En col·laboració amb Elena Esteva i M assaguer).
• - M otius G uixolencs (1851), “À ncora”, 7-V-1981.
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• - Ateneu o Camp M unicipal: no “La Corchera ”, “Àncora”, 2-V II-1981.
y * - Donació d'una valuosa moneda al M useu Municipal. Un semis sedetà
(150-100 a.C.), “À ncora”, 9-VII-1981.
- Fites remarcables de la vida guixolenca: 7 escrits a “À ncora” : 1)
Enllum enat públic m itjançant fanals d ’oli (1855), 2) Enllum enat pú
blic m ijançant petroli (1863) i 3) Enllum enat privat per gas (1881),
F.M. 1981; 4) Enllum enat públic per gas (1883), 17 -IX -1981; 5)
Il·lum inació privada per electricitat (1907), 5 -X I-8 1; 6) Enllum enat
públic mixt: per gas i per electricitat (1908), 10-XII-81; 7) Evolució
de l ’enllum enat a Sant Feliu de Guíxols (1855-1908), 21-1-1982.
• - Josep R oura i Estrada (1797-1860), “À ncora” , Nadal 1981.
/▲ - El Salvam ent, “Estudis sobre tem es del Baix E m pordà” , núm. 1,
I.E.B.E., Sant Feliu de Guíxols, 1981, p. 155-175.
y ▲ - Recollida de m aterials arqueològics a Sant Feliu de Guíxols, “Estu
dis sobre tem es del Baix Em pordà”, núm. 1 , 1.E.B.E., Sant Feliu de
Guíxols, 1981, p. 177-201. (En col·laboració amb Josep Escortell,
N èstor Sanchiz i Joan Sanchiz).
• - L ’escut d ’armes guixolenc, “Es C orcó” , gener 1982.
© - Les fitx es de mossèn Llam bert i l ’A rxiu M unicipal, “À ncora”, 4-II1982.
• - A l a Comissió Inform ativa de Govern Local (sobre l ’escut), “À nco
ra”, 11-11-1982.
• - Inventari de la donació Vidal-Camps a l ’A rxiu M unicipal, “À ncora” ,
11-11-1982.
© - R esposta al Dr. Ernest Zaragoza i Pascual, OBS, “À ncora”, 25-111982.
• - M és sobre l ’escut guixolenc, “À ncora”, 4 -III-1982; 2) 11 -III-1982, i
3) 18-111-1982.
• - E dificació cristiana del segle V en el m onestir guixolenc, “À ncora” ,
11-III-1982.
• - La nevada del mes d ’abril de 1910, “À ncora” , I-IV-1982.
• - Presentació del vol. I de l ’Institut d ’Estudis del Baix Empordà, “À n
cora”, 8-IV-1982.
• - F undació de la Cambra de Comerç, Indústria i N avegació d ’aquesta
ciutat, “À ncora” , 6-V-1982.
• - Com fo u descoberta la necròpolis d ’Ullastret, “À ncora”, 13-V-1982
i tam bé a “La Vanguardia”, 19-V-1982; “Punt D iari”, 19-V-1982 i
“Avui” , 5-VI-1982.
• - Societats guixolenques (1935), “À ncora”, 24-VI-1982.
• - E l Cineorama, “Es C orcó” , juny 1982.
• - D ades p e r a la història d ’una fo n t, “Es C orcó” , juliol-agost, 1982.
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• - L ’A juntam ent guixolenc ju rà fid e lita t a Isabel II ( 10-XII-1843), “À n
cora”, 16-IX-1982.
• - Satisfacció guixolenca p el casam ent d ’Isabel II (18-X-1846), “À n
cora”, 23-IX-1982.
• - Els últims aldarulls carlistes a Sant Feliu (1900), “À ncora”, 30-IX1982.
/ ♦ - L ’escut d ’arm es de Sant Feliu de Guíxols, “Publicacions del M useu
M unicipal”, núm. 3, Sant Feliu de Guíxols, 1982.
• - Presentació del llibre “L ’escut d ’armes de Sant Feliu de G u íxo ls”,
“À ncora” , 2-XII-1982.
y * - Dolmen del D octor Pericot (Fitor-Fonteta), “C ypsela” IV, Girona,
1982, p. 45-51. (En col·laboració amb Josep Tarrús).
y 4* - Sepulcro paradolm énico de “Pedra sobre a ltr a ” (Tossa de Mar,
Girona), “Cypsela” IV, Girona, 1982, p. 53-59. (En col·laboració amb
Josep Tarrús i Esteve Fa).
• - L ’escut de Sant Feliu de Guíxols (1). El docum ent del 1270 (2). La
clau de volta de l ’església parroquial, “Punt D iari” , 16 i 17-VI-1983.
• - La cua de l ’escut guixolenc, “Punt D iari”, 31 -V III-1983.
• - Alcaldes de Castell d ’Aro (1853-1905), “Caliu”, núm. 5, Castell d ’Aro,
novem bre-desem bre 1983.
y A - Tècnica constructiva en els sepulcres m egalítics de l'Empordà, “E s
tudis sobre temes del Baix Em pordà”, núm. 2, Sant Feliu de Guíxols,
1983, p. 13-27.
y A - Ceràmica hispano-romana recollida en el subsòl del monestir de Sant
Feliu de Guíxols, “Estudis sobre tem es del Baix Em pordà” , núm. 2,
Sant Feliu de Guíxols, 1983, p. 41-60.
y A - Les creus de terme de Sant Feliu de Guíxols, “Estudis sobre temes
del Baix Em pordà”, núm. 2, Sant Feliu de Guíxols, 1983, p. 81-123.
• - El passeig del M ar de Sant Feliu de Guíxols com pleix 150 anys, “Pre
sència” , 4 -III-1984 i “À ncora” , 4-X-1984.
/ ♦ - El Passeig del M ar de Sant Feliu de Guíxols com pleix 150 anys, “Pu
blicacions del M useu M unicipal” , núm. 4, Sant Feliu de Guíxols,
1984,
• - Escuts de Castell i Santa Cristina d ’Aro, “C aliu”, núm. 11, Fenals,
Nadal 1984.
/ A - Sant Feliu l ’A fricà i Sant Feliu de Guíxols, “Estudis sobre tem es del
Baix E m pordà” , núm. 3, Sant Feliu de Guíxols, 1984 p. 11-70. (En
col·laboració amb Josep Calzada i Oliveras).
y A - Autoritats m unicipals i eclesiàstiques de Sant Feliu de Guíxols des
del 1800fin s avui, “Estudis sobre tem es del Baix Em pordà” , núm. 3,
Sant Feliu de Guíxols, 1984 p. 143-188.
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• - Vocabulari carnavalesc guixolenc, “Carnaval 85” .
4* - Com i quan fo u construït el segon cem entiri de Castell d ’A ro, “C a
liu”, núm. 16, R evista de la Vall d ’Aro, novem bre-desem bre, 1985.
/ • - El Carnaval guixolenc del 1879, “Publicacions de la Ciutat de Sant
Feliu de G uíxols” , núm. 4, 1985.
y A - Sepulcre paradolm ènic del Turó de l ’À liga (Sant Feliu de Guíxols,
Baix Empordà, “Estudis sobre tem es del Baix Em pordà, núm. 4, Sant
Feliu de Guíxols, 1985, p. 9-16.
• - Presentació i com entaris a M em orias históricas de la villa de San
Feliu de Guíxols desde su fundación hasta el siglo X IX de la era
cristiana de Francisco i M aria José Sala, “Estudis sobre tem es del
Baix Em pordà”, núm. 4, Sant Feliu de Guíxols, 1985, p 37-42.
/4 * - Reedició d ’un escrit sobre la Fonoll era, 1966, “Estudis sobre temes
del Baix Em pordà”, núm. 4. Sant Feliu de Guíxols, 1985, p. 17-36.
(En col·laboració amb Joan B adia i A lbert Recasens).
/▲ - El dolmen de Canet d ’A dri o de la M ota, “Quaderns del Centre d ’Es
tu d is C o m arca ls de B a n y o le s” , vol. 2, 1985, p. 95-116. (En
col·laboració amb Erundino Sanz).
• - “A n c o ra ” assoleix el seu número 2.000, “A ncora” , 27-XI-1986.
• - Algavira és sinònim de camp o p eç a de terra, “A ncora” , N adal 1986.
y A - La cova d ’en Pere (Santa Cristina d ’Aro), “Estudis sobre tem es del
Baix Em pordà” , núm. 5, Sant Feliu de Guíxols, 1986, p. 7-14.
y A - Troballes del s. X V II en els carcanyols d ’una casa guixolenca, “E s
tudis sobre tem es del Baix Em pordà” , núm. 5, Sant Feliu de Guíxols,
1986, p. 113-140. (En col·laboració amb Josep Escortell, Joan i Nèstor
Sanchiz).
• - La pesca amb xàvega (focs d ’encesa). Sant Feliu, 1583, “A ncora”, 9IV -1987
• - Jacim ent de còdols, “A ncora” , 4-VI-1987.
• - El teatre Alsina (1843-1883), “À ncora”, F.M. 1987, (En col·laboració
amb Narcís M asferrer).
• - ^R aspadors neolítics o pedranyals d ’arm es de fo c? , “À ncora” , 22X-1987.
• - En el centenari d ’A g u stí Calvet, “Estudis sobre tem es del Baix
Em pordà” , núm. 6, Sant Feliu de Guíxols, 1987, p. 5-7.
y A - M onedes anteriors al s. V d.C . trobades a Sant Feliu de Guíxols i a
les seves rodalies, “Estudis sobre tem es del Baix Em pordà”, núm. 6,
Sant Feliu de Guíxols, 1987, p. 103-117. (En col·laboració amb Joan
Vilaret).
y A - Eduardo Gonzalez H urtebise dit Delaborde. Notes biogràfiques, “E s
tudis sobre tem es del Baix Em pordà” , núm. 6, Sant Feliu de Guíxols,
1987, p. 137-160.
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• - Gaziel a Sant Feliu, “Revista de G irona”, núm. 123, juliol-agost 1987.
• - La muralla de can Falgueras, “A ncora”, 3-XII-1987.
• - E l vall o fosscit del sistema defensiu m edieval guixolenc, “A ncora” ,
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Lluís E steva i Cruanas va dedicar bona part de la seva vida a la recerca
arqueològica i a l ’estudi historiogràfic de Sant Feliu de Guíxols i com arca,
és a dir, del que es coneix amb el nom de la Vall d ’Aro. Era un hom e erudit
i afable que vaig conèixer per casualitat a l ’Arxiu Històric de la Ciutat, al
m onestir, l ’any 1991. Jo feia una recerca sobre l ’origen d ’un topònim i
se’m va adreçar dient: «Tu ets en Colom er». A partir d ’aquell dia, vaig anar
sovint a casa seva, on parlàvem hores senceres de l ’origen incert del nom
de la nostra ciutat i de m olts altres temes relacionats amb Sant Feliu i els
seus estudis. A questa és l ’últim a entrevista amb Lluís Esteva i Cruanas, el
senyor Esteva, realitzada el dim arts 25 de gener de 1994 a casa seva.
Lluís Esteva havia publicat juntam ent amb Lluís Pallí al 1990 la segona
part d ’£7 term enal de Sant Feliu de G uíxols, i per això va decidir, quan es
va editar el volum dotzè de l’Institut d ’Estudis del Baix Em pordà, al gener
de 1994, que havia arribat el m om ent de dim itir el càrrec de president
d ’aquesta entitat, en què havia estat durant dotze anys, per dedicar tots els
seus esforços a acabar els treballs que tenia com ençats. «Feia tem ps que
ho rum iava -explicava-. Ja fa un any que ho vaig dir a en Pallí, que acabat
aquest núm ero jo plegaria. Però plego com en el M useu i saben que, quan
em necessitin, poden com ptar amb m i. En Pallí em va dir que de tota la resta
en podien prescindir, però s ’ha de pensar que hi ha el volum de l ’Institut.
I jo li vaig dir que m entre jo pogués, doncs ja continuaria fent-ho, perquè
és m olt delicat això. Aquest llibre té m olt de nom, és seriós i està ben
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treballat. Am b en Pallí vàrem acordar de no resoldre res, i en la convoca
tòria de la reunió nom és deia ‘probables canvis de ju n ta ’ o una cosa així,
ho deixava borrós. M és o m enys ja havíem com binat qui podia ser-hi,
perquè no es troba pas gaire gent. No vull donar nom s perquè potser la
candidatura que presentem no sigui la que surti, però dèiem de posar-hi
alguns nois joves, a pesar que ja tenim gent com ara en M iquel M artí i la
Concepció Saurí.» Tanm teix, l ’incansable historiador guixolenc estava
treballant en diferents recerques. «Tinc dos o tres treballs més per acabar.
I si he de fer alguna cosa, em sem bla que és més lògic que acabi els treballs
que tinc com ençats que no pas que em dediqui a rebre cartes i a contestar
correspondència», afirm ava el senyor Esteva.
Els m otius d ’aquesta dim issió, doncs, eren clars després d ’haver fundat
l ’Institut i d ’haver aconseguit que es consolidés com una publicació de
gran prestigi: «Dotze llibres són dotze anys, que Déu n ’hi do, i vaig
considerar que ja n ’hi havia prou tenint en com pte l ’edat i que jo ja m ’he
ofert per anar seguint. Tinc 88 anys i no he acabat el treball amb en Pallí,
la segona part del term enal, que és la prim era, en el qual estic treballant.
I ja he dit que no volia fer res més que allò no estigués acabat. A quest treball
agafa des de l ’any 881 fins al 1200. A ra ja tinc fet l ’apèndix i l’estic
repassant, són catorze o quinze docum ents, i m entrestant tornarem a m irar
el prim er volum i a netejar-lo bé. Ara, doncs, com ençarem a donar
m aterial; no està pas acabat, ara que quasi està.» La seva principal
preocupació era, per tant, acabar la prim era part del term enal. Es tracta,
com l ’altra, d ’un treball laboriós i acurat de la història del term e de Sant
Feliu de Guíxols, en què es fa referència, entre altres coses, a m ultitud de
topònim s i al seu possible origen, partint de la prim era notícia docum en
tada que se’n té, des del segle IX fins a m itjan XIV, quan com ença la part
ja publicada. La seva dim issió obligava a refer tota la junta directiva de
l ’Institut d ’Estudis del Baix Em pordà. I el testim oni el va recollir, com se
sap, Lluís Pallí. En la reunió que es va fer a Palafrugell el 12 de m arç es
va aprovar per unanim itat la j unta directi va presentada, en què s ’integraven
fins a vint-i-quatre m em bres, i que va proclam ar president d ’honor el
senyor Esteva. Era un hom e hum il i m eticulós. «Perquè jo sem pre tinc por
-deia- de fer-ho m alam ent. Hi ha vegades que penso: tants d ’anys de
treballar-hi -referint-se al treball sobre el term enal de Sant Feliu- valdrà la
pena? A ra que, és clar, diguem quinze anys, però no vol pas dir que són
quinze anys treballant-hi. Són quinze anys anant als arxius, recollint dades
i posant-les per ordre. A quest havia de ser el prim er i l’altre el segon. Com
que aquest no estava acabat i l’altre sí, vam dir que faríem prim er l ’altre.»
U na altra qüestió que l ’am oïnava era estar al dia dels estudis que es
publicaven. «C ontínuam ent ara, sobretot últim am ent, estan sortint molts
de llibres d ’investigació d ’aquesta època. Es veu que al principi no
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trobaven calés, i després he vist que estan m algastant diners fent sortir
publicacions que no tenen gaire interès. Però hi ha publicacions que
serveixen veritablem ent per als investigadors, com els dos volum s que li
han editat a m ossèn M arquès, tot i que feia tem ps que ho tenia fet. Ara no
tens necessitat d ’anar a G irona a consultar el Cartoral de Carlem any. Ha
fet una feina m olt bona, que és recollir tota una sèrie de pergam ins que hi
havia en un cantó i a l ’altre, i n ’ha fet això que en diuen el regest. De cada
docum ent posa la data, fa un resum del que diu i la transcripció en llatí»,
afirm ava Esteva.
Tot i la im m ensa quantitat de treballs històrics, les seves recerques, la
contribució a l ’estudi de la població guixolenca i a establir els seus orígens
històrics, i la seva feina prim er al capdavant del m useu i m és tard des dels
Am ics del M useu M unicipal, Lluís Esteva, en la seva gran m odèstia, no
es considerava l ’historiador de la vila: «Tot això a mi em va gran.
Considero que hi he contribuït molt, però m ’he refiat del gran historiador
de Sant Feliu, que és Eduardo G onzàlez Hurtebise. Els altres l ’estem
corregint a m oltes bandes, però ell, quan va fer allò (es referia als estudis
d ’H urtebise sobre els orígens antics de Sant Feliu de Guíxols), no tenia les
facilitats que tenim nosaltres. Era una personalitat. Jo, a m ida de treballar
i treballar, i paciència, paciència i paciència, he anat recollint.» A ixí i tot,
s ’ha de considerar E steva com una figura cabdal de la historiografia
guixolenca, i encara matisava: «Es clar que he fet m olts estudis, perquè
nom és m ’he dedicat a Sant Feliu. Bé, a Sant Feliu i com arca, o sigui,
Solius, Rom anyà, Bell-lloc, Santa Cristina, Castell d ’Aro i Fenals.»
Tam poc li agradava que el tractessin d ’historiador. «No m ’agrada que em
pregunteu si em considero un historiador. Veig que hi ha uns quants que
han escrit i que a sota han posat historiador, que jo poc ho hauria dit si
nom és hagués escrit tres o quatre coses». I insistia que sobretot se’l tractés
com un hom e senzill. Tot i que era una gran personalitat, m antenia sempre
una actitud ponderada.
Lluís Esteva era, sobretot, una persona honesta i íntegra. «Una vegada,
m ossèn M arquès, no l ’arxiver, l ’altre, que tam bé era canonge, en un
opuscle senzill sobre en Pla que es diu Itinerari des de Palafrugell, basantse en escrits sobre ell, va posar-hi una fotografia de Llofriu que jo li vaig
regalar i ho va fer constar a sota. Això ho trobo correcte. Si tu dones una
cosa, fer-ho constar. En canvi, n ’hi ha molts i m olts que no ho fan. Jo et
podria dir quins m ’han afaitat d ’aquí i quins m ’han afaitat d ’allà, i sense
fer constar res. Això no és seriós», assenyalava.
Tam bé considerava poc im portant el fet de no haver estudiat la carrera
d ’història, i opinava: «Poc es necessita. Nom és fa falta voluntat, com el
cèlebre Pau Vila, el gran geògraf, que tam poc tenia cap títol. N ’hi ha molts
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d ’aquests així que ho fan per afició. Però sí que vaig estudiar tot el que fa
referència als dòlm ens, i vaig treballar-hi m olt.» L ’obra d ’Esteva sobre la
cultura m egalítica és im prescindible per al seu estudi i ha estat utilitzada
a tot l’estat, a Saragossa, Salam anca, al País Basc, Andalusia, a més de
Girona i Barcelona, com ell m ateix explicava. Gràcies a aquests treballs,
va obtenir molt de renom. «Al cap d ’un tem ps -aclaria- vaig deixar l ’estudi
dels dòlm ens i em vaig dedicar a l ’arxiu i al museu guixolenc. Am b una
colla de Sant Feliu, en Castelló, en M asós, l’Hereu, cada any fèiem una
restauració i així vam restaurar molts m onum ents».
I pel que fa a la fundació de l ’Institut d ’Estudis del Baix Em pordà,
assenyalava: «Estaven form ats els instituts de les diferents com arques, i al
Baix Em pordà no n ’hi havia cap. Llavors hi havia un senyor que es deia
Tarrés, que va ser l’últim ponent de Cultura de la Diputació de G irona del
tem ps de la dictadura. I en Tarrès em va dir que jo havia de fundar el centre
aquí, tot i que jo li deia que ho veia m olt difícil. Perquè com ara l ’Alt
Em pordà o el Gironès no tenen cap problem a, uns es reuneixen a Figueres
i els altres a Girona, nosaltres sí que en teníem . La finalitat era treure un
llibre amb articles de Palam ós, Palafrugell, Sant Feliu, la Bisbal, Torroe
lla, Pals, entre altres. I tot s’havia de fer sense que ningú no cobrés res.
Llavors, el president de la Diputació, que era en Llobet, va decidir crear el
Patronat Francesc Eixim enis per subvencionar els llibres d ’investigació,
és a dir, de divulgació, perquè aquests tipus de llibres tenen una venda molt
petita. En Llobet, en M aluquer, el doctor Pericot i uns quants més van dir
que era necessari fundar una entitat que pagués la m eitat de les edicions.
I ara la G eneralitat dóna la resta. Era l ’únic patronat que hi havia a Espanya,
i es va crear gràcies al doctor Pericot.»
Un aspecte poc conegut d ’Esteva és el de periodista. Va col·laborar
amb La Vanguardia a últim s dels anys seixanta. Hi va escriure els resultats
de les restauracions que s ’anaven fent al m onestir i els hi publicaven a tota
plana. Va fer-hi articles durant un any i mig entre 1968 i 1969. Però Esteva
va preferir dedicar-se a la història. «Vaig veure que em dedicaria a fer de
periodista i jo volia fer d ’historiador. I com que jo vaig m olt a poc a poc,
no sé d ’escriure i redactar coses de pressa. Jo ho he de fer, tornar a corregir
i tornar a corregir», hi afegia. A més d ’un incansable investigador de la
història local, va ser, per tant, un gran defensor del patrim oni, faceta en què
va destacar des de les planes d ’aquest diari. «Hi vaig fer algunes denúncies,
però ningú a Sant Feliu no em va ajudar», explicava amb un deix de
tristesa. La seva lluita el va portar a im pedir que el Club Nàutic de Sant
Feliu tingués una alçada superior a la que té actualment. Tam bé va
protestar per la construcció dels edificis que hi ha a sobre can Rius, perquè,
a més, ho prohibia la llei, tot i que aquests sí que es van permetre. «Quan
vaig veure que no servia per res protestar, em vaig desanim ar i va ser quan
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vaig plegar de ser delegat local del Servei d ’Excavacions A rqueològi
ques». I lam entava profundam ent com s ’havien deixat perdre construc
cions arquitectòniques guixolenques de gran valor artístic i cultural, com
ara la casa de les germ anes Llagostera o, més recentm ent, la muralla.
Lluís Esteva era un gran estudiós i un gran treballador. Potser era una
dels pocs atributs que reconeixia tenir, si m és no en privat, parlant de la
seva obra: «Això és la constància, és anar treballant, com en aquest llibre
amb en Pallí, anant-hi afegint. Però sí, estudiós, sí.» I explicava tam bé que
el m ateix Josep M aria Sans Travé, que era cap del Servei d ’Arxius de la
G eneralitat de C atalunya i és l’actual director general de l ’Arxiu Nacional
de Catalunya, quan va veure el llibre del term enal, li va com entar: «De
Catalunya, poc n ’hi ha cap més de term e m unicipal que estigui estudiat així
i em penso que a E spanya ni pensar-hi». I volia presentar-lo a Barcelona.
«Suposo jo -deia Esteva- que era perquè la G eneralitat havia donat la platja
de Canyet als de Santa Cristina, i llavors l ’A juntam ent em va passar tot
l ’inform e perquè jo contestés. I vaig fer l ’inform e dient que estaven
equivocats, que aquella platja era de Sant Feliu i la Generalitat va haver de
rectificar.» Pensava que era per això que Sans Travé li havia dem anat -no
era la prim era vegada que feia rectificar la Generalitat- de presentar-lo a
Barcelona, tot i que ell m anifestava que tant li feia. Lluís Esteva i Cruanas,
un hom e sorprenent, una persona excepcional i amb una gran hum anitat.

Lluís Esteva, al despatx de casa seva el dia de l'entrevista.
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RESUM
El rebliment de la plana del Ter és el resultat d'una sedimentació de tipus
al.luvial controlada per les oscil·lacions del nivell del mar durant els darrers esta
dis del quaternari. Aquest treball descriu la dinàmica sedimentària en funció de
Teustatisme i intenta establir una cronologia relativa basada en les corbes eustàtiques existents.

ABSTRACT
The infilling of the river Ter Plain was produced by alluvial systems under
the control of sea-level changes during the Quaternary. This paper describes the
sedimentary evolution of the plain, and attemps to present a chronology of the
recent geological events based on eustatic curves.

INTRODUCCIÓ
El relleu actual de la plana del Baix Em pordà, o del Ter, és el resultat
d ’una evolució geològica m arcada per la influència de les variacions del
nivell del m ar (eustatism e) durant el quaternari. Si bé la seva geologia ha
estat m otiu de diversos treballs anteriors (M A R TÍN EZ G IL, 1972;
PALLÍ, 1972; M AS et al., 1989; PALLÍ i M AS, 1989; SOLÀ et al., 1994;
M ONTA NER et al., 1994, 1995), re v o lu c ió geològica de la Plana, i con
cretam ent el seu reblim ent, no ha estat prou analitzada des de la pers43
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pectiva cronològica. Tanm ateix, els estudis sobre l ’evolució de les planes
litorals de TA lt Em pordà (BACH, 1986-87, 1991) i del LlenguadocRosselló (A LOISI et al., 1915) constitueixen una referència regional in
dispensable per a les interpretacions que es desprenen d ’aquest treball.
L’objectiu d ’aquest estudi consisteix en la descripció sintètica dels di
pòsits al·luvials que om plen la plana del Ter i en l ’anàlisi de la distribució
dels am bients sedim entaris basada en els conceptes de l’estratigrafia se
qüencial. A partir de la relació entre el registre sedim entari i les varia
cions del nivell del m ar es com para aquesta inform ació amb les corbes
eustàtiques existents, per intentar definir el marc cronològic del rebli
m ent de la Plana.
M és enllà de l’interès geològic del treball, el coneixem ent dels m ate
rials de la conca baix-em pordanesa és atractiu, des de la perspectiva
hidrogeològica, per determ inar la continuïtat espacial dels cossos litolo
gies, el seu com portam ent com a aqüífers i la seva potencial vulnerabi
litat. Tanmateix, la interpretació de la seva evolució geològica pot ser
interessant per a entendre l ’entorn geogràfic dels prim ers pobladors del
Baix Em pordà.

SITUACIÓ GEOGRÀFICA
La plana del Ter se situa al nord de la com arca del Baix Em pordà. El
m assís del M ontgrí i el terraprim d ’Em pordà l’em m arquen pel nord, el
m assís de B egur i els relleus de les pre-G avarres (serres de B oada,
Fontanilles, G ualta i Ullastret) la delim iten pel sud, i els relleus terciaris
de C olom ers-Parlavà la tanquen per l ’oest. La plana s’estén cap als cor
redors d ’A lbons al nord i de Palafrugell al sud, i cap a la vall del Daró al
sud-oest.
La seva superfície és d ’uns 150 km 2, i l ’elevació m àxim a arriba a uns
20 m a les proxim itats de Colomers. El drenatge de la Plana s’efectua per
m itjà dels rius Ter i Daró i de les rieres de Peratallada i Pals, a més de
nom brosos canals i recs.

CONTEXT GEOLÒGIC
En el marc geològic regional, les planes de l ’Alt i el Baix Em pordà
constitueixen una depressió conjunta lim itada dels relleus circum dants
per fractures (figura 1). Com a separació natural entre am bdues depres
sions hi ha el massís del M ontgrí, que correspon a un bloc de m aterials
calcaris m esozoics, al.lòctons, que es va desplaçar de nord a sud durant
l ’alçam ent del Pirineu.
La depressió em pordanesa s’originà durant els m ovim ents tectònics
distensius del final de l ’orogènesi alpina ocurreguts en el m iocè superior44
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Figura 1. Contexte estructural de l'Empordà (Modificat de Mas et al. 1989).

Imatge satèl.lit de la plana del Ter.
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pliocè. Com a conseqüència d ’aquests m ovim ents es va form ar una con
ca, oberta a l ’est, dins la qual sedim entaren els m aterials neògens que
afloren a les vores de la depressió, i que constitueix la part occidental de
les pre-G avarres i el terraprim d ’Em pordà fins al Pla de l’Estany. El gruix
d'aquests m aterials és superior a 900 m a les proxim itats de Vilacolum, i
s ’aprim a cap al sud, de m anera que a la zona del Baix Em pordà podria
quedar reduït a uns 150-200 m (M ARTÍNEZ GIL, 1972). Els m aterials
neògens continuen m ar endins i form en la base de les plataform es m ari
nes existents davant de les costes em pordaneses (GOT, 1973).
La tendència evolutiva general durant el quaternari es caracteritzà pel
reblim ent dels solcs sedim entaris de l’A lt i Baix Em pordà a partir de les
aportacions detrítiques dels sistem es al·luvials dels rius M uga, Fluvià,
Ter i Daró. Els solcs heretats del neogen nom és van patir durant el qua
ternari una relativa subsidència i reajustam ents tectònics poc significants
(GOT, 1973). En conseqüència, no cal considerar una relació directa en
tre els esdevenim ents sintectònics regionals i la geom etria dels dipòsits
quaternaris de la plana.

CARACTERITZACIÓ GEOLÒGICA DE LA PLANA DEL TER
L’estudi dels dipòsits sedim entaris de la plana del Ter i de la seva evo
lució es basa en la geom etria de la depressió amb anterioritat al seu rebli
ment, i en les diferents litologies i la distribució espacial, tant en vertical
com en horitzontal, dels am bients sedim entaris que representen. La m or
fologia d ’aquesta depressió i els seus m aterials han estat descrits anterior
m ent per diferents autors (M OPU, 1970; M ARTÍNEZ GIL, 1972; M AS
et al., 1989; SOLÀ et al., 1994; M ONTANER et al., 1994, 1995; i SER
VEI G EO LÒ G IC DE CATALUNYA, 1994).
LA PA LEOM ORFOLOGIA DE LA PLANA.

D ’acord amb la cartografia més recent (SERVEI G EO LÒ G IC DE
CATALUNYA, 1994), la paleom orfologia de la plana del Ter, és a dir, la
geom etria de la conca, correspon a una antiga vall del Ter que va em m ot
llar la llera prim itiva dam unt els m aterials paleògens i neògens del subs
trat. A Colom ers, aquesta vall té una fondària respecte a la cota actual del
terreny de 20 m. A partir de Canet de Verges, la seva profunditat augm en
ta, tant en la direcció actual del riu Ter com en direcció al corredor d ’A l
bons, fins a assolir uns 50 m de fondària.
La direcció predom inant de les aportacions de sedim ent en aquest paleorelleu ha estat, en tot m om ent, sem blant a l'actual, és a dir, d ’oest a est.
No obstant això, en arribar a l'alçad a de Canet de Verges i segons el règim
que presentava el riu, les aportacions podien desviar-se cap a l'estret
46
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Aspecte de l ’al.luvial i del litoral de la plana del Ter.

Plana i curs actual del Ter.
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Sediments litorals
1
rZ H ~ 3

I Sediments meandriformes i de plana d'inundació

Superfície topogràfica
Discordança

Sediments torrencials i anastomosats

Figura 2. Esquema de les seqüències de rebliment de la Plana de Ter. (Modificat de Montaner
et al. 1995).

cTAlbons-Bellcaire i d ’ací cap a Em púries. A questa darrera configuració
de l'an tic curs del riu Ter podia ser significant nom és en aquells episodis
en què la llera principal deixava de ser activa com a conseqüència del seu
propi reblim ent (M ONTANER et al., 1994).
A l ’est de l ’estret pas que form en els relleus pre-quaternaris de Gualta
i Torroella de M ontgrí, el solc presenta una curvatura cap al sud, i és en
aquest indret on la plana del Ter assoleix la m àxim a profunditat (-5 0 m).
A partir d'aq u esta zona, la m ancança de dades representatives im pedeix
determ inar amb certesa la continuació i la fondària d ’aquesta antiga vall.
La relació d ’aquest paleorelleu amb la depressió tectònica que consti
tueix el corredor de Palafrugell queda determ inada per la disposició dels
diferents blocs estructurals del substrat eocènic a la part sud de la Plana.
Aquest se situa prop de la superfície i, per tant, el corredor presenta un
gruix escàs de sedim ents quaternaris, que és m àxim a la zona de Pals.
En la paleovall del riu Daró hi ha una zona m és elevada al centre que
perm et individualitzar dos solcs paral.lels de fondària sim ilar (SERVEI
GEOLÒGIC DE CATALUNYA, 1994). Aquests solcs conflueixen, just
al nord de Sant Iscle, amb V antic curs del riu Ter.
EL REBLIM ENT SEDIM ENTARI DE LA PLANA

D ’acord am b els testim onis de m últiples sondeigs i pous existents a la
Plana i a la correlació dels diferents nivells litologies identificats, es pot
descriure l ’evolució sedim entària de la Plana del Ter (SGC, 1994).
En el conjunt de la Plana, i atenent la distribució horitzontal i vertical
dels dipòsits sedim entaris, els m aterials form en dues seqüències sedimentàries, que anom enem inferior i superior, les quals estan lim itades per una
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discordança (M ONTANER et al., 1995). Cada seqüència sedim entària
està influïda per les diferents oscil·lacions del nivell del mar, les quals
queden reflectides en l’evolució espacial i tem poral dels distints am bients
sedim entaris. Aquests s'ordenen, per a cadascuna de les seqüències, de la
m anera següent (figura 2): a la base, sedim ents amb m ida de grà grollera,
graves i sorres dipositades en un am bient fluvial anastom osat; cap al sos
tre, aquests sedim ents evolucionen gradualm ent a m aterials sorrencs i llim osos dipositats per corrents fluvials m eandriform es. A les parts més

Figura 3. Esquema interpretatiu de l'evolució recent de la Plana del Baix Empordà. Llegenda:
(1) Espai de dunes litorals i platja actual, (2) Espai de maresmes, estanys i antics cordons
litorals, (3) Espai de zones palustres i estanys, (4) Espai del medi al·luvial, (5) Substrat prequaternari i dipòsits marginals, (6) Front de sediments al·luvials, (7) Antic curs fluvial, (8)
L;imits entre espais, (9) Límit gradual entre espais, i (10) Xarxa fluvial i límit de costa. (Extret
de Mas et al., 1989).
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properes a la línia de costa, els am bients fluvials m eandriform es s'interdigiten amb dipòsits litorals i de transició.
La geom orfologia actual de la Plana reflecteix la distribució horitzon
tal de diferents am bients sedim entaris que expliquen la seva evolució més
recent (MAS et al., 1989) (figura 3).
La plana al.luvial pròpiam ent dita ocupa pràcticam ent tota l’extensió
de la Plana, continua cap a Em púries pel corredor d ’Albons i tam bé s’es
tén per la vall del riu Daró. L’estany d ’Ullastret tam bé encaixa en la dinà
m ica al.luvial de la plana del Ter, m algrat que la gènesi de la cubeta on
està instal·lat caldria cercar-la en etapes geològiques anteriors.
Entre G ualta i el mar, la plana d ’inundació al.luvial presenta, en plan
ta, una m orfologia lobulada amb paleolleres ben representades, la qual
enllaça am b el cordó litoral form at per dunes i estanys. També cal ressal
tar el lòbul creat per les aportacions detrítiques procedents de la riera de
Peratallada, el qual es diposita per dam unt de les zones palustres o de
m aresm a interior. La presència de llacunes orientades perpendicularm ent
a la costa (Ter Vell, la Platera, Basses d ’En Coll) reflecteix l ’existència
d ’antics braços del Ter que arribaven fins a mar.
A la part frontal de la plana al.luvial del Ter, s’hi estableix un cordó
litoral form at per dunes i platges. En el sector de la Fonollera-Basses
d ’En Coll és possible observar diferents alineacions de dunes i d ’estanys,
restes de cordons litorals m és antics.
La distribució d ’aquestes m orfologies dem ostra la progradació detec
tada al sostre de la seqüència sedim entària superior, tal com s’ha vist a la
figura 2.

CORRELACIONS
El control que les oscil·lacions eustàtiques exerceixen sobre la sedi
m entació ha estat reconegut en m últiples treballs estratigràfics, i són la
base per a interpretar l ’evolució geològica de les conques sedim entàries
m arines (VAIL et al., 1977; M ITC H U M et al., 1977; i VAN W AGONER
et al., 1990). En particular, les variacions del nivell del m ar al llarg del
quaternari han determ inat canvis significatius en la dinàm ica geològica, i
el seu reflex ha estat especialm ent im portant a les zones litorals. D ’aques
ta m anera, en èpoques de nivell baix, dom inà una dinàm ica erosiva i, en
estadis del nivell de m ar alt, hi hagué un dom ini de la sedim entació.
Les causes que poden determ inar les oscil·lacions eustàtiques són di
verses: variacions en el cam p gravitacional terrestre, canvis en la capaci
tat de les conques oceàniques causats per la dinàm ica global de l ’escorça
terrestre i, finalm ent, les variacions clim àtiques. C oncretam ent, els can
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vis clim àtics característics del quaternari, que provocaren l ’avanç i el re
tro cés dels g laciars a esc ala global, han estat re sp o n sa b les de les
oscil·lacions eustàtiques més recents, les quals han estat repetitives i de
durades, geològicam ent parlant, breus.
Aquestes oscil·lacions han estat m esurades a partir de criteris estratigràfics, geom orfològics i geoquím ics, i s’han publicat per a diferents lo
calitats de la M editerrània (PIRAZZOLI, 1991). Per al cas concret del
golf de Lleó, disposem de diverses corbes eustàtiques (LA BEY RE et al.,
1976; A LO ISI et al., 1978; DUBAR, 1987; i L’HOM ER, 1981), i per al
cas del litoral català disposem de les dades aportades per PALLÍ (1976) i
RIBA (1981). A més, cal destacar els treballs de GOT (1973) i SERRA
(1975), que descriuen l ’evolució tectònica i sedim entària recent del lito
ral i de la plataform a m arina catalana, des de les costes del Rosselló fins
al M aresm e.
A partir de les dades d ’aquests autors es pot establir la variació del
nivell del m ar aproxim at per a la costa em pordanesa des de 35.000 anys
BP (before present, abans del present). En aquell m om ent, el nivell del
mar se situava a -100 m respecte al nivell actual. Entre 35.000 i 20.000
anys BP (interstadi W urm III-IV), es reconeix un ascens del nivell fins a
la cota de -50 m, que s ’assolí als voltants de 28.000 anys BP, i un descens
posterior fins a - 100 m a 20.000 anys BP (LA BEY RE et al., 1976). Aquest
darrer descens del nivell coincidiria amb l ’òptim glaciar W urm IV (18.000
anys BP). A partir d ’aquest m om ent, s ’inicia un ascens continuat del
nivell del m ar que el situa a una cota sem blant o, fins i tot, lleugeram ent
superior a l ’actual (+2 m) cap a 5.000 anys BP. El nivell actual s’assolí
probablem ent m itjançant un seguit de petites oscil·lacions posteriors.
M ONTA NER et al., (1995) han interpretat les dues seqüències sedim entàries de reblim ent de la plana del Ter com el resultat de dos cicles
d ’o sc il.la c ió del n iv ell del m ar. A q u e ste s seq ü è n cies p o d rien ser
correlacionables amb les corbes eustàtiques existents i, per tant, perm e
trien establir una cronologia relativa d'aq u est reblim ent. D 'aquesta m a
nera, la base de la seqüència inferior es podria assim ilar amb el m ínim
eustàtic reconegut a uns 35.000 anys BP, i la base de la seqüència superior
(m arcada per la discordança), amb el m ínim eustàtic proposat pels autors
esm entats a uns 20.000 anys BP.
No obstant això, aquesta aproxim ació cronològica inclou exclusiva
m ent la inform ació procedent dels sediments de la plana del Ter. Un perfil
més correcte de l ’evolució de la Plana s ’obtindria si aquesta inform ació
es considerés conjuntam ent amb dades corresponents al reblim ent de zo
nes adjacents: a la depressió de l ’Alt Em pordà, i al llarg del curs del riu
Ter, des de G irona fins a mar, a través dels diversos sedim ents al·luvials
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dipositats per aquest durant el quaternari. Actualm ent, els treballs del pri
m er dels autors i del Servei Geològic de Catalunya (inèdit) es dirigeixen
en aquest sentit, apunten la hipòtesi que la base de la seqüència inferior és
més recent que el lím it m arcat per la corba eustàtica de LA B EY R E et al.
(1976) i m ostren una evolució del registre sedim entari més com plexa que
la presentada per les corbes eustàtiques existents. Si fos així, aquestes
corbes serien m assa generals per a estudiar amb detall la història geològi
ca de les planes em pordaneses.
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EL JACIMENT MAGDALENIÀ DE
SANT BENET (Sant Feliu de Guíxols)
NARCÍS SO LER i M A SFERR ER

ANTECEDENTS
El 1976 el Sr. Lluís Esteva i Cruanas va assum ir l ’organització de la
XX A ssem blea Intercom arcal d ’Estudiosos que va tenir lloc el 23 i 24
d ’octubre de 1976 a Sant Feliu de Guíxols. Hi vam presentar un treball
breu on donàvem la prim era notícia sobre el jacim ent prehistòric de Sant
Benet, que es troba en el m ateix m unicipi de Sant Feliu de Guíxols. Lluís
Esteva va ocupar-se de la publicació de les actes de l ’assem blea am b la
cura i efectivitat que sem pre el va caracteritzar, actes que van aparèixer el
1977 com la prim era de les publicacions del M useu M unicipal de Sant
Feliu de Guíxols. Després del núm ero 2 aquesta col·lecció es convertiria
en la sèrie “Estudis sobre Temes del Baix Em pordà” que el lector té a les
mans, de la qual el senyor Esteva en tindria cura durant m olts anys.
No nom és li devíem l ’oportunitat de divulgar per prim era vegada el
jacim ent, sinó tam bé la possibilitat d ’estudiar-lo. Ell m ateix havia recollit
i publicat la prim era làm ina de sílex que s’hi va trobar, dins del rigor i
m eticulositat que sem pre el va caracteritzar (Esteva 1958; 1965). Anys
després, un dels seus m és pròxim s col·laboradors al M useu M unicipal de
Sant Feliu, el senyor N èstor Sanchiz, en ocasió d ’obrir-se noves carrete
res en el bosc de la zona de Sant Benet per tal d ’urbanitzar-la, va adonarse de la presència de nom brosos fragm ents de sílex que van ésser recollits
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Figura 2.- Sant Benet Excavació, quadre D2: 1-2 nuclis; 3 raspador frontal; 4 rascadora
bilateral; 5-12 burins; 13-40 laminetes escalenes; 41-49 fragments de punta o lamineta de dors;
50-53 microburins proximals; 54, 57-61 microburins distals; 55 lamineta escalena retocada
només d'un costat; 56 lamineta denticulada.
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per ell i els altres col·laboradors del m useu de Sant Feliu. Tots els detalls
del descobrim ent són relatats en l ’article que aleshores vam publicar. Ens
ha sem blat oportú ara, en hom enatge a aquell qui per nosaltres sem pre
serà “el senyor Esteva de Sant Feliu”, de qui vam poder aprendre m olt
tant des del punt de vista personal com científic, presentar, quasi vint
anys després d ’aquell prim er article, una revisió del jacim ent de Sant Benet
que com porta un canvi en la seva atribució cronològica i cultural, i que
acom panyem de dibuixos de m aterials fins ara inèdits.
En el nostre article de 1977 (Soler 1977) ens vam haver de limitar,
com ara, a inferir una edat i una filiació cultural a partir nom és de la
indústria lítica. A questa és tallada m ajoritàriam ent en sílex (99%). N o
més alguns útils grans, amb retoc sim ple o denticulat, estan tallats en
quars o altres roques locals (figs. 1, 1; 2, 1; 3, 1). Ignorem per ara on la
gent de l ’edat de pedra que s ’instal·laren a Sant B enet es proveïen del
sílex per tallar les eines. El que obtenien, de bona qualitat, es presenta en
nòduls petits. En conseqüència, la indústria en sílex és de dim ensions
reduïdes (figs. 1-4). Està dom inada netam ent per les peces tallades amb
retoc abrupte (72,5 %), obtingudes a partir de lam inetes. Es tracta de pun
tes (12,6% ) i lam inetes de dors (16,6% ), però sobretot de triangles i
lam inetes escalenes amb els dos costats curts retocats (40,5% ). Algunes
d'aquestes lam inetes escalenes, amb tots els angles ben formats, cauen
dins del tipus de triangle escalè, però aquestes distincions tipològiques
segur que eren ben alienes als que els fabricaven, que pretenien obtenir
peces hom ogènies per a construir eines com postes sobre arm adures de
fusta. A questes lam inetes i triangles escalenes, als quals col·loquialm ent
denom inem “benets”, han estat fabricats generalm ent amb la tècnica del
m icroburí. A questa consisteix en escurçar la lam ineta sobre la qual es
fabrica el geom ètric fent-li prèviam ent una osca al costat, des de la qual
aquesta és trencada en la longitud volguda d ’una form a que deixa un es
tigm a característic en l ’útil i en la part abandonada. El rebuig de talla així
produït s ’anom ena m icroburí, i es poden distingir els que procedeixen de
l ’extrem proxim al o de l ’extrem distal de la lam ineta. Les peces amb re
toc sim ple representaven nom és el 20%, i entre elles, contra el que és
habitual a la m ajor part de les indústries del paleolític superior i de
l ’epipaleolític, els raspadors hi estan poc representats (4,5%). L’últim
conjunt important del del punt de vista numèric el formen els burins (6,7%),
que superen àm pliam ent els raspadors.
M algrat que en el discurs del nostre treball exposàvem les nostres
vacil·lacions i les dificultats d ’establir una cronologia, ens vam com pro
m etre des del títol amb una cronologia epipaleolítica. Això vol dir que
finalment decidíem que a Sant Benet s’hi van establir caçadors recol·lectors
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Figura 3.-Sant Benet Excavació, quadre G4: 1 rascadora gran denticulada bilateral i
transversal; 2 làmina truncada; 3 i 4 peces amb retoc marginal; 5-8 i 10-14 laminetes escalenes;
15-16, 19, 20, 23 laminetes escalenes atípiques; 17-18, 21-22, 24-26 fragments de laminetes o
puntes de dors; 27-28, 30-31 m icroburins de base; 29-32 microburins de punta.
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Figura 4.- Sant Benet Excavació, quadre C2: 1 rascadora gran, bilateral i transversal, sobre
ascla cortical de còdol. 2 nucli o raspador nucleiforme; 3 raspador frontal amb retoc bilateral; 4
rascadora bilateral; 5-6 i 8-11 burins; 7 nucli de laminetes; 12-30 laminetes escalenes; 31 lamineta
escalena atípica; 32 lam ineta de dors; 33 trapezi; 34-39 fragments de laminetes o puntes de
dors; 40, 47-48 laminetes amb retoc marginal; 41 microburí de punta; 42-46 microburins de
punta.
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amb posterioritat al final del plistocè i de l’últim a glaciació. Ho haurien
fet durant l’època geològica actual o holocè, que convencionalm ent co
m ença al 10.000 abans d ’ara. A portàvem varis arguments d ’im portància
desigual. El que ens sem blava concluent era que, d ’acord amb el que
m anifestaven els prehistoriadors m és bon coneixedors del tema, un per
centatge tan elevat de geom ètrics fabricats amb la tècnica del m icroburí
nom és podia donar-se a l ’epipaleolític. Si bé alguns autors reconeixien
que la tècnica del m icroburí podia donar-se tam bé en el paleolític superi
or, tots estaven d ’acord en considerar que van lligats a la fabricació de
geomètrics i que en gran nombre només són possibles durant l’epipaleolític
(Bordes 1957). Lluís Pericot (1955) assenyalà que en el M editerrani es
panyol són presents especialm ent en tres m om ents: el solutrià superior, el
m agdalenià m itjà i l ’epipaleolític, i que nom és són abundants en aquest
últim període.
En el m om ent d ’establir com paracions, trobàvem les més pròxim es en
un jacim ent que com ençàvem a estudiar, el de Com a d ’Infern (parròquia
de les Encies, Les Planes d ’Hostoles, la Garrotxa), i en l ’estrat V de la
cova del Filador (M argalef del M ontsant, el Priorat). Fins al descobri
m ent de Sant Benet i de Com a d ’Infern, la cova del Filador era l ’únic
jacim ent del M editerrani espanyol que havia proporcionat els triangles
que c a ra c te ritz a v e n la p rim e ra fase de l ’e p ip a le o lític g e o m è tric ,
paral.lelitzable al sauveterrià d ’O ccitània (Vilaseca 1949, 1968; Fortea
1973).
En contra de l ’atribució de Sant B enet a l ’epipaleolític hi vèiem el fet
que la m ajoria dels benets no eren veritables triangles, ja que nom és s ’hi
podien considerar un 9%, m entres que la resta eren lam inetes escalenes, i
que eren de m ida m és gran del que és habitual a l ’epipaleolític geom ètric
triangular. A més era sorprenent la presència d ’un elevat percentatge de
b u rin s (6 ,7 % ), q ue su p e ra v a n e ta m e n t els ra s p a d o rs (4,5 % ). A
l’epipaleolític la relació es sem pre al contrari, perquè els burins, que són
els útils més característics del paleolític superior, després d ’aquesta etapa
desapareixen ràpidam ent i són m olt rars en l ’epipaleolític. A ssenyalàvem
tam bé l ’existència de lam inetes escalenes en jacim ents del paleolític su
perior m agdalenians, com ara a la Bora Gran d ’En Carreres (Serinyà, el
Pla de l’Estany). Les consideràvem el precedent de les indústries més
tardanes de Sant Benet, Com a d ’Infern i Filador.

L’EXCAVACIÓ
El Servei d ’Investigacions Arqueològiques de la D iputació de G irona
va organitzar cinc cam panyes d ’excavació al lloc del 1976 al 1981, cam 
panyes que nosaltres vam dirigir i que van consistir en continuar recollint
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el sílexs escam pats a les vores de la carretera i sobretot en obrir un àrea
d ’una quarentena de m etres quadrats que van ésser excavats amb tota
cura situant totes les troballes en l ’espai pel m ètode d ’excavació de coor
denades cartesianes i dibuixant totes les seccions en els límits de cada
m etre quadrat. A lhora vam obrir sondejos en un àrea més gran per inten
tar de delim itar el jacim ent.
L’estratigrafia era sempre la m ateixa, 1 de dalt a baix la podem des
criure així:
a) C apa superior de terra vegetal i carbons procedents dels incendis
forestals que alguns anys enrera havien afectat la zona. En alguns llocs la
capa negra estava coberta o era substituïda per sorra arrossegada per l ’ai
gua i procedent de les rem ocions recents.
b) Capa de sorra argilosa de color clar, estèril, de potència variable,
generalm ent d ’uns 50 cm. A questa capa passava sense solució de conti
nuïtat a la següent per un progressiu augm ent dels grans de quars i de
feldespat.
c) La capa fèrtil tenia arreu uns 15 cm de potència i la m ajoria dels
sílexs es concentraven a la m eitat de la seva potència. Podem pensar que
el terra ocupat pels prehistòrics era poc com pacte, com s ’escau al sauló, i
que els sílex hi tenien una certa mobilitat.
d) La capa anterior passa tam bé sense brusquedat a aquesta última,
que és estèril si n ’exceptuem algun sílex petit infiltrat de la capa c. A ques
ta últim a capa té els grans de quars i feldespat molt grans i com pactes. La
cohesió és més forta quan més s’aprofondeix. En alguns quadres on aquesta
capa nom és tenia uns 30 cm de potència l ’excavació va arribar al que
podíem considerar la roca granítica de la base (Soler 1982).
A questa excavació en l’àrea principal va confirm ar que a Sant Benet
durant l’edat de pedra hi va haver un cam pam ent a l’aire lliure, que aquest
havia estat de curta durada i que tota la indústria lítica es pot considerar
d ’un m ateix mom ent. No hi ha una gran concentració de restes, i aquestes
form en un sol nivell que va quedar colgat pel sauló que baixava de les
petites elevacions pròxim es al lloc, de tal m anera que no hi hem detectat
una sola intrussió m és tardana. La projecció dels sílexs en les seccions
dem ostra tam bé l’existència d ’un sol nivell, i que aquest sem pre anava
cobert de 60 cm de terres o sorres estèrils. De tota manera, els treballs van
ésser insuficients per delim itar l’extensió de l’ocupació. En unes zones
hi havia la m ajor part dels nuclis i dels m icroburins, cosa que indica que
era el lloc on es fabricaven els útils, m entre que raspadors i burins es
repartien uniform em ent per tota l ’àrea d ’excavació. Els sondejos van in
dicar la presència d ’altres àrees amb restes a més de la que vam excavar
en part. Per tant, les restes s’agrupaven en àrees de més densitat que es
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trobaven al costat d ’espais amb poca riquesa, cosa que potser reflexava
l’existència de cabanes o tendes. Per tant a Sant Benet hi podia haver
hagut un cam pam ent d ’una gran extensió, amb diverses cabanes o amb
diferents cam pam ents estacionals que s’haurien succeït diacrònicam ent.
De la riquesa de la indústria lítica en dóna idea la que presentem en les
figures. Cada figura correspon a la selecció de la indústria d ’un sol metre
quadrat. En algun d ’aquests quadres arribava a varis centenars d ’ascles i
esquerdissos i als quaranta útils, amb unes proporcions que reflexen els
de la totalitat del jacim ent.
D esgraciadam ent l’aciditat del terreny granític del lloc no ha perm ès
gens la conservació de m atèria orgànica. L’excavació tam bé ho confirm à
sense excepció. Totes les restes van consistir exclusivam ent en indústria
lítica. No s’han conservat ossos ni carbons. Es aquest fet el que dificulta
tant la datació del jacim ent i els seu diagnòstic, que hauria d ’anar lligat a
la indústria òssia. Ni tan solam ent no vam localitzar gaire pedres, i totes
de poca grandària. D ’haver-ne usat per a les estructures d ’ocupació hauri
en estat fragm ents de granit de poca consistència que s’han disgregat.
La inexistència de restes culinàries ens deixa sense pistes sobre l ’econo
mia de la gent que es va establir al lloc. Com veurem , per l ’edat que
podem inferir de la indústria lítica havia de tractar-se per força de caçadors-recol.lectors. Ignorem però si la caça era el seu principal recurs, i
quines eren les espècies caçades i consum ides, o si, donada la proxim itat
al mar, la pesca i la recol·lecció de m arisc hi tenia un paper im portant.

INTERPRETACIÓ ACTUAL
Ja hem esm entat que el jacim ent de C om a d ’Infern és sem blant des del
punt de vista industrial al de Sant Benet. La seva identitat és tal, que no
sabem d ’altres jacim ents de C atalunya que la presentin tan gran. Això
nom és es pot explicar perquè pertanyien a la m ateixa civilització prehis
tòrica. M algrat que uns visquessin a la costa i els altres a la G arrotxa, en
un vessant m untanyós que dom ina el Riubrugent, i que m olt probable
m ent els recursos de què disposaven no eren exactam ent els m ateixos,
fabricaven idèntica indústria, quasi tota ella en sílex, amb pràcticam ent
els m ateixos útils i en les m ateixes proporcions. El 44% de l ’utillatge a
Sant Benet i el 34% a Com a d ’Infern eren benets, o sigui, lam inetes i
triangles escalens. D esgraciadam ent tam poc a C om a d ’Infern no s’ha
conservat la m atèria orgànica i tam bé la indústria lítica és la nostra única
guia. Per tant tots els raonam ents que hem fet i farem serveixen per a tots
dos jacim ents.
Quan vam publicar detalladam ent Com a d ’Infern (Soler 1980) vam
tornar-nos a plantejar de form a més extensa tota la problem àtica que pre
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senten aquests jacim ents. Hi exposàvem detalladam ent totes les hipòtesis
possibles de datació i filiació: m agdalenià II, m agdalenià IV, m agdalenià
final o epim agdalenià, sauveterrià o epipaleolític. Allí abandonàvem ja la
idea que Sant Benet i Com a d ’Infern fossin un epipaleolític triangular de
tipus sauveterrià, i preferíem paral.lelitzar-los amb certs jacim ents occi
tans i del M editerrani espanyol que tenen tam bé algunes lam inetes escalens, sense arribar mai als alts percentatges del nostres jacim ents. Els tro
bàvem classificats en el sauveterrià antic, en el m agdalenià IV, en el m ag
dalenià final o al salpetrià. Als que allí esm entem caldria afegir-hi ara el
de la Teulera (Talteüll, el Rosselló) (Sacchi 1986:168-172). D èiem que,
encara que quasi sem pre són d ’una cronologia incerta, probablem ent es
poguessin atribuir al final del Wiirm IV, i defensàvem , amb totes les pre
caucions, que es podria tractar d ’un epim agdalenià que, al costat de
l’epipaleolític m icrolam inar o aziloide, hauria enllaçat el m agdalenià fi
nal amb l ’epipaleolític geom ètric.
Han aparegut altres jacim ents que es poden sum ar a Sant Benet i Com a
d ’Infern. Un és una simple extensió de C om a d ’Infern en els camps que,
sota l’abric, voregen el Riubruguent, que han donat en superfície una abun
dant indústria sim ilar a la de l’abric. L’altre, a Castell s ’Espasa (Oix, la
Garrotxa) ha proporcionat una indústria pobra, però m olt similar. Tots
dos han estat publicats per nosaltres en una síntesis del paleolític de la
Garrotxa (Soler 1987) i recollits pels autors d ’una síntesis del paleolític
de C atalunya que, m algrat esm entar-lo i citar la nostra opinió quan par
len de C om a d ’Infern (“el nové podria ser una datació acceptable pel Clot
de l ’Infern i el seu hom ònim (sic) de San B enet” ), obliden incloure el
jacim ent guixolenc entre els jacim ents paleolítics o epipaleolítics de
Catalunya (Canal & Carbonell 1989).
Durants els anys passats des de la nostra prim era publicació de Sant
Benet cap fet no ha vingut a avalar la datació que li vam otorgar. Cap nou
jacim ent de l ’epipaleolític triangular no ha estat descobert. Pel que fa a
l ’únic que hi ha, la cova del Filador, hi han estat represes les excavacions
(C ebrià et alii 1981; Fullola 1982; Fullola et alii 1987), que han revelat
que és una extraordinari jacim ent per estudiar la transició del paleolític al
neolític. El nivell V que conté els triangles es superposa a un nivell aziloide
que ha proporcionat un còdol pintat (Fullola & Adsarias 1982; Fullola &
Couraud 1984), i actualm ent ha com ençat a proporcionar indústria que
no ens perm et de m antenir els paral·lelism es am b Sant Benet. Els trian
gles són realm ent triangles amb els tres angles ben treballats, general
m ent isòsceles i més petits.
Han aparegut a C atalunya nous jacim ents que continuen el m agdale
nià en la form a d ’epipaleolític aziloide o m icrolam inar i que es daten a
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l ’onzè o desè m il·lenni abans d ’ara, com són el Cingle Vermell (Vilanova
de Sau, Osona) (Vila 1985) o la Font Voltada (M ontbrió de la M arca, la
Conca de Barberà) (M ir & Freixas 1993), i que estableixen arreu una
clara solució de continuïtat entre els benets i els triangles de l’epipaleolític
geom ètric, que són coses com pletam ent diferents.
Per tant cal abandonar definitivam ent la datació epipaleolítica per a
Sant Benet. A quest és un jacim ent m agdalenià. Encara que al 1980 crè
iem que era un m agdalenià final, i que els benets continuaven les laminetes
de dors tant abundants a la Bora Gran d ’En Carreres de Serinyà, datada al
11.470 ±500 abans d ’ara i que eren un antecedent dels triangles de
l ’epipaleolític, avui creiem això im probable, i ens decantaríem m és per
creure que són anteriors, i que Sant B enet i els jacim ents sem blants són
anteriors al m agdalenià superior o final de la Bora Gran.
A ixí Sant B enet i els altres jacim ents sem blants vindrien a ocupar un
lloc en l ’espai que fins ara teníem buit entre el solutrià am b què acaben
els jacim ents del paratge del Reclau i el m agdalenià superior de la Bora
Gran o de la cova del Parco (Alòs de Balaguer, la Noguera), i podrien
ésser els representants al nord de C atalunya del m agdalenià mitjà, datat al
voltant del tretzè o catorzè m il.lenni abans d ’ara, ben conegut a molts
llocs d ’Europa per la im portància que hi prenen les armes llançades amb
propulsor, per la indústria òssia i l ’art m oble i rupestre, que arriba a la
seva m àxim a expressió. Es en aquesta direcció que pensem continuar tre
ballant fins aconseguir entendre m illor la seqüència paleolítica a les nos
tres com arques.
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ELS TREBALLS DEL CENTRE D'ESTUDIS
DEL MONTGRÍ AL CAU DE LES DENTS
JOSEP VERT i PLANAS

INTRODUCCIÓ
El M ontplà és una m untanya situada a m igdia del m assís del M ontgrí,
entre Torroella i l’Estartit, aïllada per un conjunt de farallons que circunden
tot el seu entorn.
En el seu cim al s ’ha form at un gran planell m ancat de crestes o agudells. L’erosió constant al llarg dels milenis, les plujes i tram untanes, llau
raren les pedres amb solcs profunds ocasionant filtracions càrstiques que
donaren lloc a la form ació d ’esquerdes, avencs i cavitats d ’entrada fàcil.
Els hom es del Neolític final-Calcolític, pastors i pagesos que habita
ren els contorns, enterraren els seus m orts en aquells caus i esquerdes
naturals. A la banda de llevant de la m untanya, al lloc conegut per l ’O livar
d ’en M aragall, l ’any 1925, el Dr. Pericot i més tard els alum nes de l ’E s
cola Nacional de Torroella, van recollir-hi un abundós aixovar funerari(1).
A la paret rocosa que dóna a la vall de Santa Caterina, en un àm bit a
m anera de prom ontori flanquejat per dues tarteres, en una cota entre 250260 metres, el Cau de les Dents bada la seva boca, allargada, d ’uns quatre
m etres d ’amplada.
El punt més alt de la seva entrada no tindrà més d ’un m etre i mig, i el

(1) Lluís PERICOT. Cuevas Sepulcrales del M ontgrí, Ampurias I, Barcelona 1939.
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Fig. 1. Seccions del Cau de les Dents.

sostre m anté una inclinació vers el fons, on convergeix amb el pis d ’uns
quatre m etres de profunditat, form ant un lleuger bassiol pel costat es
querra de l’entrada on el carbonat de calç ha arranjat diferents esglaons.
Al costat dret, diferents esquerdes ran del sòl a m anera de lleixa formen
un nínxol, el qual fou idoni per als enterram ents.
Pel costat esquerra, entrant en un pla m és alt, s ’obre la boca d ’una
galeria d ’un m etre d ’alçada per un metre i mig d ’am plada. El sòl és as
cendent cap al fons en form a envolvent al Cau. Fa, uns cinc m etres d ’allar
gada acabat en form a d ’em but amb esquerdes al seu sostre, per on es
filtrarien les aigües en tem ps pretèrits que deixaren una gruixuda capa de
concreció de carbonat de calç form ant el bassiol de l ’entrada esquerra, i
buidarien defora el Cau.
La configuració d ’aquesta galeria exclou la im possibilitat dels enter
ram ents en aquest costat.
L’exterior manté un planell am b lleuger pendent cap a la tartera de la
dreta, (m irant el Cau). Té uns tres m etres i acaba en un corriol de davalla
da pronunciada en què sobresurten diferentes roques que formen esgla
ons, les quals junt amb l ’abundància de la garriga, rom anins i altres plan
tes retingueren els buidam ents que al llarg del tem ps o per recerques
espoliatòries netejaren el sòl del cau.
La façana d ’aquests es troba orientada de S.O. a N.E., i és per això que
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Fig. 2. D estral. Probablem ent, el m ànec fou
enfilat així, amb una vara doblada amb el foc i
lligada (Tartera del Cau de les Dents).
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la seva boca està exposada als
vents de tram untana i m es
tral, per la qual cosa suposem
que fóra un m al refugi a
m enys que no s ’aixequés un
m ur a m anera de paravent.
Aquest s ’hi observà quan es
v isità p er p rim era vegada,
amb unes grans pedres caigu
des a l ’interior i altres de pe
tits fragm ents a l’exterior.
No és factible que fos re
fugi de pastors, ja que el lloc
és elevat, im propi per a la
pastura, i sols es rem untava
com a refugi a l’època car
lista, quan es presentaven a
la vila els escam ots carlins a
cobrar els im postos. Alguns
veïns contraris s’esm unyien
a am agar-se a la m untanya
per salvar llurs vides.
L’accés és factible per la
banda de llevant de la cape
lla de Santa C aterina pel cos
tat de la tartera dreta. Rem un
tant-la, en ésser dalt, s’albira
el Cau.
L es p lu g e s i d e s p re n i
m ents destruïren el petit corriol, pel qual cal ascendir en
tre les pedres.

HISTÒRIA
Fou en data de 23 de febrer de 1975 que juntam ent amb Joan Torró i
Cels Sais, del Centre d ’Estudis del M ontgrí, es va fer una prospecció del
Cau perquè el segon havia m anifestat que hi havia trobat abundants dents
hum anes.
Efectivam ent, es va corroborar a l ’interior. Als graons de l ’exterior
tam bé entre els m atolls, dins uns caus de conills, sorgiren restes d ’ossos
calcinats. En davallar per la tartera es va trobar un chopping-tool de quar69
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sita de 20 cm de llarg, que es considerà del paleolític inferior. Fou anom e
nat Cau de les Dents i classificat en el catàleg amb el núm. 12 de les coves
sepulcrals del M ontgrí.
M és tard, s’en donà notícia al Servei d ’Investigacions A rqueològiques
de G irona i del seu probable caràcter d ’enterram ent prehistòric, i s’hi
desplaçaren els doctors Narcís Soler i Enriqueta Pons. Es trobaren més
peces dentàries i una peça de penjoll, que, ju n t amb el chopping paleolític
trobat per Vert, es dugueren a Girona.
Transcorreguts tres anys, sense que el Centre d ’Estudis s’ocupes del
Cau, el guarda de la capella de Santa C aterina va denunciar que hi puja
ven excursionistes i rem ovien terres . Es va constatar que havien efectuat
cates i s ’hi va deixar un cartell recom anant posar fi a l ’espoli, la qual cosa
fou respectada. M entrestant, es decidí que el Centre hi fes una prospec
ció. Era l ’any 1978.

PROSPECCIÓ I GARBELLAT
La cam panya va durar del dia 21 al 28 de gener; 11, 18 i 25 de febrer;
4 i 11 de m arç; 15, 23 i 30 d ’abril, i el 13 de m aig es donava per acabada
la prospecció.
Es garbellaren les terres de l’interior. Dins l ’esquerda o nínxol del sòl,
a la banda dreta, es trobaren fragm ents d ’un crani i dents, considerades de
llet, per la qual cosa s’atribuïren a una criatura de poca edat.
Sorgiren abundants còdols fluvials, m olts en form a de m itja lluna. En
netejar les esquerdes laterals, es feren present, novam ent, aquells; tal com
passava dalt de la tartera, dessota del cau sorgiren gran quantitat d ’aquells
còdols, els quals es distingien considerablem ent dels fragm ents calcàris
de la tartera i contorns amb la convicció d ’haver estat transportats dels del
riu o de la platja veïna.
En procedir-se al garbellat de les terres de l’exterior, es trobaren altres
petits còdols de riera de quars i quarsita; eren abundants els de form a de
m itja lluna, procedents del buidam ent de les terres de l ’interior, en un
tem ps no molt remot.
Es evident el costum en els enterram ents, en dòlm ens de les Gavarres,
de form ar un llit en petits còdols de quars, de procedència fluvial, com
tam bé alguns de quarsita. A vegades, a m anera de petit túm ul que recobria les restes hum anes tot seguit amb terres, la qual cosa fa sospitar la
relació i afinitat d ’aquells pobladors amb els del M ontgrí. Segons el Dr.
Pericot, uns enterraven en coves naturals per disposar-ne en abundància,
m entre que els seus veïns de les serres, a l ’altra banda del Ter, que no en
disposaven, se servien dels m egàlits amb l’ajut de les grans lloses i túmuls de terra.
70
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Quan es va acabar la recerca del Cau de les Dents, on es recuperà una
petita punta de fletxa de sílex, uns fragm ents de recipient o bol de terrissa,
juntam ent amb ossos hum ans i abundant dentari, es reprengué el garbe
llat de l ’exterior.
A l ’entrada, al graonat i entre els m atolls i caus de conills, tornarem a
trobar una m unió de còdols de quars rierencs (sem bla que els pobladors
tenien preferència per aquest tipus de pedra), fragm ents de ceràm ica de
cordó, una m agnífica plaqueta de pissarra verdosa, una segona punta de
sílex i diferents mandíbules humanes i ossam fragmentats. També, un frag
m ent de sílex pertanyent a un petit ganivet.

CONCLUSIÓ
Pels caus dels conills, entre les arrels dels m atolls que retingueren
gran part del buidat del Cau, fou posible el coneixem ent i l ’abundor d ’una
bona part de les restes dels enterram ents, els ossos calcinats, els quals
s’abandonaren a causa de la seva fragm entació.
Es curiós que aquests petits lepòrids els agradi construir llurs habitats
entre les restes hum anes. Ja es pogué constatar en el Cau d ’En Calvet, on
prom ogueren el descobrim ent funerari, i en el segle passat, al Cau del
Ossos i a les Rabiosses.
S ’hagueren de desbrossar m atolls i arrels i es va constatar que una part
im portant del buidam ent havia davallat per la pendent, perdent-se entre la
tartera. Les m andíbules fragm entades correspondrien a set individus, i no
va ser possible conèixer el nom bre exacte de les inhum acions; però s’ha
de considerar un enterram ent com unitari, propi d ’un clan fam iliar a sem 
blança dels diferents fossars funeraris dintre de l ’àm bit del m assís del
M ontgrí.
Acabada la cam panya, i amb m otiu d ’una nova pujada a la tartera, es
va trobar una destral de pedra tova, fragm entada per la seva llargada i que
conservava una entalla obliqua.
També va trobar-se una m aça de pedra fluixa, cristal·lina, de dim ensi
ons regulars i amb senyals d ’ús, que portava una escotadura al seu con
torn.
A questes peces són im portants en ser les úniques eines lítiques que té
el M useu del M ontgrí, procedents de la m untanya, dotades d ’escotadures
apropiades pel fixam ent d ’un mànec.
Podrien ésser disperses o abandonades, en fragm entar-se , i no es con
sideren de l ’aixovar funerari puix que no es té coneixem ent de peces
d ’aquest tipus en els enterram ents megalítics.
M algrat l ’escàs resultat de les troballes del Cau de les Dents, és satis71
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factori constatar la im portància d ’aquestes, ja que perm et am pliar consi
derablem ent l ’estudi, avui m alauradam ent interrom put, de les cultures
prehistòriques del m assís m ontgrinenc.
Les absurdes disposicions que im pedeixen a centres qualificats fer
aquestes prospeccions faciliten als brètols la seva espoliació i destrucció,
alhora que l’abandó dels treballs de recerca, prom ou la pèrdua definitiva
de valuosos testim onis del passat, que acabaran en l ’oblit.
Hi intervingueren: Cati Corom inola, M ercè Basanta, Agnès Bosc, J.
M asó, J. Lloret, J.R iera i J. Vert.

Fig. 3. Puntes de fletxa. Penjolls. Plaquetes en pissarra verdosa (Cau de les Dents). Reducció
1/3.
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DESCRIPCIÓ DEL CONJUNT FUNERARI
PUNTES DE FLETXA

Són dues peces foliàcies de sílex.
La més gran té 16 mm. d ’am plada en les aletes i 23 mm. d ’altura.
El cantells són convexos i l ’extrem del peduncle també. Les incissions
són de form a aguda. Una punta està fragm entada. Fou trobada a l ’interior
del Cau.
La segona, fragm entada, té 17 mm. de llarg per 17 mm. d ’ample. El
peduncle està partit així com una de les aletes.
La form a en punta, convergent, és rectilínia, amb form a triangular.
PECES DE COLLARET

Una petita peça calcària plana de 9x7 mm. i 2 mm. de gruix. C antells
polits i els angles lleugeram ent arrodonits. Pot ésser una petita lasca flu
vial, foradada en una direcció descentrada per un costat. Es sem blant a la
dipositada al Servei d ’Investigacions A rqueològiques, a Girona, d ’un co
llar.
Un petit òs, tubular, de 15 mm. i 5 mm. de diàm etre, amb desgast
general, en com paració amb altres aixovars funeraris. Es determ ina com
a penjoll o com plem ent de collar.
PLAQUETA DE PISSARRA

Fou trobada entre les arrels de la pendent exterior del cau, fragm enta
da en dues parts. Sortosam ent, es trobaren les dues alhora.
El color és gris tirant a verd, de factura m olt fina i ben polida, apreci
ant-se al contorn les fines rascades deixades per l ’abrassiu o polim ent a
diferència del centre que apareix brunyit. Té, de dimensions, 44 mm. d ’am 
ple i 65 mm. de llarg. Falta un cantell pel desgast; podria haver tingut uns
70 mm. de llargària i un gruix entre 5-6 mm.
Els angles són rodons i acabats en bisell. En una cara presenta un rat
llat esquemàtic.
El Dr. Pericot, que l ’any 1925 va trobar-ne una altra al Cau de l’O livar
d ’en M aragall, fragm entada i del m ateix color, fa el com entari de les tro
bades a la galeria coberta de Torrent, d ’idèntica factura am b la que ell va
trobar, i diu: “ és la prova decisiva, si és que faltava, que coves sepulcrals
i dòlmens pertanyen, a VEmpordà, a una mateixa cultura i a una mateixa
cronologia,,{2).
(2)
Lluís PERICOT. Exploraciones D olménicas en el Ampurdàn, Ampurias, V, Barcelona,
1943. El Dr. Pericot en aquest treball s’estén considerablem ent sobre l’origen i ús d ’aquestes
interessants plaquetes, de suposat origen egipci.
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Fig. 4. Fragments de ceràmica cam paniform e puntejada (esquerra) i llisa (dreta). Fragments
diversos amb anses de boto. Bordó o cordó amb ditades. (Cau de les Dents). Reducció 1/3.
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Fig. 5. Destral. Fragm entada probablement per l ’us. S ’hi aprecia l ’escotadura (Tartera del
Cau de les Dents). Reducció 1/2.

Lluís P ericot i Lluís Esteva, a
l ’estudi del Cau del Tossal Gros del
Montgrí, determ inaren aquestes cul
tures conjuntes especialm ent i rela
tives als enterram ents al m assís del
M ontgrí i a les Gavarres i llurs con
torns.
LA CERÀMICA

Fig. 6. M aça o martell. Vegeu l ’osca
per a encaixar-li un mànec per aferrar-la.
(Tartera del Cau de les Dents). Reducció
1/4.

Les que pertanyen al tipus campaniform e corresponen a dos bols
petits, l ’una amb incisions puntejades i l ’altre llisa.
De les corresponents a grans re
cipients, se’n destaquen tres frag
ments diferents, amb nanses de botó
i dues altres amb cordó amb dita
des.
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LES DUES EINES

La que es considera destral, si bé el seu cortex és bast, diferent de les
destrals polides, podria considerar-se pertanyent a un rierol, de tipus fluix.
Per les seves dim ensions i form a fou adaptat el tall i la incisió pròpia per
manegar-la.
La m aça o m artell, de cap rodó i form a cònica truncada, està fragm en
tada en la punta de percussió. En el que es considera coll, presenta una
incisió a tot el contorn apte per a retenir un tronc lligat a m anera de mànec
per al seu ús.
Cal considerar aquestes, com a dues peces excepcionals, entre totes
les troballes d ’útils prehistòrics,del M ontgrí. Són les prim eres que m os
tren aquesta m odalitat, dotades amb escotadura pròpia per a un m àn ec,
o bé una vara de fusta doblada i lligada al seu entorn. D ’aquesta manera,
perm etia una m anipulació m illor de l’eina, contrària a ésser engrapada, i
donar-li un im puls més fort.
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APORTACIONS AL CONEIXEMENT DELS
GRAVATS PREHISTÒRICS DELS MASSISSOS
DE LES GAVARRES I DE BEGUR (GIRONA)
ROQUÉ, C.(*); PALLÍ, L.(*); TARRÚS, J. (**); CA R RER A S, E. (**)
(*) Unitat de Geologia. Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona.
(**) GESEART (Grup Em pordanès de Salvaguarda i Estudi de l'A rquitectura Rural i
Tradicional)

RESUM
S 'inventarien i descriuen els gravats prehistòrics localitzats fins ara
als m assissos de les Gavarres i de Begur. Hi ha un clar dom ini de les
cassoletes, en uns pocs casos associades a reguerons. La m ajoria han es
tat insculpits sobre m egàlits o en roques properes. Les inscultures sobre
roques plutòniques són poc freqüents, sobretot en com paració amb les
que apareixen sobre roques m etam òrfiques.

RESUMEN
Se presenta un inventario y descripción de los gravados prehistóricos
localizados hasta la fecha en los m acizos de Les Gavarres y de Begur. Se
observa un claro predom inio de las cazoletas, que en algunos pocos casos
estan asociadas a regueros. L a m ayoría han sido insculpidos sobre
m egalitos o bien en rocas cercanas a ellos. Las insculturas que aparecen
sobre rocas plutónicas son poco frecuentes, sobre todo en com paración
con las que se encuentran sobre rocas m etam órficas.

1. INTRODUCCIÓ
És coneguda des de fa tem ps F existència de diferents m enes de gra
77
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vats sobre m onum ents m egalítics de les Gavarres i del m assís de Begur, i
tam bé en afloram ents rocosos propers. Així, es té notícia de m enhirs, cistes, dòlm ens, abrics sepulcrals i roques naturals amb cassoletes, reguerons, creus i altres signes inscrits (CAZURRO, 1912; ESTEVA, 1957,
1958, 1964, 1965, 1967, 1970 i 1978; ESTEVA i TARRÚS, 1982; O LI
VA, 1945-46; PALLÍ i ROQUÉ, 1991; TARRÚS et al., 1990; TARRÚS i
CH IN CH ILLA , 1992; entre altres).
L’antiguitat d ’aquestes m arques és, sovint, difícil d ’establir, com tam 
bé ho és la seva finalitat. En alguns casos es tracta de gravats històrics de
caràcter term enal, en altres són senyals de cristianització sobre m onu
m ents pagans. Nogensm enys, bona part de les inscultures que apareixen
associades als m egàlits van ser esculpides pels seus m ateixos construc
tors. De fet, l ’atribució “prehistòrica” de molts d ’aquests gravats ha estat
sobradam ent provada a l ’Alt Em pordà (TARRÚS et al., en prem sa), a
partir, entre altres criteris, de les troballes derivades de les excavacions
arqueològiques de l ’assentam ent neolític de Ca n ’Isach (Palau-saverdera).
En aquest m ateix sentit, la identificació l'an y 1932, per M AC AU (1934),
de la cista amb túm ul de la Vinya d 'E n Berta (Pau), un m onum ent intacte

Fig. 1. Situació dels gravats inventariats. La numeració que se segueix és la m ateixa que al
text. Les “x” sense num erar corresponen als m onuments megalítics d'aquests massissos que no
presenten inscultures.
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on es docum entaren m otius fets amb cassoletes i reguerons a la coberta i
gravats antropom orfs en una de les lloses frontals, no deixa cap dubte
sobre la contem poraneïtat d'aquests diferents tipus d'inscultures, la m a
jo r part de les quals se situen entre el neolític m itjà i el calcolític.
L 'estu d i i prospecció sobre el terreny, realitzats els anys 1989 i 1990,
per a la preparació d 'u n a guia de dòlm ens i m enhirs del Baix Em pordà, el
Gironès i la Selva, i la cam panya de cam p encam inada a la confecció de
la cartografia geològica i geom orfològica dels m assissos de les Gavarres
i de Begur, desenvolupada entre els anys 1989 i 1993, van posar de m ani
fest l’existència d ’afloram ents naturals amb gravats rupestres descone
guts fins a aquell m om ent. Si bé alguns d 'ells van ésser publicats en
l'esm entada guia (TARRÚS et al., 1990), els altres, que van ser referenciats
per ROQU É (1993), fins ara no han estat descrits en detall.
Les dades proporcionades pels nous gravats, juntam ent amb les que
han derivat de la revisió sistem àtica dels assenyalats en treballs anteriors,
ens han perm ès confeccionar un inventari d ’aquests signes prehistòrics,
que de ben segur s ’increm entarà en el futur am b noves descobertes

(fig. D2. INVENTARI
Subdividim els diferents gravats segons el tipus de roca sobre la qual
han estat esculpits. S ’indiquen tam bé els treballs que els han referenciat
per prim era vegada o bé aquells que els han descrit més acuradam ent.
2.1. Gravats sobre roques plutòniques

1) D olm en de can M ina dels Torrents (Palafrugell)
Roca: granodiorita.
Hi ha una cassoleta a la coberta del dolm en, indicada per ESTEVA
(1965). Les seves característiques no difereixen d ’altres cassoletes natu
rals presents als voltants, si bé la seva situació precisa dam unt la coberta
del m egàlit sem bla atorgar-li certa autenticitat.
2) M enhir del puig ses Forques (Calonge)
Roca: granodiorita.
OLIVA (1945-46) va observar 11 cassoletes en aquest menhir. Una
vegada redreçat, se'n com ptabilitzaren 19 (ESTEVA, 1958 i 1964).
3) Dolm en del puig ses Forques (Calonge)
Roca: granodiorita.
Presenta 2 cassoletes en una llosa caiguda, assenyalades per TARRÚS
et al. (1990). Dubtoses, podrien ésser naturals.
4) M enhir del mas M ont (Calonge)
Roca: granodiorita.
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Fig. 2. Inscultures del m enhir del mas M ont (Calonge) (núm. 4). Dibuix de BOFARULL, B.
(GESEART).

PALLÍ i RO Q U É (1991) assenyalen la presència de 52 cassoletes
segures, dues d'elles a la base del menhir, i 10 de dubtoses. La revisió
efectuada m ostra que té 75 cassoletes a la cara visible i dues a la base
(fig. 2).
5) Castell-barri (Calonge)
Roca: granodiorita.
El gravat es localitza en una prom inència rocosa situada a uns 400 m
al nord-oest de les ruïnes de Castell-barri. D ista uns 750 m de la cista de
les Pedres Dretes de Ruàs i uns 1.000 m del m enhir del m as M ont. Pre
senta una cassoleta de 16* 15 cm d ’am plada i 8 cm de profunditat, em pla
çada en una paret subvertical. Fou esm entada per RO Q U É (1993).
6) M enhir del term e de B elliu (Castell-Platja d ’Aro - Calonge)
Roca: granodiorita.
Presenta 5 cassoletes (4 a la cara nord-est i 1 a la nord-oest), descrites
per ESTEVA (1958 i 1964). A la cara sud-oesthi ha gravada una T i a sota
les inicials CA, és a dir, term e de Castell d A ro . A la cara nord-est hi ha
gravada una altra T i a sota la lletra C, és a dir, term e de Calonge. Esteva
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publicà am bdues T com si fossin petites creus gregues. Hi ha gravades
tam bé dues creus llatines amb peanya lineal, una a la cara nord-est i l'altra
al perfil nord-oest.
7) M enhir de sa Pedra A guda (Castell-Platja d ’Aro)
Roca: granit de gra fi.
Té gravades 5 cassoletes (2 a la cara sud-oest, 2 al perfil sud-est i 1 a la
cara nord-est), assenyalades per C AZURRO (1912). A la cara sud-oest té
gravada una petita creu grega i a sota la data 1707. A la part superior
encara s'observen les restes d 'u n ferro clavat que actualm ent no sobre
surt, m ostra evident d'haver-hi hagut una creu de cristianització.
8) M enhir del mas Ros (Castell-Platja d ’Aro)
Roca: granodiorita.
ESTEVA (1967) descriu 4 cassoletes. No hi pogué veure la cinquena
perquè aleshores estava soterrada. TARRÚS et al. (1990) indiquen que en
presenta 5, totes a la cara est. A la m ateixa cara presenta una creu llatina
amb peanya lineal i curt retoc vertical al final del braç horitzontal.
9) D olm en de la Cova d ’en D aina (Santa C ristina d ’Aro)
Roca: granodiorita.
Hi ha una pseudo-cassoleta en la part interna d 'u n a llosa de la cambra,
que no sem bla prehistòrica, i dues en un bloc (núm. 24 d'E steva) del
peristàlit, assenyalades per ESTEVA (1957 i 1964).
10) Dolm en de les Pedres D retes d ’en Lloveres (Santa C ristina d ’Aro)
Roca: granodiorita.
Presenta una cassoleta a la llosa de capçalera. Fou descrita per ESTE
VA (1957 i 1964). La cassoleta fou deform ada posteriorm ent amb una
perforació cilíndrica al seu interior.
11) Jacim ent de la carretera de R om anyà (Santa C ristina d ’Aro)
Roca: granodiorita.
ESTEVA (1978) assenyala la presència d ’una roca amb un solc artifi
cial. Per la nostra part, únicam ent hi hem observat cassoletes d ’erosió,
canaleres i estries naturals, com tam bé solcs derivats d ’una antiga explo
tació de blocs granítics.
12) Abric sepulcral del camp d 'e n Güitó (Santa C ristina d'A ro)
Roca: granodiorita
Publicat per ESTEVA (1957 i 1964) com a dolm en dubtós. A ssenyala
un bloc amb una cassoleta de 12 cm de diàm etre per 6,3 cm de fondària,
relligada amb un regueró de 5 m m a la part est i de 2 cm a l'oest. Tant la
cassoleta com el regueró són claram ent artificials.Tam bé ESTEVA (1964)
esm enta l'ex istèn cia d 'u n a altra cassoleta, aquesta natural, lleugeram ent
ovalada, de 8*6 cm per 4,5 de profunditat en un bloc a 4 m al sud d'aquest
abric i a 3 m de distància d 'u n conjunt de blocs que havia publicat com
una cista dubtosa, anom enada de l'O livaret.
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2.2. Gravats sobre roques metamòrfíques

13) Puig C alobrer (M ont-ras - Palafrugell)
Roca: corniana micàcia.
Els gravats es troben al cim del puig Calobrer, a 3 m al nord de la fita
que delim ita els term es m unicipals de Palafrugell i de M ont-ras. Dista
uns 3.000 m en línia recta del dolm en de can M ina, que és el m onum ent
m egalític m és proper. Es tracta d ’un afloram ent natural pla, inclinat 16°
vers el sud-sud-est, que am ida 140*50 cm. Presenta 25 cassoletes i un
regueró que aprofita un solc original de la roca. La cassoleta més grossa
fa 12 cm de diàm etre per 5 cm de profunditat. Va ser referenciat per
RO Q U É (1993).
14) Rodalia de la cova del m as Estela (Palafrugell)
Roca: corniana micàcia.
A uns 5 m al nord del paradolm en dubtós del mas Estela, al cim del
puig de la Cova, hi ha un afloram ent natural amb una cassoleta de 5 cm de
diàm etre per 2,5 cm de profunditat. ESTEVA (1970) indica que n ’hi ha
dues m és de dubtoses. U na d ’elles és, segons la nostra opinió, natural,
m entre que l ’altra és artificial però gravada en època històrica.
15) D olm en de M ontagut (Palam ós)
Roca: esquist m icaci pigallat.
Hi ha una cassoleta en una llosa caiguda del dolm en i una creu grega
gravada en la llosa de capçalera, assenyalada per ESTEVA (1965). A sota
la creu hi ha, insculpida, una B, d 'èp o ca moderna.
16) D olm en del C lot de la Tina (la Bisbal)
Roca: esquist quarsític de gra fi.
TARRÚS et al. (1990) descriuen el m onum ent per prim era vegada i
fan constar la presència de 2 cassoletes en un possible fragm ent de la
coberta. La roca està afectada per un intens procés de disgregació en là
m ines, que ha deteriorat notablem ent aquests gravats.
17) Rodalia de la cista de la C adira del B isbe (la Bisbal)
Roca: esquist quarsític de gra fi.
El gravat es troba en una prom inència rocosa natural, a uns 50 m a
l ’est d ’aquesta cista, i a uns 150 m a l ’oest del dolm en del C lot de la Tina.
Consisteix en una cassoleta de 7,5*6,5 cm d ’am plada i de 2,5 cm de pro
funditat, gravada sobre una superfície horitzontal. Inèdita.
18) R odalia del coll del Revolcall del Llop (Fonteta)
Roca: esquists quarsític de gra fi.
Es localitza a uns 300 m a l ’est del dolm en del Clot de la Tina, en un
gran bloc caigut d ’un conjunt de prominències rocoses, al vessant de migdia
de la serra del Solell de l ’Anguila. Es tracta d ’una cassoleta de 12 cm de
diàm etre i de 6 cm de fons. Inèdita.
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19) D olm en de la Vinya Gran (Fonteta)
Roca: esquist quarsític de gra fi a mitjà.
ESTEVA (1970) assenyala una cassoleta segura en una llosa lateral,
com tam bé 2 més que li sem blen naturals.
20) Pla de Folgueroles (Fonteta)
Roca: esquist quarsític de gra fi.
Es tracta d 'u n conjunt de lloses alliberades d 'u n afloram ent natural on
hi ha, dam unt de 7 suports un total d'11 cassoletes segures i 3 de dubto
ses. A uns 200 m a l'o est hi ha una altra cassoleta sobre una roca. Identi
ficades pel GESEART l'an y 1990. Inèdit.
21) D olm en d ’en Botey (Fonteta)
Roca: esquist negrós pigallat.
Presenta 2 cassoletes gravades, que foren descrites per ESTEVA (1970).
22) Rodalia del dolm en del mas Estanyet (Fonteta)
Roca: esquist negrós pigallat.
ESTEVA (1970) assenyala que hi ha 2 cassoletes en una llosa lateral
del dolmen. Indica tam bé que en un grup de roques situades a uns 50 m al
nord n ’hi ha més de 20, que apareixen en plans de diferents inclinacions.
També n'esm en ta 1 en una pedra solta que fou portada al mas Plaja de
Fitor. En la revisió efectuada d ’aquest m egàlit i de la seva rodalia, ha
aparegut un notable conjunt de gravats, repartits en tres zones:
La prim era zona correspon a un conjunt de blocs aïllats situats a uns
10 m al sud del dolm en, on hi ha 4 cassoletes.
La segona zona se situa a uns 50 m al nord-oest del dolm en, en un
afloram ent natural com post de diverses roques. Hi hem com ptabilitzat,
sobre 6 suports, 13 cassoletes segures, 18 de dubtoses i 7 reguerons
subparal.lels de 25 cm de llargada per 10 cm d ’amplada.
La tercera zona correspon a un ampli afloram ent natural, m olt dom i
nant, localitzat a uns 75 m al nord del dolm en, el qual creiem que corres
pon a l’esm entat per ESTEVA (1970). Està constituït per una superfície
plana, inclinada 12° cap al nord, d 'l , 30 m d ’am plada per 2,10 m de llar
gada visible, que presenta 62 cassoletes petites (la m és grossa am ida 7,5
cm de diàm etre per 2 cm de fons). Aquest pla queda protegit a llevant i a
septentrió per una paret rocosa natural d ’un m etre d ’altura. A la rodalia
d ’aquesta superfície hi ha, sobre 7 suports de diferent inclinació, 12 cas
soletes segures i 11 de dubtoses.
23) Dolm en de la Taula dels Tres Pagesos (Fonteta)
Roca: pissarra gris-negrosa.
ESTEVA (1965) esm enta 5 cassoletes a la part superior de la coberta.
TARRÚS et al. (1990) fan constar que van ser gravades en temps histò
rics.
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24) Rodalia del dolm en del Dr. Pericot (Fonteta)
Roca: esquist grauvàquic de gra fi a mitjà.
ESTEVA i TARRÚS (1982) descriuen tres roques amb gravats, a uns
12 m al sud del dolm en, amb un total de 17 cassoletes, algunes unides per
reguerons. A uns 15 m a l ’est del dolm en vàrem localitzar un petit bloc
amb una altra cassoleta.
25) R odalia del dolm en del Llobinar (Fonteta)
Roca: pissarra gris-negrosa.
ESTEVA (1965) assenyala la presència de 2 cassoletes en la superfí
cie horitzontal d ’una roca situada a uns 10 m al nord-oest del dolm en, i 2
més en una altra d'im m ediata a la roca anterior. Per la nostra banda, hi
hem com ptabilitzat 5 cassoletes. TARRÚS et al. (1990) descriuen l’ano
m enada “roca amb inscultures del Llobinar” , localitzada a uns 50 m al
sud del dolmen. A questa presenta un gran bassi artificial, 13 cassoletes i 2
llargs reguerons, units form ant una T, que probablem ent s ’arribaven a
creuar. M és al sud, a la rodalia del cam í de la font de Fitor, hi ha m ultitud
de roques amb solcs, relacionats amb una antiga pedrera (fig. 3).
26) Rodalia de la cista del cim del Clot del Llorer (Fonteta)
Roca: esquist grauvàquic i quarsfeldspàtic de gra fi.
ESTEVA (1965) fa notar que a uns 25 m de la cista hi ha diverses
cassoletes, que, segons ell, poden ser naturals. En efecte, al nord-nordoest del m egàlit hi ha un afloram ent d ’esquists que conform en un petit
abric natural, al sostre del qual hi ha alm enys 10 cassoletes. Es tracta
d ’alvèols, formes naturals engendrades per un procés de disgregació de la
roca.
27) R odalia del dolm en de la Roca de la Gla (Fonteta)
Roca: esquist quarsític de gra m olt fi.
ESTEVA (1965) esm enta una cassoleta a la superfície horitzontal d ’una
roca a 7 m al sud-oest del dolmen. BA D IA (1977) assenyala l'existència
de cassoletes en roques de l'entorn. Per la nostra banda, hem observat 4
cassoletes en un grup de roques a uns 25 m al sud; 7 cassoletes en un
afloram ent a uns 25 m al nord-nord-est; i 1 cassoleta a uns 150 m a l’oestsud-oest.
28) Rodalia del mas Cabré (Fonteta)
Roca: esquist negrós pigallat.
Es localitza a uns 400 m al nord del mas Cabré, sobre un conjunt de
prom inències rocoses situades al cim d ’una carena que dom ina la riera de
Vall-llobrega. D ista 1.200 m del dolm en de M ontagut i 1.400 del de
l ’Estanyet. El conjunt presenta 16 cassoletes segures i algunes de molt
dubtoses, repartides en 6 suports. La seva m ida m àxim a és de 12 cm de
diàm etre per 5 cm de profunditat. D estaca un afloram ent natural pla, in84
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Fig. 3. Inscultures de la roca del Llobinar (Fonteta) (núm. 25). Dibuix de BOFARULL, B.
(GESEART).

clinat 12° cap al sud-oest, amb 11 cassoletes segures i alguna de dubtosa,
situat en un punt m olt dom inant. Les altres 5 apareixen aïllades, en un
radi de 125 m, sobre superfícies planes poc inclinades. Van ser esm enta
des per RO Q U É (1993).
29) R odalia del dolm en del puig d ’A rques (C ruïlles-M onells-Sant
Sadurní de l ’Heura)
Roca: esquist pigallat.
En una llosa situada a 3 m al nord de l'entrada del m egàlit hi ha 2
cassoletes, ja indicades per ESTEVA (1965).
30) R odalia del mas Rostoll (I) (C ruïlles-M onells-Sant Sadurní de
l’Heura)
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Roca: esquist quarsític de gra m itjà a fi.
Les inscultures es troben a uns 1.000 m al sud del mas R ostoll -dit
Rostei-, al costat mateix del cam í que des del veïnat de R abioses mena
cap al puig d ’Arques. D isten uns 3.500 m de la cista de la Cadira del
Bisbe i uns 3.750 del m enhir de Sant Sadurní. Repartides en sis fragm ents
d ’una llosa partida, apareixen 25 cassoletes segures i 6 de dubtoses. D es
taquen dues cassoletes unides en halter i una altra unida a un regueró. Als
afloram ents propers hi ha altres cassoletes, m olt dubtoses, que se situen
sobre roques afectades per una intensa disgregació granular. A quest con
junt d ’inscultures va ser descobert per Carles Roqué i Lluís Pallí, els
quals el van mostrar, l ’any 1992, a Lluís Esteva, Josep Tarrús, Joan Badia
i Enric Carreras. Va ser referenciat per RO Q U E (1993).
31) R odalia del mas Rostoll (II) (C ruïlles-M onells-Sant Sadurní de
l’Heura)
Roca: esquist quarsític de gra m itjà a fi.
Es localitzen a uns 450 m al sud del mas Rostoll, al vessant de llevant
d ’un turó, prop del seu cim. D isten uns 550 m del conjunt que hem ano
m enat mas Rostoll (I). A uns 3.500 m hi ha la cista de la C adira del Bisbe
i el m enhir de Sant Sadurní, que són els m egàlits coneguts més propers.
A pareixen sobre un afloram ent natural pla, inclinat 10° cap a l ’est. La
roca està partida en quatre trossos, tres d ’ells amb gravats. En conjunt
am ida 120*150 cm. Presenta 36 cassoletes, la més grossa de les quals fa
10 cm de diàm etre per 1,5 cm de profunditat. 24 d ’elles estan aïllades,
m entre que 12 estan associades a reguerons. Hi ha 2 reguerons sense con
nexió amb cap cassoleta. D estaca un conjunt de tres cassoletes unides per
un regueró de 45 cm de llargada, com tam bé una cassoleta unida a l ’ex
trem d ’un regueró de 55 cm. Hi ha quatre cassoletes unides en halter
(fig.4). Inèdit.
32) R odalia de can Viladem arc (C ruïlles-M onells-Sant Sadurní de
l ’Heura)
Roca: esquist quarsític de gra fi.
Els gravats es localitzen a uns 700 m al sud-oest de can Viladem arc, a
la part alta d ’una carena que davalla del puig de R oca Filanera. Disten uns
4.000 m de la cista de l ’Abel. Consisteixen en 3 cassoletes. Dues aparei
xen sobre un afloram ent pla, inclinat 19° cap al sud-est, que am ida 240
per 125 cm. Les seves dim ensions són 8,5 cm de diàm etre per 5 de pro
funditat i 5 cm de diàm etre per 2 de profunditat. L’altra es troba en una
roca a 2,5 m de distància de l ’anterior. A m ida 16*14 cm i fa 16 cm de
profunditat. Van ser referenciades per RO Q U E (1993).
33) R odalia dels Àngels (Juià - Sant M artí Vell - Quart)
Roca: pissarra bandada.
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Fig. 4. Inscultures de la roca del mas Rostoll (II) (Cruïlles-M onells-Sant Sadurní de l'H eura)
(núm. 31). Dibuix de BOFARULL, B. (GESEART).

Al sud-est d ’una cista dubtosa hi havia, segons ESTEVA (1970), una
roca caiguda amb 8 cassoletes, dues d ’elles unides per un regueró. Si bé
hem revisat acuradam ent l ’indret on es trobava aquesta roca, no l ’hem
retrobada, com tam poc la cista dubtosa excavada per Esteva. Probable
m ent am bdues van desaparèixer en obrir-se els carrers d ’una urbanització
que no es va acabar de construir.
2.3. Gravats sobre gresos terciaris

34) Puig del Caram any Petit (Pals)
Roca: gres arcòsic.
Als vessants superiors de ponent del puig, en dos afloram ents rocosos,
hi ha diverses cassoletes artificials, associades a altres de naturals. S 'hi
observa tam bé un regueró rectilini artificial que connecta dos bassis natu
rals. Als vessants inferiors hi ha altres cassoletes artificials, una d'elles de
27* 15 cm. Foren identificades de m anera independent pel GESEART l'any
1989 i per R oqué l'an y 1991. A quest darrer les esm enta a la seva tesi
doctoral (ROQUÉ, 1993).
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3. CONCLUSIONS
La presència d "inscultures sobre roques plutòniques, en l'àrea que ens
ocupa, és m olt escassa, sobretot si la com parem amb el nom bre de gravats
sobre roques m etam òrfiques. De fet, nom és es coneixen amb més segure
tat gravats sobre m enhirs. Això és degut al fet que les roques de textura
granular i de com posició feldspàtica, com ara els granits i granodiorites,
estan sotm eses a un fort procés de disgregació granular que deu haver
esborrat, en m olts casos, els signes prehistòrics que tenien gravats. D ’al
tra banda, aquest m ateix procés de disgregació és capaç de generar for
mes m olt similars a les cassoletes rituals, amb les quals sovint es confo
nen. Cal assenyalar que la velocitat de creixem ent de les cassoletes natu
rals és de l’ordre de 3 cm per m il·lenni; per tant, es poden haver afaiçonat
sobre megàlits.
Un procés de disgregació sim ilar el pateixen alguns gresos terciaris
(com els dels C aram anys a Pals) i tam bé algunes roques m etam òrfiques
(esquists grauvàquics i quarsfeldspàtics), sobre les quals podem trobar
cassoletes naturals i altres form es derivades de la seva m eteorització.
Els gravats presents en roques m etam òrfiques, excepte en el cas dels
esquists grauvàquics i quarsfeldspàtics, són indubtablem ent artificials. Cal
tenir present, però, que m oltes d ’aquestes roques pateixen un intens pro
cés de disgregació en làm ines a favor dels seus plans d ’esquistositat, que
ha fet desaparèixer, sens dubte, molts dels signes que tenien esculpits.
A banda dels gravats fets sobre els m ateixos m egàlits, s ’observa que
les roques amb inscultures se situen en punts topogràficam ent dom inants,
sobre afloram ents naturals plans i inclinats uns pocs graus. Apareixen,
excepte en uns pocs casos (puig Calobrer, mas Cabrer, mas Rostoll I i II i
can Viladem arc), en indrets molt propers a cistes i dòlmens.
La utilització dels gravats (cassoletes o m otius més com plexos) en
època prehistòrica sem bla molt variada. En alguns casos, quan són al cim
dels m onum ents m egalítics o ben a prop, podem pensar en raons cultu
rals, relacionades am b l'escolam ent de líquids o amb explicacions (epita
fis, llegendes, indicacions, etc.) que ara se'ns escapen del tot. D 'altres
vegades, però, la seva situació en punts dom inants del paisatge, sovint al
voltant d 'u n a vall o d 'u n a plana rica en recursos naturals, fa pensar en un
significat més profà. En efecte, m olts d'aquests gravats poden haver ser
vit essencialm ent per a m arcar territoris o zones d'influència de les co
m unitats prehistòriques (del neolític a l'ed at del bronze, sobretot). Aquesta
hipòtesi té una rellevància im portant a les zones on se n 'h a analitzat la
distribució espacial, molt especialm ent a G alícia (BRADLEY et al., 1994)
o al m ateix Alt Em pordà (TARRÚS et al., en premsa).
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Pel que fa a la tipologia dels gravats, hi ha un clar dom ini de les casso
letes, en uns pocs casos associades a reguerons (dolm en del Dr. Pericot,
mas R ostoll I i II, els Àngels, roca del Llobinar). No s ’han trobat, fins ara,
figures més com plexes, com antropom orfs, norm alm ent cruciform es, que
apareixen a la com arca de l ’A lt Em pordà (TARRÚS et al., en premsa).
Cal remarcar que en dos menhirs (terme de Belliu i mas Ros) s'observen
creus llatines gravades, i en un altre (sa Pedra Aguda) i en un dolm en
(M ontagut), creus gregues. ESTEVA (1958), en les seves reflexions so
bre les creus gravades del m enhir de sa Pedra Aguda o de ses Goges i en
el del term e de Belliu, arribà a la conclusió que no se'ls podia atorgar
caràcter prehistòric, “alm enys fins que puguin presentar-se argum entaci
ons més consistents” .
El rebuig gairebé general envers la possible antiguitat de les creus gra
vades ha existit, al nostre país, fins fa pocs anys, i per alguns investiga
dors encara existeix. A les creus llatines hom els atorga pràcticam ent sem 
pre una cronologia m edieval com a més reculada, i sem pre lligada a cristianitzacions de m onum ents o llocs pagans i a fites term enals. El m ateix
feia gairebé tothom per a les creus gregues. Fou, per tant, m olt satisfactori
per als que els havíem atorgat, algunes vegades, una cronologia prehistò
rica, l'extraordinària troballa, l'an y 1991 de l'Ò tzi o l'H om e de Gel als
Alps tirolesos, m òm ia d'u n hom e que visqué 32 o 33 segles abans de
Crist, al neolític recent, i que presenta tatuades a la pell, entre altres sig
nes, diverses creus gregues inqüestionables (SPINDLER, 1993).
Finalm ent, la troballa de les noves roques amb inscultures descrites
ens fa pensar que una prospecció sistem àtica podria posar de m anifest
l ’existència de m olts altres gravats prehistòrics a la com arca del Baix
Em pordà, com ha succeït a les serres de l ’Albera, de Rodes i de Rosescap de Creus (TARRÚS et al., en prem sa), a la veïna com arca de l ’Alt
Em pordà.
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A PROPÒSIT DE LES SUPOSADES PINTURES I
GRAVATS PREHISTÒRICS DE LA COVA D'EN DAYNA
(ROMANYÀ DE LA SELVA, BAIX EMPORDÀ)
CARRERAS, E. (*); GAY, P. (*); PALLÍ, L. (**); ROQUÉ, C. (**); TARRÚS, J, (*)
(*) GESEART (Grup Empordanès de Salvaguarda i Estudi de l 'Arquitectura Rural i Tradicional)
(**) Unitat de Geologia. Departament de Ciències Ambientals. Universitat de Girona.

1. JUSTIFICACIÓ
La Cova cTen D ayna és un dels dòlm ens -tipus galeria gran catalanamés coneguts de l'E m pordà. Fou donat a conèixer per A gustí Casas a
finals del segle X IX (CASAS, 1894) i des d'aleshores ha estat objecte de
diversos estudis (CAZURRO, 1912; BOSC-GIM PERA /PERICOT, 191520; PERICOT, 1950) fins als que féu Lluís Esteva i Cruanas a partir de
l'an y 1956, que són els m és com plets de tots (ESTEVA, 1964). R ecent
m ent tam bé ha estat citat en una obra de síntesi sobre el m egalitism e del
Baix Em pordà (TARRÚS et al., 1990). (Fig. 1).
M ai ningú no havia assenyalat la presència de gravats ni m olt menys
de pintures prehistòriques en aquest m onum ent, un dels més visitats de
Catalunya, a excepció de les dues cassoletes que hi ha en un dels m onòlits
-caigut fa m olt tem ps- que form aven el peristàlit del túmul.
Per això, quan va sorgir la notícia de l'existència de gravats prehistò
rics associats a m otius pintats a la galeria catalana de la C ova d 'e n Dayna
(R om anyà de la S elva, B aix E m pordà), en un article de la revista
L ’Anthropologie, signat per dos reconeguts especialistes en aquests te
mes (BUENO/B ALB IN, 1992, pàg. 527), vàrem pensar que finalm ent
teníem ja signes pintats en un dolm en em pordanès.
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Fig. 1. - Vista general de la galeria catalana de la Cova d'en Dayna (Romanyà de la Selva).

C oncretam ent, el text original en francès parlava, sense gaire concre
ció, d 'u n motiu heli orno r f a la zona superior dels pilars d'entrada de la
cam bra i de restes de pintura associades a un gravat sobre una de les
lloses laterals de la dreta. Tot i l'esm entada m anca de concreció, sem bla
prou segur que els autors es referien a la presència d 'u n m otiu pintat
heliom orf i de restes de pintura associades a un signe gravat, situats a la
cara interna dels pilars de la cam bra funerària del dolmen.
Les dades de l'a rtic le original varen ser esbom bolades per M arc
Devignes en un article a la revista francesa Archéologia (DEVIGNES,
1994) sobre les descobertes recents a la península Ibèrica de m onum ents
m egalítics amb m otius pintats. A tota pàgina hi apareix una fotografia de
la Cova d 'e n Dayna, al costat d'u n m apa de la península Ibèrica amb la
situació d'aq u est dolm en, com a m ostra de l'expansió fins al M editerrani
d 'aq u est art m egalític pintat originari de l'occident de la Península. Dins
el text s'insisteix què P. Bueno i R. Balbín han assenyalat la presència
d 'u n m untant pintat i gravat sobre aquest conegut dolm en català. Igual
ment, assenyala la im portància que pot tenir aquest fet pel que fa als
dòlm ens propers, tipus galeria, de l'A ude, alguns dels quals tam bé podri
en tenir pintures.
A partir de l'aparició d'aq u est article divulgador de M arc Devignes, la
possible presència d'aquests signes prehistòrics pintats a la C ova d'en
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Dayna s'ha estès arreu amb m olta rapidesa, tant entre els arqueòlegs o
estudiosos com entre els habituals esotèrics, com més endavant com enta
rem. Des del mes d 'octubre de 1994 han sovintejat les trucades al Centre
d'Investigacions Arqueològiques de G irona i al M useu A rqueològic C o
m arcal de Banyoles, on treballa un de nosaltres (J. Tarrús), preguntant
sobre el tema, que ha despertat un gran interès entre els arqueòlegs fran
cesos i catalans.
Interessats pel tema, i amb l'esperança de conèixer els prim ers signes
pintats prehistòrics del m egalitism e em pordanès, vàrem visitar (Enric
Carreras, Josep Tarrús i Pere Gay, del GESEART) de nou el dolm en el dia
26 de novem bre de 1994. Una vegada revisat l'in terior de la cam bra amb
tota m inuciositat, nom és vàrem poder observar la presència d 'u n a casso
leta irregular, d'origen natural, a la part superior de la llosa lateral dreta
N, ja assenyalada per L. Esteva (1964), acom panyada d 'u n a taca vermellosa, que a prim era vista sem blava tam bé d'origen natural. (Fig. 2) Igual
ment, vàrem observar una altra taca sim ilar a la part superior del muntant
G de L. Esteva (1964), el prim er de la part interna esquerra de la cambra,
possiblem ent d 'u n origen similar.
Per tal de com provar aquesta opinió, vàrem dem anar ajuda als com 
panys Lluís Pallí i Carles Roqué, els quals visitaren la Cova d 'en Dayna

Fig. 2.- Detall del muntant N de la cambra, on es veu una cassoleta natural (1) i la taca
vermellosa (2) poc abans de la seva destrucció. Foto del 26/11/94.
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el dia 2 de febrer de 1995 i confirm aren que les taques verm elles, que
encara es conservaven, eren naturals. La seva gènesi calia relacionar-la
amb la precipitació d'òxids de ferro derivats de l'oxidació dels m inerals,
sobretot de la biotita, continguts en la roca del m ateix suport, una grano
diorita biotítica, en aquest cas. Igualm ent, foren del parer de considerar
de form ació natural la cassoleta irregular del m untant N. De totes m ane
res, varen prendre una petita m ostra d'aquesta taca verm ellosa del suport
N, per tal de fer-la analitzar a la U niversitat de G irona i poder com pararne la com posició am b la d'altres taques sim ilars que es troben amb m olta
freqüència en afloram ents naturals propers i així determ inar si hi aparei
xien realm ent restes de pintura.
Dies després, per tal de no deixar cap m ena de dubte sobre el caràcter
natural d'aquestes taques vermelles, que s'havien considerat restes de pin
tura, vàrem tornar a acudir (Enric Carreras, Lluís Pallí, Carles Roqué i
Josep Tarrús) al dolm en de la C ova d 'e n Dayna, el dia 15 de febrer de
1995. A questa vegada ja no vàrem poder observar de nou la taca del su
port N perquè entre les dues dates (2 i 15 de febrer de 1995) havia estat
rascada amb una eina m etàl·lica fins a fer-la desaparèixer, que va afectar
fins i tot la roca granítica del suport. No sabem qui pot ser el culpable
d 'a q u e s ta acció, però no sem bla obra d 'a rq u e ò le g s sinó m és aviat
d'esotèrics, amb m otius que escapen de la nostra com prensió.
Per tal de com pletar l'estudi, vàrem visitar el dia 22 de febrer de 1995,
tots quatre un altre cop, la Pedra de les Orenetes de Céllecs (la Roca del
Vallès), on sí que són conegudes diverses pintures verm elles (signe ondu
lat, dues figures fem enines, signe en trident, cruciform e, etc.) d 'època
neolítica sobre un suport granític (ESTRADA, 1949; VINAS et al., 1983).
Vist el que quedava d'aquestes pintures, m olt m alm eses per cert per pin
tades vandàliques recents, no ens va quedar cap dubte de l 'origen natural
de les suposades restes de pintura verm ella de la Cova d 'e n Dayna.

2. ANÀLISI DE LES TAQUES VERMELLES
Per tal de com provar si les taques verm elloses de la llosa lateral dreta
N del dolm en de la C ova d 'e n D ayna són restes de pintura, s'h a cregut
oportú fer-ne una m icroanàlisi per determ inar-ne la com posició exacta.
A tesa la m anca de dades publicades referides a la com posició de les pin
tures prehistòriques associades als m onum ents m egalítics, s'h a conside
rat convenient contrastar els resultats com posicionals d'aquestes taques
amb els d 'altres de sim ilars que indubtablem ent són naturals. Per això,
s'h an m ostrejat dos afloram ents més amb taques verm elloses sobre gra-
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nodiorites biotítiques, un de situat a la superfície d 'u n a bola granítica de
la rodalia de R om anyà de la Selva, i l'altre en un bloc provinent de la
pedrera de M ont-ras.
Totes les m ostres recollides han estat analitzades m itjançant el m icro
scopi electrònic de rastreig M ER Jeol JSM -840, que disposa d 'u n sistem a
de m icroanàlisi de raig X per separació d'energies (EDX) de tipus LINK
AN 10000. A més, s'h a cregut oportú contrastar aquestes dades amb una
m icrosonda electrònica C am eca CA M EBA X SX50 amb m icroanàlisi de
raig X per separació de longituds d 'o n a (W DX). Els resultats han estat els
següents (Fig. 3):
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Fig. 3. - Gràfiques comparatives de la composició química de la taca vermellosa de la Cova
d'en Dayna, en relació amb dues roques a l'aire lliure de la rodalia.

En aquests resultats no s'observa cap diferència significativa entre la
com posició de les tres m ostres analitzades. D 'altra banda, tots els ele
ments detectats són propis dels m inerals que constitueixen les granodiorites. Els percentatges com posicionals testim onien que les m ostres cor
responen a granodiorites alterades, ja que el percentatge de FeO és m olt
alt en com paració amb el 3% que solen tenir les m ostres inalterades. Al
m ateix tem ps, el S i0 2 és m olt més baix, ja que el normal és que en roques
fresques se situï al voltant del 70%. L 'a lt percentatge en òxids de ferro de
les tres m ostres explica la coloració verm ellosa de les taques.

3. CONCLUSIONS
Una vegada estudiats els resultats de l'anàlisi com posicional de la taca
verm ellosa del suport N de la Cova d 'e n Dayna, cal dir que no han apare
gut elem ents exògens que es pugin relacionar amb cap pigm ent natural,
sinó que tots poden derivar perfectam ent de la m ateixa oxidació dels m i
nerals de la granodiorita del muntant.
D ’altra banda, cal assenyalar que la seva com posició no difereix de la
que presenten altres taques verm elloses sim ilars d'origen natural indub
table. A questa m ena d'oxidacions són ben conegudes pels geòlegs locals
i se'n troben sobre m ultitud d'afloram ents granítics a l'aire lliure a la
zona de les Gavarres.
Per tot això, hem de concloure que no és certa la notícia de l'existència
de gravats i de signes prehistòrics pintats a la galeria catalana de la Cova
d 'en D ayna (R om anyà de la Selva, Baix Em pordà), tal com havien apun96
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tat Prim itiva Bueno i Rodrigo Balbín (1992) i que va esbom bolar M arc
D evignes (1994). Sens dubte, el m otiu d'aquest error ha estat la m anca de
coneixem ent previ que aquests autors tenien de les particularitats geolò
giques dels granits de les Gavarres.
No cal dir que, per a tots nosaltres, aquest fet ha estat una forta decep
ció -hauríem preferit verificar i no desm entir aquesta notícia-, però, ara
per ara, cal deixar de banda la idea que hi hagi signes pintats prehistòrics
sobre els sepulcres m egalítics em pordanesos, al costat nord-oriental de la
península Ibèrica.
En tot cas, ens hem de felicitar que, en aquest cas, no fossin realm ent
restes de pintures prehistòriques, perquè si no el trist final d'aquesta taca
verm ellosa del suport N de la Cova d 'en D ayna -rascada per desconeguts
fins a la seva gairebé total desaparició- ara ens hauria de doldre enorm e
ment.
Potser val la pena dem anar públicam ent que una altra vegada, no es
divulgui en revistes de llarg abast popular la presència de possibles pintu
res rupestres prehistòriques, i m enys si són sobre un m onum ent arxi-conegut i de fàcil accés com era el del cas present, perquè les conseqüències
poden ser irreparables.
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EL JACIMENT TARDO-ROMÀ DEL
CARRER DEL PRIOR
(SANT FELIU DE GUÍXOLS)
FRANCESC AICART i HEREU - JOSEP Ma NOLLA i BRUFAU

1. L’EXCAVACIÓ DE LLUÍS ESTEVA I CRUANAS
El 20 d ’octubre de 1960, el m alaurat Lluís Esteva i Cruanas iniciava la
prim era cam panya d ’excavacions al M onestir benedictí de Sant Feliu de
Guíxols a l ’entorn de la Torre del Fum. Aquests treballs, finalitzats el 12
de febrer de 1961, suposaren l ’inici d ’una tasca extraordinària d ’estudi,
docum entació i restauració de l ’antic cenobi que es perllongà en diferents
cam panyes fins ben entrada la dècada dels setanta.
M entre el Sr. Esteva excavava a la Torre del Fum, es duia a term e
l’obertura del carrer del Prior, situat a nom és trenta m etres al sud-est de
l’absis de l’església parroquial. Gràcies a la intervenció ràpida de Lluís
Esteva, es pogueren docum entar im portants restes tardo-rom anes (Fig 1).
Reproduirem les apreciacions del Sr. Esteva del seu diari d ’excava
ció"
«7-1-61 E l xofer de la brigada municipal, M anel Bosch, ens comunica
que ci l ’obrir el p rim er tram del que serà el carrer del Prior, surt ceràmica
(1)
Agraïm a la família de Lluís Esteva i Cruanas la gentilesa d ’haver-nos deixat consultar
aquesta m em òria inèdita. El text original és en castellà i està corregit a mà pel mateix senyor
Esteva, la qual cosa evidencia que el tenia preparat per a publicar-lo. El Dr. Eduard Ripoll i
Perelló recorda (comunicació oral) que en aquells anys preparava una monografia per a la sèrie
«Excavaciones Arqueológicas en Espana», m onografia que, òbviament, no arribà a publicarse.
Actualm ent estem preparant un treball més ampli sobre el Baix Imperi a Sant Feliu de
Guíxols que inclourà les recerques arqueològiques de Lluís Esteva al m onestir benedictí.
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Fig. 1 El jacim ent del carrer del Prior. Fotografia de Lluís Esteva i Cruanas.

antiga. El lloc dista solam ent uns 30 m. de l ’absis de l'església parroquial
i creiem que fo rm a una mateixa unitat arqueològica amb les excavacions
que estem realitzant. Traslladats al lloc, trobem el m ateix tipus de
ceràmica que a la Torre del Fum, si bé més abundant, fragm ents majors
i més interessants. Ja han tret molta terra que ha estat portada a Platja
d'A ro on ha servit p er a pavim entar alguns dels carrers nous traçats a les
pinedes de la platja. D avant del nostre requeriment, el propietari que fa
les obres, Sr. Faz, prom et avisar-nos qucin altre cop hagin tret la terra de
la capa alta i arribat al nivell en què apareix la ceràmica romana.
9-1-61 A l carrer del Prior han arribat al nivell convingut; anem cap
allà amb dos obrers nostres. Poca estona després troben una calavera;
està a 1 ’10 m de la roca natural. D ividim el tall en dos estrats que es
diferencien bé. El prim er o superior és de 48 cm (com ença 8 cm p er dam unt
de la calavera) i està fo rm a t p e r terres negroses; el segon o inferior és de
70 cm i està constituït p e r terra vermellosa amb una capa negra al fons.
A l ’esquerra de la calavera hi ha un húm er desplaçat de lloc; enfront
de la cara recollim un p etit bronze romà del B aix Imperi, ceràmica i dos
fragm ents de vidre tam bé romans; hi ha més ossos tam bé en desordre. Poc
després trobem restes de dos cadàvers més i dues m onedes que suposem
serien com la prim era però que no han pog u t ser classificades p el seu mal
estat de conservació.
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A bundants rajols d ’uns 7 cm de gruix ocupen bona p a rt del segon
estrat; molts estan enganxats fo rm a n t capes informes.

(...)
21-1-61 A l carrer del Prior surten bons fragm ents de ceràm ica romana.
24-1-61 Es dóna p e r acabada l 'excavació al carrer del Prior. Tret el
jacim ent, veiem que la m ajoria de la ceràmica romana estava en una
cavitat oberta a la roca natural; p a rt d ’ella havia estat ja rebaixada a
l ’obrir el carrer abans de la nostra intervenció. N osaltres hi veiem una
cavitat en fo rm a de segm ent circular que tenia p e r dam unt seu una capa
de terres superposades de 2 ’20 m d ’alçada.
Resum del jacim ent, com ençant p e r la capa superior: 2 ’20 m de terres
amb ceràmica decorada catalana i valenciana, barrejada amb restes
romanes m olt escasses; 48 cm de terra negrenca, restes de 3 esquelets, 3
monedes, vidres i ceràmica romana abundant; 70 cm de color vermellós
amb abundants rajols, ceràmica romana m enys abundant i una capa
negra de cendres al fons.
E l carrer del Prior haurà de p u ja r longitudinalm ent p e r la m untanya
de Sant Elm, a uns 30 m del M onestir, però el seu rasant només s ’assolirà
rebaixant la roca natural. P er la seva conveniència, el Sr.Faz va obrir uns
10 m d 'aquest carrer, enfront del seu hotel, deform a que ha quedat un buit
rectangular delim itat al nord p e r dues cases velles del carrer del R aval que
desapareixeran quan s ’obri definitivam ent el del P rior (el carrer del
Raval va ser el prim er nucli urbà nascu t a redòs del M onestir i sota la seva
protecció, la qual cosa explica la presència de ceràmica antiga); a l ’est,
p e r l ’hotel ja esmentat; a l ’oest, p el talús on vam trobar les restes hum anes
i les ceràm iques de les quals ja hem parlat; al sud, l ’altre talús que ja
estava tallat quam vam arribar-hi(...).
La p a rt 1 tenia cendres al fons; la 2 rebaixos la fin a lita t dels quals
desconeixem ; la 3 més cendres que es prolongaven fin s tota la longitud de
2. A la capa de terres negres, restes de tèguies i ceràmica romana en poca
quantitat».

2. ELS MATERIALS
Tot i que l ’estratigrafia havia estat alterada per les rem ocions de terres,
un any m és tard Lluís Esteva va publicar la ceràm ica fina rom ana del carrer
del Prior juntam ent amb la trobada a la Torre del Fum (2), ceràm iques que
constitueixen un notabilíssim conjunt d ’època baix-im perial. Repassant
(2)
LL. ESTEVA, «Ceràmica rom ana de época tardía hallada en San Feliu de Guíxols»,
Seminario de estudiós de arte y arqueologia, Universidad de Valladolid, 1962, pp.49-68.
Reeditat l ’any 1983 (vg.Esteva, 1983).
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breum ent l’article del senyor Esteva, observem que al carrer del Prior va
recollir 47 fragm ents de T.S.Lucente i 26 de T.S. Africana D. D ’entre les
im portacions del nord d ’A frica hem identificat les següents formes,
segons la classificació de Hayes(1972):
- una vora de la form a Hayes 58 (Esteva, 1983, p.51, fig.6,3) que cal
datar dins dels tres prim ers quarts del s.IV.
- una vora de la fom a Hayes 59 A (Esteva, 1983, p.54, fig.8,1), una altra
de la form a Hayes 59 B (Esteva, 1983, p.50, fig.5) i una darrera de la
m ateixa form a però sense que poguem precisar-ne la variant (Esteva, 1983,
p.51, fig.6,1) datables entre els anys 320 i 420 aproxim adam ent.
- dotze fragm ents que pertanyen a un m ateix plat (Fig.2) de la form a
Hayes 61 A (Esteva, 1983, p.52, fig.7), form a datada entre el 325 i el 400/
420.
- una vora d ’un plat de la form a Hayes 62 A (Esteva, 1983, p.51,
fig.6,4). Datació: 350-425.
- una vora d ’un plat de la form a Hayes 67 (Esteva, 1983, p.51, fig.6.6)
amb una cronologia d ’entre m itjans s.IV i m itjans s.V.
- dues bases amb decoració a rodeta que assim ilem a la form a Hayes 91
A (Esteva, 1983, p.54, fig.8.2) i Hayes 91 B o C (Esteva, 1983, p.54,
fig .8.3), formes que cal situar entre finals del s.IV i prim er terç del s.VI.
- dos fragm ents de fons de grans plats amb decoració estam pada. Un

Fig.2 Plat de T.S. Africana D, forma Hayes 61 A. Dibuix de Lluís Esteva i Cruanas
(Esteva, 1983,fig.7).
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(Esteva, 1983, p.55, fig.9.1) amb motiu únic de rosetes m olt sim ples a base
d ’un petit cercle central i radis que en surten, assim ilable al m otiu 44 B de
Hayes o 183 de l ’Atlante(1981) que hom relaciona amb l ’estil decoratiu
A(II) datable entre els anys 325 i 375.
L ’altre (Esteva, 1983, p.56, fig. 10) és m és com plex. S ’associen un
seguit de palm etes disposades radialm ent (motiu Atlante, 1981, 116) i,
entre les fulles, a l ’alçada de les puntes, rosetes de set pètals assim ilables
al m otiu 54 de Hayes/209 de l’Atlante(1981). Un i altre m otiu cal
relacionar-los amb l ’estil decoratiu A (III) amb una datació de m itjans s.V
en endavant.
Tam bé aparegueren altres fragm ents de T.S.A fricana D que no hem
pogut classificar per estar mancats de forma.
A ixí m ateix, cal referir-se a una interessant llàntia tardana(Esteva,
1983, p.57, fig. 12) (Fig.3), d ’argila groguenca, que assim ilaríem a la
form a Dressel 31 /Provoost 8.
Probablem ent obrada a Rom a
i datable dins de la segona
m eitat del s.IV o, potser, pri
m ers anys de la centúria se
güent (Paleani, 1993, pp.8890).
Pel que fa a les im porta
cions narboneses (T.S. Lucente) que arribaren a les nostres
contrades durant el s.IV i pri
m era m eitat del s.V, hom hi
detecta les form es Lam boglia 1/3 i Portout 36 i d ’altres
fragm ents de classificació
dubtosa (Aicart, Llinàs i Sagrera, 1991, p.203).
A més de les im portaci
ons narboneses i africanes
l ’excavació va proporcionar
altres m aterials d ’època ro
mana: una agulla de m etall de
15 cm de llarg per adobar
xarxes, un fragm ent de cerà
m ica vidriada de color ver-

Fig.3 Reconstrucció ideal, realitzada per Lluís
Esteva i Cruanas, d'u n a llàntia de la forma Dressel
3l/P roovost 8 (Esteva,I983,fig. 12).
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d ’àm fores, rajols de 8 ’5 cm de gruix per 28 cm (3), tres petits divisors de
bronze baix-im perials i un im portant conjunt de ceràm ica com una grollera
que creiem m ereixedora d ’un estudi individualitzat.
M algrat la m anca d ’estratigrafia i el reduït nom bre de fragm ents
d ’im portació, copsem que el m aterial identificat al carrer del Prior pertany,
m ajorm ent, als segles IV i V m entre a la Torre del Fum les im portacions
africanes detectades són més pròpies del segle VI (per exem ple, form a
Hayes 104 A o B).

3. LES MONEDES I LES INHUMACIONS
L ’excavació de salvam ent del carrer del Prior va proporcionar tres
tom bes d ’inhum ació que havien estat m alm eses però Lluís Esteva, gràcies
al m ètode i al rigor científic que caracteritzaven les seves intervencions, va
poder docum entar tres m onedes de bronze(4> prop dels cranis (Fig.4).

Fig.4 Crani aparegut al carrer del Prior. O bservi’s les palades de màquina al seu entorn.
Fotografia de Lluís Esteva i Cruanas.

(3) Relació de materials extreta del diari de Lluís Esteva. Les apreciacions referents a
l’agulla de bronze i les mides de les tègules són seves.
(4) Esteva i Vilaret( 1987), p. 106, on s’esm enta que «eren a la boca d'unes calaveres, segons
costum dels enterraments de l'època esmentada». Les monedes es conserven al Museu
d ’Història de la Ciutat(M .H.C., núm s.d’inventari 60.1, 60.2 i 60.3).
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Són d ’escàs pes, amb un diàm etre com près entre els 14 i 16 mm. El pes,
el m òdul i el metall ja ens indiquen claram ent una datació baix-im perial,
tal i com afirm ava Lluís Esteva. Tot i estar m olt desgastades hem pogut
classificar dues de les m onedes i afinar més la seva cronologia:
3.1. M.H.C. núm. 60.2.

Anvers: Cap d ’hom e am b diadem a i «paludam entum » mirant a la dreta.
Revers: Dos soldats afrontats amb un estendard m ilitar al mig. La
llegenda és illegible però seria GLORIA EXERCITUS. M oneda sim ilar a
la núm. 1028 de Carson, Hill i Kent (1978).
3.2. M.H.C. núm. 60.3.

Anvers: Illegible. Cap m irant a l ’esquerra(?)
Revers: Dues V ictòries enfrontades portant la corona a la m à i amb una
palm a al mig. Llegenda perduda. M oneda sim ilar a la núm. 140 de Carson,
Hill i Kent (1978) amb llegenda V IC TO R IA E DD A VG GQ NN.
Am bdues encunyacions aparegueren en època de Constantí, vers el
330, i van perdurar fins l ’any 346. Conseqüentm ent, situen els enterra
ments a partir del 330. Les m onedes corresponien, amb tota seguretat, a
l’òbol que hom col·locava a la boca dels difunts perquè d ’aquesta m anera
1’ànim a pogués pagar la travessa de 1’Estix efectuada en la barca de Caront,
el m alcarat servidor d ’Hades, que contínuam ent portava les om bres dels
difunts de la ribera del m ón dels vius a la dels morts.
No sabem res més de la disposició, orientació i característiques de les
inhum acions. La m anca de dades ens fa pensar en enterram ents molt
senzills, probablem ent un fossat simple dins del qual, de decúbit supí, era
sebollit el difunt sense ofrenes ni acom panyam ent llevat de la m odesta
m oneda que havia de facilitar 1’accés a 1’Estança Eterna, fet que fa suposar
que els difunts eren pagans o bé que els costum s eren molt arrelats.

4. VALORACIÓ FINAL
No és fàcil donades les difícils circum stàncies de la intervenció fer-se
una idea de les característiques del lloc en època antiga. Deduïm de les
im pressions de Lluís Esteva que les tres tom bes no havien estat m assa
tocades car, en el cas contrari, mai hauria estat possible trobar les m onedes
«in situ».
Efectivam ent, el m odest òbol col.locat sota la llengua del difunt o
directam ent dins de la boca, acaba quedant dins del crani o ben a prop. Si
la inhum ació hagués estat desplaçada, llençada o m oguda de lloc, no
hagués estat possible trobar la m oneda i observar amb tanta claredat
l’associació amb el difunt.
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La im portant quantitat de material, m ajorm ent ceràm ic (amb fragm ents
de mides considerables), ens fa pensar en una zona perifèrica, d ’abocador,
que en un m om ent im precís del s.IV, posterior a l ’any 330, esdevé
cementiri però on, potser per l ’ús puntual de l ’àrea com a necròpolis, s ’hi
continuaren abocant deixalles d ’una zona d ’habitació que no devia trobarse m assa lluny.
Les sepultures que va docum entar Lluís Esteva són suficients per
im aginar l’existència d ’una necròpolis seguram ent de reduïdes dim ensi
ons, car hem de pensar que és molt rar trobar tom bes solitàries(5) i és ben
clar que aquest no és el cas del carrer del Prior ni, per extensió, del jacim ent
rom à de l’àrea del m onestir de Sant Feliu de Guíxols. La presència d ’un
abocador al carrer del Prior perm et suposar que el sector del M onestir
m algrat posseir dues zones d'enterram ent (carrer del Prior i l ’entorn de la
Torre del Fum) no era una àrea exclusivam ent cem entirial sinó que denota
l ’existència d ’un im portant nucli d ’habitació en època baix im perial que
s ’estendria al peu de la m untanya del Castellar, per dessota de l ’actual
M onestir(6).
Pensem que la im portància de la badia de Guíxols durant l’Antiguitat
T ardana(7) explica, m illor que l’atzar, que el m onestir benedictí fos bastit
aquí i no pas en un altre lloc tal i com sempre havia defensat el nostre
com pany i amic, l’enyorat m estre Lluís E steva i Cruanas.
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UN JUDICI DEL SEGLE IX
En el vilar anom enat Purtos, en territori del com tat d ’Em púries, s’hi
celebrà un judici (mallo publico) el 16 de les calendes de juny de l ’any
tercer després de la m ort del rei Lluís. Es a dir, el dia 17 de m aig de l ’any
881(1). Es dirim í la possessió d ’unes terres entre el bisbe de G irona i un
personatge anom enat Andreu.
Es reuniren el bisbe Teuter de Girona, els com tes Deià i Sunyer
d ’Em púries i el vescom te Pere, amb els jutges Furiol, Undilà, Godemar,
(1) - Original perdut. Còpies del document a
-Cartoral de Carlemany, pàgs. 137b-139a, Arxiu Diocesà de Girona;
-Llibre Verd, fol. 51b, Arxiu Capitular de Girona
Publicat per
EtienneBA LUZE, CapitulariaRegnumFrancorum, de. París, 1780, vol.II, ap. 1 18, p àg .151 1.
Jaime VILLANUEVA, Viaje literario a las iglesias de Espana..., vol.XIII, Madrid, 1850,
ap.6, pàgs.231-233.
Josep M aria MARQUES, Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s.IX-XIV), vol.I,
Fundació Noguera, col·lecció Diplomataris 1, Barcelona, 1993, núm .9, pàgs.71-73.
La data del document va ésser reduïda per E. Baluze (op. cit. i P. DE M ARCA, Marca
hispanica..., París, 1688, col.364) a l’any 884, en comptar a partir de la mort de Lluís III, germà
de Carloman, que s’escaigué l’agost de l’any 882. El seguiren els autors d 'Espana Sagrada
(vol. 43, Madrid, 1819, pàg.105) i Francesc de FOSSÀ, (Art de verifier les dates, vol.III,
pàg.339).
J. Villanueva (op.cit., pàgs.24-26) demostrà que la data correcta era l’any 881, ja que 1’
esment correspon al rei Lluís el Tartamut, pare de Lluís III i de Carloman, que morí l’abril de
l’any 879.
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El vilar de Purtos, del segle IX, era situat a l'indret del mas Blanc, sota la M untanya d'Ullà.
Fotografia de Benjam í Bofarull.

Teodard, M anuel, Frugell, Letruc i Roderic, el saig A rdovast i altres
nom brosos preveres, clergues, laics i hom es bons, alguns dels quals
s ’anom enen(2).
D avant d ’ells l ’arxipreste Estrem ir, que era el m andatari del bisbe,
m anifestà que les cases, corts, horts, fruiterars i terres d ’Andreu, allí
present, es trobaven dins el term e d ’U llà (villa Uliano), i per tant eren de
la jurisdicció episcopal i pertanyien a Santa M aria i Sant Feliu de G irona
per donació reial(3). Segons afirm à el dit m andatari, Andreu les retenia per
(2) (C)um in Dei nomine resederet uir illuster Teotharius sedis Gerundensis episcopus una
cum uiros illustros Deilane et Suniarii comitès in uillare quod dicitur Purtos quod est in
territorio Impuritano in mallo publico pro multorum causas ad audiendum et rectis et iustis
iuditiis ad diffiniendum seu in presentia Petrone uicecomite uel iudices qui iussi sunt iudicare
uel dirimere causas, idest Furiolo, Undilane, Godemare, Tehodardo, Manuel, Frugello,
Letruco et Ruderico iudicum, Ardouaste saione, Sperandeo, Hostalese necnon Iuniano,
Trastildo, Benedicto, Firriolo, Blanderico, Eldegodo, Uifredo, Eripione, Scluuane, Uintilla,
Comparato, Leupardo, Daniel, Undisc(l)o, Armentorio, Mirone, Petrone, Adalane, Fluctario,
Galinno, Castino, Agilane, Adilone, Senderido, Perelló, Tructerio, Salomon, Leo, Elanno,
Paschale, Reuello et Segobrando uel ceterorum presbiterorum clericorum multitudo laicorum
plurium bonorum hominum qui ibidem aderant.
(3) La vila d ’Ullà amb el seu terme, ja fou confirm ada entre les possessions de la mitra de
Girona en el precepte de l ’emperador Lluís el Piadós a favor del bisbe Guimer, de l ’any 834.

110

LOCALITZACIÓ DEL VILAR DE PURTOS A LA RODALIA D'ULLÀ

3

aprisió de la part de la vil.la B ellcaire (villa que dicitur Quartu que vocant
Bedenga), la qual cosa era injusta i contrària a la llei(4).
Aleshores els esm entats comtes, vescom te i jutges interrogaren a
Andreu qui respongué que tots els béns i terres que el m andatari Estrem ir
li reclam ava, no els tenia injustament. Explicà que els posseïa de m anera
legal, per aprisió i per precepte reial, de la part de l ’esm entada vil.la de
B ellcaire (villa Bitinga), segons el costum dels hispans(5).
Llavors els com tes, bisbe, vescom te i jutges anaren dam unt l’arca o
senya, en terreny del M ontgrí, que era una fita divisòria entre els term es
d ’U llà i Bellcaire. Des d ’aquest lloc com provaren el que posseïa Andreu
i pregaren al ju tg e Undilà que ordenés m esurar les terres que els litigants
s ’havien de repartir. A ixí es va fer, tal com estipulava la llei dels gots(6).
El jutge Undilà, amb els sacerdots i hom es bons, am idà l ’am plada de
les terres que havia de posseir Andreu. Des del pou que hi havia a
l ’esm entat vilar de Purtos m esuraren 80 vares (perticas) en direcció a
ponent, fins a una fita de pedra (ipsa Pedra F ita) que els com tes i el bisbe
hi varen fer clavar. Es feia constar que la pertica tenia vuit peus i m ig(7).
En direcció a llevant, cap a Ullà, m esuraren 40 vares d ’am plada, i vers

L ’any 888, set anys després del judici de P urtos, es celebrà a Ullà un altre judici públic. Fou
favorable al bisbe Teuter, ja que les terres reclam ades a Adiscle hom sentencià que pertanyien
al terme d ’Ullà i no pas al de Torroella:
Ramon d ’ABAD AL i de VINY ALS, Els diplomes carolingis, «Catalunya carolíngia», vol .II,
l a part, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona, 1926-1950, pàgs.122-124.
Josep M aria MARQUÈS, op. cit., pàgs.57-58 i 78-80.
(4) sic in eorum presentia ueniens Stremirus archipresbiter mandatarius qui est (de)
supradicto episcopo et dixit: Iubete me audire cum isto presente Andreo domos, curtes, ortos
et pom iferos et terras qui sunt infra termines de uilla Uliano, qui est in territorio Impuritano,
illas debent esse supradicto episcopo pro partibus ipsa causa de Sancta M aria et Sancto Felice
quod satis in Gerunda uel iusta ipsa ciuitate p e r preceptum dompni regis quod illi fecerunt ad
iam dicta Sancta M arie et Sancto Felice ad proprio. Iste Andreas eas retinet ad aprisione pro
partebus de uilla que dicitur Quartu que uocant Bedenga. Iste Andreas eos retinet iniuxte et
contra lege.
(5) Time supradicti comitès ui(ce)comes uel iudices interrogauerunt predicto Andree quid
ad hec responderet. Ille tunc in suis responsis dixit quod ipsas domos, curtes, ortos pomiferos
et terras supradictas quod iste Stremirus presbiter qui est mandatarius supradicto episcopo
requiret, non eos teneo iniuste, set p e r legis ordine eos teneo p e r aprisione et per preceptum
regis et p e r partibus de supradicta uilla Bitinga sicut ceteri ispani faciunt.
(6) Tunc supradicti comitès, episcopus uicecomites uel iudices fuerunt super ipsa archa uel
signa quod est in M onte Grinio et diuidit inter iam dictas uillas, et inuenerunt uel extimauerunt
quod iam dictus Andreas tenebat, et preceperunt iam dicto Undilane iudices ut ipsas terras
mensurare fecissent quod iam dictus episcopus et predictus Andreas inter se debuissent sicuti
et fecerunt, et diuiserunt ipsas terras sicut lex gothorum conmemorat.
(7) El peu llatí amidava 0 ’30 m , així una vara de 8’5 peus amidaria 2 ’55 m. El peu carolingi
amidava uns 0 ’45 m, en aquest cas una vara de 8’5 peus amidaria 3’825 m.
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ponent altres 38 vares d ’am plada, que Andreu hagué de donar al m andatari
Estrem ir, qui les rebé en nom del bisbe.
Per acabar-ho de precisar es deixà constància de que la terra que
am idaren els jutges feia 80 vares d ’am plada vers llevant i 77 vares i m itja
d ’am plada vers ponent.
En definitiva, Andreu va rebre la m eitat d ’aquestes terres, des del dit
pou vers el nord, i el bisbe l ’altra meitat, vers migdia, en direcció a Ullà.
El bisbe, com tes i jutges ordenaren que en el lím it entre Ullà i B ellcaire s’hi
plantessin pedres dretes com a fites term enals(8).
D ’aquesta manera, entre el bisbe de G irona i Andreu s’acordà acceptar
i respectar la divisòria establerta. El docum ent és signant pels arxiprestes
Ricard i G uiscafred i pels preveres Pere, Recared i Teudegild.

SIGNIFICACIÓ DE LA SENTÈNCIA
El text del procés judicial de 1’any 881, és àm pliam ent conegut. Recollit
en els cartorals gironins, ja se n ’havien publicat transcripcions als segles
XVIII i XIX. Finalm ent tenim l’edició plenam ent fiable del «Cartoral de
Carlem any», a cura de Josep M. M arquès, apareguda l’any 1993. (vegeu
nota 1)
Pel seu gran interès, el docum ent ha estat regestat i com entat per
nom brosos autors(9).

(8) Et uenit supradictus Undilà una cum supradictos sacerdotes uel plurim orum bonorum
hominum et mensurauit ipsas terras in latitudine quantum iam dictus Andreas habere debuisset.
Et sic de ipso puteo qui est in iam dicto uillare et contra occidente habet perticas .LXXX., et
habet ipsa pertica que est mensurata p e d e s . VIII. et medio, et peruenit usque ad ipsa Petra Fita
quod iam dicti comitès et episcopus preceperunt figere et contra partibus Uliano de oriente
habet perticas quadraginta in latitudine que iam dictus Stremirus recepit de iam dicto Andreo
pro partibus predicto episcopo cuius mandatarius est, et contra occidente recepit in latitudine
perticas .XXXVIII., et habet ipsa terra quod terminauerunt iam dicti iudices de parte orientis
in latitudine perticas .LXXX. et de occidente habet perticas in latitudine septuaginta .VII. et
media. Et tunc ordinauerunt iam dictus episcopus, comitès uel iudices ut infra ipsas uillas
Uliano et Quarto que vocatur Bitinga fixurias uel terminia mitterent et petras fictas, sicuti et
fecerunt. Et recepit iam dictus A ndreas medietatem de ipsas perticas contra ipsum puteum a
partibus circi et Stremirus archipresbiter similiter aliam medietatem contra uilla Uliano a
partibus meridie.
(9) Peire DE MARCA, op. cit., col. 364. Espana Sagrada, op, cit., pàg. 105. Jaime
VILLANUEVA, op, cit, pàg. 24. Bernat ALART, Notices històriques sur les communes du
Roussillon, 2a serie, Perpinyà, 1878, pàgs. 66-67. Pere ALSIUS i TORRENT; Celestí PUJOL i
CAM PS, Nomenclàtor geogràfico histórico de la provincià de Gerona, Girona, 1882, publicat
1883, pàg. 106. Josep PELLA i FORGAS, Història del Ampurdan, Barcelona, 1883, pàg. 308
nota 4 i pàg. 371 nota 1. Carles BOSCH DE LA T R ÏN X E R IA , Records d'un excursionista, 1887,
segona ed. Barcelona, 1978, pàg. 188. Joaquim BOTET i SISÓ, Index cronològich del cartoral
de la cúria eclesiàstica de Gerona anomenat de "Cario Magno", Barcelona, 1905, regest núm.
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El procés de Purtos s ’inscriu, sens dubte, dins el context de les accions
judicials, prom ogudes en aquesta època pels bisbes de Girona, per
aconseguir foragitar de diferents propietats antics aloers o aprisiadors. Les
sentències conegudes són sem pre favorables al bisbe. Són una evidència
de la progressiva consolidació dels grans dom inis en m ans de l’Església.
M oltes vegades es tractava d ’alous m olt reduïts, vilars o petites unitats de
conreu, que havien quedat a l ’interior o en el lím it d ’una possessió
episcopal.
En relació am b el judici que ens ocupa, alguns autors han estat del parer
de veure-hi, tam bé, una sentència favorable als interessos de la seu de
G irona(10).
Per contra hi ha l’opinió de R am on M artí, qui ha afirm at que en aquest
judici «les coses anaren m alam ent per al bisbe». Creu, fins i tot, que el fet
de no trobar el nom de cap dels vuit jutges presents a Purtos en altres plets
posteriors de la Seu, respondria a «la circum stància que aquest és l’únic
cop en què la sentència fou favorable al particular»0 n.
L ’am bigúítatd’algunes dades del text del 881 -sobretot l ’orientació
dels am idam ents- im possibilita una aproxim ació fidedigna al repartim ent
del terreny, sancionat pels jutges. En qualsevol cas, resta clar que el judici
serví per delim itar amb fites els term es d ’Ullà i Bellcaire, en aquest sector
del territori, afitam ent ordenat «pel bisbe, els com tes i els jutges». Fins
aleshores la divisòria era asenyalada per una «arca» que feia les funcions

10, pàg. 11. Francesc M ONSALVATJE i FOSSAS, Los Condes de Ampurias vindicados,
"Notícias Históricas", vol. XXV, Olot 1917, pàgs. 31-32. Pelagi NEGRE i PASTELL, La villa
de Torroella de M ontgrí y sus prim itivos senores, infra "Annals de l'Institut d'Estudis Gironins",
vol. IV, 1949, pàgs. 80-81. Martín ALM AGRO, Las fuentes escritas referentes a Ampurias,
Barcelona, 1951, pàg. 133 nota 4. Joan BADIA-HOM S, Breus consideracios sobre l'antic
poblat i l'església de Santa M aria del Palau, Llibre de Festa Major, Torroella de Montgrí, 1975.
Josep VERT i PLANAS, a "Revista Presència", núm. 130,Girona, lO d eju lio ld e 1976,pàg. 17.
Joan BADIA-HOM S, L'arquitectura m edievaldel'Em pordà, vol. I, Girona, 1977, pàgs. 99,413,
420, 429. Joan BADIA-HOMS, L'arquitectura medieval de VEmpordà, vol. II-B, Girona,
segona edició, 1985: Notes a la segona edició, pàg. 524. Ramon MARTI, La integració a l'"alou
feudal" de la seu de Girona de les terres beneficiades pel "règim dels hispans". Els casos de
Bàscara i Ullà, segles IX-XI, infra "Estudi General" 5-6, Universitat de Girona, 1985-86, pàg.
57 i notes 46-50. Gabriel ROURA i GÜIB AS, E lm il.lenaride Palafrugell (988-1988), exposició
"Palafrugell medieval", Ajuntament de Palafrugell, Àrea de Cultura, 1988. Joan BADIAHOMS, El marc històric, infra "Catalunya Romànica", vol. VIII: L'Empordà 1, Enciclopèdia
Catalana, Barcelona, 1989, pàg. 86.
(10) Aquesta ha estat l'opinió m anifestada per un de nosaltres: J. BADIA-HOMS, op cit.,
1977, pàg. 420 i op. cit., 1989, pàgs. 86 i 330. Vegeu també, en el mateix sentit: M. ALMAGRO,
op. cit., pàg. 133, nota 4.
(11) R. M ARTÍ, op. cit., pàg. 57.
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de fita term enal, m és antiga, en territori del M ontgrí, i en ella s ’haurien
basat els límits de l’alou d ’Andreu.
Potser la sentència de Purtos va ésser prou equitativa i, aquesta vegada,
possiblem ent no tan favorable al bisbat com era habitual en aquests casos.
Però no sem bla pas que es pugui dir que el bisbat sortí perjudicat d ’aquest
afer, ja que amb el nou afitam ent guanyà terreny vers el nord. H em de tenir
en com pte un fet essencial. Andreu gaudia de la possessió d ’unes terres,
i aquesta propietat li quedà considerablem ent reduïda a causa de la
reclam ació del bisbe i de la subsegüent sentència judicial.

ON ERA SITUAT EL VILAR DE PURTOS ?
La situació exacta del petit lloc habitat, on per la prim avera de l ’any 881
es reuniren els m agnats de la terra, amb els jutges i els nom brosos
testim onis del judici, era un enigm e no resolt. A la rodalia d ’U llà i Bellcaire
no ha perdurat el topònim Purtos, nom evidentm ent llatinitzat o deform at
per l ’escrivà del docum ent alt-m edieval.
Els autors que s ’han ocupat del judici, en general no han investigat ni
han aportat dades per ajudar a situar-lo.
Es ben curiosa l’opinió desenfocada de Bernat Alart, l’historiador i
arxiver vuitcentista del Rosselló, a qui, d ’altra banda, devem una obra
d ’interès i d ’utilitat extraordinàries. A causa d ’un coneixem ent superficial
del docum ent, i nom és per la sem blança del topònim , creia que el vilar del
segle IX s ’identificava amb el Pertús, a l ’Albera, en el lím it entre el
V allespir i l ’Em pordà(12).
Carles Bosch de la Trinxeria seguí aquesta creença, suposant, a més,
que en el judici es discutiren els límits entre els com tats d ’Em púries i
B esalú(l3).
Cal que deixem de banda aquests vells errors, puram ent anecdòtics. La
m ajoria dels altres autors s ’han limitat a indicar, d ’acord amb el que es
desprèn del docum ent, que Purtos es trobava, o s ’havia de trobar, entre
U llà i B ellcaire (o bé, a poca distància de Bellcaire i Ullà, prop d ’Ullà, etc.),
sense afegir més precisions(14). Ram on M artí concreta que el vilar, entre
Ullà i Bellcaire, era situat en el pla, en algun lloc que no es pot identificar

(12) B. ALART, op. cit., pàgs. 66-67.
(13) C. BOSCH DE LA TRINXERIA, op. cit., pàg. 188.
(14) P. ALSIUS i C. PUJOL, op. cit., pàg. 108:". J u g a r poco distante de Ullà y Bellcaire...".
J. PELLA i FORGAS, op. cit., pàg. 371, nota 1:"...Andrés defendió sus tierras de Ullà..." P.
NEGRE i PASTELL, op. cit., pàg. 80:"...unas tierras situadas entre la villa de Bedenga (hoy
Bellcaire) y la de Oliano (hoy Ullà)..." M. ALM AGRO, op. cit., pàgs. 133-134:"...por la lectura
del documento se debe colocar Portús entre Ullà y Bellcaire...".
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per m anca de referències. Afegeix uns com entaris sobre els afrontam ents
que, en general, no podem com partir05’.
En altres, pocs, treballs hi trobem reflexions o hipòtesis sobre l ’em pla
çam ent de Purtos, amb diferents argum entacions. D em ostren una preocu
pació dels autors envers aquest tema.
En una obra publicada l ’any 1905, Joaquim Botet i Sisó s ’em pescà una
explicació que, si no és encertada, es pot qualificar d ’enginyosa. Suposava
que, per error del copista, on llegim villare de Purtos al «Cartoral de
Carlem any», a l ’original perdut del segle IX hi podia dir villare de Curtes.
Proposava d ’identificar-lo amb el veïnat de les Corts d ’Em púries (actual
m unicipi de l ’Escala)(,6).
M olt més recentm ent Josep Vert ha pensat que el Purtos alt-m edieval
podria situar-se al paratge del Corral d ’en P i , a Riells, prop de la costa de
l’Escala*17). En aquest indret hi ha un jacim ent d ’època rom ana, amb ruïnes
de construcció, el qual, segons els autors, ha estat interpretat com un
em barcador o petit port, o bé una fortalesa. Les troballes daten del segle II
aC al segle I dC 08). Probablem ent V ert ha considerat que el nom de Purtos
s’hauria originat en un port de mar, si bé aquest extrem no l ’esclareix.
Aquest és, en tot cas, el convencim ent de Gabriel Roura, que ho ha
m anifestat així sense pal·liatius. Per a ell Purtos és un port o entrada del
m ar («un grau») de la costa del m assís del M ontgrí, que sem bla tenir ben
identificat: «Purtos es trobava a la vora de la mar, en un lloc entre l ’Escala
(15) "...les terres es dividiren des de dalt del M ontgrí i foren mesurades al pla, establint-se
unes afrontacions de gairebé 595 metres de llarg, entre Ullà i els camps d'Andreu, amb cinc fites
(petrasfictas)..." "...No hem pogut situar-lo al pla perquè l'únic punt de referència que ens dóna
és un pou no localitzat..." (R. M ARTÍ, op. cit., pàg. 57).
(16) "...Lo lloch de Purtos devia estar, com se deduheix d'aquest doc., prop de la partió entre
Ullà y Bellcaire, y aixis ho fan notar Alsius i Pujol en son "Nomenclàtor geografico-histórico
de la provincià de Gerona". No conexem per aquell indret cap lloch al que's puga atribuhir la
dita denominació, donchs la població anomenada Port de la Escala no es probable existis
encare en aquell temps. Més vell que La Escala y pertanyent al terme de S. M artí d'Empuries
hi ha un vehinat anomenat Les Corts. ^Déhia lo doc. original villare de Curtes, allí ahont la copia
del Cartoral diu villare de Purtos ?\ es possible: de tots modos no hi ha que pensar en la vila del
Portús, situada prop de la frontera y lluny de les terres qüestionades..." (J. BOTET i SISÓ, op.
cit., núm. 10, pàg. 11).
(17) "...Aquest [el Corral d'en Pi en el paratge de Riells] podria ser el Purtos, on es dirimiren
els plets que sobre els termes tenien l'any 881, el Bisbe de Girona i Sunari d'Empúries...". (J.
VERT i PLANAS, op. cit., pàg. 17).
(18) E. RIPOLL i M. LLONGERAS, Embarcadero romano de Riells, en el àmbito
ampuritano, "M iscelànea Arqueològica" XXV: "Aniversario de los cursos internacionales de
arqueologia de A mpurias (1947-1971)", vol. II, Barcelona, 1974, pàgs. 277-295. J.M. NOLLA
i BRUFAU, J. CASAS i GENOVER, Carta arqueològica de les comarques de Girona. El
poblament d'època romana al nord-est de Catalunya, Centre d'Investigacions Arqueològiques
de Girona, Girona, 1984, pàgs. 76-77.
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i l ’Estartit, a l’alçada de Bellcaire; avui ja no existeix, però fou un grau
im portant»093.

LES NOSTRES RECERQUES: DEL PALAU AL MAS BLANC
El problem a de l ’exacta localització de Purtos ens havia atret des de fa
tem ps, potser perquè pocs investigadors del nostre passat se l ’havien
plantejat seriosament.
Abans d ’iniciar les nostres recerques teniem clars alguns conceptes. El
text del 881 indica que el vilar es trobava vora del límit dels term es d ’Ullà
i Bellcaire. Ara bé, haviem de tenir en com pte una possible m odificació
d ’aquests term es en el transcurs dels segles. Una altra evidència era la seva
situació respecte del m assís del M ontgrí. El vilar, molt probablem ent era
em plaçat en un dels repéus de la serra, a les seves estribacions, o bé en
terreny pla, però en tot cas a tocar el vessant de la m untanya.
Per diferents raons, algunes de les quals el text del docum ent deixa
clares, sabiem que Purtos no tenia res a veure amb un port de mar, i que
era força separat del litoral. El seu nom, en canvi, podia tenir relació amb
un pas natural, d ’un camí.
Un altre aspecte a considerar era la possible pervivència d ’algunes
restes de l’establim ent hum à alt-m edieval. Al nostre entendre era molt
probable que existissin encara vestigis m aterials identificables del vilar de
Purtos. L ’espai on es podien trobar -els contraforts del M ontgrí i terrenys
propers, a la rodalia de Bellcaire i Ullà-, no és gaire habitat, ni ha sofert
alteracions m orfològiques de consideració.
El vilar docum entat al segle IX podia m olt bé tenir les seves arrels a
l’A ntiguitat. I, d ’altra banda, podia haver tingut una continuïtat més o
menys perllongada.
Per tots aquests m otius, un de nosaltres, en divulgar les interessants
ruïnes del Palau, proposà com a hipòtesi de treball, la seva identificació
amb Purtos(20). L ’indret del Palau, en els contraforts septentrionals del
M ontgrí, es troba dins del term e de Torroella, però no pas lluny de
Bellcaire. A més de l’esm entada situació, el Palau oferia altres elem ents
de judici ben significatius, que feien convincent la hipòtesi, des de l’òptica
de la lògica més estricta.
El Palau té a la vora un cam í antiquíssim («el C a m íd ’E m p ú ries» ); s’hi

(19) G. ROURA i GÜIBAS, op. cit.
(20) J. BADIA-HOM S , Breus consideracions... (1975):
«...ens semblaria versem blant relacionar la població alt-medieval del Palau amb el villare
quod dicitur Purtos......
En el mateix sentit a L'arquitectura..., vol.I, pàgs.413 i 420.
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detecten les restes d ’una extensa vil.la rom ana, amb m aterials dispersos
que daten des dels segles II-I aC. Però, a més, les ruïnes m és aparents de
l ’indret corresponen a la perduració m edieval del seu poblam ent, amb
l ’església de Santa M aria del Palau, dels segles X I-X III, en bona part
conservada, i un conjunt de restes d ’edificacions tam bé m edievals, de
datació im precisa, per ara, al seu costat.
La hipòtesi era atractiva, però no pas provada ; exigia una continuïtat
de les observacions dins d ’aquest espai geogràfic, per intentar confirm ar
ia o rebutjar-la. Un cop form at el nostre grup i després de treballs de camp
força exhaustius, arribàrem a una conclusió: el vilar de Purtos es trobava
en el paratge dit avui del M as Blanc, ju st a tocar els límits entre els
m unicipis de Bellcaire, U llà i Torroella de M ontgrí, que aqui no deuen
haver canviat gaire des de fa onze centúries(2I).

LES RESTES DEL VILAR DE PURTOS
El M as Blanc -em plaçat per pocs m etres dins del term e m unicipal
d ’Ullà- és una gran m asia, força interessant, que té elem ents dels segles
X VII al XIX. Es dreça al cim d ’un serrat de poca elevació, en part ocupat
avui per pinedes, que és el darrer contrafort del M ontgrí -de la M untanya
d ’Ullà- vers el nord-est, ja tocant la plana. L ’indret del M as Blanc és
gairebé equidistant de les poblacions de Bellcaire, que queda cap al nordest, i d ’Ullà, que és vers el sud-est. En el sector de llevant d ’aquest paratge,
unes grans pedreres amb instal·lacions per l ’explotació de la calç, han
representat un atem ptat m olt greu, ecològic i paisatgístic, certam ent
vergonyós.
Com ja hem indicat, la divisòria term enal cal suposar que ha estat
perdurable, de tem ps, en aquesta rodalia. El límit entre U llà i Torroella
davalla des del cim de la M untanya d ’U llà (325 m d ’altitud), fins a la plana,
en direcció N-E. Prop del M as Blanc form a una inflexió vers W -NW , fins
a l ’actual pedrera, on pren el sentit N-W . A poca distància, la línia term enal
fa un gir brusc vers W -SW fins al punt trifini entre Bellcaire, U llà i
Torroella. Des d ’aquí, el lím it entre U llà i B ellcaire segueix l ’orientació
W -SW . V ora l ’esm entat punt trifini hi hem vist una fita de pedra,
relativam ent m oderna, trencada i abandonada al mig d ’un camp. Es
triangular i té gravats els nom s dels tres m unicipis. Es ben conegut que els
antics afrontam ents, sobretot quan ressegueixen les carenes, raram ent han
sofert variacions im portants.
(21)
Les conclusions del present escrit les hem anunciat, sense precisar l ’emplaçament del
vilar, en un parell d ’ocasions:
J. BADIA-HOM S, L ’arquitectura..., vol. II-B, Notes..., (1985), pàg.524 i a «Catalunya
Romànica», vol.VIII, (1989), pàg.86.

117

10

JOAN BADIA-HOMS - ENRIC CARRERAS VIGORÓS

Entre el vessant occidental de la M untanya d ’Ullà i el serrat del Mas
Blanc, que és m olt més baix, hi ha un collet per on passa el cam í vell que
ve d ’U llà i segueix cap a l ’Escala i Em púries.
A quest cam í, considerat d ’època rom ana, s ’anom enava «C am í
d ’Em púries», com altres vies antigues de l ’Em pordà. Es un vestigi de la
via secundària que des de la ciutat greco-rom ana com unicava les vil.les
escam pades per l ’actual Baix Em pordà i seguia vers el C ongost del Ter,
prop de Gerunda, on enllaçava amb la Via Augusta. En aquesta rodalia
d ’Ullà i Bellcaire coincideix amb el «Cam í dels Escalenes», nom evident
m ent m olt m és modern.
L ’esm entat collet o portell originaria el topònim que el redactor del
docum ent de l’any 881 va escriure Purtos'. un port, en el sentit de pas de
m untanya travessat per un camí.
No hi ha dubte que l ’actual M as Blanc representa la continuïtat, o la
reocupació, d ’un lloc habitat des d ’èpoques m olt reculades.
Sobre el seu turó hi són ben clars els testim onis de poblam ent antic. En
un espai ampli s’hi escam pen, en superfície, m ultitut de fragm ents
ceràm ics de tipologia i cronologia diverses(22).
Hi hem pogut veure m ostres de ceràm ica ibèrica pintada i altra de
com una a torn, d ’àm fores d ’època rom ano-republicana, de terra sigillata
sud-gàl.lica, de terra sigillata africana (clara), etc. La terrissa grisa
reduïda, en bona part seguram ent d ’època m edieval, és força abundant,
sobretot a llevant del mas. En aquest indret sobresurten del terreny els
fonam ents d ’alguns m urs fets amb pedres lligades amb m orter, i altres de
pedres i fang.
R esta ben clar que el lloc ja era habitat en tem ps rom ano-republicans.
Cal consignar que, en relació am b aquest poblam ent més antic, en el
vessant proper de la M untanya d ’Ullà, entre les cotes de 294 i 325 m tam bé
hi hem observat la presència de ceràm iques d ’època rom ano- republicana(23).
No podem silenciar l ’existència d ’un pou, encara en ús, aïllat i a
tram untana del mas. Es a poques passes de la divisòria de termes. Ens
(22) Sobre el jacim ent arqueològic del Mas Blanc:
J. BADIA-HOM S, L'arquitectura..., vol.II-B, Notes..., (1985), pàg.524.
(23) Sense cap relació, evidentment, amb el poblam ent d ’èpoques posteriors de l ’indret,
s’han localitzat vestigis d ’ocupació prehistòrica vora el camí i el mas, en una cova que fou
destruïda per les obres de la pedrera. Quedà part de la terra i s’hi recolliren estris datables al
Paleolític Inferior:
Josep VERT i PLANAS, M as Blanc d ’Ullà, a «El Paleolític a les comarques gironines»,
Girona, 1976, pàg.78.
J. CANAL, E. CARBONELL, Catalunya paleolítica, Patronat Francesc Eiximenis, Girona,
1989, pàg.200.
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sem blaria excessiu pretendre veure-hi una pervivència del pou des del qual
s ’inicià l ’am idam ent del terreny l ’any 881. Tanm ateix, això no és pas
im possible.
A poca distància a llevant del collet o portell, sobre l ’actual pedrera, a
úns 100 m vessant amunt, hi ha les restes del túm ul d ’un possible dolm en
0 cista m egalítica. Seria Varca del M ontgrí, que feia de fita, sobre la qual
pujaren els m agnats i jutges per fer l ’estim ació de la propietat que s ’havia
de dividir: ...fuerunt super ipsa archa vel signa quod est in M onte Grinio
et dividit iam dictas villas...{24)
El túm ul es troba, efectivam ent, vora la divisòria de term es (actualm ent
d ’Ullà i Torroella de M ontgrí). Des d ’aquest lloc es dom ina tot el paratge
del M as Blanc. El sepulcre m egalític és m olt arrasat pels treballs d ’antics
picapedrers, però a l ’entorn hi hem vist bocins inform es de ceràm ica feta
a mà, que confirm en la nostra apreciació. Seria l ’únic, o gairebé l ’únic
testimoni de m egalitism e ben localitzat, d ’entre els pocs del m assís del
M ontgrí dels quals es té notícia(25).
No tenim dubtes de que a l ’indret del M as Blanc s ’hi troben les restes
del vilar de Purtos, on es reuní l ’assem blea judicial de l ’any 881.
A més del text del docum ent, l ’observació d ’aquest paratge, amb les
restes antigues i els afrontam ents entre els term es que encara subsisteixen,
ens convencen de que el litigi del segle IX es concretava a uns terrenys de
pocs centenars de m etres, situats vers el nord i nord-oest de l ’actual masia.
El lloc és digne d ’un estudi arqueològic ben planificat(26).
(24) En relació a fites: Joan BADIA-HOM S, Benjam í BOFARULL GALLOFRÉ, Enric
CARRERAS VIGORÓS, M iquel-Dídac PINERO COSTA, La cista amb túmul de la Creu de
Principi, fita del segle X en la toponímia de l ’Alta Garrotxa, i les restespre-rom àniques de Sant
Julià de Ribelles, «Annals de l’Institut d ’Estudis Empordanesos» 20, Figueres, desembre, 1987;
segona edició, Figueres, març, 1988 (amb bibliografia sobre el tema).
(25) A més d'aquest sepulcre megalític pràcticament destruït, hi ha notícia del dolmen de
les Pasteres, citat per Manuel Cazurro l'any 1912, que fou cercat infructuosament per Lluís
Pericot, i que fins avui no ha estat localitzat.
Un altre m onument megalític és la cova-dolmen del Tossal Gros, estudiada per L. Pericot
1 L. Esteva.:
Manuel CAZURRO RUIZ, Los monumentos megalíticos de la provincià de Gerona, Centro
de Estudiós Históricos, Madrid, 1912.
Lluís PERICOT GARCÍA, La civilización megalítica catalana y la cultura pirenaica,
Barcelona, 1925.
Lluís PERICOT GARCÍA, Los sepulcros megalíticos catalanes y la cultura pirenaica,
CSIC, Instituto de Estudiós Pirenaicos, Barcelona, 1950.
Lluís PERICOT GARCÍA, Lluís ESTEVA CRUANAS, La cueva-dolmen del Tossal Gros,
Torroella de Montgrí, Gerona, XII Congreso Nacional de Arqueologia, Jaen, 1973.
(26) M iquel-Dídac PINERO COSTA ha col·laborat en el treball de camp i prospecció
(desembre de 1982-gener de 1983).
Benjam í BOFARULL GALLOFRÉ ha elaborat la planimetria.
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CAPBREU DE LA CAPELLANIA DE
SANT FELIU DE BUADA (Any 1326)*
GABRIEL ROURA

El Capítol de canonges de la Catedral de G irona tenia la jurisdicció
sobre una sèrie de parròquies que arribaren al nom bre de noranta dues. Tal
jurisdicció com portava el dret de Patronatge que significava, d'una banda,
el poder nom enar els rectors d'aquestes parròquies la qual cosa prenia el
nom de Capellania, i de l'altra, percebre els fruits, delm es, prim ícies i altres
fruits que s'hi recollien. En el capbreu que presentem es declara m anifes
tam ent la qualitat i el valor de la col.lecta tant en espècie com en num era
ri. La collita del gra o el seu valor en m oneda constituïen la M ensa
Capitular.
La parròquia de Sant Feliu de B uada form ava part de la propietat del
C apítol de Girona, alm enys des del prim er quart del segle XI quan, en
1021, la com tessa Erm essenda de B arcelona-G irona fa restitució a la Seu
G ironina d'una sèrie d'esglésies, entre les quals fa esm ent de parrochia
sancti Felicis de B uada(l).
En el testam ent del com te Ram on Berenguer III, tam bé es fa esm ent de
les C apellanies que el com te posseeix en el bisbat de G irona i que llega a
Santa M aria de la Seu sòlidam ent i lliure. Seguidam ent determ ina que a la
C anonja li sigui lliurada l'església de Buada amb tots els delm es, prim ícies
i oblacions, de tal m anera que, quan m anqui m antenim ent a la canònica,

(*) Arxiu Capitular de Girona. Lligalls de Sant Feliu de Buada.
(1)
A.C.G. Llibre Vert del Capítol, fol. 186. Id, fol. 130. Llibre de Calçada, fol. 96, Estatut.
1330.
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els fruits de Buada siguin aplicats al com ú sostenim ent de la canònica de
la Seu. "Més, com sigui que, per gràcia de Déu el m enjar no m anca als
canonges, els fruits de Buada siguin adscrits a l'Obra i Fàbrica de l'Església
i de l'A ltar de Santa M aria"(2). A partir d'aquest fet, els delm es, prim ícies
i oblacions de Sant Feliu de Buada queden assentats en els R egistres de
l'O bra de la Seu. Per altra banda, en els lligalls de la Capellania es
conserven varis capbreus de diverses èpoques, els més antic que s'ha
conservat és el que presentem .
El lector s’adonarà de l'interès que tenen aquesta m ena de docum ents,
per tal com consignen dades de gran im portància: nom s dels capbrevadors,
noms dels masos, topònim s de cultius, de veïnats, valors m onetaris, les
m esures del gra segons el m ercat de M onells que venia a ésser la m esura
-patró per les transaccions dels cereals en el Baix Em pordà. Com apareix
en les confessions, els pagam ents en espècie s'acom plien per sant Pere i
sant Feliu que és el prim er d'agost, acabada la collita, m entre que els censos
que es pagaven amb aviram o diner es pagaven per Nadal. Les declaracions
del present capbreu es feren en poder del notari de Palau Çator, G uillem
Ferrer.
C aptbreue C apellaniae
Sancti Felicis de Buada de
Anno 1326
1.- C apbrevació que fa Arnau Rostill, de Sant Feliu de Buada, de un
hospici dins la Cellera de dita parròquia la qual fa de Cens a dita Capellania
per Nadal: vuyt diners. En poder de G uillem Ferrer notari de Palau Çator,
a 20 m aig 1326.
2.- C apbrevació que Guillem Siuinga, de Sant Feliu de Buada, lo qual
confessa ser hom e propi per son mas per lo qual fa un parell de Gallinas
y I sou de Cens y per m oltas pessas de terra Censos de blat, tascha, delm e
y prim icia. En poder de dit notari, dit die y any.
3.- C apbrevació que fa B erenguera Negrell, de Sant Feliu de Buada, de
una casa dins la Cellera de dita parròquia per la qual fa de Cens a dita
C apellania, per Nadal una gallina. En poder de dit notari, dit die y any.
4.- Capbrevació que fa B erenguer Sifre, de Sant Feliu de Buada, de una
casa, corral y ort en dita parròquia per lo que fa de Cens a dita Capellania
per la festa de Nadal, un parell de gallinas, de una lliura de cera y dos diners
y per lo ort delm e y prim icia. ítem te altre ort en dita parròquia per lo qual
fa de Cens a dita C apellania una m esura de form ent a m esura de M onells,
per sant Pere i sant Feliu y per Nadal dos sous i dels esplets delm e y
prim icia. En poder de Guillem Ferrer notari de Palau Çator, 21 m aig 1326.
(2) M arca Hispanica. Cols. 1272-1273. Testam ent de Ramon Berenguer (III).

122

CAPBREU DE LA CAPELLANIA DE SANT FELIU DE BUADA (ANY 1326)

3

5.- Capbrevació que fa Guillem Soler, de Sant Feliu de Buada, lo qual
reconeix ser hom e propi de la Capellania lo qual fa per lo seu mas a dita
C apellania de Cens 4 sous y un parell de capons per Nadal y per moltas
pessas de terra fa tascha, brasatge, delm e y prim icia. En poder de dit notari,
dit die y any.
6- Capbrevació que fa Guillem Deuslofeu, de Sant Feliu de Buada, lo
qual confessa ser hom e propi de la capellania de dita parròquia y tenir una
casa per dita Capellania dins la Cellera de dita parròquia per la qual fa de
Cens, per sant Pere y sant Feliu, una m igera de form ent a m esura de
M onells. En poder de dit notari, dit die y any.
7.- Capbrevació que fa B erenguer Francesch, de Sant Feliu de Buada,
de una fexa de terra en dita parròquia, en lo lloch nom enat "Cascayas" lo
qual fa tascha, mitx brasatge, delm e y prim icia. Te tam be en lo lloch
nom enat "Font den M oror" per la qual fa tam be tascha, mitx brasatge,
delm e y prim icia. En poder de dit notari, dit die y any.
8.- Capbrevació que fa Bernat Ros, de Sant Feliu de Buada, de una
vinya en dit parròquia, en lo lloch nom enat "Via de Eroles" per la qual fa
tascha, mitx brasatge, delm e y prim icia. En poder de dit notari, dit die y
any.
9.- Capbrevació que fa Ram on Carles, de Sant Feliu de Buada, de un
cam p de terra nom enat "La Corom ina" per lo qual cam p fa a dita Capellania
per sant Pere y sant Feliu, 3 m igeres de form ent a m esura de M onells. ítem
per altra camp dit "Campllonch" fa en dita festa m itja ocha. ítem per una
casa en la Cellera de dita parròquia fa per Nadal 7 gallinas. ítem per unas
altras casas en la dita Cellera de dita parròquia fa en dita festa un parell de
Gallinas. ítem per una fexa de terra prop lo "Vall forat" fa per sant Pere y
sant Feliu una m igera de form ent a dita m esura y ultra de dits Censos per
ditas y altras pessas de terra fa tascha, mitx brasatge, delm e y prim icia. En
poder de dit notari dit die.
10.- Capbrevació que fa Arnau Jouer, de Sant Feliu de Buada, de moltas
pessas de terra per las quals fa a dita Capellania tascha, mitx brasatge,
delm e y prim icia. En poder de dit notari, dit die y any.
11.- Capbrevació que fa Bernat Requart, de Sant Feliu de Buada, de una
fexa de terra dita "Corom ina Des cros" la qual [fa] a dita C apellania una
m igera de form ent per sant Pere y sant Feliu. En poder de dit notari, dit die
y any.
12.- C apbrevació que fa Pere Steue, de Sant Feliu de Buada, de dos
fexas de terra en dita parròquia, la una en lo lloch nom enat "Ses Comes",
la altra en lo lloch nom enat "Guardiola", per las quals fa a dit Capellania,
tascha, mitx brasatge, delm e y m itja prim icia. En poder de G uillem Ferrer
notari publich de Palau Çator, a 23 de maig 1326.
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13.- Capbrevació que fa Bernat Beyns, de Sant Feliu de Buada, de una
uinya en dita parròquia, en lo lloch nom enat "Quadre des Capellan", per
la qual fa de Cens, per sant Pere y sant Feliu 3 m igeres de form ent a m esura
de M onells y per altra pessa de terra en lo lloch dit "M orrot", fa de cens uuit
diners per Nadal y per las dita y altra pessa de terra fa tascha, delm e y
prim icia. En poder de dit notari, a 23 juny 1326.
14.- Capbrevació que fa B erenguer Blanch, de Sant Feliu de Buada, de
una uinya en dita parròquia en lo lloch nom enat "M atella", lo qual fa de
Cens a la C apellania de dita parròquia, per sant Pere y sant Feliu, tres
quarteres de form ent a m esura de M onells y delm e y primicia. En poder de
G uillem Ferrer notari públic de Palau Çator, a 23 de maig 1326.
15.- Capbrevació que fa Berenguer Rostell, de Sant Feliu de Buada, de
una uinya en dita parròquia, en lo lloch nom enat "Matella" la qual fa de
Cens a dita Capellania, per sant Pere y sant Feliu, tres quarteres de form ent
a m esura de M onells y delm e y primicia. En poder de dit notari, die y any.
16.- Capbrevació que fa Petrus Sifre, de Sant Feliu de Buada, de una
fexa de terra en dita parròquia, en lo lloch nom enat "Arca", per la qual fa
de Cens a dita Capellania per sant Pere y sant Feliu, dos migeres de form ent
a m esura de M onells y per exa y per altra en lo lloch nom enat "Caranya",
fa tascha, delm e y prim icia. En poder de dit notari, dit die y any.
17.- Capbrevació que fa G uillem Dom ingo, de Sant Feliu de Buada, de
una casa en la cellera de dita parròquia. En poder de dit notari, dit die y any.
18.- Capbrevació que fa Joan Otger, de Sant Feliu de Buada, de una fexa
de terra en lo lloch nom enat "Pontarron", lo qual fa tascha, mitx brasatge,
decim a y prim icia. En poder de dit notari, dit die y any.
19.- Capbrevació que fa Guillem a Boscha, de Sant Feliu de Buada, la
qual es dona propia de la Capellania de dita parròquia per la qual ten en lo
cap mas, era y clos, per lo que fan de Censos per Nadal un parell de capons
y un parell de gallinas y una lliura de cera. ítem per un cam p de terra en lo
lloch nom enat "Uinyal" fa de cens per sant Pere y sant Feliu tres m igeras
de form ent y dexas y altras pessas de terra que te per dita Capellania fa
tascha, m itx brasatge, delm e y prim icia. En poder de G uillem Ferrer notari
publich de Palau Çator, a 30 de m aig 1326.
20.- Capbrevació que fa Erm essendis Quintana, de Sant Feliu de
B uada, de una pessa de terra en lo lloch nom enat "Uila de munt", per la qual
fa tascha, mitx brasatge, decim a y prim icia. En poder de dit G uillem Ferrer
notari de Palau Çator, a 31 de magi 1326.
21.- Capbrevació que fa Francesch M adrenas, de Sant Feliu de Buada,
lo qual es hom e propi de la C apellania de dita parrochia té un celler per lo
qual fa de Cens a dita Capellania per Nadal dos gallinas. ítem te un camp
part de uinya plantada en dita parròquia, en lo lloch nom enat "Font B isbal",
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per la qual fa de Cens, en la festa de sant Pere y sant Feliu 4 m igeres de
form en a m esura de M onells. ítem per altra pessa de terra, en lo lloch
nom enat "Cros", fa una m igera de form ent de Cens en la festa de Tots
Sants, per las quals pessas de terra y altras, que te per dita Capellania, fa
tascha, m itx brasatge, decim a y prim icia. En poder de dit Guillem Ferrer
notari de Palau Çator, a 30 m aig 1326.
22.- C apbrevació de B erenguer Ram on, de Sant Feliu de Buada, te per
dita Capellania un quadro de terra, en lo lloch nom enat "Pontarron", per
la qual fa de delm e y prim icia a la Capellania y per altra pessa de terra, en
lo lloch nom enat "Traderoles", fa a dita Capellania tascha, mitx brasatge,
mitx delm e y m itja prim icia. En poder de dit notari, dit die y any.
23.- Capbrevació que fa Guillem Requart, de Sant Feliu de Buada de
una casa dins la Cellera de dita parròquia per la qual casa fa de cens en la
festa de sant Pere y sant Feliu, una m igera de form ent per las quals fexas
y per altras que te per dita C apellania fa tascha, mitx brasatge, delm e y
prim icia. En poder de dit notari, dit die y any.
24.- C apbrevació que fa Pere Garau, de Sant Feliu de Buada, de un
ortell dins la Cellera de dita parròquia, prop la porta del Cem entiri, per la
qual fa per Nadal de Cens a dita Capellania, una gallina y per altras pessas
de terra fa tascha, mitx brasatge, delm e y prim icia. En poder de dit notari,
dit die y any.
25.- Capbrevació que fa Guillem Castelló de Torrent parròquia de Sant
Feliu de Buada, de una pessa de terra en dita parròquia de Sant Feliu, en
lo territori de Torrent, en lo lloch nom enat "Des Plan", per lo qual fa a dita
Capellania tascha, mitx brasatge y delm e y prim icia. En poder de Guillem
Ferrer notari de Palau Çator, a 5 de juny de 1326.
26.- C apbrevació que fa Guillem Castelló, de Torrent, de un camp
nom enat "Camp del Parer", lo qual fa a dita capellania tascha, mix
brasatge, delm e y prim icia. En poder de dit notari, dit die y any.
27.- Capbrevació que fa Elizendis Rossa, de Torrent parròquia çle Sant
Feliu de Buada, de una fexa de terra en dita parròquia de Sant Feliu, en lo
lloch nom enat "Camp de Ort", per lo qual fa a dita Capellania, tascha, mitx
brasatge, delm e y prim icia. En poder de dit notari, dit die y any.
28.- C apbrevació que fa Erm essendis Cam ps, de Torrent parròquia de
Sant Feliu de Buada, de una fexa de terra en lo lloch n o m en at"Adaon", per
la qual fa tascha, mitx brasatge y m itx delm e y prim icia, y per altra pessa
de terra en lo lloch nom enat "Coll de Bruguera", fa tascha, mitx brasatge,
mitx delm e y prim icia y de cens per Nadal dos gallinas. En poder de dit
notari, dit die y any.
29.- C apbrevació que fa Francesch Carbonell, de Torrent parròquia de
Sant Feliu de Buada, de una fexa de terra en dita parròquia de Sant Feliu,
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en lo territori de Torrent, en lo lloch nom enat "Pla de Torrent", per la qual
fa tascha, m itx brasatge y mitx delm e y prim icia. En poder de dit notari,
dit die y any.
30.- C apbrevació que fa Bernat Arberti de "Ça uila de munt" de Torrent,
parròquia de Sant Feliu de Buada, de una fexa de terra en dita parròquia de
Sant Feliu en lo territori de "Torrenti", en lo lloch anom enat "Çes planes",
fa tascha, mitx brasatge, m itx delm e y prim icia. En poder de dizt notari,
dit die y any.
31.- C apbrevació que fa Arnau Ram on, de Torrent parròquia de Sant
Feliu de Buada, de una fexa de terra, en dita parròquia de Sant Feliu en lo
territori de Torrent, en lo lloch nom enat "Sobre puig", per la qual fa tascha,
m itx brasatge, m itja decim a y prim icia. En poder de dit notari, dit die y any.
32.- C apbrevació que fa Ram on Sebiula, de Sant Feliu de Buada, de 4
pessas de terra, la una dita "Casacaylas", laltra dita "Uiadarolas" y las dos
de uuinya plantada en-lo lloch dit "Rigordiola" per las quals fa tascha, mitx
brasatge, decim a y prim icia. En poder de G uillem Ferrer notari de Palau
Çator, a 5 de juny 1326.
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700 ANYS DEL CASTELL DEL MONTGRÍ:
RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ
ARQUEOLÒGICA DE 1994
XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ - ANTONI ROVIRAS i PADRÓS

INTRODUCCIÓ
El castell del M ontgrí es troba situat al massís del m ateix nom a 301
m etres d ’alçada sobre el nivell del mar. La seva situació dom inant li
confereix un caràcter estratègic i el converteix en un punt de guaita
extraordinari de la comarca.
L ’any 1994 es va com m em orar el 700 aniversari de l ’inici de la
contrucció del castell. Per aquest motiu, «els pobles del M ontgrí» varen
preparar un gran nom bre d ’actes festius per celebrar l ’efem èride. El M useu
del M ontgrí i del Baix Ter es va sum ar a aquesta celebració i va program ar
una sèrie de treballs de camp al castell.
D urant els m esos de febrer i m arç de 1994 es van realitzar els prim ers
treballs, que van consistir a localitzar i situar planim ètricam ent les
m arques deixades pels treballs d ’extracció de pedra dels voltants del
castell. El seu estudi sistem àtic ha perm ès delim itar les pedreres principals
i la m anera com va tenir lloc la construcció de l ’edifici.
A la prim era quinzena de juliol es va dur a term e una segona campanya,
aquest cop a l ’interior m ateix de la fortalesa. M algrat que els treballs s ’han
lim itat a una neteja superficial i planim etria, aquesta intervenció ha permès
redescobrir un seguit d ’estructures d ’habitació i recuperar un conjunt de
m aterials arqueològics, principalm ent dels segles XIV i XV. Sem bla clar
que tant les estructures com els m aterials tenen una relació directa i
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confirm en una ocupació del lloc en època posterior a la de la construcció
de la fortalesa, ocupació que es constata tam bé en la docum entació.
Les troballes realitzades perm eten suggerir dues fases diferents en la
història del castell del M ontgrí: una fase de construcció,ben coneguda i
que s ’ha situat entre els anys 1294 i 1301; i una d’ocupació, que
com ençaria l ’any 1297 amb la prim era notícia d ’una petita guàrdia al
castell, i s ’allargaria , si fem cas dels m aterials arqueològics descoberts,
fins al darrer terç del segle XV.

FASE DE CONSTRUCCIÓ (1294-1301)
La construcció de la fortalesa s’ha d ’em m arcar en la política de
centralització de la C orona catalano-aragonesa que pretenia, en aquells
m om ents, acabar amb l ’autonom ia dels com tats encara independents. El
castell del M ontgrí, per la seva situació estratègica, dom inava visualm ent
els terrenys del com te d ’Em púries i esdevenia un ull constant del m onarca
i un recordatori del seu poder.
La docum entació conservada perm et ubicar la fase de construcció del
castell des del 1294 al 1301 (Pella i Forgas, 1883, p. 512). L ’inici de les
obres caldria situar-lo a partir del dia 28 de m aig de l’any 1294, segons es
desprèn d ’un docum ent on el rei Jaum e II encarrega a B ernat de Llabià ,
procurador de la vila reial de Torroella, que tingui cura de la direcció i
execució de les obres d ’un castell (Pella i Forgas, 1883, p. 512).
Les obres del castell encara s ’estarien desenvolupant durant l’any 1298,
tal com ho proven dos docum ents dels dies 18 d ’abril i 19 de juliol d ’aquell
any, on apareix Bernat de Llabià com a «obrer» de les obres del castell.(l)
A partir d ’aquesta data no tenim més referències directes on s ’esmenti
la construcció, tot i que d ’altres docum ents ens perm eten precisar la data
de finalització d ’aquesta. Així, quan el 8 de juliol de 1301 el rei Jaum e II
encarrega al cavaller Dalm au de Castellnou que es faci càrrec de la
«guàrdia» i de la «custòdia» del castell del M ontgrí, Dalm au ja no apareix
com a «obrer» de les obres (Pella, 1883, p. 512). En aquest m om ent és força
probable que els treballs ja haguessin acabat.
ELEM ENTS I ESTRUCTURES D ’A Q U ESTA FASE
1) LES PEDRERES (Plànol 1)

S ’han identificat cinc pedreres amb un total de 80 marques d ’extracció
i amb evidències d ’altres activitats de treball: talla de blocs, abocadors
(1) AHG: Torroella núm 16v; AHG: Torroella núm. 137 v.
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Plànol 1. Planta general del castell del Montgrí, amb la situació de les diferents pedreres
(dibuix i dades de camp Josep Pascual).

Foto 1. Vista general de l'àmbit 1.
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d ’esclats... Tipològicam ent s’han diferenciat dos tipus de marques: aque
lles que són l ’em prem ta de roques ja extretes i aquelles que són prepara
tòries per a l ’extracció.
Hem distingit dos tipus de pedreres. Les núm eros 1, 2 i 3, segueixen
paral·lelam ent les façanes oest, nord i est del castell i presenten una línia
d ’extracció bàsicam ent horitzontal. La situació d ’aquestes pedreres no és
ni molt menys fortuïta. En la seva elecció es varen tenir en com pte dos
propòsits: d ’una banda, l ’obtenció de carreus i, de l ’altra, l’aprofitam ent
de la pedrera com a fossat defensiu un cop acabada l’obra.
Les pedreres núm eros 4 i 5 es troben m és allunyades de l ’edifici i
m ostren una línia d ’extracció més vertical que horitzontal. A partir de les
m arques sabem que la línia d ’avanç de totes dues és sem pre cap el nord i
és possible que, en cas d ’haver-se conclòs la seva extracció, haguessin
enllaçat; un enllaç que hauria tingut una funció defensiva dificultant
l’accés a la porta d ’entrada del castell.
Un seguit de prospeccions pels voltants del castell han servit per
docum entar un forn de calç utilitzat per a la construcció.
2) EL CASTELL

cFoto 2.
0

El castell, construït amb
grans carreus de pedra cal
cària, es disposa en planta
conform ant un quadrat amb
quatre torres cilíndriques an
gulars; 1’estructura de les qua
tre façanes és idèntica, i és la
principal la que s’orienta al
sud. Es en aquesta on trobem
la portalada, d ’arc de m ig
punt, dam unt la qual es dis
posa, defensant-la, un matacà. En aquesta m ateixa faça
na, hi ha tam bé una finestra
gem inada d ’arcs de punt rodó
que es repeteix en el m ur de
llevant i en el de ponent (en
aquest cas dues); els seus ca
pitells són decorats amb caps
hum ans i m otius vegetals
(Badia, 1994, pp. 37-40). Elements defensius dels murs són

. ... 0

Vista general ambit 2.
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els m erlets rectangulars acabats en prism a, que els coronen, les espitlleres
(disposades en tres nivells en tota la construcció), i els m atacans a la part
alta i al centre en tots els murs, així com vora les torres angulars a les parets
de llevant i ponent.
L ’interior de la fortalesa conserva suficients vestigis com per poder
donar-nos una idea exacta de com hauria estat un cop acabada 1’obra. Així,
el pavim ent quadrat del centre m arca l ’espai destinat al pati central; al seu
voltant es disposarien les diferents estances, les quals ens vénen perfecta
m ent dibuixades per les arrencades de les voltes, així com l ’inici dels
diferents arcs, que sobresurten de la vertical de les parets. Seguint aquestes
restes, l ’estructura interior del castell un cop acabada seria de quatre naus
am b volta de canó. Sota el pati central es conserva una gran cisterna, vital
per poder recollir i em m agatzem ar les aigües plujanes a l ’interior m ateix
de la fortalesa. (M onreal, Riquer, 1955, p.97)
3) LA CISTERNA EXTERIOR

A un centenar de m etres al nord del castell s ’hi troba un sistem a
com plex de captació d ’aigües
plujanes form at per uns murs
de re c o llid a i co n d u c c ió
d ’aigua, dos dipòsits de decantació i una gran cisterna
rectangular. Aquest sistem a
es troba situat en un punt
estratègic que perm et aplegar
l’aigua plujana de tot el ves
sant nord.
La cisterna és excavada a
la roca i està folrada amb
carreus regulars lligats amb
m orter, de característiques
sem blants al del castell.
En un dels angles inte
riors de la cisterna, s ’hi ob
serva una escala que serviria
d ’accés al fons del dipòsit. A
la façana nord, la paret hi
presenta els carreus col·locats
d ’una m anera esgraonada que
indica els diferents nivells de
meSUra d ' ai8 lia em m agatze

Foto 3. Vista general àmbit 3,
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mada. El fons de la cisterna té un pendent que perm et l ’acum ulació de
brutícia al fons.

FASE D’OCUPACIÓ (1297- fi del segle XV)
El 19 de febrer de 1297, el rei Jaum e II encarrega al seu procurador a
la vila de Torroella, B ernat de Llabià, la custòdia del castell del M ontgrí
amb l ’obligació de tenir-hi 10 hom es d ’armes, una bèstia de càrrega i 2
m astins (Bofarull, 1890, p. 168)
Aquest docum ent palesa d ’una banda la relació entre el càrrec de
procurador i de custòdia del castell, i de l ’altra, que la custòdia im plica el
m antenim ent de la guarda. Docum ents posteriors confirm en aquesta
relació: el 1301 el cavaller D alm au de C astellnou es fa càrrec de la guarda
i custòdia del castell (Pella, p. 512-13), càrrec que continuarà probable
m ent el seu fill des de l ’any 1312 al 1327. (Pelai Negre, 1980).
De l ’any 1315 es conserva un docum ent de gran interès on s ’esm enta
la figura del guaita i el sou que percebia per les tasques de vigilància des
del castell (Català i Roca, 1991, p. 782).
Des de l ’any 1327 al 1467, la fam ília Llabià es fa càrrec de la guarda
i custòdia del castell (Pelai Negre, 1980; Batlle, 1977). L ’any 1327, el fill
de Dalm au de Castellnou traspassa el càrrec a Pere de Llabià, fill de Bernat
de Llabià. És aleshores quan el rei autoritza als Llabià a transm etre la
guarda i custòdia del castell als seus hereus.
L ’any 1462, en plena guerra civil catalana, el castell encara com plia una
funció estratègica destacada. A quest any, les forces del rei ocuparen el
castell (Català Roca, 1991, p. 789, nota 86). L ’any 1467, el rei Joan II
cedeix la custòdia del castell a Joan G om bau i s’acaba la tinença dels Llabià
en la guàrdia del castell (Castells, 1970)
La darrera notícia coneguda és del m aig de 1472, quan el rei encom ana
la custòdia de Torroella i els seus castells a Pere R ocabertí (Castells, 1970).

LES DADES ARQUEOLÒGIQUES
La guàrdia del castell, que es constata en la docum entació, havia de
deixar forçosam ent una evidència arqueològica. La neteja superficial de
l ’estiu de 1994 ha perm ès redescobrir un seguit de m urs que sem blen
confirm ar aquesta ocupació.
L ’any 1955, Lluís M onreal i M artí de R iquer esm enten un seguit de
murs a l ’interior del pati amb una disposició diferent a les estructures
principals i que els porten a pensar que es tractaria de construccions
provisionals per a l ’allotjam ent de la tropa m entre es duia a term e la
construcció del recinte principal (M onreal; Riquer, 1955, p.96).
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L ’actuació de juliol de 1994 va consistir en la neteja de l ’interior de la
fortalesa al voltant del pati enllosat central, a la recerca de retrobar totes
aquelles estructures observades ja per M onreal i Riquer. El resultat
d ’aquests treballs ha confirm at la seva existència i ha perm ès com provar
que es tracta d ’edificacions diferents a les projectades inicialm ent. La
intervenció superficial realitzada, però, no ens perm et aclarir ni la seva
funcionalitat ni tam poc afinar en la datació de la seva construcció.
Tanm ateix, la ceràm ica superficial trobada durant la intervenció ens
perm et fer-nos una idea general de la duració d ’aquesta ocupació.

LES ESTRUCTURES DESCOBERTES

(Plànol 2)

Hem distingit tres espais diferenciats amb unes característiques sim i
lars entre ells. Els m urs tenen un param ent de pedres sense escairar lligades
en sec, amb una am plada d ’uns 55/60 cm, m olt més prim s que els m urs de
la prim era fase. A l ’exterior del castell, paral·lelam ent a la façana sud, hi
ha un altre m ur d ’idèntiques característiques, aixecat per reforçar la
defensa de la porta d ’accés del castell.

Plànol 2. Recinte principal del castell, amb indicació de les estructures redescobertes durant
la intervenció de 1994 (dibuix i dades del camp Josep Pascual).
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Ben poca cosa podem dir dels diferents àm bits descoberts, atesa la
superficialitat de la intervenció. Sí que sem bla clara, però, la presència de
tres espais diferenciats; el prim er, situat a l ’angle sud-est de la fortalesa,
és de planta quadrada i sem bla estar aïllat de les altres estructures de la
m ateixa fase II. Hom hi observa un enderroc al seu voltant (foto 1).
Un altre àm bit es localitza paral.lel al m ur de tram untana. Hi distingim
un seguit de m urs transversals que semblen delim itar diferents habitacions
tant per la banda interior com per l ’exterior. Una possible llinda donaria
accés des de l ’exterior a una de les habitacions. Aquest fet sem bla apuntar
que els m urs es conserven al nivell de pavim ent (foto 2).
El darrer àm bit va paral.lel al m ur de ponent. Igual que a l’àmbit
anterior, s ’hi distingeix algun m ur transversal que el separa en diferents
habitacions (foto 3).

LA CERÀMICA
Juntam ent amb la descoberta de les estructures, la neteja ha permès
recollir un seguit de m aterial arqueològic superficial, m ajoritàriam ent
ceràm ica. Bona part d ’aquest m aterial és dels segles XIV i X V : ceràm iques
en verd-m anganès, blaus catalans i valencians i ceràm ica de reflexos
m etàl·lics.
La troballa d ’aquest m aterial perm et confirm ar el que ja es constatava
en la docum entació, i ens porta a pensar que aquestes estructures ara
descobertes estan en relació amb aquesta ocupació.

CONCLUSIONS
L ’estudi iniciat al principi de l’any 1994 va perm etre situar les pedreres
principals i aclarir el procés d ’extracció de la pedra em prada en la
construcció de la fortalesa (M argall, M undet, Roviras, 1994).
A l ’estiu de 1994 es procedí a netejar superficialm ent l’interior del
castell, i es van redescobrir unes estructures que juntam ent amb la
ceràm ica recollida confirm en l ’ocupació del lloc durant els segles XIV i
XV; unes restes m aterials que encaixen perfectam ent amb les dades
aportades per la docum entació.
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EL GOVERN EPISCOPAL DE
LA BISBAL
JOSEP M. MARQUÈS

En el seu m ateix nom, la ciutat de la Bisbal porta el record de la
vinculació que tingué amb el bisbe. Quines foren les relacions de la
població amb aquell que li donava el nom ? Les generalitats vagues del
feudalism e han servit fins ara per explicar allò que m ancava d'estudi
concret.
La investigació sobre el govern episcopal d ’aquest i altres llocs haurà
de fer-se a partir dels registres de correpondència del bisbe, bàsicam ent del
s. XIV. Un tast del contingut d'aquests registres l'he donat recentm ent, amb
la publicació als "Estudis del Baix Em pordà" de regests de cartes del prelat
referents a jueus. C aldrà rellegir el Cartoral de Carlem any, recentm ent
publicat, i els Pergam ins de la M itra, dels quals vaig editar els regests l'any
1985. La recent confecció de repertoris de les sèries dels "Notularum " i
dels m anuals de l'Arxiu D iocesà fa més fàcil la tasca.

I.- LA VILA, ABANS DEL S. XIV
LA BISBAL, FUNDACIÓ DEL BISBE

La Bisbal no form à part de la prim itiva dotació concedida a la seu de
G irona pels m onarques carolingis, tal com pot com provar-se al precepte
de l'any 834. Probablem ent no existia per aquests anys.
El bisbe G otm ar fou el prim er a interessar-se per tenir possessions al
Baix Em pordà, i es féu confirm ar pel rei Carles el Calb el petit m onestir
de Sant Clim ent de Peralta i dues viles: "Fonsedictus" o Fonteta i Abellars
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("A piliares ", A p iolas"). Pocs anys després, el 851, es produí un plet entre
el prelat i un cert Lleó, sobre terres situades a Fonteta. El procés tingué
diverses alternatives; Lleó prim eram ent renuncià a les seves pretensions,
després apel.là a Carles el Calb dient que havia fet una renúncia forçada i
que les tenia del seu pare Stavilis, que les hauria posat en conreu després
d'haver-les trobades ermes "com els altres hispans". Es fàcil d'atribuir
m alícia al bisbe, i de suposar que el més poderós inclina sem pre la justícia
de la seva part. No és clar qui era el més poderós, aleshores. El cert és que
encara el lloc central de les possessions del bisbe és Fonteta i que s'hi
estaven posant en conreu terres, abans abandonades.
Nom és a la segona m eitat del segle IX (anys 881 i 886) els preceptes
carolingis com pten entre les possessions del bisbe una vila (Santa M aria
dita "F ontanetum ") i uns vilars; "F onsedictus", Abellars, Corçà, "Palatium M urore". S'ha constituït una nova capital. I no és una de les m enors
forces aglutinants el fet que tingui església pròpia, la de Santa M aria. El
nom variarà: de Santa M aria dita Fontanetum (922), es passarà a "Santa
M aria dita Bisbal" (1002, butlla del papa Silvestre). Els vilars que hi fan
cap tam bé varien; s’hi troben de vegades un "Cassania", i un "Ventinacum ". I és que, quan hom com ptà amb una capital, aquestes unitats
d'explotació perifèriques perderen im portància, alm enys com a referència
geogràfica i adm inistrativa.
De l'acció dels bisbes per desenvolupar la Bisbal se n'ha de destacar la
que conduí el bisbe Guiu, dels anys 9 1 1 a 934. De cap altre indret de la
bisbalia se'n coneix un procés sem blant. Guiu efectuà entre aquests anys
ben bé onze com pres de terrenys, generalm ent vinyes, de les quals vuit
dintre de la B isbal (aleshores Fontanet, dita Santa M aria) i les restants a
Fonteta i Vulpellac. Algunes eren terres petites, que es pagaven a cinc o sis
sous; tam bé com prà un m as per 300 sous, una terra de cent i dues vinyes
de 60. Les altres adquisicions de terres que es registren, fetes per bisbes (s.
XI) són poques, en com paració amb les de Guiu.
Sim ples inversions de capital? Les hauria pogut fer més profitoses ben
a prop de la seva residència, a G irona m ateix. El sentit d'aquestes
adquisicions ha de consistir en un pla de desenvolupam ent de la vila i del
pes que el m ateix bisbe hi tenia. Es fa difícil de precisar-lo; pot pensar-se
que parcel·là terrenys per a solars i per a horts. Si la vila pren el nom de la
Bisbal, és que la voluntat del bisbe ha estat decisiva en el seu naixem ent
i prim er desenvolupam ent.
LA SENYORIA

La senyoria del bisbe (la bisbalia) com prenia llocs dispersos; Ullà,
Bàscara, per exemple. Els m onarques carolingis que la hi donaren no
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s'havien proposat de fer del prelat un potentat, sinó un supervisor dels
comtes. Per això la seva dotació es dispersa en com tats diferents; Besalú,
Em púries, Girona. Quan el poder dels successors de C arlem any s'esfuma,
el bisbe ha de valdre's per si sol per conservar el seu patrimoni.
Que el bisbe pogués valdre's per si sol tenia les seves dificultats. La
condició d'eclesiàstic li prohibia de fer ús directe de les armes, cosa que
norm alm ent observà. Per valdre's, doncs, li era necessari de com ptar amb
ajut militar. El bisbe Pere, el 1051 féu un contracte amb el com te de
B arcelona Ram on B erenguer I; cedí la Bisbal durant la vida d'aquest a
canvi de rebre assistència arm ada al seu poder judicial. El com te hi
guanyava una base d'operacions prop de les fronteres del com te d'Em púries
i prop de la petita noblesa del Baix Em pordà. M ort el com te, el contracte
restà dissolt i calgué proveir per altres camins. Sempre, evidentm ent, amb
l'ajut de m ilitars (que després serien dits nobles).
L 'alternativa que s'oferia era: o bé recórrer a senyors poderosos
(eficaços, però perillosos, perquè la força d'aquests podia regirar-se contra
qui l'havia llogada), o bé a petits m ilitars, més fàcilm ent controlables i
m enys dotats de m itjans. Una i altra cosa féu el bisbe. L'any 1083 féu
convinença amb Oliver Guillem , un petit m ilitar de la Bisbal m ateix,
segons que sembla. El prelat li donava un mas en feu; a canvi, Oliver
Guillem i una petita força arm ada ("m esnada", m ainada), haurien de fer
servei de guarda durant sis m esos, de Pentecosta a Sant Andreu, a la vila.
El contracte fou ratificat el 1085 i el 1098. La fesom ia de la Bisbal
adquireix un tret característic, el castell, encom anat a Oliver Guillem. Té
tam bé assenyalada una "sagrera". Un pacte sem blant es passà el 1139 amb
un cert Arnau Gaufred; és igualm ent conreador d'un mas que té en feu,
situat a la Bisbal, però es paga més car, ja que rep la m eitat del delm e de
Rupià. Els seus serveis són especificats com a "cort, seguim ent, cavalcada
i host", vocabulari pres a préstec al diccionari de l'època una mica
convencionalm ent, perquè el bisbe no participa — que sapiguem — en
guerres ofensives. Quan, l'any 1145 es ratificà el pacte del prelat amb
Arnau G aufred pel castell de la Bisbal, encom anada aleshores a O liver de
Llorà, era un servei de sis mesos anuals. Entrat el s. XIII es constata que
Oliver de Llorà ha decaigut econòm icam ent i està liquidant les seves
possessions.
Per a la defensa de la Bisbal el bisbe es troba tam bé, aquests m ateixos
anys, en relació am b altres nobles: Arnau Guillem de Cartellà (1124),
B erenguer i Gilabert de Cruïlles (1148, 1181). La relació és conflictiva; els
nobles reivindiquen drets sobre els "plàcits", és a dir, sobre execució de
sentències. Tot fa pensar que el bisbe s'havia trobat induït a cercar el suport
de nobles m és poderosos (els que hem anom enat eren aliats del vescom te
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de Cabrera, que tenia un bon castell a Girona) i que el seu servei li resultava
excessivam ent onerós. La m itra pagà com pensacions i pledejà per allibe
rar-se d'una protecció m assa cara; el plet amb els Cruïlles se sentencià el
1226, però encara l'any 1259 la fam ília Blanes reivindicà les "tasques
crim inals" que tenia pels Cruïlles. I optà per una gestió directa. Els nobles
que en el futur residirien a la Bisbal — Bernat Torroella hi és dom iciliat
l'any 1295; el 1313 hi viuen els cavallers Guillem de Blanes i Bernat de
Llavià— ja no tindrien influència al règim de la vila.
GESTIÓ DIRECTA: BATLLE ISA IG

La gestió directa com ença a finals del s. XII. El prim er saig conegut del
castell és Joan de M onell, sortit d'una fam ília de funcionaris episcopals de
Bàscara, que ju rà fidelitat pel càrrec l'any 1166. El prim er batlle fou un cert
Guillem de Frigola, que prestà hom enatge el 1181. La fam ília Frigola
retindria el batlliu gairebé 200 anys; l'exerciren batlles i batllesses, elles
tam bé prou decidides. Els batlles alternaren durant el segle XIII els nom s
de Bernat i Guillem ; el fill d'en Bernat es deia G uillem i viceversa.
Com ençaren, com és sabut, com a batlles de sac, recaptant rendes del bisbe.
De l’any 1278 hi ha una sentència sobre les batllesses Beatriu i Elicsenda
que assenyala com havien anat fent créixer les seves pretensions. Rebien
redelm e del carnalatge. Rebien drets especials per m esurar el vi. Es prenien
com a pròpies les rem ences de noies. Es prenien drets de pastura i im postos
sobre ous i formatges. Tot això eren exigències que havien imposat. Més
greu; prenien persones en guarda seva, exigien prestacions personals com
els senyors i rebien hom enatges. La sentència els parà els peus; altram ent
s’haurien independitzat del bisbe. El fenom en de l'autonom ització de
batlles és corrent a l'època i el bisbe hagué d'aturar sem blantm ent intents
del batlle d'Ullà.
LA POBLACIÓ, A LA VILA I ALS MASOS

Al cartoral de Carlem any hom troba m enys capbreus de la Bisbal que
no d'altres llocs episcopals, com Bàscara, C respià o Dosquers. Hi ha un
capbreu dels horts novells que pot datar de cap a 1250; s'hi esm enten 53
persones que tenen generalm ent dues o tres parcel·les d'hort pel que fan
cens al bisbe. Són òbviam ent gent de la vila; algun porta un cognom d'ofici,
com Teixidor, C isteller o Flequer, i d'altres poden ser jueus, com en Vidaló
i en Bonet; hi ha els cognom s típics d ’im m igrants, com el de Llaneres o
Figueres. No es troba al cartoral el capbreu de l’horta vella, però sí una
anotació que indica que el total de censos que el bisbe rebia de l’horta nova
era de 120 sous, i el total de l’horta vella era de 58. N'hi ha prou per suposar
que altres vint-i-cinc fam ílies s'afegirien a les 53 dels horts nous.
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El 1262 un grup de cinc homes, dels quals tres pertanyen a la fam ília
X esa d'U ltram ort, presten hom enatge al bisbe; són probablem ent nous
veïns de la vila. L'expansió urbana necessària per acollir els nous habitants
degué originar un suburbi; hom esm enta l'any 1232 cases situades a la "vila
nova" de la Bisbal. Del m ateix segle resta la constància més antiga que hi
ha jueus que resideixen a la vila del bisbe.
Pel que fa a la pagesia, un altre capbreu, que suposem redactat cap al
1200, assenyala que el bisbe rep 89 porcs, prestació típica dels m asos, 66
anyells i 65 gallines. M oltes d'aquestes prestacions són dividides: mig
porc, mig anyell. El núm ero de pagesos del term e de la Bisbal, d'acord amb
aquestes dades, supera de poc els 100. Però és un nom bre que no havia de
créixer. El bisbe féu parcel·lar, abans de 1250, la seva corom ina en feixes
on hom sem brava blat. N'hi sem braren la gent de vila, i no pagesos que
establissin un nou mas. Vilatans i pagesos tenien interessos divergents i
arribaren a pledejar entre si.

2.- EL GOVERN DURANT EL S. XIV
E ntrant el s. XIV, les funcions del batlle s'estenen cap al camp
adm inistratiu i executiu, sobretot després que el rei Jaum e II, l'any 1302,
cedí al bisbe la jurisdicció i el m er i m ixt im peri de la vila i de Bàscara. Pere
IV li concedí de poder posar forques i costells l'any 1358; no hem trobat
cap referència al seu ús.
Els bisbes del s. XIV són: els V ilam arí fins a 1318, Pere de R ocabertí
(1318-24), Pere d'U rrea (1325-1328), Gastó de M ontcada (1328-1334),
Gilabert de Cruïlles (1334-1335), A rnau de M ontrodon (1334-1348),
Berenguer de Cruïlles (1349-1362) Ennec de V allterra (1362-1369),
Jaum e de Trilla (1369-1374), Bertran de M ontrodon (1374-1384) i Bernat
d'A nglesola (1384-1408). Llevat de M ontcada i Urrea, procedeixen de la
petita noblesa de G irona i Vic. Els Cruïlles hi tenen interessos de tota mena,
perquè parents seus regeixen Peratallada.
A cada nou bisbe calia fer-li un "donatiu gratuït". La vila pagà per
aquest concepte 4.000 sousel 1326 i 1.000 sous el 1363. Els jueus pagaven
a part en sem blant ocasió unes "m orabatinades"; 119 sous el 1327 i 150 el
1329.
Són aquests prelats els que organitzen la seva cúria i estableixen una
gran recularitat de com unicació amb les parròquies i amb la seva senyoria.
Els registres de lletres conserven còpia de la correspondència enviada. Les
com unicacions del bisbe als batlles, i sobretot al de la Bisbal, foren
contínues. Llàstim a que no tinguem la correspondència sortida del batlle,
i nom és la que rebé. Perquè ell sovint havia d'inform ar sobre sol.licituts
que eren presentades directam ent al prelat.
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La bisbalia té, a principis del s. XIV, 800 focs. Són les poblacions, llocs
o castells de la Bisbal, Corçà, Sant Sadurní, R upià (amb Parlavà i
Ultram ort), M atajudaica, Ullà, la Pera, Bàscara, Dosquers amb Crespià,
V ila-rom à i Domeny. Es tracta, com sol succeir, de llocs dispersos, cosa
que im pedeix de donar una organització centralitzada al govern.
Si bé hi ha intents de centralització, com per exem ple, de la judicatura,
de les presons, i fins de donar al batlle de la Bisbal un poder d'intervenció
sobre afers a Sant Sadurní, — és el batlle de la Bisbal qui pren possessió
del castell o que instal·la el notari del lloc— no es consoliden. Resta cada
nucli com a autònom i conservant les seves tradicions. El castell de Rupià
té castellà; el de la Bisbal és de responsabilitat del batlle i d'un subordinat
seu, el claver.
Am b això acabo de donar el nom d'alguns oficials locals. Els represen
tants oficials del bisbe a la Bisbal són tres: el batlle, el jutge i el notari.
Excepcionalm ent, s'adrecen lletres al claver.
Batlle. R ealm ent el batlle és l'hom e clau amb el qual com pta el prelat
per regir la vila. A la Bisbal, entre 1334 i 1369 fou batlle Bernat de Frigola.
Posteriorm ent, entre 1371 i 1382, Guillem d'Hortal, de la casa de Llers. La
història dels batlles Frigola, i de les batllesses, que feren gala d'atributs
m olt m asculins, és de fidelitat al bisbe i d'explotació sistem àtica dels seus
súbdits; ho hem assenyalat més amunt. Encara el 1323 Guillem de Frigola
enfranquí unes persones que havien esdevengut hom es propis seus, i que
passaren a ésser-ho del bisbe; els intents d'autonom ia del batlle no havien
cessat al s. XIII. Amb el tom bant de segle, els bisbes prefereixen al batlle
hereditari, l'home triat per ells, que, no obstant, els resultà una m ica
capriciós. G uillem d'Hortal és reptat pel bisbe el 1380 per haver posat per
substitut un fadrí inepte. Després, en el tom bant del s. XV, el govern de la
bisbalia passa del prelat cap a un procurador general, que no registra les
lletres; es perd així una font útil per a la història de la vila.
Notari. Tam bé era un ofici hereditari, de la fam ília Ballester. L'exercí
Jaum e B allester fins al 1329, i Francesc Ballester de 1329 endavant. El
càrrec es podia arrendar (per 60 sous el 1339, per 1.000 sous en 1349, per
1.100 sous el 1361) i cobrar sense treballar. D urant la segona m eitat de
segle, el bisbe nom ena G uillem Banyils; B ernat Sadurní; G uillem de Coll
(substitut de Francesc Ballester, 1344); G uillem Pons (1349); Pere A vi
nent, prevere de Pals (1371); Antoni Puig, clergue (1442); s'ha perdut la
transm issió fam iliar de drets i hom s'inclina per confiar el càrrec a
eclesiàstics. El notari no és autoritat, però en participa perquè aixeca acta
de les execucions del batlle. Té inclinació a assenyalar-se salaris excessius,
sobretot en els plets, que cobra a tant per full escrit. Sovint el prelat haurà
de posar lím it als salaris de l'escrivà, el qual tenia, a més, privilegi
d'exem pció d'im postos.
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Jutge. El càrrec pot ser d'àm bit local o bé, per entendre'ns, com arcal. El
bisbe acostum a a nom enar jutge un professional del dret, un jurista, com
els Llapart de la Bisbal, els Santjoan d'Ullà o els A droher de Peratallada,
am b preferència un m ossèn, un clergue. Els jutges del bisbe no duren
m assa anys; pot creure's que eren un càrrec mal pagat en com paració amb
la feina que havien de fer. De vegades hi ha un jutge per a la Bisbal i un
altre per a tota la bisbalia.
Capità. Quan hi ha perill de guerra, es nom ena un responsable superior
del castell. Per a la Bisbal, l'any 1374 ho fou Bernat Torroella, que tenia
ordinàriam ent la batllia d'Ullà, m entre que els Abellars de la Bisbal faran
de capitans d'Ullà. El capità no era de la vila, i es com prèn; havia de prendre
decisions que posaven en perill vides, enrunar cases i altres m esures
dràstiques. El 1385 el nom enam ent recaigué en R am on de Finestres, un
altre m ilitar foraster.
Al dessota dels oficials, hom troba saigs, el corredor, l'escarceller, el
dipositari. El corredor, o ofici de la subhasta, tenia de salari l'any 1320 4
diners per lliura del preu dels im m obles que venia i 2 diners per lliura dels
béns mobles. Eren càrrecs una m ica arriscats; si volien plaure el senyor,
havien de posar en perill la seva incolum itat. De vegades, el bisbe els
am enaçava amb penes perquè com plissin les seves obligacions. En
M arquès, saig, el 1378, era a la presó i fou donat a m anlleuta de 4.000 sous;
per a dos saigs de la fam ília Oliver es donà l'ordre d'enderrocar-los la casa,
suspesa poc després. Igual com altres càrrecs, eren venals; el 1331
s'arrendava per 40 lliures anuals. L'any 1347 es fa un canvi; hom dota amb
la saionia un benefici a la capella de Santa A nna del castell, l'obtentor del
qual hauria de fer de claver (clergue) del mateix castell. I aquest m antindria
dos saigs laics. No ens ha de sorprendre que hom oferís a un pres la m issió
de fer de saig.
EL DESPAIG ORDINARI DELS AFERS

a) La justícia civil
La com esa que el batlle exerceix més sovint és la de fer adm inistrar
justícia en l'àm bit del dret civil. I dins d'aquest àmbit, la d'urgir el pagam ent
de deutes. Hom en podrà veure m ultitud d'exem ples en els regests de
docum ents sobre jueus que hem publicat. El bisbe intervé sovint en aquests
casos, sigui per ratificar l'exigència, sigui per lim itar el rigor de la llei.
Són freqüents els casos de veïns de la Bisbal que obtenen del bisbe
m oratòries de deutes. Hom invoca, per exem ple, la guerra; els anys 1343
i 1364, és al Rosselló. El rei concedeix m oratòries als que cooperin en
expedicions bèl·liques, i a la Bisbal és el bisbe el que ho recorda al batlle.
En altres ocasions la m oratòria la im posa el m ateix prelat, a fi que no es
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despoblin masos. Els súbdits d'autoritats altres que el bisbe poden reclam ar
deutes de veïns de la Bisbal, i en aquests casos el senyor de la vila pot donar
curs a la reclam ació o bé entorpir la seva execució.
Dins del dret civil pertoca tam bé al govern de la vila de donar tutors als
infants que resten orfes, posar penes pecuniàries a marits que m altracten
l'esposa o bé l’abandonen, obligar els fills a prestar alim ents als seus pares,
cosa que succeeix tant en fam ílies jueves com cristianes. En l'àm bit
m atrim onial, com en el de les execucions de llegats, el batlle ha de prendre
m esures que deriven del dret canònic.
b) La justícia senyorial. La jurisdicció
Com a executors del dret públic senyorial i reial, els calia als batlles fer
pregons, aplegar im postos i talles, com el del fogatge, donar el so de
viafors, reclutar hom es per a l'exèrcit reial quan es produïa l'eventualitat
prevista al "Prínceps Nam que". En canvi, el batlle no cobrava les rendes
del bisbe; aquestes s'arrendaven, i en desconec per ara l'import.
Nom és havia de vetllar per a la conservació de rendes i drets senyorials.
Per exem ple, hagué d'exigir la pena — 10 lliures— a un pagès de rem ença
que no habità al mas, sinó a la vila. I se li advertia si el bisbe dispensava
algú de la norm ativa, com el veí que l'any 1366 obtingué llicència del bisbe
per no haver de servir-se del forn de destret, i així fou com unicat.
Pertocava al batlle de prendre m esures de policia en casos de baralles
i bregues entre veïns. Generalm ent, el bisbe m oderava les m esures preses
pel subordinat; per exem ple, ordenava de no procedir si l'ofès havia
perdonat l'ofensa, o bé de treure de la presó qui l’havia com ençada, pel fet
que havia estat sense armes. Reiteradam ent, de 1347 a 1353 s'envien cartes
per Setm ana Santa, que m anen al batlle d'im pedir que s'apedreguin els
jueus. I fins i tot es m anava de prohibir al term e la pastura de cabres, nociva
per a les plantes, o bé de tenir ferm ats els gossos perillosos.
FOM ENT I DESENVOLUPAM ENT

A través de les lletres episcopals es deixa veure l'interès del prelat per
l’augm ent de la població i de l'activitat. Per bastir una torre i m olí prop del
castell del prelat despengué 12.165 sous l'any 1323. Les llicències per a
nous veïns sem blen haver estat de fàcil obtenció. Bernat de Figuera
l'aconseguí el 1327 per fer ofici de passam aner, adober i tintorer de roba.
Hom estableix el 1347 el dret a fer un nou m olí al torrent Reial per un cens
prou econòm ic; un parell de gallines. El 1367 un boter es vol establir a la
Bisbal. El bisbe l'obliga a prestar-li hom enatge davant notari. Després
m ana al batlle i al claver que l'adm etin entre els veïns de la vila. Com de
costum , per atreure nous ciutadans se'ls concedeix durant un temps
exem pció d'im postos; l'obtingué, per exem ple, un C astelló M oles, que en
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1383 declarà que venia a posar "tiradors de draps", una instal·lació per
abatanar draps de llana. Possiblem ent, en relació amb aquest M oles el
bisbe encom anà a Francesc Vila i al seu fill G uillem el m ateix any de
construir un m olí draper a la Torre, prop del m olí blader. Tanm ateix, la
docum entació de la cúria suposa que el m olí draper pels anys 1385 i 1392
funcionava irregularm ent, i s'hagué de donar term inis perem ptoris per
posar-lo en marxa.
El rei Jaum e II concedí, l'any 1323, a precs del bisbe Rocabertí, no sols
llicència de fer m ercat el divendres, sinó tam bé salvaguarda a tots els
concorrents. Un pacte entre el prelat i els bisbalencs establia que aquests
despendrien mil sous per obtenir la concessió, — el com te d'Em púries i la
fam ília Santapau s'hi oposaven— i en contrapartida el bisbe els declararia
francs de lleuda.
El m ercat era d'assistència obligatòria per als veïns del terme, i el batlle
podia penar els que no hi anessin. El bisbe, en una ocasió hagué d'ordenarli que desclavés la porta d'un pagès que no hi havia anat perquè tenia dos
fills malalts. Correlativam ent, hom podia prohibir d'anar a m ercat a
M onells; el 1326 es posà pena als contraventors d'aquest precepte, que es
publicava en circum stàncies extraodinàries.
La fira és docum entada a les lletres episcopals a m itjan segle XIV.
Tenia lloc per Pentecosta, durant deu dies, i amb una "tornada" el mes de
setembre. El bisbe autoritzà a obrir les botigues els dies festius durant la
fira.
El problem a de la despoblació es relaciona amb la rem ença, o bé afecta
persones que han contret deutes excessius. El bisbe m ana el 1347 desclavar
portes de jueus que han anat a viure a V ulpellac per tenir així una m oratòria
per pagar deutes. El prelat Anglesola ordena una pròrroga per a un deutor
"car nós no volem que lochs nostres se despoblen" en 1378, i una rem ença
del mas Ferrer de Sant Pol de la Bisbal no s'urgeix el 1382 perquè el mas
quedaria buit.
D 'ensenyam ent n'hi ha a la Bisbal, tot i que no en siguin coneguts els
m estres. L'any 1350 un capellà de Besalú havia dem anat al bisbe perm ís
per deixar el servei pastoral i dedicar-se a ensenyar. Se li digué que se li
perm etia, a condició de fer-ho a B àscara o a la Bisbal. Que hi havia
ensenyam ent ho m ostra que el 1367 el bisbe havia intim at m onitòria a
Guillem M iquel, diaca de M onells, que no ensenyés gram àtica i lògica a
Casavells o en altres llocs que no distessin una llegua de la Bisbal. A precs
de la com tessa d'Em púries concedí que el dit M iquel pogués ensenyar a
Casavells un m àxim de 10 alumnes.
El prim er m estre que supera l'anonim at és, en 1381, Joan de B onaven
tura, físic de Béziers, té autorització d ’ensenyar gram àtica, lògica i arts
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liberals (filosofia). Potser va trobar feina de metge, que era la seva, o se'n
va tornar a la seva terra, perquè l'any següent, 1382, el perm ís d'ensenyar
al lloc l'obté Benet Casabò, un clergue de la vila, nom és per a gram àtica
i lògica.
La vida m unicipal és escassa. El batlle, cas de cobrar el fogatge, ha
d'obligar els hom es a reunir-se i elegir síndics, que tindran el càrrec m entre
l'afer no s'hagi acabat. Però quan cal triar un consell, form at de dos hom es
de la m à major, dos de la m itjana i dos de la m enor, és el batlle qui els escull.
Els jurats perm anents no com ençaren a elegir-se, segons la nostra docu
mentació, fins al s. XV.
LA FAM I LA GUERRA

La vila, tot i ser de senyoria eclesiàstica, havia de cooperar en les
guerres em preses per la m onarquia; ho exigia l'usatge "Prínceps N am que".
La guerra amb C astella fa perillar Girona. La Bisbal ha d'aportar 15 soldats
al bisbe, U llà altres 15, i Rubià i annexes, 10. D esprés és Jaum e de
M ontpeller que vol invadir el Rosselló, el 1346; el 1349, alguns, inclòs el
notari Ballester, prenen part a l'expedició de Sardenya; el 1356 cal acudir
a Sant Feliu i Palam ós, am enaçades per naus genoveses, i el 1361, al
Rosselló de nou. El 1364 s'enviaren de nou soldats a Sant Feliu, on es
proposaven de desem barcar tropes de Castella. Els bisbalencs que acudien
a aquestes em preses solien ser deutors, que durant l'expedició s'alliberaven
de les reclam acions dels seus creditors, i hi col·laboraven més sovint com
a conductors de bestiar de transport que no pas com a com batents.
El bisbe tenia interès a redim ir la prestació personal a la guerra per una
contribució econòm ica, fins avançant els diners; així es féu, pagant un florí
per família, el 1374 i el 1385. R edim ir tota la bisbalia de l'expedició a
Sardenya del 1393 costà 850 florins.
La inseguretat del segle XIV obligà a fortificar la vila, amb grans
despeses. Hom treballa en l'obra del m ur el 1364, quan el com te de
Trastàm ara és a la frontera, en guerra contra el rei d'Aragó. El treball se
suspèn, a súplica dels veïns, per causa de pobresa, el 1369. Creix el perill
el 1371; els veïns es posaren el redelm e (1% dels ingressos) per pagar
l'obra; en correspondència el bisbe es com prom eté a no em prendre noves
construccions de fortificació durant cinc anys. V ana esperança; el 1374 i
1375 cal dedicar-hi novam ent prestació personal i pecuniària. I encara
calia proveir-se, a despesa dels veïns, d ’armes; ballestes el 1350; cuirasses
el 1376.
Si la guerra entre regnes no arribava sovint a prop del Daró, hi passaven
tropes enemigues: les com panyies de Bertran D uguesclin, dels Arm anyacs. Calia prevenir-se. El bisbe perm et en 1364 de sortir a collir raïms,
a condició que cada fam ília tingui dintre la vila alm enys una m igera de blat
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per m antenir-se en cas de setge i que es continuï construint el mur. Nom és
que es vegin cavallers, ni que sigui lluny, el bada del castell ha de tocar el
corn, i la gent, prevenir-se i recollir-se.
L'alarm a es presentava més sovint del que creuríem . No es devia nom és
als enem ics llunyans, sinó tam bé als propers. Resta constància de m oltes
bregues entre pobles, més o m enys atiades, i en tot cas tolerades pels
senyors locals. Hom es de Cruïlles havien atacat el m ercat de la Bisbal el
1328. El 1339 se signà una solem ne pau entre els veïns de la Bisbal i Corçà,
d'una banda, i els d'Ullastret, Vulpellac, Castell d'Em pordà, Sant Iscle i
Fonolleres, de l'altra banda.
No duraria gaire; el 1341 hom es de la Bisbal entren a m à arm ada al
Castell d'Em pordà, i trencaren les paus fetes; el batlle hagué d'intervenir.
Dos anys després l'atac es produeix en sentit contrari; el com te d'Em púries
protesta, perquè tenia una pau feta amb el bisbe. L'any 1344 els hom es de
Corçà denuncien que anant a m ercat a la Bisbal van sortir hom es de
M onells i els feren violència; havent cridat viafors, no sortiren els de la
Bisbal a defensar-los; culpa del batlle. Aquest episodi acabà amb una pau,
signada entre els hom es de M onells, d'una banda, i els de Corçà i la Bisbal,
de l'altra part. Es feren escriptures com calia, i el batlle hagué de forçar els
síndics dels hom es de la Bisbal que paguessin el notari. La pau era tan fràgil
que l'any 1350 dos hom es de la Bisbal que eren confrares de la confraria
de Sant Projet de M onells dem anaren al bisbe que els dispensés del vot que
tenien fet d'assistir a l'aplec, per perill de tenir-hi topades desagradables.
El 1352 s'encén de nou la guerra entre els hom es del com tat d'Em púries i
els de la Bisbal, talm ent que el cam í a G irona restà bloquejat algun temps.
Cap a un centenar de persones de distints pobles pròxim s a la Bisbal foren
excom unicats el 1355, per haver atacat els bisbalencs que verem aven. Una
nova incursió de gent de M onells el 1359 afectà els veïns de la Bisbal; el
bisbe en protestà a la com tessa d'Em púries. El 1364 ordenà al batlle de fer
un ban que prohibís de fer mal als veïns d'U llastret i Peratallada. Podríem
allargar el recom pte fins a principis del s. XV. Allò de tenir una m à a l'eina
de treball i l'altre a l’espasa, que porta el llibre bíblic dels M acabeus, es
vivia contínuam ent a la Bisbal.
Quan el perill es presentava pròxim a la vila, el bisbe nom enava un
capità, ordenador i defensor. Les m esures d'aquest podien ser rigoroses;
entre elles hi havia l'enrunam ent dels edificis construïts fora m uralla, que
alguna vegada el bisbe mateix féu suspendre fins que l'arribada dels
enem ics no fos imminent.
L'aviatuallam ent i el com erç del blat es feien sota l'autoritat del batlle
i la supervisió del prelat. De prohibicions d'exportar blat fora del term e se'n
troben sovint. A ixí se n'enregistren els anys 1343,1345,1347,1356 i 1361.
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La decisió la prenia el bisbe, de vegades a instància dels veïns de la vila;
al batlle tocava fer-la observar... i fer la deguda excepció a fi que pogués
sortir cap a G irona el gra propietat de la Catedral. De vegades, s'ordenava
evitar que els com erciants acaparessin el blat a fi d'apujar artificiosam ent
els preus.
Una collita especialm ent dolenta es produí els anys 1374-1375. Per
evitar la fam s'obrí botiga, per ordre del bisbe. Uns com issionats passaren
a veure el blat de cadascú, en m esuraren el 10%, que s'em portaren i el
venien a preu cotat; el form ent a 16 sous, l'ordi a 8, el mill a 9 i el m estall
a 10 sous la migera. La m esura no plaïa pas a tothom, i tam poc era suficient,
de form a que en 1375 el bisbe autoritzà la universitat a endeutar-se en 4.000
sous per adquirir com estibles.
ELS MITJANS COACTIUS

No hem trobat notícia d'execucions capitals, a la Bisbal. En tot cas no
serien de la responsabilitat del bisbe, perquè les penes que im plicaven
mort, desterram ent o m utilació eren pròpies del poder reial.
La presó era el m itjà coactiu més tem ible. Hi havia a la Bisbal dues
presons: la Rupiana, la principal, per a presos a pa i aigua, i la de Poca
Roba, menys dura. Els presos, abans de judici, havien de pagar-se l'alim ent
i el sou de l'escarceller. Am b perm ís del bisbe, poden rebre alim ents dels
seus amics.
La correspondència del bisbe conté sovint ordres de dulcificar la pena
de presó. Sens dubte, s'obria així una porta cap a l'arbitrarietat, però tam bé
es practicà la m isericòrdia. Es manà, doncs, que un m arit presoner pogués
rebre la visita de l'esposa sem pre que aquesta ho dem anés, que persones
m alaltes fossin donades a m anlleuta i que gent pobra de R upià fossin
portats a la presó d'aquell poble per no agravar més la seva pena. La presó
de la Bisbal funcionava com a presó central de la justícia del bisbe.
Per certs delictes, es prevenia la seva com issió obligant el possible
delinqüent a posar-se pena davant el notari; com ho féu en una ocasió un
jueu, per abstenir-se de ju g ar diners.
Sovint les penes eren objecte de com posició. El 1335 una m ort es
com posà en 2.000 sous, un delicte d'usura, en 800 sous i un cas de tracte
carnal am b la pròpia sogra, en 300 sous. Però un assassinat podia
com portar la confiscació del mas de l'assassí.
Dels altres mitjans coactius, com el bandejam ent o l'em para de béns
nom és en farem esm ent. Ningú no trobarà estrany que el bisbe ordenés
alçar em pares posades a viudes. M enys conegut és el clavam ent de portes;
consistia a privar una fam ília de l'accés al seu propi dom icili. Tam bé el
coneixem precisam ent perquè el prelat ordenà diverses vegades d'alçar-lo.
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Hem donat una visió panoràm ica de la inform ació que ofereixen les
lletres episcopals i altres docum ents de l'Arxiu Diocesà. A plicar-la a la
història concreta d'aquesta vila no era el nostre objecte; desitgem que
s'elabori i que les dades que aquí s'ofereixen siguin integrades en el marc
d'una consideració global.
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UN PROJECTE DE CONVENT A LA
PIETAT DE PALAMÓS
PERE TRIJUEQUE i FONALLERAS

He escollit aquest petit recull tot recordant que el prim er treball
d ’investigació que el meu amic Lluís Esteva em va perm etre publicar als
Estudis del Baix Em pordà es referia a la m ateixa capella.
Ara, m alauradam ent, el meu m estre ja no hi és, ni tam poc la capella de
la Pietat, que va ser destruïda, gairebé al m ateix tem ps, per les excavadores
que aplanaven el solar d ’una nau industrial.
Am b la destrucció de la capella de la Pietat varen desaparèixer més de
set segles d ’història, ja que am b el nom d ’Erm ita de Sant Rom à fou citada
en el capbreu del castell de V ila-rom à de l’any 1315.
Investigacions recents havien perm ès descobrir una bona part del seu
passat, fins i tot es coneixien els noms de m olts dels seus erm itans, tant
seglars com clergues. Però fins ara no s ’ha sabut un fet que podria haver
canviat la seva història. Em refereixo a l ’intent de convertir-la en un
convent de franciscans.
El dia de Reis de 1516 es varen signar uns pactes per a la construcció
d ’un convent de «frares m enors» a la Pietat. Els actors varen ser: els jurats
de Palam ós, Francesc Valentí, Bernat Gotes i Pere Resador; els de les
parròquies de V ila-rom à i V all-llobrega, Joan Robau i Pere Oliver;
juntam ent amb els obrers d ’aquell any, tots ells representant la capella, i
els frares Baldiri Fonoll i Narcís Puig, en representació dels seus superiors
franciscans.
Entre altres acords, els frares haurien d ’edificar un m onestir per a quatre
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o sis frares, que hi farien estada contínua. Per part dels jurats, i m entre es
van com plir els pactes, els feien cessió de totes les propietats de la capella.

TRANSCRIPCIÓ
L ’arenal de Palamós. 6 gener 1516. Escriptura dels pactes i concòrdia
p e r a la fu n d a ció d ’un convent a la capella de la Pietat de Palamós. Arxiu
Històric de Girona. N otaris de Palam ós núm. 559.
En nom de Déu sia e de la gloriosa Verge M aria, m ara sua, a honor,
glòria e m em òria de la sua Sagrada Passió.
C apítols inhits, fets e ferm ats entre los honorables en Francesc Valentí,
Bernat Gotes e Pere Rasador, jurats l ’any present de la vila de Palam ós;
Johan Robau e Pere Oliver, jurats de les parròquies de Sancta Eugènia de
V illarom ans e de Sanet M atheu de Vallobrega. Los dits venerables jurats
de la vila de Palam ós, de exprés consentim ent e voluntat, axí com afferm an
de lur consell o de la m aior part d.ell, e los dits venerables jurats de dites
parròquias, de exprés consentim ent e voluntat de lur consell e de la m aior
part dels habitants en ditas parròquias, e los venerables en Pere Pallicer
àlias Colls, de la dita parròquia, e Sebastià Pla, farrer de dita parròquia, e
Sebastià Pla, farrer de dita vila de Palam ós, hobrés l ’any present de la
capella de la Verge M aria de Pietat e de Sanet Rom ans, scituada en la dita
parròquia de Sancta Eugènia de Vilarom à, de una part, e los reverents
frares Baldiri Fonoll, lector del m onastir de frares m anors de la ciutat de
Gerona, havent de les coses xins scrites plen poder e potestat ensem ps e en
soliu ab lo reverent frare Narcís Puig, gordià de dit m onastir, del reverent
en Crist para y de la Sagrada theologia proffessor m estre G aspar M arc,
frara del orda m anor en la custodia de B arcelona custodi, e del reverent en
C rist para frara m estra M artí Oris del dit orda m inistra y encara del reverent
en Christ para de tot lo dit orda general vicary e com issari, axí com de la
dita custodia vicaria e com issió a ells feta, consta per algunas patents, letras
que dadas foran en spedició del provincial capitol de Tortosa, celebradors
a XII de satem bra, any de la N ativitat de N ostra Senyor mil sincsents e
quatorza, e de la qual potestat dels dits frares Narcís Puig e Baldiri Fonoll
consta ab carta rebuda per lo discret en Dalm au Ombert, notari de Gerona,
a VIIII de satem bra prop passat, mil sine cents y quinza.
E prim eram ent a la honor e gloria de N ostra Senyor Déu om nipotent e
de la gloriosa Verge M aria, m ara sua, e del beneventurat Sanet Francesc
e de tota la cort celestial, los dits venerables jurats de la dita vila de Palam ós
e los dits venerables jurats de les dites parròquias e los dits obrers de la dita
capella de la Verge M aria de Pietat e de Sanet Rom ans e per los successors
lurs, donan per donació pura e ......a nostra Senyor Déu e al convent de
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Sanet Francesc, de la obediencia del m inistra de B arcelona sots
em paro, los pactas, formas, retencions e condicions desus scrites e
expressadas, la dita capella de la Verge M aria de Pietat e de Sanet Rom ans,
scituada en la dita parròquia de Sancta Eugènia de Vilarom à, prop lo castell
dit de Vilarom à, ab las cases e edificis, patis, ort, vinya, drets e pertinencies
de aquella e ab tots los retaulas e ornam ents de dita capella e altars de
aquella, haian e sian tenguts constituir de nou m onastir del orda de Sanet
Francesc e edifficar en la dita capella cases e fer dorm idor e altres coses fer
que sian necessarias e opportunas en titol o nom del dit orda del dit
beneventurat Sanet Francesch, la qual donació, com dites fan en dit nom
ab pacta e condició, que dit m onastir novam ent instituidor en la dita capella
de la Verge M aria de Pietat e de Sanet Rom ans, lo dit custodi vicari e
com issari del dit orda de Sanet Francesch haia e sia tengut e obligat tenir
en la dita casa e m onastir novam ent instituidor en la dita capella, quatra
frares del dit orda de Sanet Francesch, en los quals haia de effer un frara
m issa cantants, lo qual frara sia tengut e obligat celebrar cascuna satmana,
tres m issas en lo dit m onastir de nou instituidor en la dita capella e pregar
nostra Senyor Déu per anim a dels passats e presents e benefactors de la dita
vila e parròquias, en aquells dies que a ell sera vist, e passats dos anys
prim er vinents en lo dit m onastir de nou instituidor en la dita capella, haian
star e habitar sis frares o més, entre los quals sian dos m issas cantants e sian
tenguts celebrar tres voltas la satmana, en que haian celebrar una m issa
sollem pna e fent los altres officis seguint lo orda acostum at a tenir los frares
m enors en la ciutat de Gerona e en altres sem blants m onestirs, e de present
sia per ells elegit gordià e altres m inistres en dit m onastir, segons en altres
sem blants m onastirs se acostum a fer e seguir l.orda de aquells los quals
frares sien de bona fama, vida e conversació honesta.
ítem que, en lo dit m onastir, los dits frares o convent de aquell haian a
tenir de continu e alm enys en les coresm es, un frara en lo dit m onastir que
sia m estra en theologia o almenys batxaller, per poder predicar en la dita
vila, m onastir e parròquias, e ha de conffessar los habitants de les ditas vila
e parròquias, lo qual m estra en teologia o batxaller haia e sia tengut predicar
en tots los dim enges de la C oresm a en la iglèsia de la vila de Palam ós en
la m issa m aior e per sem blant en lo Divendres Sanet, e lo dia de Pasca, e
los dits venerables jurats de la dita vila e obres de la dita iglèsia pugan fer
anar per la dita iglèsia un bassi per lo dit frara predicador e del dit bassi o
de les caritats se faran, o altres em olum ents, haian esser donats e pagats al
dit frara predicador en ditas jornadas, per quascuna jornada preycarà, per
caritat sine sous, e m és sia tengut e obligat dit frara m estra en teologia o
batxaller en predicar en altres festivitats; ço es en les festivitats de Nostra
Dona, exceptat de N ostra D ona de agost que preycarà en dit monastir, e en
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les festas de Sineogèsim a, de Corpus Crist, Sanet Joan de juny e Tots
Sancts, e sian tinguts los dits jurats e obres donar per quascun dels dits
sermons, per caritat, dels em olum ents del dit bassi o altras, quatra sous, e
més sia tengut e obligat lo dit frara en venir duas satm anas en la C oresm a
en la dita iglèsia de Palam ós a .. de confessió los habitants de dita vila e
altras qui confessar se volran, e lo rector o deservint a la rectoria de la dita
iglèsia sia tengut e obligat fer la despesa al dit frara en ditas duas setmanas.
ítem se retenen los dits venerables jurats e obrers que, si e encars que
los dits frares o convent de dit m onastir de nou instituidor en la dita capella
no servaran e com pliran les coses dessus dites o alguna d ’elles o daxaran
lo dit m onastir, no tenint.hy congregació de frares e fer lo servey dessus
dit, en tal cas volan que la present donació sia nulla he aguda per no feta,
e la dita capella de la Verge M aria de Pietat e Sanet Rom ans ab ses cases,
retaulas, vestim ents, patis, orts e vinyals, ab tots m illoram ents per los dits
frares e convent en lo dit m onastir fahedors, tant de com pras de terras,
obras e m illoram ents per ells fets, tornen e sian e vingan en dom ini e poder
de los dits venerables jurats de les ditas vila e parròquias com vuy son e asi
in perpetum resten en domini e poder lur com vuy es e haia tornar en capella
de la Verge M aria de Pietat e de Sanet Rom ans, e los dits venerables jurats
e lurs successors pugan per la adm inistració de dita capella elegir.hi obrers
y posar y levar herm itans a tota lur voluntat, e que per lo dit convent y orda
de Sanet Francesc no puga esser feta dem anda ny qüestió alguna de les
coses dessus dites.
ítem , que dels vestim ents, calzer, libres, palis, presentalles e altres
coses vuy son en dita capella serà fet nou inventari e encas que los dits
frares e convent no sevassen e com plissen les coses dessus dites, los dits
vestim ents e altres coses dessus dites, segons seran confirm ades en dit
inventari, haian esser per ells restituides e ... en poder dels dits venerables
jurats e de les personas per ells hi seran elegides ensem ps ab tots altres
vestim ents, or e argent, presentalles e altres coses seran e strobaran en dita
casa e monastir.
ítem , lo dit reverent frara Baldiri Fonoll, en virtut de la potestat a ell
com dessus es dit atribuida per lo dit custodi, acceptant la dita donació, ço
es, com dessus es dit feta per los dits venerables jurats de las ditas vila e
parròquias de Sancta Eugènia de V ilarom à e de Sanet M atheu de Vallobrega, e obrers desus dits de la dita capella de la Verge M aria de Pietat e de
Sanet Rom ans, cases, edificis de aquella, patis, ort, vinya e altres coses
dessus dites sots los pactas, condicions e retencions dem unt dites e
expresades en dit nom, conve e perm et als dits venerables jurats e obrers
e als successors lurs, tenir e servar les coses dessus dites e com plir aquelles,
e ab lo present, en dit nom mogut de devoció, e vist lo dit beneffici que per
154

UN PROJECTE DE CONVENT A LA PIETAT DE PALAMÓS

5

constituir lo dit m onastir, previndrà en que Nostra Senyor Déu Jesucrist e
la Gloriosa Verge M aria, m ara sua, e lo beneventurat Sanet Francesc
constituexe, edificà en la dita capella de la Verge M aria de Pietat e de Sanet
Romans, m onastir e convent del dit orda de Sanet Francesc, en lo qual
elegiran gordià e altres m inistres, segons lo m onastir de Sanet Francesc de
Gerona, per celebrar en dit m onastir, tenint congregació de frares, m isses
e altres officis, segons en sem blants m onastirs se acostum a de fer e dessus
es convengut.
V olents les dites parts que dels presents Capítols sien fetes una e m oltas
cartas públicas e consem blants originals per lo notari devall scrit, resebadors e fayedors, en m em òria de altres coses dessus dites en devenidor
ravadora.
Que fuerunt acta om nia et singula supradicta et per dictos venerabiles
juratos nom inem dictorum universitatis et per dictos Petrum Pal licery àlias
Colls et Sebastianus Pla, operarios dicte capelle et dictum R. fratrem
Baldilium Fonoll nom inem predicto firm ata et laudata infram perrochiam
beate M arie dicte ville de Palam osio, in arenali m aris dicte ville, die
dom enica sexta m ensis january anno a Nativitate dom iny m illesim o
quingentesim o sextodecim o presentibus et ad prem issa vocatur m e Johanne M assot àlias Batia, notario publico infrascripto et testibus videlizet
Johanne Juny vicinatus de Fuscha Jacobo Boffill, Johanne Vives àlias
Godefra, Bernardus V italis et Francisco Stephani parrochia Sancti M athey
de Valle lupricha.
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CONFLICTES DE PESCA A LES
MARS DE PALAMÓS (1571-1576)
MARIA MERCÈ COSTA

No es tracta de cap fet dels nostres tem ps, però per certs aspectes, i
diverses connotacions, podria sem blar-nos que tot té una plena actualitat.
Han passat més de quatre-cents anys i allò que ara trobaríem explicat a la
prem sa ens ho conta un vell procés co n serv at'a l'Arxiu de la Corona
d'A ragó(1]. Els protagonistes i l'escenari són uns altres, però els problem es,
els conflictes, són gairebé els m ateixos que coneix el món d'avui. Per les
declaracions dels testim onis citats durant el procés, hem pogut intentar la
reconstrucció del que va succeir. Fou el següent:
A França, la segona m eitat del segle XVI, hom va prohibir la pesca amb
les xarxes anom enades sardinals(2). M olts pescadors francesos, en general
de Provença, vingueren a les m ars de C atalunya i van introduir aquell art
de pesca de deriva, d'acord amb gent poderosa d'aquest país. A Palamós,
la m ajor part de la població la constituïen els pescadors de xàvega(3), que
viven del seu treball. Els sardinals els portaren perjudici perquè arrosse
gaven molts peixos m enuts que haurien estat l'alim ent dels més grossos.
Aquests optaren per fugir d'aquelles zones de pesca i la gent tem ia,
fundadam ent, que en pocs anys restarien despoblades les mars de Palam ós
i això seria la ruïna dels habitants de la vila i el seu comtat.
(1) Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria, Processos, any 1574 (per restaurar).
(2) Xarxes d'una malla de mida especial per a pescar sardines i altres peixos de petit tamany.
Eren usades per a un sistema de pesca a l'art de deriva.
(3) Art de pesca amb una xarxa de malles grosses que es calava des de les barques enmig
del m ar i era estirada des de terra.
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El com te de Palamós, duc de Som a i alm irall de Nàpols, era aleshores
Ferran de C ardona (de la branca dels C ardona-A nglesola, barons de
Bellpuig). El 1571, es trobava, m alalt, a Sant C ugat del Vallès. Un dels
testim onis diu que era prop de la festa de Santa M argarida; així, doncs, a
l'estiu. Ell, el m estre d'aixa Nicolau Bertran, era allà quan hi arribaren dos
jurats del consell general de Palamós, Llorenç Llenças i Francesc Lleó,
obeint una determ inació del m ateix consell, amb el consens de tot el poble.
Un monjo de Sant Cugat explicà a Bertran que els jurats suplicaren a
l'alm irall que prohibís la pesca amb sardinals al seu com tat, pel gran mal
que això causava als seus habitants. El ferrer Pere Bernat Pujol sentí dir que
els jurats, de tornada, m anifestaven la voluntat del com te, d'ordenar la
prohibició dem anada. En efecte, es féu inform ar pels seus assessors i féu
que el seu fill Anton escrivís al batlle de Palam ós en aquest sentit, tot fentli veure que calia preferir sem pre el bé com ú de tota una població al bé
particular d'un petit grup de persones. Era tam bé lògic, perquè el comte
rebia el delm e del peix capturat i s'exposava a una m inva im portant dels
seus beneficis.
El batlle B ernat Esteve organitzà una vigilància estricta. En aquells
m om ents, però, no sem bla que fossin gaires els pescadors amb sardinals.
En el procés parlen solam ent d'una o dues barques. Una d'elles procedia de
V ilafranca de Niça. El batlle la detingué i s'incautà de les xarxes, però
arribà a una com posició amb els pescadors, que les recuperaren i quedaren
lliures. L'altra barca era de Jeroni M etge, i ell m ateix explicava com tot el
poble s'havia avalotat contra ell, i especialm ent els xaveguers; parlaven de
crem ar-li els sardinals i així dem anaren a l'alm irall que m anés fer-ho.
M etge obeí el batlle i deixà de pescar a Palam ós, però seguí fent-ho a la
platja de Calonge, amb llicència del batlle d'aquesta vila. Els palam osins
insistiren prop de l'alm irall, perquè ell tam bé era senyor de Calonge.
L'almirall envià a Palam ós un gironí, m isser Pere Nató, per tal de fer cessar
aquella form a de pesca. Nató cità M etge a casa d'un procurador de l'alm irall
i li m anà que no pesqués en cap lloc d'aquella senyoria. M etge no deixa de
fer constar que molts dels qui instaven per crem ar-li les xarxes, al temps
del procés pescaven tam bé amb sardinals.
M entre visqué el com te Ferran, la prohibició fou observada. Però el
com te m orí aquell m ateix any. El va succeir el seu fill Lluís, tam bé comte
de Palam ós i alm irall de Nàpols. El m aig de 1573, Lluís va anar
personalm ent, amb els seus assessors, a Palamós. Ja no era batlle Bernat
Esteve, sinó Francesc M aym ó, a qui el com te reiterà la prohibició. Un dia,
els xaveguers el van portar a passejar pel carrer M ajor i li van pregar que
insistís en la prohibició dels sardinals, perquè alguns intentaven seguir
amb aquella pesca. Els assessors s'inform aren i li aconsellaren el mateix.
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Jeroni M etge sentí com un d'ells, fins i tot, enm ig de la plaça, deia als
pescadors, entre altres coses: "Vosaltres no sou hom ens de res, que no
teniu sino llengua, que devieu arm ar un llaut o dos y anar a la barcada dels
sardinals com pescave y pendre los sardinals y la gent y posar.ho tot a
fons... pus sabien que la voluntat de dit senyor es que no. y pesquen". Amb
això, M etge es decidí a vendre els seus sardinals a dos hom es de Begur,
per m enys de la m eitat, deia, del que li havien costat. Els palam osins van
fer la petició formal al com te davant el jutge, els seus assessors, i els jurats
i consell de la vila. El com te ho prohibí verbalm ent, però, de m om ent, no
constà res de form a oficial ni se'n féu cap crida. M arxà el com te cap a
B arcelona i, després, cap a Bellpuig, on es presentaren el batlle M aym ó i
tres síndics per tractar d'un afer de les carnisseries de Palam ós. En absència
del batlle, portava el seu bastó, com aprim era autoritat, el jutge Joan Pagès.
Un vespre, vora les nou, un grup de xaveguers l'anà a avisar perquè hi havia
uns sardinalers a les m ars de la vila. El jutge s'hi féu portar en un llagut,
però hi havia m ar grossa i no trobaren res. Tornats a terra, el jutge restà en
espera i poc després arribà la barca amb els sardinals. Els pescadors foren
arrestats en una casa i es posaren guardes a les xarxes, que eren d'Antoni
Ros, de Begur. Aquest envià un m etge i un sabater de Palafrugell a
reclam ar-ho tot, amb la prom esa de no pescar m és d'aquella form a a
Palam ós. Feren així una com posició amb el jutge i va quedar tot solucio
nat.
Pel que fa a la prohibició, el com te Lluís de C ardona es traslladà a
N àpols i des d'allà, sembla, va escriure al batlle de Palam ós per recordarli el seu m anam ent. En conseqüència, el 26 de novem bre, el nunci Antoni
Cros, per ordre del batlle, féu una crida per la qual es prohibia la pesca amb
sardinals, sota una m ulta de 50 lliures i la pèrdua de les xarxes. No obstant
i això, en vida del com te Lluís eren encara pocs els qui haurien gosat
intentar-ho. A ltra cosa fou quan el m ateix batlle, juntam ent amb el
m ercader Francesc Castelló, com prà uns sardinals a uns pescadors france
sos i com ençà a fer pescar pel seu com pte i, com deia nicolau Bertran, "a
la descarada"; la barca era d'en Castelló. Tot seguit, altres barques van
seguir el seu exemple. A cadascuna hi anaven uns cinc hom es i en alguna
d'elles hi havia, tam bé, francesos. Les barques més conegudes foren les de
Narcís Sala, Joan Cardona, Joan Salamó, Joan G uinau i Joan Llitrà (que
feien com panyia), el forner G uerau Oliver, Perot Soler, Joan Antoni,
Arnau Sala, Antoni Roig, etc. Treballaven de nit. Quan tornaven, desempescaven el peix a Palam ós, vora la mar, i estenien les xarxes per tal que
s'eixuguessin. El batlle els deixava fer i els donava llicència per estendre,
amb l'excusa que havien pescat en altres mars, fora de la jurisdicció del
com tat. I tam bé, per diners, atorgava llicències de pesca, com en el cas de
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Perot Soler, que pagà tres lliures. D 'altra banda, com portava que pesques
sin en term es de Palam ós altres barques com la de Francesc Busquets, de
Pals, i d'altres llocs: Begur, Calonge, etc.
Aquella activitat continuà encara el 1574, després de la m ort del com te
Lluís, a qui succeí el seu germ à Anton de Cardona; el qual m anà per escrit
al batlle M aym ó que fes observar la prohibició com abans. Els xaveguers
contem plaven tot aquell m ovim ent i probablem ent ells tingueren m ajoria
en la votació que hi hagué en el consell reunit a l'església parroquial el 14
de març de 1574. Es tractava de veure les preferències dels palam osins en
les form es de pescar. Un nom bre respectable d'ells volia que es pogués
pescar amb sardinals i amb xàvegues. El batlle M aym ó i un grup més reduït
volien nom és els sardinals, que són exclosos en el grup, que sem bla més
gran, dels xaveguers. Aquests havien nom enat un procurador, l'hostaler
Pere Cruanyes, per defensar les seves causes i els seus interessos contra els
sardinalers.
M entrestant, el nunci havia fet altres crides contra la pesca amb
sardinals i la descàrrega en el port, amb penes diverses als qui no ho
com plissin: 20 lliures, 10 lliures, etc. Precisam ent, el 14 de maig de 1574,
ell m ateix declarà que havia posat penyores a alguns dels culpables: 10
llures a Guerau Oliver; un anell d'or, esm altat, a Joan Guinau; un altre, d'or
sense esm alt, a Joan Salamó; una cullera d'argent, per valor de 10 lliures,
a Antoni Pasqual i tres culleres d'argent a Pere Soler. Però tot fou inútil.
El m ateix nunci, Antoni Cros, pogué veure com tots aquests i alguns
d ’altres, com el batlle M aym ó, descarregaven la sardina que deien públi
cam ent que havien pescat a les mars de Palamós.
Per tres vegades, el mes d'agost, els xaveguers presentaren requeri
m ents al batlle perquè pescava i deixava pescar, quan ell m ateix ho havia
prohibit. Igualm ent el requerí el procurador fiscal del com tat de Palam ós,
i l'acusava de rebel, trencador i violador de la fidelitat que, pel seu càrrec,
devia al comte. Al cap d'uns dies el batlle rspongué, amb una altivesa
considerable: D 'ençà que el com te Lluís s'havia em barcat, ell era l'únic
senyor. I això tant ho deia en el consell com en privat, vora la mar, on tenia
dues barques plenes de sardina per endur-se'n a casa. Ell podia deixar
pescar a qui volgués. I posà plet civil a la Reial Audiència, pretenent que
cap m és oficial, sinó ell, podia tenir jurisdicció en el comtat. Ell tenia el
bastó i, pesés a qui pesés, ell i els altres pescarien i ningú no els ho podria
im pedir. Quan parlà així en el consell, el poble s'avalotà i l'aldarull fou tan
gran que ni tan sols pogueren concloure res dels assum ptes diversos que
s'havien tractat poc abans.
Per la seva banda, els xaveguers, perduda l'esperança d'obtenir justícia
del batlle, acudiren al consell crim inal de la Reial A udiència i, el 25 de
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setem bre, dem anaren que es decidís allà la seva causa. La inquisició fou
encom anada a un m em bre d'aquest consell, M iquel Joan Quintana. El 10
de novem bre, el lloctinent general de Catalunya, que era Fernando de
Toledo, prior de Castella, de l'Orde de Sant Joan de Jerusalem , envià a
Palam ós l’algutzir Jaum e V allonga i el notari Llorenç Pasqual, encarregats
de detenir els culpables i portar-los a Barcelona. Els testim onis com ença
ren a declarar el dia 20. Entre ells hi havia l'antic batlle B ernat Esteve i el
jutge Joan Pagès. Els detinguts foren nom brosos: el batlle M aym ó, els
m ercaders Francesc Lleó, Joan M aym ó, Joan Llitrà, Joan G uinau i M iquel
Valentí, els pescadors Joan A ntoni i Narcís Sala i el forner Guerau Oliver.
Tots ells prom eteren presentar-se a la presó de B arcelona dins el term ini
de dotze dies, i sota la pena de 500 lliures. L ’endem à ho prom eté un altre
grup d’una dotzena de pescadors, calafats, m estres d ’aixa i d ’altres, que
s’obligaren per 100 lliures en cas de no complir.
Després fou im posat el segrest dels sardinals i, tant el batlle M aym ó
com els esm entats Lleó, Sala, Antoni, Oliver, V alentí i tam bé Joan Salamó
van prom etre que els tindrien, cadascú a casa seva, i els lliurarien a
l’algutzir quan en fossin requerits, o pagarien 200 lliures. Igualm ent ho
prom eté el fuster Ponç Canyet, que tenia la m eitat dels sardinals de Gabriel
i Joan Rotllan, de Calonge, trobats en una casa de Palam ós. No sembla,
però, que els acusats anessin tan aviat a Barcelona; en cas d ’anar-hi, hi
haurien estat m olt poc tem ps, perquè ben aviat es plantejà un dubte: la
causa crim inal s'havia obert quan encara no s’havia resolt la civil ja existent
per la qüestió dels sardinals. La Reial A udiència acordà sobreseure la
decisió de la crim inal fins que la civil fos acabada i les encom anà totes al
m ateix M iquel Joan Quintana, el 14 de m arç de 1575.
Però al m ateix tem ps, amb tem eritat i audàcia i m enyspreu de la causa
crim inal, com es diu en el procés, els m ateixos acusats prengueren els
sardinals que tenien en segrest i tornaren a pescar. Els xaveguers dem ana
ren que se’ls obrís un nou procés per aquest nou delicte; a més, els sardinals
pertanyien a la cort i havien de ser tornats als llocs on es guardaven. I
Quintana, a prim ers de maig, va rebre uns testim onis que declararen el
següent:
H avien vist les barques de M aym ó, Llitrà, Lleó i Sala, amb els seus
tripulants, que pescaven amb els sardinals que tenien segrestats. La de
Perot Soler havia m arxat de Palam ós amb els seus, i pescava a les mars de
Pals; i la de Narcís Sala, tres setm anes abans, pescava al term e de Sant Feliu
de Guíxols.
D urant uns m esos, no hi ha més notícies sobre aquests fets. Només
sabem que els sardinalers continuaven pescant, quan, l’abril de 1576, el
procurador del com te de Palam ós dem anà que s’encom anés a Quintana la
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causa que novam ent s'encarregava a la Reial Audiència. Hi hagué altres
declaracions testim onials: Efectivam ent, durant la Q uaresm a d ’aquell any,
M iquel Lleó i altres, en la seva barca, havien pescat i desem pescat a la cala
dita La Cova, entre Sant Feliu i Palam ós, de nits. A les m ars de Pals, i tam bé
a Begur, pescaven els sardinals de Francesc Valentí. A Pals, així m ateix
els de Francesc M aym ó. La gent de Guinau i Llitrà ho feia entre Tossa,
B egur i Pals, prop de la riera de Santa Reparada, i deixaven els sardinals
a altres a canvi d'una part del peix que pesquessin; es deia que G uinau havia
com prat els sardinals de Guerau O liver i els feia pescar a Begur. Perot Soler
tenia els seus deixats a gent de Tossa, i Narcís Sala deixà els seus, a hom es
de B egur i Pals i pescaven a m itges. Es tractava sem pre d'aquells m ateixos
sardinals posats en segrest.
Finalm ent, el 13 d'agost, el procurador fiscal dem anà que es fes
execució per valor de 200 lliures contra cadascun dels im plicats, Francesc
Lleó, M iquel Valentí, Narcís Sala i Francesc M aym ó, que ja no era batlle,
o bé contra els respectius fiadors, per no haver respectat el segrest dels
sardinals. I és ben curiós que, el 5 d'octubre, Joan Canyelles, procurador
general del com te de Palam ós, per intercessió d'algunes persones, atorgués
el perdó de totes les acusacions al m ercader Francesc Lleó. Dels altres
acusats no se n'ha sabut res més.
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En aquest treball vull refer la història dels antics m onestirs de benedic
tines de l'Em pordà, tots desapareguts i dels quals gairebé no se'n sap res(1).
Es tracta dels set m onestirs següents: Santa C olom a de M atella, Sant
Joan de l'Erm, Santa M argarida dels Prats de Roses o de Vilanera, Santa
M aria de Penardell, Sant M iquel ses Closes, Santa M aria del M ar de
Calonge i Sant Cugat del Far, tots ells fundats durant els segles XIII i XIV.
El m onestir de Santa Colom a de M atella estava situat al nord de la vila de
St. Iscle d'Em pordà, conegut fins a principis de segle com el mas Sabrià,
que feia servir l'església, com a m agatzem d'eines del cam p(2). A questa
església existia ja al segle XII, puix és anom enada a l'acta de consagració
de la parroquial de St. Iscle el 1123(3). Segons diu una donació de Girald
(1163), havia estat bastida pels monjos de St. M iquel de Fluvià. En aquesta
església es fundà el m onestir de benedictines el 9 de juliol de 1314, data
en què el bisbe de Girona, G uillem de Vilam arí, confirm à l'elecció de la
(1) Per a l'expansió i reform a dels m onestirs catalans de benedictines vegeu: J.J. PIQUÉ i
JOVER, L'expansió monàstica a Catalunya durant els segles X II i XIII, a Analecta Sacra
Tarraconensia, vol. XLV (1972) 3-26; E. ZARAGOZA i PASCUAL, Reforma de las beneclictinas de Cataluna en el siglo X V I (1589-1603), Ibid, vol. 49-50 (1976-77) 1 17-204; Reforma
de las benedictinas de Cataluna en el siglo X VII (1601-1616), Ibid. vol. 51-52 (1978-79) 171190.
(2) F. M ONSALVATJE i DE FOSSAS, Los monasterios de la diòcesis gerundense, Col.
Notícias históricas XIV, Olot, 1904, 460.
(3) Arxiu de la Corona d'Aragó, Monacals d'Hisenda, vol. 1023, Doc. 23.
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prim era priora, Agnès de Pals, que seria potser la m ateixa fundadoradotadora del m onestir(4). La pesta negra de 1348 deixà reduïda la com unitat
a nom és una o dues m onges, per la qual cosa i per les dificultats
econòm iques que tenia fou unit al m onestir de benedictines de St. Joan de
l'Erm. A ixí ho refereix un docum ent procedent de St. Pere de Galligans,
avui servat a l'Arxiu de la C orona d'Aragó: "Attendens que quaedam
m onasterium m onialium , antiquitus constructum , vocatum m onasterium
Sancte Colum be de M athela, eo quo in ibi esse m oniales desinebant et
redditus m inuebantur instantium que non poterant ibi com m ode vivere
cum ipsis redditibus... fuit unitum m onasterium m onialium Sancti Johannis de Herem o de Junyano"(5).
Aquest m onestir de m onges de St. Joan de l'Erm o de Salerm estava
situat en el term e parroquial de St. Pere de Juià on encara a principis del
nostre segle en quedaven algunes parets<6). En aquest m onestir van
conviure les m onges de les dues com unitats, fins que anys més tard, quasi
per les m ateixes raons per les quals M atella havia estat unit a l'Erm,
sobretot per la m anca de rendes, fou unit al de Santa M aria de Vilanera,
com ho diu l'esm entat docum ent de Galligans: "Quecum que postm odum
pressi tem poris ipsa dua m onasteria sic unita (M atella i l'Erm ) que in eis
ex facultatibus pauce dom ine moniales que eran non poterant com m ode
vivere et aliis causis iustis fuerunt translate prout in unionibus huiusm odi
hec et per alia latius continetur"(7).
Ja tenim, doncs, refosos els m onestirs de M atella i de l'Erm amb el de
Santa M aria de V ilanera o Valanera, que des de finals del segle XIII canvià
el nom de Santa M aria M agdalena pel de Sta. M argarida dels Prats de
Roses(8). La unió d'aquests m onestir la va fer el bisbe de G irona el 8 d'agost
de 1368, traslladant a l'església de V ilanera el benefici de Sta. C olom a de
M atella i obligant el beneficiat que el servís a celebrar solem nem ent les
festes de St. Benet, Santa M agdalena i St. Jaum e(9).
Aquest m onestir estava situat a 1 Km i mig a l'occident de la vila de
Roses, dintre de la dem arcació de la parròquia de St. M artí d'Em púries, a
(4) J.M. MARQUÈS, Pergamins de la mitra (891-1687), Girona, 1984, núm. 668.
(5) Arxiu de la Corona d'Aragó, Monacals d'Hisenda, vol. 1024, Doc. 22 (Còpia de 1524). Mireu
també E. ZARAGOZA, Heremo (San Juan del), Dictionnaire d'Histoire et de Géographie Ecclésiastiques, vol. XXIII, col. 1419.
(6) F. MONSALVATJE, o.c. XXV, 352-353.
(7) Arxiu de la Corona d'Aragó, Monacals d'Hisenda, vol. 1023, Doc. 22.
(8) Ibid., Doc. 23.
(9) F. MONSALVATGE, o.c., XXV, 352-353. Aquest benefici de Sta. Coloma fou unit a la
camareria de St. Miquel de Fluvià (1592) i, més tard, en ser unit aquest monestir al de St. Pere de
Galligans, l'abat d'aquest tenia el dret de presentació. Arxiu Històric Nacional, de Madrid, Sec. de
Clero, Llibre 1947.
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la riba del llac que aleshores hi havia entre Roses i Castelló d'Em púries.
Havia estat fundat el 30 d'abril de 1328, amb els béns que per a aquest fi
havia llegat l'ardiaca de Besalú, Arnau Soler. En la data de la fundació
vestiren l'hàbit benedictí la neboda de l'ardiaca Francesca o Frescha de
Soler, G regòriade M ontpau, S ibil.lade Sorribes, G regòriade St. Sadurní,
Erm essenda de Juià, Francesca de Torroella, Bertom eua de M ieres,
Elisenda de Queixans i Tabor d'Hortal, totes encara infantes i pel cognom
filles de l'Em pordà, ja que aleshores s'acostum ava en entrar en religió de
prendre pel cognom el del lloc de naixença, com encara acostum en a ferho els caputxins. En aquesta m ateixa data de la fundació fue elegida
prioressa Frescha de Soler, que deuria m orir pocs dies abans del 8 d'octubre
de 1347, en què fou elegida B unissenda de Roca, que com la prim era fou
confirm ada pel bisbe de Girona, a qui estava subjecte el m onestir(10).
La pesta negra de 1362 i 1363 havia afectat el m onestir, de tal m anera
que, com ptant-hi les m onges dels m onestirs de M atella i de l'Erm, havien
restat únicam ent cinc monges. Per aquesta raó i per la raó de falta de rendes,
es procedí a la unió de totes les m onges i m onestirs en aquest de Vilanera.
A quest m onestir prosperà, perquè tenim constància de la continuïtat de les
prioresses: Frescha de Soler (1328-47), B runissenda de R oca (1347ss),
Francesca (1384) i Boneta Rigarda (1394-97). A questa última, juntam ent
amb la com unitat, el 12 de febrer de 1396 com praren a Pere Perpinyà,
sabater de la vila de Castelló d'Em púries, la capella de Sant M arc amb la
casa i horta unides a ella per 46 lliures — per pagar les quals havien hagut
de vendre per 56 lliures el camp dels m asians— amb la intenció de
traslladar-hi el m onestir. No sabem amb certesa quin any s'hi traslladaren
les m onges, però hi vivien el 1407 i hi rom angueren fins al decret De
Regularibus del Concili de Trent, que ordenava la unió dels m onestirs
petits i així fou donat al m onestir de Sta. M aria de Roses. Però les m onges
foren traslladades al de St. Daniel de Girona, on restà sempre entre els
oficis claustrals el de prioressa de Vilanera, que el 1588 tenia la m onja
Susagna Foixana(11).
Un altre m onestir de benedictines fou el de Santa M aria de Pitritello,
Penardell o Pederdell — avui Pedret i M arzà— fundat el 1229 per l'abat
Ponç de Santa M aria de Roses. Era un m onestir doble, i per això nom enà
prepòsit dels m onjos de Bernat i de les m onges a Erm essenda Sifreda. Es
(10) J.M. MARQUÈS, o.c., Doc. 1150.
(11) F. MONSALVATJE, o.c. XXV, 352-353; G. DE ARGAIZ. La Perla de Cataluna. Historia
de Ntra. Sra. de Monserrate, Madrid, 1677,504; J. DE VILLANUEVA, Viage literario a las iglesias
de Espana XIV, Madrid, 1851, 239; E. ZARAGOZA, Documentos inéditos referentes a la reforma
monàstica de Cataluna durante la segunda mitad del siglo XVI (1557-1600), Stvdia monastica, vol.
19 (1977) 173.
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veu que eren com erem ites que ara acepten la regla de Sant Benet. Per
aquest motiu, l'abat els va posar com a condició que si mai prosperaven i
elegien prior o abat, prioressa o abadessa, respectivam ent, aquests havien
de prestar obediència a l'abat de Santa M aria de Roses, que ara els acollia
sota la seva protecció, del qual rebrien la confirm ació i a qui pagarien
anualm ent el cens d'una lliura de cera(12). De fet, aquest m onestir doble no
prosperà i més tard fou unit a Santa M aria de Roses, juntam ent amb el de
Santa M aria del Cam p de Garriguella.
El m onestir de benedictines de Sant M iquel ses Closes, situat dintre del
term e parroquial de Sant Joan ses Closes de Vallm ala, prop de Castelló
d'Em púries, seguram ent fou fundat al segle X III però no en coneixem qui
el va fundar ni la data. Coneixem el nom d'algunes de les seves prioresses,
com ara Esclaram onda (1291 -95), M aria (1308), Francesca (1336) i últim a
G arsenda de Casanadal (1373-74). El m onestir fou com prat pel de Sta.
M aria de Roses el 5 de desem bre de 1374(l3) m entre que les m onges
s'haurien traslladat al de St. Daniel de Girona.
Altres dos m onestirs de m onges, aquests dos situats al Baix Em pordà,
foren el de Santa M aria del M ar de Calonge i el de St. Cugat del Far, al
m unicipi de Castell-Platja d'Aro. El prim er estava situat prop de la vila de
Calonge, a l'indret anom enat El Collet, prop de l'erm ita de St. Daniel sens
dubte construïda després de la unió de dit m onestir al de St. Daniel de
G irona(14). D esconeixem qui el va fundar i quan.
La prim era notícia que hem trobat d'ell és de 1313, en què el rei Jaum e
II li atorgà poder tenir capellà propi, per al sostenim ent del qual li asignà
100 sous anyals de les rendes que rebia a Peratallada(15). Anys més tard,
Geralda de Labià, vidua de Bernat de L abià i m are de l'abat de Sant Feliu,
Ram on de Labià, la qual m orí el 4 de novem bre de 1338 i fou sebollida en
el m onestir de St. Feliu, segons diu una inscripció lapidària procedent de
l'antiga església de Santa M aria de Fenals, deixà en franc alodi al m onestir
de Calonge la m eitat de les rendes dels béns que posseïa en franc alodi a
la parròquia d'Aro, amb la condició que les m onges havien de fer celebrar
perpètuam ent dues m isses setm anals a l'altar de Santa M aria de l'església
del seu m onestir per la seva ànim a i les del seus fam iliars(16). El 23
(12) F. MONSALVATJE, o.c. XIV, 60; XVI, 30.
(13) ID. Ibid. XIV, 62, 466; Arxiu de la Corona d'Aragó, Monacals d'Hisenda,Pergamins núm.
471,479.
(14) P. CANER, La vall de Calonge, Calonge, 1983, 192-193; J. PELLA i FORGAS, Historia del
Ampurdcm, Barcelona, 1883, 211, 504; J. AYMAR i RAGOLTA, L'ermita de St. Daniel de Calonge,
a Estudis del Baix Empordà, núm. 3 (1984) 117-128.
(15) Arxiu de la Corona d'Aragó, Registre 210, f. 50r.
(16) El que fa referència al monestir, en la dita inscripció, és:
"Monasterio monialium Sancte Marie de Mari de Colonico perpetuo in alodium liberum et
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desem bre de 1360 el bisbe de Girona accedeix a la petició de la prioressa
que puguin bastir un altar dedicat a St. A ntoni — pensem que Abat, per ser
pare dels m onjos i protector dels anim als, essent el lloc rural— . D urant els
segles XIV i XV alguns benefactors en llurs testam ents deixen al m onestir
alguna almoina. El 1340 encara era habitat per les m onges, ja que
constantm ent se l'anom ena monestir, m entre que el 1482 ja se l'anom ena
"capella de Senta M aria del M ar, de la parròquia de Calonge", la qual cosa
vol dir que ja no hi vivia la com unitat, encara que Narcís Pagès suposi que
desaparegué després de la destrucció del m onestir pels sicaris de Barbarrossa quan van saquejar Palam ós el 1543. En tot cas, les rendes i m onges
van ser unides al m onestir de St. Daniel de Girona, on ja el 1560 la prioressa
tenia el títol de prioressa de Sta. M aria del M ar de Calonge i així continuà
fins a l'exclaustració de 1835, en què fou subhastat per l'hisenda pública,
essent conegut aleshores com el mas de Sant Antoni i després ho fou pel
nom dels successius propietaris(I7). A la veïna erm ita de St. Daniel hi
portaren vida erem ítica fra Jaum e Roca, que després ingressà als agustins
de Palam ós, on m orí en olor de santedat (+ 1618), M iquel Boada (+ 1642)
i Antoni Sureda (+ 1695)<18).
Respecte al m onestir de benedictines de St. C ugat del Far, em plaçat
dins dels límits parroquials de Sta. M aria de Fenals d ’Aro, hem de dir, pel
que fa al nom, que St. C ugat era tingut per germ à de St. Feliu. Per això no
és estrany que aquest m onestir — tan a prop del de St. Feliu— fos dedicat
al seu pretès germ à m àrtir contem porani.
Quant al cognom Far, potser fa referència a l'existència d'un far en
aquell indret —ja que està prop del m ar i, a més, els m onjos aprofitaven
edificacion ja existents per a bastir-hi els seus m onestirs— , però més aviat
hauríem de creure que és una paraula no llatina, sinó indoeuropea, que
franchum mediatim et pro indiviso omnes illos redditus quos dicta domina habebat pro francho alodio
in parrochia de Aredo... et dicte moniales... teneant perpetuo facere celebrari bis missam in altari Beate
Marie monasterii qualibet ebdomada pro anima ipsius", segons la transcripció feta per Mn. Lluís G.
Constans i publicada per Ll. ESTEVA, La iglèsia de Santa Maria de Fanals, pequena joya del arte
romànico utilizada comopajar en el eorazón de la Costa Brava, Àncora (Festa major de 1963). Sobre
la família Labià de Fanals, vegeu E. ZARAGOZA, Notícies biogràfiques de l'abat Labià, Àncora,
núm. 2203 (18-X-1990) 5 i El enigma de una clave de bóveda descifrado, Ibid, núm. 2003-05 (Nadal
de 1986)13.
( 17) F. MONSALVATJE, o.c. XVI, 210; N. PAGÈS i PRATS, El Saco de Palamós, Rev. Girona
III (1879), Cf. S. ALABEDRA, Apunts d'història de St. Antoni de Calonge, Festa Major, 1990; P.
CANER, o.c. 89, 192; Arxiu Històric de Girona, Manuals Notarials de Girona, Pere Agustí, núm. 293
(1560) i Manuals Notarials de Calonge, Miquel Massot, núm. 18 (1483-89); Arxiu St. Daniel de
Girona, Llibre d'arxivació, f. 11; J. BADIA i HOMS, L'arquitectura medieval a l'Empordà, El Baix
Empordà, Girona, 1977, 131-132; Ll. G. CONSTANS, Girona, bisbat marià (1954) 125-126.
(18) Vegeu E. ZARAGOZA, Los agustinos en el Ampurdàn, Rev. Agustiniana, T. XXXV (1994)
818-819; J. AYMAR, o.c. 8-10.
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significa límit o fita, com succeeix en molts indrets de Catalunya allunyats
del m ar que s'anom enen Far i Alfar. En el nostre cas, potser assenyalaria
la divisió geogràfica entre l'Em pordà al nord i la Selva al sud. Sigui el que
es vulgui, el cas és que aquí s’hi va edificar un m onestir de m onges, creiem
que al segle XII, perquè per una part no apareix el m onestir com a possessió
del de St. Feliu ni en la confirm ació del patrim oni d'aquest últim feta per
rei Lotari (968) ni en la del Papa Alexandre III (1163), i per altra part,
segons la tradició, fou destruït pels m oros (vegeu més avall els testim onis
del P. Cano i del Sr. Dom ènech). L'últim a gran ràtzia dels moros
m allorquins contra la nostra costa s'escaié el 1178, en què s'endugueren
presos els m onjos d'U llà(l9). Deuria, doncs, ser destruït en aquesta ocasió,
la qual cosa concordaria amb el que diu el P. Cano del rei Alfons II (+
1196): "Fue tan gran bienhechor de esta santa casa... que la recupero de los
m oros que la habían ocupado poco antes. Todo lo qual consta en el Libro
antiguo del encabezam iento de censos m onachales, en el fol. 37, en el
A rchivo"(20).
Sigui el que vulgui, el cas és que el 1338 jo no existia, perquè Geralda
de Labià abans de m orir beneficia el m onestir de Calonge i no el de St.
Cugat, que era dins la dem arcació de la seva parròquia de Santa M aria de
Fenals, la qual cosa dem ostra que aleshores ja no hi havia com unitat.
Potser després de la destrucció les m onges anaren o fundaren el de Sta.
M aria del M ar, més arraserat de les incursions dels pirates, tot i que el de
St. Cugat podia gaudir de la protecció del castell de Benedorm iens. El cas
és que en im plantar-se al m onestir de St. Feliu l'observança cassinenca
(1439) encara era viu el record d'aquest m onestir, perquè hi van anar a viure
dos dels quatre m onjos claustrals que no van voler acceptar la nova
observança, com ho diu el P. Cano: "Fueron a la herm ita o priorato de San
Culgat de Esfar, en la Vall de A ro"(21). Fou l'últim vestigi m onacal d'aquest
antic m onestir de benedictines.
Segles més tard, el Sr. Feliu D om ènech (31 de novem bre de 1703) al
confessar que la seva fam ília té de tem ps im m em orial una propietat del
m onestir de St. Feliu de Guíxols, diu que els seus límits van: "...desde dits
term ens a dita affrontació, seguint les parets o m uralles que sircueixen lo

(19) J. PELLA, o.c. 458.
(20) A. CANO, Discurso general de este cintiquísimo castillo y monasterio de Sant Felio de
Guíxols (1606), Bibl. Montserrat, Ms. 6, f. 65v, Cf. E. ZARAGOZA PASCUAL, índex de l'arxiu del
monestir de Sant Feliu de Guíxols, Col. Scriptaet Documenta, vol. 42, Montserrat, 1992, 116 passim.
(21) A. CANO, o.c. f. 140v; E. ZARAGOZA PASCUAL, Historia de los abades del monasterio
de San Feliu de Guíxols, St. F. de Guíxols, 1982, 37 i La observancia casinense en Cataluna (14351523), Analecta Sacra Tarraconensia, vol. 61-62 (1988-89) 355.
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m onastir vuy dirruit, casa y capella de San Culgat del Far"(22). I un any
abans, conta per carta a l'abat del m onestir rioixà de V alvanera (8 de maig
de 1702) com introduí en l'església d'aquest m onestir — avui m enjador de
la casa del qui va com prar-la— la im atge i devoció a la M are de Déu de
V alvanera — Vallvanera, per al poble— . Diu així: "Quatro anos ha que
introduxe la devoción a esta Soberana Reyna en la capilla de San Cugat...
Este ano, de la devoción he hecho yo una cam pana de setenta libras, una
casulla de dam asco y un relicario — seria per a la relíquia de St. C ugat—
muy rico y donoso... Desde catorce de septiem bre de 1698 que introduxe
la devoción en mi capilla hasta aora son m uy notables los prodigios que ha
obrado, y en particular de mi hijo que quedó del todo ciego y luego que se
lo ofrecí le volvió perfectas vistas... La singularidad que tiene la capilla en
donde coloqué la Im agen de esa Soberana Belleza es que en tiem po
antiquísim o fue m onasterio de m onjas del Patriarca San Benito y por la
entrada de los m oros se destruyó"(23).
Heus aquí la història d'aquests set m onestirs de m onges benedictines de
l'Em pordà, dels quals no en resta cap d'habitat i nom és d'alguns d'ells en
queden restes. Per això, he volgut referir la seva història perquè el seu
record no resti totalm ent oblidat.

(22) B. RUBIO, Historia del venerable y antiquísimo santuario de Ntra. Sra. de Valvanera,
Logrono, 1761, 174.
(23) E. ZARAGOZA, L'ermita de Ntra. Sra. de Valvanera, Àncora, núm. 1840 (3-XI-1983) 1-3.
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PALAFRUGELL I EL SEU "LLIBRE DE
PRIVILEGIS": UNA HISTÒRIA QUE
ENCARA NO HA ARRIBAT AL FINAL
M. CONCEPCIÓ SAURÍ

El Llibre de Privilegis de Palafrugell no és a Palafrugell, sinó a
Barcelona. Va sortir de la vila en unes circum stàncies que ara no serien
possibles; una societat i una adm inistració com les actuals, que valoren
cada vegada m és el seu patrim oni docum ental, no ho haurien permès. Però
el fet és que avui no tenim el Llibre de Privilegis a l'Arxiu M unicipal, sinó
a la B iblioteca de Catalunya.
La història del Llibre de Privilegis de Palafrugell com ença a principi
del segle XVII, quan, per encàrrec del m unicipi diferents notaris, hi varen
com ençar a traslladar els privilegis, autoritzacions, reglam entacions i
pactes entre Palafrugell i els m onarques, els senyors de la vila (priors de
Santa A nna de Barcelona) i altres autoritats, que s'havien anat atorgant i
establint des del segle XIII, per tal de tenir-los a l'abast.
Els docum ents originals no eren de fàcil accés ja que es guardaven a la
Cancelleria Reial, a l'arxiu del Priorat de Santa A nna o bé a l'arxiu que la
U niversitat tenia en una habitació de l'església parroquial junt amb la resta
de la docum entació del comú. En el Llibre es varen copiar aquests
docum ents ordenats d'acord amb la im portància que se'ls reconeixia; un
índex al principi facilitava la seva consulta quan calia reclam ar algun dret,
com l'exem pció de l'obligació d'acollir i m antenir soldats concedida pel rei
Jaum e I l'any 1251, o bé quan s'havia de consultar per la gestió dels afers
com uns, com era l'elecció de jurats, consellers i clauari, reglam entada pel
prior de Santa A nna l'any 1422.
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El Llibre de Privilegis era
així el còdex on es recollia la
personalitat jurídica de Pala
frugell i tenia un gran valor
per la vila, la qual cosa es pot
apreciar en la cura am b què es
va elaborar. Els 48 folis m a
nuscrits de 29 per 22 cm eren
relligats i protegits amb co
bertes de cuir, en les quals
figuren l'escut de Palafrugell
i la creu del Priorat de Santa
Anna. Segur que tenia un lloc
preferent a l'arxiu del com ú a
l'església, on es guardava amb
pany i clau.
Quan es construí a final
del XVIII una casa consisto
rial al carrer dels Valls, el
Llibre de Privilegis va conti
nuar a l’església, junt amb la
resta de docum entació antiga
que s’havia de consultar rara
ment. Am b el tem ps havia
perdut la seva prim era utili
tat, però m antenia el seu va
lor històric per a l’estudi de
l'institució i la història local.
Va ser precisam ent aquest
caràcter de font de prim er
ordre per a l'investigació el
m otiu de la seva desparició.
El dia 23 de març de 1879, el
ple de l'A juntam ent autorit
zava l’entrada a l'arxiu a M i
quel Torroella i Plaja i Josep
Gich i Fontanet per tal de
consultar els docum ents per
obtenir dades històriques.
Josep Pla recull la versió po
pular sobre el que va passar:
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el senyor Torroella es va endur el Llibre de Privilegis per tal d'escriure la
seva obra Història de Palafrugell i la seva comarca, editada l'any 1929.
El m anuscrit va córrer la m ateixa sort que la biblioteca del senyor Torroella
i va ser venut en subhasta pública pel Jutjat de La Bisbal*n.
El Llibre de Privilegis es donava per perdut quan, en el program a de la
Festa M ajor de Palafrugell de 1961, Ram ir M edir va donar la notícia que
un seu amic l'havia localitzat a la Biblioteca de Catalunya, on figurava a
l'inventari de m anuscrits catalogat amb el núm ero 935. Per subratllar la
im portància del retrobam ent, pàgines del Llibre ocupaven la portada i la
contraportada del program a de festes. A la vegada, M edir confirm ava el
que n'havia dit Josep Pla, ja que havia vist personalm ent el m anuscrit a can
Torroella, tot considerant que no degué ser tornat per descuit. Acabava el
seu article proposant que se'n fes una reproducció fotogràfica; va ser
escoltat, i avui tenim a l’Arxiu M unicipal aquesta reproducció, enquader
nada amb coberta de pergam í, que ell m ateix va consultar i citar en diversos
treballs.
M edir havia escrit en el program a de l'any 1961: "Seria curiós saber de
quina form a anà a parar a la Biblioteca Central". L'ocasió d'esbrinar-ho es
va presentar quan es preparava la com m em oració del M il.lenari de
Palafrugell, l'any 1988. A l’exposició Palafrugell M edieval no podia faltar
el Llibre de Privilegis, que va ser sol·licitat a la Biblioteca de Catalunya,
ju n t amb la inform ació de la form a d'adquisició. El m anuscrit va ser cedit
per a l'exposició, que va tenir lloc del 3 de novem bre de 1988 al 31 de gener
de 1989 al M useu del Suro de Palafrugell; un certificat del director de la
Biblioteca, M anuel M undó, del 6 d'octubre de 1988, ens perm etia saber
que havia estat com prat a la llibreria Palau i D ulcet de B arcelona l'any 1926
i ingressat a la B iblioteca el 8 de febrer del m ateix any pel aleshores
director, Dr. Jordi Rubió i Balaguer.
Paral·lelam ent a la com m em oració del M il.lenari, a Palafrugell es feia
un im portant pas endavant en la protecció del patrim oni docum ental:
s'enllestia el trasllat del fons de l’A juntam ent a un edifici propi (l'ala est de
can Genis) i la classificació dels docum ents fins a la dècada de 1940. El 20
d'octubre de 1989, s'inauguraven els nous locals de l'Arxiu M unicipal i el
desem bre del m ateix any es publicava la guia del seu fons<2). L'A juntam ent
va tenir, en totes aquestes actuacions, el decisiu suport del Servei d'Arxius
de la G eneralitat de Catalunya.

(1) JOSEP PLA. Peix Fregit. Edicions de la Punta d'Es Mut, Palafrugell 1954.
(2) ENRIC SAGUER i M. CONCEPCIÓ SAURÍ. Arxiu Històric de Palafrugell a Guia dels
Arxius Històrics de Catalunya, núm. 3. Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona 1989.
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Arrel de l'exposició Palafrugell M edieval i la publicació del prim er
núm ero de la revista L 'esto ig °\ es divulga a Palafrugell l'existència dels
fons de l'Arxiu M unicipal i la seva història, i per tant el Llibre de Privilegis
i les seves vicisituds tornen a prim er pla. A més, la Fundació N oguera de
B arcelona inicia la seva col·lecció Llibres de Privilegis amb els de Cervera
i anuncia que seguiran (d'acord amb els criteris de volum docum ental i
interès) els de V ilafranca del Penedès, M anresa, Olot i Palafrugell(4).
A questa notícia és recollida per la prem sa gironina, que publica una
entrevista amb l'autor de la transcripció i estudi, l'arxiver Joan Villar, en
què es valora el m anuscrit i s'explica la seva situació(5). A Palafrugell es
com ença a considerar la necessita de recuperar el Llibre de Privilegis; la
prem sa(6) i les publicacions locals(7) se'n fan ressò. A més del valor històric,
se li reconeix el "valor sentim ental inestimable" que li atribuïa Josep Pla(8).
El tem a del Llibre de Privilegis a Palafrugell es situa ara en el seu lloc:
és un tem a de patrim oni, i a més del coneixem ent del seu contingut
preocupa la seva recuperació. I quins argum ents tenim, per dem anar que
ens el tornin? En tenim molts, i de diferents tipus. Des del punt de vista
tècnic, el Llibre de Privilegis form a part del fons docum ental del m unicipi,
i la seva separació n'ha afectat la integritat; aquest m anuscrit ha estat
generat pel m unicipi de Palafrugell en l'exercici de les seves funcions, i
guarda relació amb altres docum ents del seu fons com són trasllats en
pergam í dels privilegis, reclam acions a les autoritats quan els drets no han
estat respectats, etc. Aquestes raons tècniques tenen un recolzam ent en
l'actual legislació sobre patrim oni i arxius en l'àm bit estatal i autonòm ic(9).
La docum entació pública és inalienable, i aquesta propietat no prescriu;
per tant, qualsevol venda que se n'hagi fet és irregular. A més, la custòdia
del seu fons no es només un dret dels ajuntam ents, sinó tam bé un deure:
són els titulars, a tots els efectes, de la seva docum entació i tenen la
obligació de custodiar-la en bones condicions, amb una correcta descripció
i fàcil localització. Finalm ent, hi ha raons de tipus moral; el m unicipi de
(3) L'estoig, publicació de l'arxiu i del museu de Palafrugell. Palafrugell, octubre 1989.
(4) La notícia es donava en el pròleg signat per Josep M. Sans i Travé a l'edició del Llibre
de Privilegis de Cervera, publicat per la Fundació Noguera a Barcelona l'any 1991.
(5) L'article titulat "Dediquen una col·lecció als llibres de privilegis dels municipis catalans"
es publicava a El Punt el 14 d'octubre de 1992.
(6) ANTONI LLEDÓ, Antoni. "El llibre de privilegis, un codi de legislació del poble".
Revista de Palafrugell, 2a època, núm. 6, març-abril 1993.
(7) Crònica d'un any. Palafrugell, Edicions Baix Empordà, desembre 1992.
(8) JOSEP PLA. Peix Fregit. Edicions de la Punta d'Es Mut, Palafrugell, 1954. p. 29.
(9) Llei estatal 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni històric espanyol, articles 28.2, 49.2
i 54.2; Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, article 80 i 82;
Llei de la Generalitat de Catalunya 6/1985, de 26 d'abril, d'arxius, articles 1.1, 1.2 i 22.
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Palafrugell ha realitzat un im portant esforç per com plir aquestes obligacio
ns i conservar i divulgar el seu patrim oni docum ental. M ereix, per tant,
recuperar el seu Llibre de Privilegis.
És evident que cal agrair al Dr. Rubió al rescat del Llibre, que es podia
haver perdut definitivam ent. En aquell m om ent, la Biblioteca de C atalun
ya va exercir una funció de salvaguarda que cal reconèixer, però que ara
ja no és necessària. H em vist que la legislació no perm et tam poc que la
B iblioteca conservi el m anuscrit, sinó que cal que ho faci l'A juntam ent de
Palafrugell. M antenir la situació actual no és correcte ni bo per a ningú;
esperem que se segueixi l'exem ple de les institucions que han tornat
docum ents als seus legítim s propietaris, una pràctica que ja no és excep
cional. L'últim cas ha estat l'entrega de part del fons m unicipal i del jutjat
de pau a l'A juntam ent de Bescanó per part de l'A juntam ent de R oses(10).
A ixí s'aconsegueix que el patrim oni docum ental del país sigui on li
correspon.

(10)
El 31 de març s'ha signat l'acta de devolució dels 518 documents, que eren a l'arxiu
m unicipal de Roses perquè els dos ajuntaments compartien el mateix secretari.
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LfACTIVITAT DE L'ESCULTOR
JOSEP POL A PALAFRUGELL
(PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XVIII)
JOAN BADIA-HOMS

I- UN CO L·LA B O RA D O R DE PAU COSTA
L ’activitat artística de Josep Pol a Palafrugell, durant les prim eres
dècades del segle XVIIII, és força desconeguda, com tot el conjunt de la
producció d ’aquest escultor barroc.
Com a col·laborador del gran Pau Costa, la seva intervenció en el
retaule m ajor de Sant M artí de Palafrugell va ésser important.
D esprés de l’acabam ent d ’aquesta obra, la relació de Pol amb Palafru
gell continuà un tem ps, ja que li fou encarregat el retaule del santuari de
Sant Sebastià de la Guarda.
Pau C osta era originari de Vic, i no pas de Torelló com han afirm at
alguns autors, i es form à en el taller m anresà de Pau Sunyer. Com és ben
sabut, és un dels escultors capdavanters del barroc català. El seu taller va
ésser un dels m és actius de C atalunya a la seva època, pel nom bre elevat
d ’obres que contractà des de la penúltim a dècada del segle XVII fins a la
tercera del segle XVIII. Les dates gairebé coincidents d’alguns dels
contractes que signà i les notícies docum entals, dem ostren que Costa
disposava d ’un grup de col·laboradors o ajudants que s’encarregaven
d ’executar parts de les obres que ell projectava i dirigia.
Josep Pol va ésser un dels escultors que treballà a les seves ordres durant
força tem ps, de m anera que s’endevina l’existència d ’una estreta am istat i
confiança entre ambdós.
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La prim era notícia sobre aquesta relació és del 24 d ’agost de l'any 1702,
quan Josep Pol, resident a Vic i qualificat de "jove escultor", nom enà Pau
C osta el seu procurador. Aleshores, Pol ja devia form ar part del taller de
C osta(1).
Consta que l'any 1705 Josep Pol residia a Sant Vicenç de Llavaneres,
on treballava en el retaule de Sant Isidre de la parroquial d'aquesta
població, contractat per C osta(2).
El contracte signat per Pau C osta el 18 d'agost de l'any 1706, per a la
construcció del retaule m ajor de Santa M aria d'Arenys de M ar — obra
esplèndida que sortosam ent encara es conserva— , ens dóna una inform a
ció valuosa sobre Pol, ja que ens assabenta del seu nom com plet i del lloc
de naixença. C osta tingué com a fiadors dos dels seus col·laboradors: "...
E lo dit Pau C osta present acepta e ne dóna ferm ansas a Josep Pol y Lluch,
escultor, habitant en la parròquia de Sant Vicens de Llavaneras, bisbat de
Barcelona, natural de la vila de Palautordera y a Eudalt Galtayres,
arquitecto de la ciutat de V ich..."(3).
II- JOSEP POL I EL R ETAULE DE SANT M ARTÍ DE PALAFRUGELL.
Am b els antecedents esm entats no ens pot estranyar que Josep Pol
tam bé intervingués de m anera im portant en el retaule m ajor de la parròquia
de Palafrugell, una de les grans obres de Pau Costa.
En el prim er contracte, signat l'l 1 de juliol de l'any 1708, ja hi figura
com a fiador de Costa, juntam ent amb el m encionat "arquitecte", Eudald
Galtayres, i de Francesc Parera, m ercader de Girona. Pol signà el docum ent
davant de testim onis, a Arenys de Mar, on encara es trobava treballant en
l'acabam ent del retaule de la parroquial.
A quest contracte de 1708 estipulava que el retaule de Palafrugell havia
de tenir la m ateixa traça que el de l'església de Cassà de la Selva, projectat
per C osta vers l'any 1706.
El 2 de novem bre de 1710 Pau C osta signà un nou contracte a
Palafrugell, que substituí l'anterior. A questa vegada fou pactat que el
retaule tindria la m ateixa estructura que el d'Arenys de M ar, el qual,
contractat l'any 1706, es devia haver enllestit recentm ent (el retaule
(1) AURORA PÉREZ SANTAM ARÍA, Escultura barroca a Catalunya. Els tallers de
Barcelona i Vic (1680-1730 ca.). Projecció a Girona, Editorial Virgili / Pagès, Lleida, 1988,
pàg. 101.
(2) FORTIÀ SOLÀ, Història de Torelló, vol. II-B, Barcelona, 1948, pàg. 75.
(3) J.M. PONS GURI, El retablo m ayor de Arenys de Mar, obra de Pau Costa, "Anales y
boletín de los Museos de Arte de Barcelona", Ayto. de Barcelona, vol. III-4, octubre 1944, pàg.
26.
AU RORA PÉREZ SANTAM ARÍA, op. cit., apèndix 272, pàg. 588.
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d'Arenys de M ar era més m onum ental i evolucionat que el de C assà de la
Selva).
L'escultor Josep Pol tam bé es troba entre els tres fiadors de C osta en
aquest contracte de 1710, i ja signà el docum ent notarial a Palafrugell(4).
Pau C osta passà a residir un tem ps a Palafrugell d'acord amb la seva
habitut d'instal.lar-se a les poblacions on realitzava una obra important. El
contracte de 1710 determ ina que hom li donarà "casa capàs per habitar ell
y tota la fam ília y tots los qui treballaran en dit retaula, donantli llits, roba
y taula, terrissa, vidre, m obles de cuyna, banchs y tot lo necessari de una
casa".
En àpoques dels cobram ents a com pte que C osta rebia pel treball
realitzat en el retaule, dels anys 1714, 1715 i 1719, s'hi fa constar que
l'escultor vivia a Palafrugell (Paulus Costa, sculptor, in Castro Palafrugelli, diòcesis Gerundae, de presenti habitator...). En altres dues àpoques
que daten del 8 de juny de
1724 l'escultor ja no figura
com a habitant de la dita po
blació. M arxà, probablement,
entre 1719 i 1723, ja que
aquest darrer any signà el
contracte del retaule m ajor
de Santa M aria de Cadaqués.
Pau C osta m oriria a C ada
qués l'any 1726, a l'edat de 62
anys(5).

Fig. 1. El retaule major de Sant M artí de Pala
frugell, obra notable de Pau Costa, que tingué per
adjunt l'escultor Josep Pol. Fotografia Ferrer, ante
rior a 1936.
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(4) A rx iu H istò ric de G irona
(AHG); Protocols notarials, Notaria
de Palafrugell; notari Miquel Pouplana i Brugarol, reg. 250, 1708, fols.
138v-142r, i reg. 253, 1710, fols.
337r-380v.
(A. PÉREZ SANTAM ARÍA, op.
cit., ap. 277, pàgs. 592-594 i ap. 278,
pàg. 594-596).
(5) AHG, notaria de Miquel Pouplana i Brugarol.
A. PÉREZ SANTAM ARÍA, op.
cit., ap. 2 7 9 ,2 8 0 ,2 8 1 ,2 8 2 ,2 8 3 i 325,
pàgs. 597-599 i 632.
Pau costa també figura residint a
Palafrugell en una àpoca de l'any 1718,
a com pte del treball del retaule
d'Arenys de Mar, que, com a procura
dor, cobrà Pere Costa, el seu fill,
també escultor.
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Segons una de les àpoques esm entades, datada el 10 de juny de l'any
1719, Josep Pol aleshores tam bé era habitant de Palafrugell. Potser hi
residia des del 1710, ja que el m ateix docum ent deixa ben clara la
rellevància del treball de Pol en el retaule m ajor palafrugellenc. Pau C osta
ordenava que, de la quantitat que havia de cobrar (1225 lliures, 15 sous i
3 diners), per la seva voluntat calia donar-ne 361 lliures, 7 sous i 7 diners
"a Josep Pol, escultor, en el dit Castell (de Palafrugell) habitant, a còm put
d'allò que jo a dit Pol he encarregat del treball del retaule m ajor"(6).
Josep Pol i Lluch, col·laborador de Pau Costa, va ésser, sens dubte, el
seu adjunt en l'obra del retaule de Sant M artí.
A quest retaule, destruït l'any 1936, era una de les grans obres escultòri
ques del barroc català, del període que va de final del segle X VII a principi
del segle XVIII; és a dir, el de m és exuberància ornam ental. Ha estat
estudiat, de m anera que esm entaré nom és els trets que aquí m és ens
interessen(7).
Dins de la producció de Pau C osta el retaule de Palafrugell se situa en
el m om ent de més experiència i creativitat, del qual tam bé són bones
m ostres els de Torelló, Cassà de la Selva i Arenys de M ar, i tam bé en certa
m anera el de Cadaqués, que C osta ja no acabà. Els de Palafrugell i d'Arenys
de M ar són els retaules de dim ensions m és grans i més efectistes de l'autor.
Per la tipologia, el retaule m ajor de Palafrugell és pràcticam ent idèntic
al d'Arenys de Mar, d'acord amb el que quedà estipulat en el contracte de
1710(8). Es, per tant, un retaule estructurat en cinc carrers, amb sòcol,
bancal, dos cossos i àtic, de pla còncau adaptat al m arc arquitectònic.
Tanm ateix, s'aprecien algunes diferències de detall, a m és de les
iconogràfiques, lògiques en dues esglésies d'advocació no coincident. El
retaule de Palafrugell representa un pas evolutiu en l'ornam entació. No s'hi
retroben, en cap dels dos cossos, les colum nes salom òniques que caracte
ritzen el retaule d'Arenys de M ar i altres d'anteriors. Al de Palafrugell, les
colum nes són de fust estriat, si bé amb decoració de garlandes en
(6) AHG, notari Miquel Pouplana i Brugarol, reg. 262, 1719, fol. 111.
(7) CÈSAR MARTINELL, Arquitectura i escultura barroques a Catalunya: II - El barroc
salomònic, "M onumenta Cataloniae", vol. XI, Barcelona, 1961.
AURORA PÉREZ SANTAM ARÍA, El retablo catalàn a través de obras de Josep Sunyer
y Pau Costa, "Imafronte", Universidad de Murcia, 1987-88-89.
AURORA PÉREZ SANTAM ARÍA, Escultura barroca a Catalunya..., pàgs. 246-253.
JOAN-RAM ON TRIADÓ, L'època del barroc, s. XVII-XVIII, "Història de l'art català", vol.
V, Edicions 62, Barcelona, 1984, pàgs. 174-175.
J. CONGOST, N. PUJOL, El retaule barroc de l'església de Sant Martí, "Palacio Frugelli
m iscel·lània", Palafrugell, abril 1989, pàgs. 15-17.
(8) Se'n diferencia el sòcol, que al retaule d'Arenys de M ar ja era fet l'any 1706 quan Pau
Costa signà el contracte (J.M. PONS GURI, op. cit.).
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disposició helicoïdal. Nom és els quarts de colum nes continuen essent
salom ònics.
Si el fet de prescindir de les colum nes salom òniques representa un pas
vers l'academ iscism e, es pot dir que per tots els altres elem ents aquest és
un retaule d'una gran riquesa ornamental, molt barroc.
A la m ajoria dels retaules de C osta d'aquest període hi és molt
prom inent el m anifestador o gran sagrari, sobre d'unes grades tam bé
destacades on es posaven els canelobres, en un protagonism e eucarístic
ben propi de la C ontrarreform a(9). En el retaule de Palafrugell el m anifes
tador és especialm ent ostentós.
Un elem ent que ens interessa destacar és el sòcol, en el qual sis grans
figures d'atlants simulen sostenir el retaule, entre dues portes esculpides
amb les im atges dels apòstols Pere i Pau en relleu, i plafons amb l'escut de
Palafrugell. Es una com posició de sòcol em prada en altres retaules barrocs
catalans, com ara el de la M are de Déu del Roser, de M ataró, obra d'Antoni
i M arià R iera i Lluís Bonifaç (1691), el retaule m ajor de Santa M aria
d'Igualada, de Josep Sunyer i Jacint M orató (1718), el de Sant Cristòfol de
les Planes, atribuït a Pau Costa, que ja era acabat l'any 1700, i el de
Cadaqués, en el qual ja sabem que treballava C osta en el m om ent del seu
traspàs, l'any 1726. A Palafrugell, aquesta disposició i ornam entació del
sòcol pren la seva dim ensió més gran i desenvolupada.
III- EL R ETA U LE DE SANT SEBA STIÀ DE LA GUARDA, OBRA DE
JO SEP POL
L'escultor Josep Pol, el principal col·laborador de Pau C osta en l'obra
del retaule m ajor de la parroquial de Sant M artí, encara consta que vivia
a Palafrugell pel mes de juny de l'any 1719, com ja sabem. Aleshores,
treballava en un altre encàrrec, el retaule del santuari de Sant Sebastià de
la Guarda, indret em blem àtic de Palafrugell i l'Em pordà, avui degradat i
m enystingut pels responsables del govern m unicipal'10).
La construcció del gran conjunt edificat del santuari i hostatgeria de
Sant Sebastià, al costat de l'antiga torre-capella del segle XV, fou confiada
l'any 1707 als m estres de cases Antoni Salgas i Pere Cam ps i al fuster
(9) AURORA PÉREZ SANTAM ARÍA, El mensaje eucarístico en el retablo barroco
catalàn, "Cuadernos de arte e iconografia", Fundación Universitaria Espanola, Seminario de
arte "Marqués de Lozoya", tomo V, núm. 9, Madrid, primer trimestre de 1992.
(10) L'escola d'hosteleria, un regal perillós, Revista de Palafrugell segona època, núm. 10,
novem bre-desem bre 1993.
JOAN BADIA-HOM S, Una escola d'hostaleria a Sant Sebastià de Palafrugell, Diari de
Girona, Dominical, 12 de desembre de 1993.
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Fig. 2. Una vella imatge del santuari de Sant Sebastià de la Guarda.

A ntoni D eu lo feu , tots de
P alafrugell'U).
Un cop bastida la nova
capella s'encarregà el retaule
m ajor a Josep Pol, un escul
tor ben conegut a la vila. No
coneixem el contracte, que
ens donaria una inform ació
m olt valuosa, però trobem
m oltes notícies en el llibre
d'adm inistració del santuari i
en altra diversa docum enta
ció, avui a l'Arxiu Històric de
Palafrugell*l2).

Fig. 3. El retaule de Sant Sebastià de la Guarda,
obra de Josep Pol. Fotografia Ferrer, anterior a
1936.
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(11) AHG, Protocols Notarials,
notaria de Palafrugell; notari Salva
dor Vergonyós, llibre 222, capitula
ció del 13 d'abril de 1707.
(12) Arxiu Històric de Palafrugell
(AHP), Llibre de comptes de la obra
de Sant Sebastià de la Guàrdia de
1709 i Documentació Municipal: Er
m ita de Sant Sebastià 1745-1925
(aquestes són les fonts documentals
per a tot el capítol, si no n'indiquem
d'altres).
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Cal suposar que Josep Pol, en contractar el retaule i responsabilitzarse del projecte i execució de l'obra, deixà definitivam ent d'ésser un
subaltern de Costa, qui havia m arxat cap a Cadaqués.
Són d'especial interès les àpoques i anotacions sobre els pagam ents fets
a Pol pels adm inistradors del santuari. En aquella època, els nombrosos
retaules que es construïen eren pagats sem pre a term inis. M olt sovint
l'artista trigava a cobrar del tot, a desgrat dels pactes contractats. El mateix
retaule m ajor de Palafrugell n'és un bon exemple. L'any 1726, quan Pau
Costa morí, encara se li devien 160 lliures, de les quals disposà en un
codícil testam entari, llegant-les a un prevere de l'església de Cadaqués.
Per la docum entació que hem pogut consultar sabem que el m ateix any
1719 Josep Pol devia m arxar de Palafrugell. El retaule de Sant Sebastià,
que com veurem es col.locà entre el dit any i el 1721, tot just era com ençat.
L 'escultor nom és construí a Palafrugell el basam ent o plint. Únicam ent les
obres de grans dim ensions s'acostum aven a esculpir en el propi lloc.
Efectivam ent, en una data indeterm inada del dit any 1719, el fuster Roc
Reynal cobrava una quantitat per la feina de col.locar el plint ("lo pinto")
del retaule. I el m ateix any el m ariner Joan Baró, d'Arenys de Mar,
s'encarregà dels ports "de la prim era andana del retaule", feta, per tant,
lluny de Palafrugell.
Els adm inistradors del santuari de Sant Sebastià, dins el m ateix 1719,
lliuraren la prim era paga concertada del retaule a un m ariner de Caldetes,
Fèlix M arquès, que fou l'encarregat de portar-la a Josep Pol. Poc més tard
tam bé era tram esa a l'escultor una partida de blat, per m itjà del patró Biel
de Canet de Mar. Es curiós constatar que tam bé es produïen pagam ents en
espècies.
Un altre pagam ent s'efectuà l'octubre de 1720 i, per ordre expressa de
Pol, el cobrà M aria Canonge, una vídua de Palafrugell. L'abril de 1721, un
nou pagam ent era portat a l'escultor per un tal M arià Pannon, de M ataró.
Aquest m ateix any el retaule quedaria totalm ent instal·lat, ja que l'esm entat
Roc Reynal cobrava la feina d'"acabar d'assentar el retaule i fortificar el
marc de sant Sebastià".
Com es pot com provar per les notícies anteriors, Josep Pol partí vers
el seu M aresm e nadiu, on devia tenir nous encàrrecs.
En una data que no queda precisada, entre els anys 1721 i 1727, Joan
Torras, "escultor de Figueres", va fer la visura del retaule de Sant Sebastià.
Torras era, precisam ent, el darrer col·laborador im portant que va tenir Pau
Costa. És el coautor del retaule m ajor de Cadaqués, que va acabar després
de la m ort de Costa. Són docum entades altres obres seves, com el retaule
dels Sants Iu i Honorat de la catedral de Girona, que hom havia atribuït
erròniam ent a Pau C osta(l3).
(13) AHG - A. PÉREZ SANTAM ARÍA, Escultura barroca a Catalunya..., pàg. 139.
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Sense conèixer l'acta de la visura de Torras a Sant Sebastià, sabem que
tingué com a conseqüència l'encàrrec d'una am pliació del retaule. Per
aquesta feina estava estipulat que Josep Pol hauria de cobrar 40 lliures. Un
prim er pagam ent, de 14 lliures, el cobrà l'any 1727, a com pte del que "està
taxat en la visura de dit retaule..."(14).
El retaule del santuari de Sant Sebastià va ésser daurat pels anys 30 del
segle XVIII. El daurador Salvador R om aguera cobrà diverses quantitats
per la dita feina entre els anys 1736 i 1738. Força més tard, el 1767, consta
que Pau Rom aguera, daurador de la Bisbal — seguram ent em parentat amb
l'anterior— , daurà el tron del sant, el cam bril i algunes imatges.
L'any 1770 M iquel Ranter (o Rauter), escultor de la Bisbal, havia
esculpit unes im atges per al cambril i havia reparat alguna part del retaule.
Alhora, el seu germ à Joan, m estre de cases, treballava tam bé en el santuari.
A quest mateix any Gabriel V idiella i Francesc Serra, dauradors de Girona,
referen el daurat d'alguns sectors del retaule, tot a causa dels efectes d'un
llamp que "s'em portà or del retaule major". Serra era l'autor del daurat del
retaule de Sant M artí de Palafrugell, que no s'acabà fins a l'any 1784.
Altres intervencions o reparacions en el retaule o en el presbiteri són
docum entades ja dins del segle XIX.
Per exemple, l'any 1808 els adm inistradors del santuari contractaren
l'escultor Joan Espinet, de Palamós, per treballs "de esculptura y erquitectura dels escorns colaterals del presviteri...".
La gran estim a que els palafrugellencs tenien pel retaule de Sant
Sebastià es com prova, per exemple, per un fet de l'any 1844. L'erm ità, amb
bona intenció, havia desfigurat "amb pintura mal feta" el rostre de la
im atge del patró i altres figures. Els adm inistradors acordaren de seguit que
les parts així esguerrades fossin repintades "per artista intel·ligent, a costes
de l'ermità".
El retaule m ajor de Sant Sebastià de la G uarda tam bé és destruït. Ens
és conegut per algunes fotografies: postals més o m enys borroses, totes de
conjunt.
Era un retaule de m ida m itjana, d'acord amb el m arc arquitectònic; una
obra molt més senzilla i m odesta que el retaule m ajor de Palafrugell, del
qual es pot considerar un reflex en diferents detalls, com ara les colum nes
de fust estriat i garlandes helicoïdals o algunes de les figures, que tenen
força m ovim ent. Si bé la influència de C osta és ben palesa en aquests
(14) AHP: "Llibre de comptes...":
"A Jerònim Valls y Grassot per anar per propi a Figueres a buscar el Sr. Joan Torras,
esculptor, per fer la visura del retaule de Sant Sebastià".
"Al Sr. Joan Torras Esculptor de Figueres per lo salari de venir a visurar dit retaule, una dobla
y dotze reals per tres lloguers de la cavalcadura".
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elem ents, s'observa que el retaule té poca concavitat, unes fornícules poc
profundes i els elem ents arquitectònics gairebé en un sol pla.
El retaule de Sant Sebastià segueix la tipologia barroca tradicional,
sense insinuar cap canvi evolutiu; com és lògic es pot inscriure plenam ent
dins l'escola de Pau Costa. Sense ésser una m ostra extraordinària d'art
barroc, era una obra m olt digna. Josep Pol és un artista ben interessant, si
bé probablem ent restà a un segon nivell en relació amb els grans escultors
de la seva època.
IV- L'IN FLU ÈN C IA DE PA U COSTA I EL R ETA U LE DE SANT
FRU ITÓS DE LLOFRIU
El retaule m ajor de l'església de Sant Fruitós, desparegut, el conec per
una única fotografia anònim a que es guarda a l'arxiu parroquial"5
El poble de Llofriu és un agregat del m unicipi de Palafrugell, però Sant
Fruitós de Llofriu és una parròquia independent. El tem ple actual corres
pon a una reconstrucció de m itjan segle XVIII. En diferents punts de
l'edifici hi ha, gravades a les
pedres, dates dels anys 1751
i 1762. El seu retaule m ajor
fou realitzat, com és lògic, en
un m om ent m és o m enys
posterior.
No he aconseguit, per ara,
tro b ar dades docum entals
sobre el dit retaule, d'autor
ignorat. Però per les seves
ca rac te rístiq u e s form als i
d'estil ofereix un atractiu molt
particular. Es una clara m os
tra de l'influx de l'activitat de
Pau C osta i els seus col·la
boradors, encapçalats per Jo
sep Pol, a la rodalia de Pala
frugell.
És evident que el retaule
de Llofriu és m olt m és tardà

Fig. 4. El retaule major de Sant Fruitós de
Llofriu. (Arxiu parroquial de Llofriu).
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(15)
Agraeixo a l'amic Mn. Antoni
Recio, rector de Llofriu, les facilitats
que m'ha donat per reproduir la foto
grafia.
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que el de Sant M artí de Palafrugell. Cal situar-lo, seguram ent, dins un
m om ent avançat de la segona m eitat del segle XVIII.
Per la seva estructura arquitectònica, principalm ent, és una m ostra clara
del pas cap al neoclassicism e. En aquest sentit cal destacar els entaulam anets i coronam ents força plans i poc decorats. Les colum nes són estriades
i amb garlandes, però ja de poc m ovim ent, i en el cos superior han estat
parcialm ent substituïdes per pilastres.
Però dins d'aquestes característiques, el retaule de Llofriu és una
im itació fidel del retaule m ajor de Palafrugell, com ençant per l’estructura
de cinc carrers, amb sòcol i dos cossos. L'adaptació al m arc i la concavitat
són sem blants, m algrat les dim ensions m olt m és reduïdes de l'església. Hi
trobem la gran fornícula central amb la figura del patró, els plafons amb
relleus, el gran m anifestador i les grades que recorden els grans retaules
dels segles XVII-XV III, i fins i tot altres detalls com els àngels situats a
l'entaulam ent que separa els dos cossos.
Una atenció especial m ereix el sòcol, que és una repetició gairebé
m im ètica del de Palafrugell, amb els sis atlants sota les colum nes que
separen els carrers, i les dues portes amb les figures de Pere i Pau en relleu.
Aquests atlants i portes sem blen una m ica encabits de m anera forçada en
el seu espai, la qual ccTsa acaba de dem ostrar la voluntat expressa d'im itar
el gran retaule de Sant M artí de Palafrugell, obra de Pau Costa.
D 'altra banda sem blaria que en el retaule de Llofriu s'hi pot detectar un
cert canvi estilístic de baix cap a dalt. El sòcol i el prim er cos del retaule
tenen més m ovim ent, diríem que són m és barrocs que la part superior, on
hi ha un predom ini de les pilastres i un m ajor alleugerim ent ornamental.
Tam bé s'observen diferències entre les figures de sants: la gran im atge del
patró, a la fornícula central, i les del cos superior, són m olt rígides, tenen
m olt m enys m ovim ent que les figures de la part baixa.
Podríem , lògicam ent, im aginar que en aquest retaule hi ha intervingut
més d'un artista. L'evolució cap a l'academ icism e, que apuntàvem , és m olt
més palesa en el cos superior.
Per la datació aproxim ada que es pot atribuir al retaule de Llofriu
(segona m eitat del segle XVIII, seguram ent força avançada), sem blaria
difícil pensar en una intervenció de Josep Pol, un escultor que ja era en actiu
l'any 1702. Com a m olt podria haver estat l'autor del projecte inicial,
circum stància que explicaria l'estructura general del retaule, tan propera al
de Sant M artí de Palafrugell.
Potser alguna descoberta docum ental ens esclarirà, algun dia, el nom
dels autors. De m om ent, he cregut d'interès divulgar aquest desconegut
retaule de Sant Fruitós de Llofriu, testim oni local i tardà de l'em prem ta
deixada per l'art de Pau C osta a les terres del Baix Em pordà.
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FIRA INTERNACIONAL DE BELCAIRE
DEL LLENGUADOC. Segle XVIII
BENET JULIÀ i FIGUERAS

B ELC A IR E en occità, BELLCA IRE en català i B EA U C A IR E en
francès són els noms d'una població del Llenguadoc fam osa per la seva fira
internacional de cada any, al llarg del mes de juliol, des del segle XIII fins
al passat segle XIX.
En l'edat mitjana, a causa de la inseguritat dels camins, els m ercaders
s'unien en grups per protegir-se m útuam ent, fins arribar a l'indret on podien
m ercadejar. Per poder fer amb tranquil·litat les transaccions com ercials,
buscaren l'em par d'un noble o la d'una població im portant per la seva
fortificació, m itjançant, unes vegades, l'entrega d'una taxa prèviam ent
acordada o, en altres casos, el contrari, era la població que durant uns pocs
dies exim ia de tot impost, com estímul a una nom brosa concorrència que
produiria després un guany m aterial per a la localitat, com succeïa en els
tres dies principals de la citada vila de Belcaire.
En el país veí, l'existència d'un riu com el Roine, que amb els seus 812
Km el travessa de dalt a baix, perm et una via fluvial m olt pràctica, que, a
més, podia ser am pliada amb alguns dels seus afluents principals més la
presència de canals executats per la m à de l'home. Així, i amb certes
facilitats, productes procedents del centre d'Europa o de les seves costes
atlàntiques es podien intercanviar amb els originaris dels països m editerra
nis més els de l'Orient, desem barcats aquests en l'im portant port de
M arsella.
D escendint pel Roine i un cop passat la ciutat papal d'Avinyó, a pocs
kilòm etres es troben dues poblacions bessones, coronades cada una per un
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La fira de Belcaire.

castell. Tarascó, que està situada a l'esquerre del riu, m entre que a la seva
dreta i enfront de la vila citada hi ha la de Belcaire, població on els dies 21
a 25 de juliol es practicava la gran trobada com ercial, però que en temps
de pau i d'absència d'epidèm ies, a causa de l'èxit de les transaccions
m ercantils, s'allargava tot el mes. M olts dels assidus m ercaders, d'un any
per altre, reservaven la seva plaça per poder disposar de botiga en un dels
principals carrers de la població, com tam bé allotjam ent per als seus
fam iliars, però amb el tem ps la nom brosa afluència de negociants obligà
a am pliar la fira en una explanada entre el riu i la m uralla de la vila, m entre
que altres assistents i, segons la m ercaderia que portaven, ho feien en els
m ateixos vaixells.
És conegut el contacte que els nostres m ariners tingueren amb la
m ajoria dels ports de la M editerrània occidental, i sobretot amb els de la
costa francesa per la seva proxim itat; per l'antiga relació d'haver estat les
terres de la Provença i dels Llenguadoc súbdites de la C asa Com tal de
Barcelona, per casam ents en els segles XIII i XIV i tam bé en referència
amb Belcaire en ser acceptats com a bons clients els catalans, ja que
com praven més que no venien, pagant la diferència en bona m oneda de
plata, segons explica Pierre V ilar(1).
(1) VILAR, PIERRE. Catalunya dins l'Espanya moderna, vol. IV. pag. 64.
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Igualm ent un idea general del que representava la fira occitana per als
dos països es com provava en la barreja d'expressions que s'usaven,
procedents de les parles provençals-llenguadocianes, genoveses i catala
nes. Tam bé pel control que les duanes del Petit i Gran Roine practicaven
sobre les naus que rem untaven el riu, ens indiquen que venien a ser el 4045 % de tots els vaixells que acudien, pel migdia, a la citada fira de
Belcaire. Com a exem ple tenim les dades dels anys 1756 amb 43
bastim ents i 1783 amb 56.
Certes dificultats es trobaven — com tractarem més endavant— rela
cionades amb tem ps de guerres, de pirateria i de cors; problem es amb la
vigilància duanera i control m onetari. Finalm ent, hem d'afegir les d'ordre
sanitari.
Referent a l'intercanvi com ercial, la nostra gent aportava el peix salat,
el producte més venut i el valor m ercantil del qual doblava el del producte
següent, el suro i el tap. Venia a continuació l'esparteria i els vins, que per
als nostres com erciants locals no representaven res, excepte-potserl'aiguardent.
Les com pres catalanes eren tel.les blanques, draperia, seda i bijuteria;
això darrer tenia gran acceptació en les poblacions de Galícia. Sem bla que
era en la com ercialització d'aquesta m ercaderia on hi havia la com pensació
com ercial del viatge.
I ara exposat aquest preàm bul sobre el que representava la fira de
Belcaire per a la gent del nostre país, passarem a com entar les notes que
hem trobat sobre aquest esdevenim ent m ercantil, centrant-nos en el segle
XVIII, m otiu del present treball.
Com encem amb l'exposició de la m odesta flota guixolenca de principi
de centúria form ada per unes naus senzilles però aptes per a rem ontar el
Roine a la vela, a força de rems o arrastrada per cavalls o bous, riu amunt,
quan el fort m istral ho im pedia o bé quan el nivell d'aquest era escàs, puix
les crescudes acostum aven a venir a final de tardor.
Aquesta relació de bastim ents que tenim indicat es dedueix d'un
inform e del m unicipi local, sol·licitat pels governants de Felip V en acabar
la guerra i en preparació per a la cam panya de la conquesta de M allorca,
l'any següent. Per ella coneixem que les em barcacions guixolenques amb
coberta nom és eren set, cinc tartanes i dos llondros amb una capacitat de
carga d'entre 150 a 400 quintars, que vindrien a ser entre 4, 5 a 16 tones
actuals(2).
La dita tartana era l'em barcació m odesta més freqüent. De vela llatina
tenia un sol arbre — el m ajor— , perpendicular a la quilla i al centre de
(2) Arxiu Provincial Girona. Notariat de S.F. de Guíxols. 4/V/1715.
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l'em barcació. El llondro era més nau, amb dos o tres pals i sem blant al
xabec, però aquestes darreres que juntam ent amb el canari, el pinc i la
pollacra, que aparegueren m és tard quan es va recuperar l'econom ia
m arítim a (sobretot en la segona m eitat de la centúria), no coneixem si foren
aptes per a la travessia fluvial, m entre que són assíduam ent citades als ports
d'Agde, Seta, M arsella i Gènova.
No sabem quan s'inicià l'assistència guixolenca a aquesta fira, però com
que la intenció del present treball, com tenim indicat, és l'estudi de
l'activitat de la nostra gent durant la centúria del mil set-cents, només
voldríem rem arcar que ja de principi d'aquest segle o potser i tot de
l'anterior l'intercanvi era im portant, com ens ho confirm a el docum ent
notarial següent del 1702, on es llegeix: "Atestació de Josep Bertran,
negociant, sobre la venda a Joan Guirbal de Sant Llorens de Sardà de 1.500
barrils de sardina al preu de 5 sous i 5 diners per barril, que s'em barcaren
en la barca del patró Joan Calsada, per portar-lo a la fira de Belcaire..."(3).
Aquesta transacció representava més de 400 lliures catalanes, xifra llavors
respectable. Així mateix, la barca anotada era el llondro de 400 quintars
N uestra Senora del Rosario y S. Antonio de Pàdua del citat patró i la
capacitat de la qual coincideix amb la carga indicada.
Durant els anys de la G uerra de Sucessió no hem trobat cap dada
anotada sobre la presència a la fira occitana de la nostra gent. No serà fins
una nota de 1720 quan tenim la certesa de la continuïtat de l'intercanvi
com ercial, en anotar el claver de la vila que havia pagat "als llaguts que
anaren en seguim ent de les barques que venien de la fira i no tocaren a
terra"(4), disposició relacionada amb les rigoroses m esures sanitàries
preses davant la greu epidèm ia que aquell any afectà la ciutat de M arsella,
causant un greu perjudici al com erç amb Orient.
A quest fet ens porta de la m à de parlar de les dificultats, ja esbossades,
que es presentaven als navegants i com erciants guixolencs per poder estar
presents a la fira, m otivat a part de les pròpies de la navegació pel perillós
golf de Lleó en tem ps de tram untanada, de les contingències de m alalties
epidèm iques o endèm iques de la costa de la Camarga.
Els ports, sobretot els orientals de la nostra M editerrània, de sempre
havien estat un focus d'infeccions que m oltes vegades, m itjançant les naus,
l'escam paven a altres països. Tornant al segle que estem estudiant, l'ensurt
com ençà a M arsella. S'explica que la m ortaldat fou espantosa, intentantse parar l'epidèm ia amb un fort cordó sanitari tan terrestre com m arítim i
acom panyat de prevencions dràstiques. U na nota de la docum entació local
(3) Notariat 19/XI/1702
(4) Arxiu històric i municipal de S.F. de Guíxols. Cubeta 33, lligall 34.
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ens dóna un punt de vista m olt inform atiu de l'extrem a què s'havia arribat.
Diu així: "El governador de B ellaguardia avisa d'alguns forçats de M arse
lla que se'ls hi havia encom enat l'assistència a m alalts, els han assessinats,
robats i carregats amb llur despulles i vestits s'han escapat per m ar i altres
per terra, sol·licitant per dit m otiu extrem ar la vigilància"(5).
A conseqüència de tot això, els diferents governs prenen m esures tam bé
contundents en relació amb el dit port francès. La Sanitat espanyola ordenà
un cordó sanitari m arítim per evitar que cap vaixell que pogués provenir
de lloc dubtós s'atrevís a recalar en qualsevol port o caleta, ni perm etre de
baixar la gent a terra com tam bé d'im pedir de fer-ho am b els gèneres de què
eren portadors. Per dit motiu, s'establiren vigilància en totes les platges i
cales del term e guixolenc, instal·lant barraques de guarda en els llocs
d'Urgell, Candell, Port Salvi, cala d'en Suris, platja de Sant Pol, S'agaró i
cala d'en Garrís, més la gran guarda de la platja(6).
Per la seva part, el corregidor baró d'Huart, ordenà als com andants dels
llocs destinats a la guàrdia de "fer foc contra la gent que vingui de França
i vulgui entrar com tam bé pena de forca al soldat o paisà que deixi
aproxim ar-se qualsevol em barcació"(7).
Aquestes precaucions es m antingueren per persistir diferents brots
epidèm ics en diversos ports m editerranis, però cap al 1735 s'inform à per
la Superioritat en haver-se passat el perill "que s'aplicarà a les naus, les
acostum ades precaucions sanitàries d'abans de 1720"(8). Però com que els
ensurts de pesta subsistiren de tant en tant, des de B arcelona s'ordenà de
nou que tot patró de Sant Feliu que hagi arribat de M arsella passi
forçosam ent pel port de B arcelona per a l'exàmen dels seus papers de
Sanitat, dels gèneres transportats i de la m arineria, per si podien ésser
adm esos a plàtica, nom amb què era conegut el perm ís per poder un vaixell
com unicar-se lliurem ent amb els de terra(9).
Hi havia, però, algunes excepcions com era l'arribada forçosa per avaria
en la nau o per mal tem ps. En aquest darrer cas el corregidor de Girona, J.
De Córdoba, autoritzava refugiar-se a port, però sense poder baixar a la
platja cap persona ni gènero, a l'ensem s d'estar contínuam ent vigilats per
la guàrdia(10). Però en el cas d'averia, com succeí al patró Grau Serinyà, que
tornava de B elcaire sense gèneros i que per haver-se trencat el pal m ajor

(5) Id. registre 1887, secc. X, n° 4, cubeta 16.
(6) Notariat 27/VII/1721.
(7) AHMSF. n° registre 1887 etc. 23/IX/1720.
(8) Id. n° registre 309, lligall 5, cubeta 16.
(9) Id. n° registre 309, id. id.
(10) Id. n° registre 380, secc. X, n° 6, cubeta 16.
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i el trinquet, això no li perm etia continuar el viatge cap a Barcelona, i se
l'autoritzà per dit motiu desem barcar00.
Altres m esures sanitàries són indicadores de les precaucions del
moment. Per exem ple; un llagut de Blanes que havia estat capturat pels
m oros i posteriorm ent abandonat, com a m esura sanitària els regidors de
la dita vila el carregaren de pedres i el deixaren vuit dies subm ergit dintre
de la m ar(12). En una altra ocasió, pel juliol de 1758, quatre galeres de M alta
atacaren dos xabecs de nord-africà a m itja llegua de Sant Feliu, ordenantse per aquesta ocurrència que si la m ar portés restes dels bastim ents fossin
separats en lloc segur per la sanitat pública03).
M algrat totes les prevencions indicades, sem pre hi havia alguna
possibilitat de contagi inesperada, com foren les portades pels corsaris
anglesos que s'abastaven algunes vegades en ports m agrebins, sanitària
m ent no m assa nets. Per això, el patró guixolenc Geroni Barceló, que amb
la seva tripulació procedia de Belcaire un dia d'agost, en trobar-se a tres
llegües del cap de Creus, fou apresat per una balandra anglesa corsària de
14 canons, abandonant-lo posteriorm ent en la seva em barcació després
d'haver estat despullat de tot. En arribar a Sant Feliu, fou posat en
quarentena però m orí als pocs dies(14).
Però de sem pre i a l'estiu hi havia un altre tipus de contagi al qual ja
estaven acostum ats els nostres navegants; eren les anom enades "febres",
que la m ajoria de les vegades corresponien a infeccions palúdiques, molt
freqüent en aquelles costes franceses per l'abundància d'estanyols i aigua
molls que originaven la presència de m osquits, transm issors alguns d'ells
de la infecció m alàrica.
Un altre perill i dels més tem uts pels nostre hom es de m ar era
l'abordatge per naus pirates nord-africanes — a vegades fins i tot amb
alguna presència turca ja més coneguda per la seva ferotgia— , puix
s'exposaven, a més d'ésser expropiats de llurs em barcacions i m ercaderia,
de caure presoners i posteriorm ent ser venuts com a esclaus en el m ercat
de Tlem cen i en un futur incert, els més afortunats, ésser alliberats
econòm icam ent pels seus fam iliars, negociació a càrrec dels Pares M ercedaris, ja que fins tenien una casa anom enada de l'A lm oina en la ciutat
d'A lger i on hi actuà en aquells anys el Pare Telèm ac(15).
La presència d'una nau sospitosa era avisada de població en població,

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Id. id. -5/VIII/1755.
Id. id. 23/V III/1757.
Id. id. 23/VII/1758.
Id. Cèdules de Sanitat, lligall 2, cubeta 86.
Notariat, 10/VI/1738.
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perm etent-nos per la correspondència dels regidors seguir l'actuació de les
naus de "moros", com anom enaven a tot vaixell pirata africà. Època
perillosa que persistí fins a la treva firm ada en la dècada dels vuitanta, amb
els corresponents pobles del M arroc, Alger, Tunis i Líbia.
Al principi, cap al 1731, era nom és la presència d'algun vaixell tipus
pinc, però més endavant ja van augm entant el nombre. Així, el 1733 foren
dues fragates més un quetx de reserva, les em barcacions enem igues que
davant de Treum al atacaren una m odesta barca, repetint-se el fet a Fornells
i posteriorm ent en un altre lloc indeterm inat. El 1747 fou un gros xabec el
que se senyalà al voltant de les M edes. El 1752 es detectaren una nau i cinc
xabecs rondant i actuant amb tota im punitat per la nostra costa, augm entant
la seva audàcia puix es revelà la seva actuació fins al m ateix golf de G ènova
amb bastim ents im portants i l'any següent, àdhuc davant de M arsella, on
se senyalà la presència d'una galiota de tres arbres, 35 rem s i dos canons
de a 4, a la proa, preparades per sorpendre les naus que sortien d'aquell port
0 potser per tractar-se del m es de juliol, de les que venien de la fira.
Seguram ent, seria una de sem blant la que fracassà a cala Canyelles i que
posteriorm ent fou capturada pel patró Balanzó de M ataró amb el seu
pinc(l6).
Tam bé per haver succeït en el m es de juliol el com bat descrit de les
galeres de M alta contra els xabecs pirates davant de Sant Feliu, podria tenir
relació amb el pas de les em barcacions catalanes procedents de la fira
occitana.
En connexió amb el que acabem d'exposar hi ha l'actuació corsària a la
nostra costa, sobre tot quan s'està en guerra amb Anglaterra, que desgra
ciadam ent ho fou diverses vegades al llarg d'aquest segle. Per això el 1745,
la Superioritat avisa les autoritats de la nostra costa de la presència d'una
esquadra anglesa a Còrsega amb la possibilitat que alguna de les naus
vulgui actuar en cors, situació que prom ou una abundància de notes i
avisos sobre suposats vaixells corsaris, especialm ent els mesos de febrer
1 m arç de 1747 per persecucions entre la M eda, el castell de la Santíssim a
Trinitat, Palam ós i Arenys de Mar.
Però dels actes corsaris el més greu per a la nostra població fou el
bom bardeig que tingué de suportar de la nau anglesa Colchester els dies
12 i 13 de juny d'aquest darrer any, amb forts perjudicis a la població i
sobretot als bastim ents anclats al port, ja que intentava fer-se amb el
carregam ent de vestuari i fusells destinats a l'exèrcit i que havia transportat
la barca del patró Segarra, però que ja s'havia posat a sopluig en la Casa de
(16)
284.

AHMSF. n°. registre 3 8 0 ,27/VI/1757. També en Revista de Gerona, vol. III, 1879, pag.
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la vila. Nom és va ser l'em barcació de Josep Calsada, carregada de vi i
aiguardent, l'única que pogués ésser assaltada pels m arins anglesos.
Aquesta nau sem bla que continuà la seva actuació per la nostra costa, puix
el patró Sebastià Bosch, carregat de m ercaderia de Belcaire, hagué de
refugiar-se a la badia guixolenca per eludir la seva persecució(17).
Anglaterra arm à en cors naus de M enorca, G ibraltar i de M alta,
m otivant que en tem ps de disputa contra aquella nació, per evitar el perill
corsari, surtien en com boi els bastim ents que volien accedir a la fira
occitana, protegides, però, per naus nostres acostum ades tam bé a fer els
cors i, per tant a estar armades, capacitades per repel·lir qualsevol atac. En
relació amb això, coneixem com al final de juny de 1780, un comboi
com post de 24 em barcacions destinades a Belcaire van acom panyades pel
corsari guixolenc Geroni Basart, aprofitant en retornar d'apresar a l'alçada
de M arsella un corsari m aonès(!8). L'any següent foren els corsaris del
nostre poble, Bartom eu Bosch, Bartom eu Rem us i el citat Basart, els que
portaren a port, sense cap problem a, 45 vaixells procedents de la citada fira,
dada que ens confirm a la im portància — pel nom bre de vaixells— de les
transaccions entre els dos països, segons ja hem citat. Totes aquestes
precaucions no im pediren fets llastim osos com el com entat del patró
Geroni Barceló.
Exposada la presència guixolenca al m ercat que tractem , ens queda per
com entar les m ercaderies que portaven a vendre i les que adquirien per
m ercadejar posteriorm ent aquí, tot recordant les notes exposades anterior
ment. Com encem amb la venda de peix salat.
En un docum ent de final de segle, guardat a l'Arxiu M unicipal, s'indica
l'existència de 40 barrilers en la població i ajudats per dos, tres o quatre
treballadors, cosa que perm etia fabricar m ilers de barrils per a l'exportació
de la sardina salada, llavors una de la m és principal font d'ingressos de Sant
Feliu(19). Els barrils eren els anom enats nostrats i nissarts. Les caracterís
tiques d'aquests darrers eren: pesaren buit una lliura i m itja i poder contenir
dinou lliures i m itja de peix salat, pesant en total, vint-i-una lliures. Havien
de portar a fora sobre la fusta assenyalat amb foc, l'adreça i m arca del
propietari del producte.
L a m anufactura de la sardina salada donava m olta feina a la població:
pescadors, barrilers, transportistes de sal des dels Alfacs, dones que

(17)
de Sant
(18)
Girona,
(19)

Id. n° registre 309. Consultar també TORRENT i FÀBREGAS JOAN. El bombardeig
Feliu (1747) i el F ortí en Estudis sobre temes del Baix Empordà. n° 5.
FERRER i GIRONÈS, FRANCESC. L ’economia del setcents a les comarques de
pag. 327 i 328.
AHMSF. secc. XVI, n° 44.
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treballaven al salí, com erciants, etc. França era un bon client d'aquest
producte, venint fins i tot m ercaders d'aquell país a com prar-ne, com ens
ho confirm a l'anotació següent: "Requerim ent al batlle D. Suris de fer
aprensió de 199 barrils nissarts de sardina i 270 dels nostrats, tam bé plena
de sardina confita, al súbdit francès de M arsella F. Ducroys, per no haver
pagat a C apitania General diferentes robes entrades"(20).
Però m oltes vegades eren els nostres m ariners o negociants els que se
desplaçaven a Belcaire per oferir la m ercaderia a un preu seguram ent més
lucratiu. Recordem com al principi d'aquest treball hem assenyalat com era
la venda més im portant feta en aquell mercat. Igualm ent, en un inventari
d'un com erciant difunt trobem descrites, entre altres partides, la següent:
"Una tercera part de 174 barrils nissarts de sardina destinada a ser portada
a la fira de Belcaire, com tam bé uns altres 41 barrils de sardina i 18 barrils
més etc."(2l).
La segona exportació im portant i que cada vegada s'increm entaria més
eren el suro i posteriorm ent els taps. Conegut l'ús im m em orial d'aquest
producte de l'alzina surera i el seu m ercat per la M editerrània, gràcies a les
troballes arqueològiques subm arines no extranya, per tant, que tam bé en
llocs on hi havia tradicionalm ent suredes persistís la tradició de gent
m anyosa que obtingués uns taps rústics destinats a tancar herm èticam ent
diferents receptacles i que la seva venda representés una petita ajuda a
l'econom ia agrícola del treballador, m ercaderia que seguram ent podrien
portar a vendre — entre diferents productes— els m ariners que anaven a la
citada fira, a m és de certes quantiats de pannes de suro, producte que
sem pre s'havia exportat. Tenim una nota del clavari guixolenc de 1646, on
parla d'una partida de 200 dotzenes a 5 sous i 6 diners la unitat i preparades
per a la venda. U na altra dada, del 1740, ens recorda les pannes que un
com erciant guixolenc té a Bordeus en "espera de vendre-les a la fira"(22).
Altres indicacions es refereixen a bastim ents estrangers carregats de grans
quantitats de pannes de suro, sobresortint els holandesos amb partides de
2.000 dotzenes, els anys 1739 i 1740, valorades a 20 sous(23).
Però serà el tap el que esdevindrà la principal m ercaderia exportadora
i sol·licitada pels francesos. Pierre Vilar ho confirm a amb la xifra de
58.900 lliures torneses la venda de suro i taps l'any 1773 mentre que el 1777
ja era pel valor de 165.000 lliures.
Per explicar tota aquesta expansió, hem de recordar el descobrim ent de

(20)
(21)
(22)
(23)

Notariat. 15/IX/1702.
Id. 26/VI/1737.
Id. 5/11/1740.
Id. 15/IX/1739 i 9/VIII/1740.
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l'obtenció del vi escum ós pel m onjo Pierre Pérignon; la seva m illor
conservació en les noves botelles de vidre i sobretot l'ús del tap de suro com
el més idoni per a tancar-les amb seguretat i sense conferir cap mal gust al
líquid envasat. Per dit m otiu, es buscà el suro francès de la com arca del
Rosselló, absorvida feia poc per la corona francesa, però la necessitat de
més m aterial fa posar els ulls en les suredes catalanes, en els estocs de les
prim eres m ostres de taps portades a la fira de Belcaire, ja que fabricants
espavilats, en la dècada dels anys trenta, contracten obrers francesos i
poden oferir partides del seu producte als negociants del país veí, que per
la seva qualitat i quantitat els com pensi de les despeses i m olèsties del
desplaçam ent a poblacions tan allunyades com Tossa, lloc on hi havia un
obrador regentat per Guerau Esteva Llach, conegut per docum entació
notarial dels seus obrers (any 1739) en declarar sobre la qualitat d'una
partida de taps encarregada pel com erciant de París Esteve Liejart, que en
passar a recollir-la, no fou de la seva com plerta satisfacció(24).
A questa inform ació ens indicaria que hauria d'avançar-se la suposada
data de la instauració de la indústria tapera al nostre país, i situar-la
seguram ent als pocs anys d'haver-se acabat la Guerra de Successió, en el
m om ent del redraçam ent econòmic. Recordem , per si pogués tenir relació
amb això, que la prim era casa xam panyera francesa, coneguda, fou la firm a
Reinart de Reim s l'any 1729.
Una altra de les activitats productives guixolenques d'aquella centúria
era la fabricació de xarxes per a la pesca, on treballaven la m ajoria de les
dones del poble, m entre que alguns hom es actuaven com a filadors de
cànem o lli, m aterial llavors em prat en aquesta fabricació. El coneixem ent
d'aquestes dades les tenim, la prim era, per la ja m encionada nota m unici
pal, m entre que la segona ens ho confirm a el corregidor J. de Córdoba,
quan dóna a conèixer a la gent de Sant Feliu i a qui li pogués interessar la
possibilitat de col.locar-se en la nova reial fàbrica d'exàrcies de Cartagena,
com a filador de cànem (25).
De totes m aneres, no creiem pas que la venda de xarxes es practiqués
en el m ercat del Llenguadoc, m algrat la seva im portància econòm ica local,
pel paràgraf següent que acom panyava a la citada nota anterior i que deia
a ix í:"... que són d'aquest país totes les xarxes que s'usen des de Cap Lliure
(Cotlliure) a Galícia", descripció que d'entrada exclou tota venda en zona
francesa.

(24) Notariat, 25/VI/1739. També JULIÀ i FIGUERAS, BENET. La comarca de la Selva i
els prim ers tapers catalans en XXVIII Assemblea intercomarcal d'estudiosos. Sa Coloma de
Farners. 1983.
(25) AHMSF. n° registre 380, 18/X/1750.
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Un altre dels productes autòctons a tractar i que es podien vendre era
l'aiguardent elaborat a partir del vi i que tingué una apreciable influència
econòm ica durant aquest segle per la seva obtenció fàcil, l'abundància de
vi local més la possibilitat de bons mercats exteriors.
No tenim trobat cap docum ent que d'una m anera directa ens assegurés
la venda de l'aiguardent en la fira que tractem. Potser buscant en l'apartat
on s'assenyala la venda de vins espanyols hi trobaríem alguna indicació.
Però voldríem aportar, per la im portància local que tingué aquest produc
tes, uns successius arrendam ents de la im posició que regí per part del
Comú. A ixí tenim que l'any 1706, fou de 121 lliures; el 1714, 56 lliures
(any final de la guerra); el 1716, 280 lliures; el 1718, 450 lliures; el 1720,
656 lliures; el 1726, 360 lliures; el 1727, 203 lliures; el 1728, 236 lliures;
el 1733, 161 lliures; el 1735, 312 lliures; el 1736,353 lliures; el 1737,267
lliures; el 1738, 387 lliures; el 1750, elim inació de l'estanc. Però en
suprim ir-se aquest m onopoli, el corregidor fa recordar l'obligació de pagar
l'octau tots els que en fabriquen, a raó de 10 lliures la carga del refinat; a
9 lliures l'holanda; a 7 lliures l'anisat i a 5 lliures el blanc.
C aresm ar l'any 1780 encara indica que es venia principalm ent a Agde,
Gènova i Llenguadoc<26) però en la tan glossada nota del m unicipi
guixolenc ja no és citat per res en l'econom ia de la vila, cosa que ens faria
pensar si la ja im portant fabricació local de taps podria haver arraconat
l'interès per la dedicació a aquesta classe de producció.
I per acabar aquest apartat de les vendes guixolenques en aquest m ercat
francès, nom és voldríem recordar la presència de productes artesanals
m anufacturats en diferents poblacions de la com arca, com per exem ple la
Bisbal(27) però que no deuria tenir una im portància econòm ica rellevant.
L'altre apartat a exposar seria el referent a la m ercaderia com prada. El
que acostum ava a adquirir els m ercaders catalans ja ho tenim exposat, però
centrant-nos en les adquisicions guixolenques tenim que al prim er tem ps
posterior a la guerra, predom inaven les naus carregades de queviures (blat,
farina, bacallà, etc.) com tam bé continuà un cop autoritzat el com erç amb
"les províncies de Llenguadoc i Provença" l'any 1724 un cop passada
l'epidèm ia m arsellesa. Però en èpoques de tranquil·litat eren altres produc
tes els que predom inaven a causa de les necessitats locals, baratura o m illor
qualitat, com foren les diferents draperies, tel.la blanca, seda i bijuteria.
Com que m olts productes havien de pagar im postos com la "bolla", en
entrar a port, es com prèn que motivés intents de contraband, unes vegades
en cales apartades i altres en alta mar, entre bastim ents forasters i barques
(26) FERRER i GIRONÈS, F. cit. supra en nota 18, pag. 42.
(27) cit. supra, pag. 241.
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de pesca local. El gènere era variat, des de bales de seda(28) a roba usada,
sardina salada, aiguardent, etc. Per això hi havia les Reials Guàrdies, amb
registres rigorosos i, a vegades, fins i tot violents, com passà amb el gànguil
de pavelló francès Santa Anna del patró Joan Ni tard, per dos soldats de
cavalleria destacats a Sant Feliu(29).
Per part francesa tam bé s'intentava. Hi havia dificultats duaneres i
m onetàries per les dues bandes. A Agde, un tal Boussac, que feia de vicecònsol d'Espanya, s'havia espcialitzat en el pas fraudulent tant de m erca
deries com de persones, explicant-se que en el tem ps que s'intenta de
colonitzar Sierra M orena féu entrar súbdits (suposadem ent alemanys),
aprofitant per introduir-hi material industrial prohibit(30).
El segle XVIII s'acabà i com ençà el XIX am b altres actuacions i
problem es: G uerra del Francès; m arina del vuit-cents; cam í de les Amèriques i, finalm ent, l'imperi del suro, segons expressió de Vicens Vives. Però
tot això ja era una altra etapa de la vida del nostre Sant Feliu de Guíxols.

(28) Notariat, 15/XII/1746.
(29) Id. 5/V I/1715.
(30) ANTIER, JEAN JACQUES. M arins de Provence et du Languedoc Aubanel. pag. 22.

198

LES ORDENANCES DELS
BOTIGUERS DE LA BISBAL (1805)
PERE MOLAS RIBALTA

PETICIÓ D’UN NOU GREMI
L ’any 1805, m itja dotzena de persones de la vila de la Bisbal van
presentar a 1’autoritat reial una petició per tal de poder form ar nou un gremi
de botiguers de teixits. Els seus nom s eren : Josep Serra, Francesc i Anton
Alba, Joan M aymir, Joan Puig i Puig, Josep Gali i Narcís de Prat. Tots ells
es deien com erciants, i concretam ent es definien com a venedors de
diferents m enes de teixits(1).
La sol·licitud com portava una requisitòria contra el com erç ambulant.
A questa activitat, sota el nom de «buhoneros», havia estat totalm ent
prohibida. El 1781 i 1783, la legislació estatal l’havia condem nat plena
m ent i havia ordenat la seva dom iciliació, però segons podem veure sense
gaire resultat. El m em orial bisbalenc enum erava una sèrie de perjudicis
que en la seva opinió causaven els venedors am bulants. Alguns d ’aquests
argum ents eren de caràcter genèric i recordaven el contingut de la
legislació estatal: els venedors am bulants enganyaven el públic, defrauda
ven la hisenda reial i perjudicaven la indústria nacional(2). D ’altres

( 1) Arxiu de la Corona d'A ragó. Audiència. Volum. 1022, fols. 672 i ss.
(2) La reial cèdula de 25 de març de 1783 blasmava el «grave perjuicio que ocasionan a la
Real Hacienda y al fomento y progresos del comercio...sin arraigarse ni establecerse».
Novísima Recopilaión de las Leyes de Espana, Madrid 1805. Reedició facsímil, Madrid 1976.
Llibre IX, Títol VI, Llei XIII.
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suposades raons tenien relació amb la posició geogràfica de la població (a
la qual es considerava exposada al contraban per la seva relativa proxim itat
a la costa) i al m om ent concret, prim er decenni del segle XIX, especialm ent
afectat per epidèm ies procedents del mar.
Arran de les dificultats econòm iques per les que passava aleshores la
m onarquia espanyola, es deia, calia que els com erciants fossin persones
arrelades, conegudes, «de dom icilio perm anente, de abono o responsabilidad, de conocim ientos adecuados»; és a dir, els botiguers de la Bisbal
oferien d ’ells m ateixos la contrafigura dels venedors ambulants.
La consulta o inform e que l ’A udiència va redactar sobre la petició
bisbalenca(3) presentava sota una tonalitat negativa l’activitat dels vene
dors am bulants, el nom bre dels quals, es deia, havia augm entat en els
darrers anys. Els seus productes eren de baixa qualitat, enganyaven els
com pradors «incautos», no pagaven els im postos, etc. En resum, els
arguments de sempre.
Els autors dels m em orials eren conscients que les autoritats estatals ja
no eren gaire favorables a la form ació de gremis. Reconeixien que «los
vaivenes e inestabilidad de las operaciones han hecho dudar por algunos
m om entos de su utilidad». Per aquesta raó feien una defensa de les
corporacions, bo i reconeixent la necessitat de la seva reforma: «arregladas
prudentem ente». Deien que l'experiència havia desacreditat l ’oposició
dels econom istes a l'existència dels gremis, i qualiificaven les crítiques de
«discursos abstractos». Aquest era un elem ent clàssic de la posició
defensiva dels gremis. Tam bé s ’adduïen altres argum ents de la teoria
gremial: les corporacions d ’oficis eren elem ents d ’estabilitat política,
feien circularies directrius del govern i facilitaven el pagament d ’im postos(4).
Aquestes funcions havien de ser apreciades per les autoritats en un m om ent
de crisi de la m onarquia absoluta com va ser el regnat de Carles IV.

EL NEGOCI DE BOTIGUER
Els gremis de com erciants de teixits eren im portants dins la diversifi
cació de les activitats econòm iques. A poblacions com la Bisbal, estaven
aplegades en una única corporació, i encara en la m ateixa botiga, especia
litats m ercantils que en una gran capital estaven separades: el com erç dels
(3) ACA. Audiència. Volum 1171. Consultes de 1806, fols. 14-15.
(4) M OLAS RIBALTA, Los gremios barceloneses del siglo X VIII Madrid 1970, pp. 185 i
ss. Les idees favorables als gremis havien tingut el seu principal defensor en l’historiador
Antoni de Capmany i Montpalau, d ’origen guixolenc. Les ordenances del gremi de sastres de
Barcelona de 1807 repetien l ’argumentaió. Els gremis asseguraven una «mas fàcil distribución
de las cargas...màs lucidas las funciones públicas...m ejor policia de un numeroso vecindario».
Biblioteca de Catalunya. Junta de Comerç. Imp. 201/14.
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teixits de llana, els de seda, tel.les i mercers. A aquest darrer s ’afegia
tradicionalm ent la «quincalla», A ixí ho definia per aquells m ateixos anys
el gremi que s ’havia reorganitzat a Barcelona amb el nom de m ercaders a
la menuda. El seu treball consistia en la venda de «panos y toda especie de
artefactos de lana y estam bre, telas, lienzos de seda, quincallería y
dem às»(5).
La term inologia tradicional catalana per als venedors de teixits era la
de «botiguer»; i encara s’especificava si es tractava d ’un «botiguer de
draps», o sigui de teixits de llana, o bé d 'u n «botiguer de tel.les, sedes i
m erces», anom enat generalm ent mercer. En castellà, a finals del segle
X VIII s’havia difós la denom inació de «tenderos de panos», i aquesta fou
l ’aplicada als botiguers de la Bisbal.
Una generació abans, els grem is de botiguers de draps i teles de
C atalunya havien aconseguit, m itjançant pagam ent, la supressió d ’un
im post d ’origen m edieval, anom enat La Bolla. A més dels qui estaven
organitzats en gremis, botiguers individuals, entre ells els de la Bisbal,
pariciparen en el m ovim ent. Am b la finalitat de pagar l ’equivalent de
l ’im post suprim it es va fer el 1778 una evaluació d ’existències de les
botigues de teixits de Catalunya. En aquella data hi havia a la Bisbal 18
botiguers de tel.les, els quals declaraven existències per valor de 225.000
rals. Dins el partit de Girona, la Bisbal es trobava en tercer lloc pel nom bre
de botiguers (cinc), nom és ultrapassada pels sis que hi havia respectiva
ment a G irona i a Banyoles. En canvi, estava en prim er lloc pel valor de
les existències (215.000 rals), m entre G irona no arribava als 183.000(6). No
hi ha cap coincidència entre el cognom dels botiguers de 1778 i els signants
del m em orial de 1806, la qual cosa ens parlaria d ’una escassa consolidació
del com erç de teixits a la població, alm enys pel que fa a persones o famílies
que s'hi dediquessin.
Coneixedors que els gremis eren blasm ats pels governants il·lustrats
com un m onopoli, els botiguers de la Bisbal prom etien acollir dins la nova
corporació els m enestrals de la població que fins aleshores venien aquella
m ena de productes, m entre contribuïssin a les despeses generades pel
procés de constitució del gremi. Es tractava, d ’una banda, de m enestrals
que venien productes fabricats per ells m ateixos, com els paraires i els
calceters, i de l'altra dels venedors a la m enuda anom enats «quinquillaires». En am bdos casos es tractava de grups situats econòm icam ent i social
per sota dels botiguers de teles, però que arreu els representaven, com
tam bé els sastres, una possible com petència, que calia neutralitzar.
(5) M OLAS, Los gremios, pp.287-288.
(6) PIERRE VILAR, Catalunya dins l ’Espanya moderna, IV, La form ació del capital
comercial Barcelona 1968, pp. 196.
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LES ORDENANCES DE GIRONA
Per regir la vida pública del nou gremi de botiguers de la Bisbal es
proposava l ’adopció pura i simple de les ordenances del gremi correspo
nent de Girona. En aquesta ciutat existia un gremi de m ercaders de teixits
de llana i tel.les, que el 1578 s’havia separat d ’una confraria més àmplia,
que incloïa guanters, bossers, agullers, corretgers, en una m escla molt
sim ilar a la confraria dels «julians» de Barcelona. Aquell grem i havia estat
extingit el 1785 per l’A udiència del Principat a instàncies del mateix
Ajuntam ent, seguint els criteris de política econòm ica que aleshores
s’orientaven vers la llibertat de comerç. El gremi de botiguers de Girona
es considerava inútil i contrari a la «libertad natural de com ercio». A més,
es pensava que el nom bre d ’agrem iats era insuficient. Tanm ateix, va ser
restablert el 1796, amb dotze m estres, i el 1798 se li concediren noves
ordenances171. Aquestes foren adoptades pels botiguers de la Bisbal al peu
de la lletra.
El seguim ent de les ordenances gironines era tan com plet que en el
docum ent que es troba a l ’Arxiu de la C orona d ’Aragó s"hi copiaren els
noms dels botiguers de Girona, en lloc dels fundadors dels grem is de la
Bisbal (article 11).
Les ordenances proposades pel nou gremi de botiguers de la Bisbal
seguia una estructura clàssica'8'. El prim er article es referia a l ’advocació
religiosa. El patró del gremi era sant Antoni de Pàdua. Però durant el segle
XVIII els il·lustrats havien criticat l’excessiu nom bre de festes religioses,
sobretot en països catòlics, com una causa del seu endarrerim ent econò
mic. M és en concret s ’havia criticat les festes patronals de grem is i
confraries, que produïen grans despeses i ulteriors endeutam ents. Des
d ’aquesta perspectiva s'entén m illor que l ’ordenança recom anés que la
festa patronal se celebrés el dium enge posterior al 13 de juny, i que es
lim itessin les despeses. No s ’havien de gastar m és de 15 lliures, i això
m entre hi haguessin fons col·lectius.
Altres articles reglam entaven l ’atenció espiritual als m oribunds, m es
tres del gremi i a les seves dones. Assistirien al darrer com bregar quatre
agrem iats, seguint un torn, amb atxes de cera blanca, tot a despeses del
comú. Es recordava l’obligació d ’asssistir a les exèquies tota la estona que
duressin, i s’establia la celebració d ’un aniversari com ú a l ’any per l’ànim a
dels difunts (articles 17-19). Llegint entre línies podem pensar que no era

(7) Biblioteca de Catalunya. Fons de la Junta de Comerç. Lligall 37, n°.9, 5. «Informe de la
Comisión de gremios acerca de las ordenanzas de mercaderes de panos y lienzos de Gerona».
(8) PERE MOLAS RIBALTA, Economia i Societat al segle XVIII, Barcelona 1975, pp. 4851.
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gaire espontània la solidaritat entre agrem iats en el m om ent de la mort, i
que les formes tradicionals de religiositat pública anaven decaient.
Una part de les ordenances s ’ocupava de l ’organització institucional del
gremi. La ju n ta general del gremi se celebraria el dia de cap d ’any. En ella
s ’elegiria els dirigents del gremi: els prohom s i el clavari. El prim er càrrec
gremi duia el títol de prohom major. Es recordava l ’obligació d ’assistir a
la ju n ta i d ’acceptar els càrrecs de prohom o de clavari (articles 2-4).
L ’article 20 definia les obligacions d ’andador, una m ena de conserge del
gremi, que pertocaven al m estre més jove.

L'ACCÉS AL GREMI
En totes les ordenances grem ials era fonam ental la reglam entació del
sistem a d ’accés al gremi. Els botiguers de la Bisbal establien un període
de tres anys d ’aprenentatge i dos de fadrinatge (article 8é). Podem
com parar aquestes disposicions amb les existents per aquells m ateixos
anys en els grem is d ’Igualada, que han estat estudiats de m anera sistemàtica(9). La durada era inferior en el cas de la Bisbal.
Els aprenents havien de presentar la fe de baptism e, i si eren forasters
tam bé la dels pares, i la certificació de vita et moribus. El m estre estava
obligat a com unicar l ’adm issió de nous aprenents als prohom s en el term ini
d ’un mes i una setmana. Els aprenents havien de pagar deu lliures i els
fadrins tres (artcicle 10).
L ’exam en de m estria se celebraria davant el conjunt del gremi, però es
nom enarien uns m estres exam inadors. L ’objecte d ’un exam en de m estria
per un gremi de botiguers no podia ser pas, per la pròpia naturalesa de
l ’ofici, una «obra m estre», un objecte, sinó la verificació dels coneixe
m ents exigibles per «lo ofici i art de m ercader». En el gremi de botiguers
de tel.les de Barcelona, es deia:
«Les preguntes se redueixen a la pràctica de les m essures
d ’Europa, los pesos, fer regular varies m onedes i com binar
estas per medi de los canvis».
A més del lògic coneixem ent de la m erceria i quincalla. En un posterior
projecte d ’ordenances (1835) es dem anava que l ’aspirant a ingressar en el
gremi sabés llegir i escriure, i estigués «regularm ente instruido en las
cuatro reglas de cuentas»(10). En el cas de la Bisbal es dem anaven exercicis
de càlcul, la presentació del resum d ’un balanç general, reducció de canvis,
(9) PERE MOLAS RIB ALTA, «Els gremis d ’Igualada ala fi de l’Antic Règim», Miscel.làneci
Aqualetensia, 2, Igualada 1974, pp. 141-149.
(10) BC. Junta de Comerç. Lligall 36,16. Institut M unicipal d ’Història de Barcelona.
Gremis. 21-7, fols. 153 i s, article 2on.
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peses i m esures, i «las quatro reglas prineipales de la aritm ètica» (article
9é).
Les taxes d ’ingrés eren fortes. Nogensm enys que 100 lliures catalanes
al com ptat. Era una quantitat m olt més elevada que les exigides pels gremis
igualadins. En vista d'això era poca cosa donar una lliura i un sou a
1’andador, i pagar 1’assistència de 1’escrivà i de l ’agutzil. Com era habitual,
els fills i gendres de m estres gaudien d ’una substanciosa rebaixa. Ells
nom és havien de pagar 25 lliures.
L ’article sisè de les ordenances definició els productes propis del
gremi. C orresponia als seus integrants la venda a l ’engròs i a la m enuda de
tota m ena de teixits: de fil, de cotó o de m escla, de llana i seda, i tam bé la
quincalla. Els qui venguessin aquests productes sense estar agremiats
pagarien una m ulta de deu lliures. Tanm ateix, els m enestrals veins de la
població podrien vendre lliurem ent els objectes que frabriquessin. Els
agrem iats no podrien practicar la venda am bulant (article 13), ni tenir més
d ’una botiga.
Les vidues podien conservar les botigues, m entre no es tom essin a casar
i conservessin el cognom de llurs marits. No podien deixar el nom social
perquè l’utilitzés una altra persona. Els fills serien acceptats com a mestres
quan fessin 16 anys (article 15). Sem bla que les ordenances grem ials no
havien adaptat la legislació estatal que ja el 1790 havia autoritzat les
segones noces de les vídues d ’un m estre fora de mateix ofici(11).

GREMIS DE BOTIGUERS
El projecte de form ació del gremi de botiguers de tel.les de la Bisbal no
va ser un fet aïllat ni discordant. Altres gremis de botiguers foren fundats
aquells anys. El 1798 a Vic s'uniren botiguers i passam aners. Els prim ers
pagaven un total de 70 lliures per despeses de m estria (però nom és 10
lliures els fills de m estre). El m ateix 1806, els botiguers de teixits de
Tarragona presentaren les seves ordenances, i l ’any següent els de B er
ga*l2).
M algrat crítiques, se seguien presentant ordenances de gremis per la
seva aprovació. El 1805 ho feren els següents grem is de Barcelona:
m anescals, teixidors de lli i cotó, adroguers, baistaixos, taloners, fadrins

(1 \ ) N ovísima Recopilación, Llibre VIII, Títol XXIII, Llei XIII. Reial decret de 20 de gener
de 1790. Tanmateix, els tallers havien d ’estar regits per un mestre del gremi.
(12)
ACA, Audiència. Cartes acordades de 1807, fols. 680 i ss. «Ordenanzas que habían
formado para erección de gremio diecesiete tenderos de la villa de Berga». L ’article sisè definia
com a objecte de la venda dels botiguers les «ropas de lana, seda, hilo, algodón, lencería y demàs
quincalla».
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forners; a més dels espardenyers de Reus. El 1806 fou el torn dels sabaters
de Lleida i de Valls i dels sastres de Barcelona.
Després de la Guerra del Francés, a partir de 1815, la Junta de Comerç
de Barcelona, en virtud d ’ordres del rei, va exam inar les ordenances dels
gremis de Catalunya que els eren presentades per la seva revisió i reform a.
Entre ells es trobaven els botiguers de tel.les de Reus, Girona, Granollers
i T ortosa(l3). Dins aquest m ovim ent de conjunt pren el seu ple sentit el
projecte d ’ordenances dels botiguers de la Bisbal.

(13)
Biblioteca de Catalunya. Fons Junta de Começ. Lligall 37. «Mercaderes de panos,
lienzos y quincalla» de Reus, «mercaderes de panos y lienzos» de Gerona, «tenderos de panos
y quinquilleros de Granollers», «confiteros, cereros y tenderos de panos y lienzos» de Tortosa.

CAN XIFRÓ DE CALONGE
JAUME AYMAR i RAGOLTA - JOAN VICENS i TARRÉ

En el perfil urbà de Calonge hi destaquem tres torres: el campanar,
quadrat, rom ànic, reform at a les darreries del segle XIX. La torre més alta
del castell, de base circular del s. XIII, i reform ada el s. XVIII i la torre de
Can Xifró, del segle XIX. Aquest gran casal calongí és com una tercera
fortalesa de la població. Encara avui porta el nom de can Xifró tot i que els
propietaris de la casa van perdre fa m olts anys aquest cognom ja que la
propietat va passar als llinatge Paradeda i després Pallí0).
La façana principal de la casa dóna a la plaça del Xato. Té una ampla
porta dovellada que fou parcialm ent m alm enada a principis de l'actual
segle en obrir un balcó a la sala principal. La pedra m itgera devia portar la
data 1569 i la data fou repicada, gràcies al paleta autor de la reform a sota
el referit balcó(2). Al costat de Can Xifró hi ha unes ruïnes (porta dovellada
i arcs) encara no estudiades. Són la part més alta del carrer de l'Aiguam oix
després dit Anselm Clavé.
Can Xifró consta de soterrani, planta baixa i pis i és coronada per
l’esm entada torre de m olta visibilitat(3). A la planta m itja hi ha un saló amb
(1) L'arxiu de Can Xifró va passar després a Can Vilanova de Cabanyes i es van vendre
juntam ent amb la biblioteca de l'esmentada família. A l'arxiu parroquial de Calonge trobem
documentat Antich xifró i Ferrer que m orí el 23/11/1615. Se li feu ofici de Nostra Senyora
segons consta a l'APC. Obits I fol. 54 rv).
(2) Vg. P. CANER, "Inscripcions a les llindes i teules pintades a Calonge", Annals de
l'Institut d'estudis Gironins, XX (1970-71) p. 367. No consta res en canvi a "Castells i cases
fortificades", del mateix autor sobre Can Xifró.
(3) P. CANER, La Vall de Calonge, Calonge, 1988 (Segona edició) p. 196).
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I V i s t a general de Can Xifró. (Foto Joan Vicens).

pintures al sostre de finals de segle passat atribuïdes a Francesc Gim eno
(1858-1927)(4). Després de la guerra del 1936, m orta la seva darrera
propietària, Lluïsa Pallí i Paradeda, la casa va estar abandonada i per la casa
veïna de Can Peia hi entrava la m ainada(5). Al pati hi ha una cisterna molt
profunda.
Can Xifró fou probablem ent el bressol de Josep Paradeda i Sabater
(Calonge 1778-Le-Puy-en-V elay? (França) 1837). Fill de Josep Paradeda
i Xifró i de Lluïsa Sabater, nasqué a Calonge l'any 1778 i prengué l’hàbit
del pare Sant Benet al m onestir de Sant Feliu de Guíxols el 30 de juliol del
1796. Elegit abat del cenobi el 1814, el P. Paradeda va esm erçar el tem ps
del seu abadiat (1814-1818) en la restauració del m onestir, m alm enat pels
soldats francesos durant la Guerra de la Independència i en la reorganitza
ció de l’arxiu del monestir. Va tornar a ser abat del 1832 al 1835(6).

(5) A l'interior es conservava en el nostre segle una espasa que l'historiador calongí Pere
Caner va fer servir per una funció de teatre, també cartrons de botons que devien comprar a
l'engrós, perquè eren tres germans i les criades.
(6) Acabat el temps de noviciat la professió m onàstica va fer els estudis eclesiàstics i es va
ordenar prevere. Més tard va exercir al monestir els càrrecs de vicari parroquial (1810 i ss) i
de prior. (1814). El 1814 va ser elegit abat de Sant Feliu per un quatrienni. L'elecció la feu el
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QUARTER GENERAL DELS LIBERALS
Can Xifró va ocupar un lloc d'excepció en les carlinades del segle
passat. Hi ha notícies que fou el quarter general dels liberals durant la
prim era carlinada (1835). En el decurs d'aquesta, el dia 9 d'agost, fou
assassinat el rector de Calonge, Mn. Bernat Torrent (havia nascut a Parets
el 1771 i era sagristà de la parròquia des del 1820) que vivia a la veïna
rectoria(7). No obstant i la proxim itat amb la casa que ens ocupa, sem bla que
els liberals no tingueren res a veure amb l'esm entat assassinat que fou un
cop de poble.
Anys després, el 14 de gener del 1874, la pubilla de Can Xifró,
anom enada Francisca Paradeda i Bou, filla de Joaquim i Llúcia, es va casar
amb Josep Pallí i M artinell (calonge, 1846-1912)(8), cap dels m onàrquics
isabelins de Calonge, els anom enats sipais(9). Pallí, en la últim a carlinada
Capítol General de la Congregació de Valladolid a la qual pertanyia el m onestir guixolenc.
Durant el temps del seu abadiat va fundar a Sant Feliu una Congregació de religioses
d'ensenyam ent sota l'advocació de la Mare de Déu dels Dolors -a qui el poble anomenava "les
Beates Negres" pel color del vel que portaven. Aquestes religioses perduraren fins el 1936,
després d'haver-se incorporat a la Congregació de Terciàries Caputxines de la Divina Pastora,
fundades pel venerable exclaustrat caputxí Josep Tous a Ripoll l'any 1850. Acabat el seu abadiat
l'any 1818, exercí novament el càrrec de Vicari Parroquial (1824-1832) fins l'any 1832 en que
fou reelegit abat del m onestir guixolenc. El 29 de juliol del 1835, arran de l'exclaustració, hagué
d'abandonar el monestir. Els monjos foren enviats a Barcelona i a Mallorca, des d'on pogueren
emigrar cap a França amb la idea de reorganitzar la comunitat a Perpinyà. Però no reeixiren en
aquest intent perquè els menaren cap a Le-Puy-en-Velay, com a professors del Gran Seminari,
dirigit pels sulpicians. Poc temps després (1837) l'abat moria i quedava com a superior de la
dispersa comunitat el P. Isidor Gil i Dalmau, que poc després es traslladava a l'abadia de Sant
Pere de Solesmes invitat per dom Guéranger i el mateix va fer l'ex-abat, P. Maur Gras. Vegeu
E. ZARAGOZA, Abadiologio guixolense. Sant Feliu de Guíxols, 1982, pp. 106, 107 i 11 1. "Un
calongí il·lustre: l'abat Josep Paradeda, Àncora, Nadal, 1985.
(7) J. AYMAR, Els secrets de Sa Bardissa, Calonge (2a edició), 1995 pp. 7-14.
(8) Josep Pallí i Martinell (Calonge, 1846-1912) nasqué a Calonge el 25 de febrer del 1846
i fou batejat l'endemà a la parròquia de Sant Martí per Jaume Colomer, prevere sagristà. Pares:
Esteve de Calonge i Josepa de Parlabà. Avis paterns Josep Pallí i Raimunda Jofra, de Calonge.
Avis materns: Gaietà Martinell i Rosa Solés de Parlabà. Padrins: Joan Clara de Calonge i
Raimunda Pallí i Martinell, soltera i natural de Parlabà. APC. Baptismes, vol. 3 fol. 227 v.). D'ací
es dedueix que els pares visqueren a Parlabà, on va néixer la filla gran Raimunda.
Josep Pallí i Martinell fill d'esteve (+) i de Josepa, es vacasar (prèvia dispensa d'amonestacions)
amb Francisca Paradeda i Bou, filla de Joaquim i Llúcia, a l'església parroquial de Sant Martí
de Calonge el 14 de gener del 1874, tenia 27 anys. Testimonis: Mn. Josep Hortal, coadjutor i
Manuel Paradeda. Signa Ferran martí, ecònim (APC, vol. 6 fo. 8 rv.). Josep Pallí i Martinell morí
a Calonge el 8 de febrer del 1912, als 66 anys. Era fill d'esteve Pallí i Jofra de Calonge i de Josepa
martinell i Solés de Parlabà. Casat amb Francisca Paradeda i bou, deixa tres filles anomenades
Josepa, Lluïsa i Mercedes. Feu testament davant del notari de Palamós José Bellido. El dia
següent fou sepultat. Signa Antoni Ametller prevere coadjutor (APC. Obits, 8. fol. 213v.)
(9) Nom que es donava vulgarment als voluntaris dits de la llibertat que estaven a sou de les
Diputacions provincials catalanes després de la revolució de setembre del 1868.
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— la qual fou la més m oguda a Calonge— sofrí persecucions, fou ferit i la
seva casa m oltes vegades assaltada00’.
Altres sipais de la població eren Narcís C asadem ont (M et Puig), Pere
C asadem ont (Puça), Leandre Sala (es M aco de l'Illa), en M olla (que tocava
la verra), en Xum eu, es Funei (veí de l'Illa), en Jofre (de Cal Só, avantpassat
de l'H ortènsia Jofre), en Sever Lloret (del M as Lloret actualm ent Pijoan),
en Pere C lara (M ont) i en Vergeli (es M enut C arreter)00.
El cap dels carlins calongins era en M edir Reixach i els seus més
fervents correligionaris foren "es Xupí", oficial, am b el sobrenom de
guerra de "el Ros de la Brigada", en Descaire, en Rosselló, l'avi M aiola i
es "Punxó" Terrades(l2). Tam bé havien estat carlins alguns rectors de la
parròquia de Sant M artí com el citat Bernat Torrent i el Dr. Joan Planas i
C ongost (Navata 1810-Girona, 1886) que fou ecònom de Calonge entre el
1835 i el 1845. El Dr. Planas fou redactor de EL N O R TE(13) i es presentà
a les eleccions de les constituents del 1869. Fou una de les figures més
dinàm iques de l'església gironina al segle XIX.

2.- Detall de les guixeries del saló de Can Xifró. (Foto Miquel Paradeda).
(10)
(11)
(12)
(13)

CANER, 122.
CANER, op. cit, pp. 122-123.
CANER, loc. cit.
J. CLARA, Notes sobre la premsa carlina a Girona (1868-1876).
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De la segona guerra carlina, o dels m atiners, fins al 1936 restà a Calonge
un record: l'espasí de V ictorià A m etller i V iladem unt (Banyoles, 1818 A lcalà de Henares, 1884) que va ser el cap m ilitar més destacat de les
petites partides de caràcter republicà que al Prinipat van com batre contra
el bàndol carií.
L 'espasí d'A m etller es conservava al cambril de la M are de Déu del
roser, com un ex-vot(I4).
Sobre la tercera guerra carlina tenim notícia d'alguns episodis relacio
nats amb la vila de Calonge i tam bé amb Can Xifró. El dia 2 de maig del
1872, a dos quarts de cinc de la tarda,el mític general carií Francesc Savalls
i M assot (La pera, 1817 - Niça, 1885), procedent de la Bisbal, arribà a
Calonge i exigí una contribució. Al cap de poc el coronel liberal Aranda
sortí tam bé de la Bisbal al seu encontre. L'alcalde constitucional no va
donar im portància als voluntaris com andats per Josep Pallí, cosa que va
ofendre al governador m ilitar de Girona, el qual en una dura nota (11 de
novem bre de 1872) dem ana al batlle que doni suport als voluntaris. El
mateix Savalls, el 29 d'octubre va pernoctar a Calonge i a poca estona
d'haver abandonat la vila hi entrà Cabriteny el qual havia fet nit a
Palafrugell.
Els m unicipis s'anaven avisant de les vicissituds de la guerra. El 10 de
gener del 1873, l'alcalde de Calonge, Joan M ir com unica al de Sant Feliu
que a les tres de la tarda, acaba de rebre de l'alcalde de Palam ós un avís
segons el qual es carlins amb cavalleria, infanteria i artilleria eren a
Torroella i sortien en direcció a Verges em portant-se com a ostatges
l'A juntam ent i alguns cavalls(15). El 18 de juliol d'aquell any, els carlins
sorprengueren de m atinada als habitants de Santa Cristina i s'emportaren
persones, entre d'altres, l'alcalde i el secretari. El capità dels voluntaris
d'aquella població perseguí els carlins i en arribar a R om anuyà va escriure
una nota al batlle de Calonge dem anant que reunís forces i les enviés als
M etges(l6).
El 14 de juny del 1874 els carlins abandonaren Llagostera i sortiren de
Sant Feliu de Guíxols en direcció a Palam ós, el dia 11 de setem bre del
m ateix any, un centenar de voluntaris calongins, m obilitzats per Josep
Pallí, s'ajuntaren a les forces que guardaven Sant Feliu de Guíxols. En
saber-se que a Calonge uns quatre-cents carlins d'infanteria i uns cinquanta
de cavalleria al com andam ent de Pujol, exigien el pagam ent d'una contri
bució i que s'havien apoderat d'uns ostatges, el com andant m ilitar d'aquella

(14) Dit per Joan Isern i Cama.
(15) AHSFG. Papers militars. Document facilitat per Lluís Esteva.
(16) A.M.C. Correspondència d'alcaldes. 1873.
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ciutat, Villam ir, va disposar que dues com panyies encapçalades pel
com andant M anuel Otero sortissin cap a Calonge a com batre l'enemic. En
arribar la tropa a Calonge, els carlins ja s'havien fet escàpols cap a Palamós.
Vers allí es dirigiren els perseguidors, però els tradicionalistes, en saber la
nova, partiren cap a Palafrugell on reberen reforços de Vilahur.
Un altre episodi és el que s'esdevingué el 21 de gener del 1875 quan la
ronda de la Bisbal va sorprendre una com issió carlina que recaptava la
contribució a Calonge; en veure el perill la com issió partí deixant un llibre
talonari, quatre llibres de cèdules, vàries llibretes de repartim ent i 830
pessetes(l7). Am b tots aquests esdevenim ent la vila va viure un periode
d'inquietud i de m olèsties per part dels dos bàndols com batents puix durant
el seu pas prenien la població com si fos terra conquerida*18).
El cabdill carií Rafael Tristany i Parera (A rd'vol, 1814-Lorda, 1899)
que va ocupar càrrecs de m àxim a responsabilitat en aquesta guerra, quan
va venir a Calonge va atacar can Xifró directam ent. Per tradició oral sabem
que els carlins van arribar a esquinçar amb les baionetes els vestits de seda
que es guardaven a les arques de la casa(l9). En Pepet Pallí i es M enut
Carreter, s'escaparen i tiraren cap a Can Vilobí, cas M arrel i cas Secretari.
Es M enut fou ferit per les descàrregues dels carlins que els perseguien,
en els dos ventres de les cames i la sang que li rajava de les ferides, eren
el senyal que servien de guia als seus perseguidors. S'aturà i ho em benà
fortament, ficant-se dins la boscúria, on no el trobaren m algrat buscar-lo
detingudam ent. D 'aquesta feta es m arcaren dues creus en el cam í i durant
molts anys tots els qui passaven per l'indret cuitaven a m arcar-les si
s'havien fet una m ica esborradisses(20).
D 'altra banda sabem que la filla gran de Josep Pallí, Josepa, va néixer
accidentalm ent a Sant Feliu de Guíxols el 1875 puix el seu pare, hi havia
hagut de m arxar a cuita corrents, junt amb la seva m uller de Calonge,
em paitats pels tradicionalistes(21).
Com que Josep Pallí tenia un alt deute amb Josep Bonifaci V ilanova i
Bou (Calonge, 1846 - Barcelona, 1902) vescom te de V ilanova de C aban
yes, les coses s'arreglaren amb el m atrim oni de la seva filla Pepita, amb el
fill del vescom te, Josep M aria, que no hi era t o t (22). Pepita Pallí Paradeda
(17) J. GRAHIT, La última guerra carlista en Gerona. Anals de l'IEG, vol. V.
(18) CANER, op. cit, p. 122.
(19) La veu popular deia: "Noies, noies, carlins, tites, tites, totes a dins".
(20) CANER, pp. 135-136.
(21) CANER, loc. cit. p. 163.
(22) "En el día diez y ocho de febrero de mil ochocientos noventa y cuatro en la parroquial
Iglèsia de San Martín de la presente villa de Calonge, obispado de Gerona, yo el abajo firmado
Cura Ecónomo de la misma, obtenida la dispensa competente de tercer grado simple de
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coneguda popularm ent com la "vizcondesa" fou una gran dam a, m orí a
B arcelona el 1952. R esidí a Can Xifró.
La segona filla, anom enada Lluïsa (Calonge 1877 - 1939) rom angué
soltera i vivia a la casa pairal(23). La filla petita M ercedes (Calonge 18841986) va viure 101 anys. Es va casar amb Josep Galceran i Font el 24
d'octubre del 1912, a l'església del Sagrat Cor de Jesús de Girona, Tingué
una filla anom enada M arina.

consanguinidad al igual que las proclamas con los demàs requisitos legales, en presencia de los
testigos Jaime Casadem ont y José Pujol, vecinos de esta villa, uní en Santo M atrim onio a Don
José M aria de Vilanova, soltero de edad veinte y tres anos, natural de Granollers del Vallés,
vecino de esta de Calonge, hijo del Excmo. Senor Don José Bonifacio de Vilanova, Vizconde
de Vilanova de Cabanas, distrito municipal del dicho Calonge, y la Excma. Dona Adelaida de
Planas, natural de Fitó, Hacendados, consortes vivientes, con Dona Josefa Pallí, soltera de edad
diez y ocho anos, hija de los consortes D. José Pallí y Dona Francisca Paradeda, natural la primer
de S. Feliu de Guíxols, pero vecinos los tres de esta m isma villa de Calonge, hacendados. Doy
fe, Jaime Prats, Cura ecónomo. (APC. vol. 6, fol. 163 v. y rv.).
(23)
Els seus padrins de baptisme foren Francisco Paradeda, advocat i oncle, i l'àvia materna.
M orí a calonge el 7 de maig del 1939. (APC vol. 10 fol. 22).
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BURGESOS, FEDERALS I
INTERNACIONALISTES
LA INTERNACIONAL A SANT FELIU
DE GUÍXOLS: 1870-1874
JOAN PUIGBERT i BUSQUETS

En aquest article, intento aplegar la inform ació disponible sobre la
im plantació de la Prim era Internacional a Sant Feliu de G uíxols.(1) Es un
conjunt força im portant de notícies que ens inform en sobre algunes qües
tions històriques de notable incidència en la com arca. N 'assenyalaré no
més dues, seguram ent les més rellevants: d 'u n a banda, la controvertida
relació entre el republicanism e federal i l'obrerism e; i de l'altra, la prim e
ra difusió del corrent anarco-sindicalista, contraposat al marxisme.
Sant Feliu de Guíxols era, al darrer terç del segle passat, una vila amb
un im puls econòm ic i dem ogràfic notable. Gràcies a la seva situació a
cavall entre els nuclis tapers del Baix Em pordà i els de la Selva era, en
certa manera, la capital del suro. La població vivia un creixem ent ràpid i
esplèndid. I la vida social de la vila era tam bé molt activa i diversificada.(2)
(1) Aquest article és la reelaboració d'una part d'un treball més ampli sobre La Primera
Internacional a les comarques gironines que meresqué el premi Joan Reglà a les Festes Pompeu
Fabra, d'un llunyà 1974. Una altra part d'aquell treball, amb el títol “Notícies sobre la Primera
Internacional a la comarca d'O lot (1868-1873)” va ser publicat a Actes de la III Assemblea
d'E studis sobre el comtat de Besalú , Olot, 1980.
(2) Sense cap afany d'exhaustivitat, vegeu Gaziel (Agustí Calvet]) Sant Feliu de Guíxols :
una vila del vuit-cents , Barcelona, 1963 ; o més específicament sobre aquest període, Josep
Clara i Àngel Jiménez, El federal Pere Caimó, 1819-1878, Barcelona, 1975. Al capítol I d'aquest
darrer llibre es posen de relleu els canvis econòm ico-socials que visqué la vila, i així subratllen
com l'any 1878 la distribució de la població activa entre els diversos sectors productius era
aquesta : sector primari, 3 3 '4 %; sector secundari, 54'3 %, i sector terciari, 11 '9 %.
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En principi, doncs, podem suposar que les noves idees de la Internaci
onal trobaran a la vila un am bient propici. I així ho confirm en totes les
notícies. En efecte, restab lim en t de l'organització internacionalista va
ser un xic tardana, però en canvi fou m olt activa. En aquest sentit, Sant
Feliu de Guíxols relleva Olot, a partir de 1872, en la funció de ser el nucli
internacionalista més em blem àtic a la dem arcació de Girona.
La prim era notícia ens esm enta genèricam ent la vila com una de les
poblacions que han rebut amb bona presdisposició la propaganda interna
cionalista, a final de 1870(3). No serà, però, fins a l'octubre de 1871 que
trobarem una referència concreta, i curiosam ent a Revista Popular , el
setm anari confessional dirigit per Sardà i Salvany:
En San Feliu de Guíxols se celebro el día 8 una gran m anifestación
internacionalista, de la que resultó una huelga que se extendió a varias
industrias(4).
Podem dubtar, certam ent, de si realm ent la m anifestació del dia 8 de
novem bre era “internacionalista” . Potser l'adjectiu no tenia cap més pro
pòsit que alarm ar els lectors del periòdic, especialm ent en uns m om ents
en què els fets de la Commune de París aterrien els sectors conservadors.
Es ben segur, en canvi, que a Sant Feliu de Guíxols hi havia persones que
seguien amb interès el desenrotllam ent de l'A .I. de Treballadors al nostre
País, com ho dem ostren alguna aportació a la Subscripció a fa v o r dels
expatriats de la Commune , o la subscripció a La Em ancipación(5).
En tot cas, l'any 1872 és quan l'A ssociació Internacional s'im planta
de veritat a Sant Feliu de Guíxols. El prim er de gener la Sociedad Frater
nal del Arte taponero publica un m anifest dirigit a sus conciudadanos y
herm anos en el proletariado, reproduït per La Federación . En substància
diu :
[...] La clase trabajadora es la m as numerosa y màs útil a la sociedad,
pero también es la màs desgraciada, sin que jam às haya m erecido una
mirada de benevolencia de los poderes ni de las dem às clases sociales.
Esto pues debe dem ostrarnos que nuestro bien sólo debem os esperarlo
de nosotros m ism os...El verdadero M esías o Redentor que puede obrar

(3) La Federación , n. 62 , 27 de novembre, 1870 , diu : A sí mismo en Olot va muy bien la
propaganda internacionalista, y en Banolas, La Bisbal, San Feliu de Guíxols, Palafrugell,
Figueras y otros puntos, estan también muy predispuestos para engrosar lasfilas de los obre ros
internacionales .
(4) Cfr. Revista P o p u la r, n. 43, 21 d'octubre, 1871 .
( 5 ) La Federación , n. 119, 26 de novembre, 1871 , donatiu de 15 rals i 50 cèntims de Sant
Feliu de Guíxols a la Suscripción humanitaria a fa vo r de los espatriados sin trabajo de la
C om m une. Subscripcions a La Em ancipación, n. 3 4,4 de febrer, 1872 , de F .B ., i de la Sociedad
C.
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sem ejante portento, es constituir en hecho, un sublim e ideal; este ideal es
la asociación; el hecho, asociarnos. [....]
A fin de que termine este calvario (número excesivo de horas de trabajo,
exiguo s a l a r i o , . . . ) e s lo que con la asociación de las clases trcibajadoras
nos propusimos.
A l efecto hemos redactado un reglamento que con éste acom panam os
p o r si teneis a bien asociciros federàndose a tan filantrópico propósito.

[ -.]
Signaven el M a n ife st:
José Boada Iglesias, presidente interino; José Xarnach Capdevila, vicepresidente; Jesús Sala Remus, contador primero; Vicente Garriga Solà,
contador segundo; Benito Cubias Ribes, tesorero; Benito Planelles Guart,
vocal primero; José Badosa Orxer, vocal segundo; Joaquin Burgell M on
ges, vocal tercero; Pedro Tarinas Pagés, vocal cuarto; Ginés Vidal Roura,
secretario prim ero; y José Basart Carreras, secretario segundo.{())
Dels signants del M anifest sabem d'alguns que havien participat acti
vam ent en el Partit Federal. C oncretam ent, Josep B oada havia estat m em 
bre de la Junta Revolucionària l 'octubre de 1868, i regidor de l'A juntam ent
dem ocràtic, el m ateix any. Benet Planellas Gruart participà en la insur
recció d'octubre de 1869, a les ordres de Pere Caimó, dirigint una arrisca
da operació d'ocupació de dos guardacostes al port.(7)
La Sociedad Fraternal del Arte taponero de Sant Feliu es constituí en
l 'eix del m ovim ent obrerista del ram del suro a Girona. La Federación
publicava, a l'abril de 1872, una carta de Genis Vidal en la qual se clan
explicaciones acerca de la situación de los obreros tciponeros. Tramet un
M anifest de la Sociedad del Arte taponero de la Junquera com a m ostra
de la tasca de difusió que es feia des de Sant Feliu: vereis algo de nuestros
trabajos de Emancipación, y el modo con que nuestros herm anos de la
Junquera secundan nuestros esfuerzos. I continuava exposant la situació
dels tapers de viles i pobles gironins:
Aún cuando la m ayor parte de los pueblos de nuestro arte aún no nos
han secundado, no p o r eso dejarem os de ir adelante; antes lo contrario
no cejarem os ni sucum birem os nuncci hasta conseguir nuestro ideal.

( 6 ) La Federación , n. 126 , 14 de gener, 1872 .

(7) Cfr. J. Clara i A. Jiménez, op. cit. , Cap. V. També Pere Caimó, Sucesos de la B isb a ly su
distrito. Resena de la insurrección republicana federal del mes de octubre de 1869, Barcelona,
1870, pp. 10-11 : Sabiendo que en el puerto estaba fondeado un falucho guardacostas, mandé
al joven Benito Planellas Gruart, con doce individuos para que lo desarmasen. Embarcados en
una lancha, repararon en el momento de abordarlo, que en vez de uno, eran dos los faluchos
allífondeados, el uno junto al otro; volvió Planellas a tierra, botó al agua otra lancha, dividió
su gente entre las dos, y a sí ambas abordaron a un tiempo los faluchos .
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Palafrugell ha fo rm ado ya su asociación; y se federaron, adm itiendo a
todos los obreros de cualquier arte y adheriéndose a los principios de la
Internacional. San Celoni creemos que también nos secunda. De Tossa,
La Bisbal y otras poblaciones aún no tenem os detalles; pues que nuestros
principios encuentran mucha dificultad, y hem os de luchar con la mala fe
de unos y con la preocupación de otros. Entre estas poblaciones se
encuentra Llagostera, en cuyo punto estan màs p o r las luchas de los
republicanos de Rom eu contra los de Vinardell, que no p o r la solidaridad
obrera. Calonge, Vidre ras, Cassà, es donde fu im o s a propagar, hubimos
de desistir de perorar sobre el tema Internacional, so pena de ser presos,
y aún desistiendo fueron atropellados p o r el alcalde. En Palamós no tiene
éxito todavía la Asociación... Estos son los resultados en p r o y en contra
que hasta ahora hemos tocado .
Observem com atribuïa a la política dels federals (el “partido popu
lar”) la poca im plantació de l 'Associació. Però Genis Vidal no creia gens
en la política: Ellos se veràn el desengano, _y entonces vendran a unirse a
nosotros. El republicanism e federal era un fort com petidor perquè, en
definitiva, disputava a la Internacional la seva influència respecte als m a
teixos sectors populars. El text reflecteix, tam bé, el delicat m om ent polí
tic que es vivia a G irona a causa de l'actuació partidista del governador
Pere Antoni Torres. Respecte a Sant Feliu de Guixols mateix, deia:
En esta de San F eliu de G uíxols han qued a d o d efin itiv a m en te
constituidas las secciones de agricultores, de carpinteros, de albaniles,
con las cuales esperantos hacer la com pleta organizaciónfederàndonos
y constituyendo un Centro, m archando a la com pleta Emancipación So
cial. N uestra Asociación va en aum ento todos los días, anim àndose m à sy
màs el esp í ritu que nos alienta. Propagamos y recogemos.
S a lu d y liquidación so cia l- G. Vidal .(8)
L a secció de p aletes serà, p recisam en t, la que tin d rà un m ajor
protagonism e. En efecte, a final del m ateix mes d 'abril iniciarà un llarg
conflicte laboral. Els paletes dem anaven una reducció de jornada:
La Sociedad de albaniles de San Feliu de Guíxols presento a sus
patronos la semana pasada una dem anda la cual ha sido atendidci p o r
siete de los nueve que hay en esta población. Consiste la petición en la
igualdad de precio de jo rn a l y rebaja de horas; habiendo sehalado dos
m eses de plazo a los dos que no han cedido a tan ju sta demanda, para
que pueclan concluir los trabajos que tienen em prendidos.(9)
L a dem anda obrera no va ser finalm ent acceptada i va donar origen a
una vaga:
(8) La Federación , n. 139, 14 d'abril, 1872.
(9) Ibidem , n. 142, 5 de maig, 1872.
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P o rfin los burgeses albaniles (....) faltaron una vez a su compromiso;
y ahora h a n fa lta d o p o r segunda vez a lo prom etido ante la autoridad; lo
que ha motivado el que se haya declarado en huelga.
Los albaniles estan todos en huelga, a excepción de cuatro socios que
han hecho traición a sus hermanos. Luchan nuestros herm anos con toda
energia y unión; y a p esa r de las intrigas de los burgeses, triunfaràn.(l0)
La vaga dóna peu a publicar un m anifest on es relaten els incidents
que portaren al conflicte :
San Feliu de Guíxols .- Los obreros de esta localidad con m otivo de
las calum nias de que eran victim as a consecuencia de la huelga han
dirigido al público guixolense una alocución, cuyos principales pdrrafos
dicen a s í :
‘En 7 de octubre de 1871 se repartió una hoja suelta al público de esta
población p o r los principales patronos de las cirtes de la albanilería,
carpinteríci, cerrajería y caldereros, quejàndose de la inmotivada huelga
de los carpinteros según se desprendíci de la citada hoja. A hora bien,
para que el público vea màs claramente lo [que] son nuestros patronos,
vamos a relatar cuanto pasa a la sociedad de albaniles. En 29 de abril
hizo la Sociedad de albaniles la dem anda a sus patronos de la igualdad
de jo rn a l y el rebajar las horas de trabajo a nueve diarias; dicha dem an
d a fu e aceptada, dàndoles la Sociedad dos meses de tiempo para concluir
los trabajos principales, a fin de no perjudicar sus intereses; pero a lp o co
tiempo... fa lta n d o a lapalabra y a la dignidad del hombre, algunos de los
patronos dijeron que no estaban en nada de lo tratado con la comisión de
la Sociedad; de a quí se declaro el paro de aquellos patronos que tan
falsam ente rompieron el tratado o el acuerclo, resultando que p o r los
motivos del paro, quiso la Asociación cle San Feliu p o n e rfin ci la guerra
m oral principiada entre explotadores y explotados; y en 23 de mciyo la
m isma Asociación de San Feliu convoco a una reunión a los patronos
ju n to s con una com isión de la sociedad de albaniles, y después de una
larga discusión, acordaron todos cum plir lo prom etido desde el 29 de
ju n io en adelante, saliendo satisfechos am bas pcirtes y reinando la m ayor
armonía. Pues ha llegcido el dia en que p o r segunda vez han faltado, han
dejado de ser hombres, han perdido su dignidad algunos de ellos. (...)
Por último, herm anos de trabajo de los dem às oficios que no estcús aún
asociados, ya veis la mala conducta p o r la mayoría de nuestros patronos, ya
veis que todos padecem os del m ismo m a l;.....’
La huelga de los albaniles continua con grande entusiasm o y unión.

(10) Ibidem , núms. 151,7 de juliol; i 155, 4 d'agost, 1872.
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Varios propietarios han acudido a la sociedad para que ésta haga los
trabajos p o r su cuenta, p o r lo tanto si los contratistas no ceden, la sociedad
contratarà p o r s í com o ya lo hace con muy buenos resultados en las
construcciones y para los obreros. Los obreros que ignorando la existencia
de la huelga, han ido allàenganados p o r los burgeses, una vez que han
tenidoconocim iento de la cuestión se han retirado.{U)
El conflicte coincidí amb el desplaçam ent al Baix Em pordà d 'u n a co
m issió de propaganda dels paletes adherits a l'A IT de Barcelona. A questa
com issió, segons el periòdic internacionalista barceloní, tingué un gran
èxit a Sant Feliu de Guíxols.
San Feliu de Guíxols. - La mism a comisión auxiliada grandem ente p o r
la obrera Isabel Vila, ha hecho la propaganda en esta localidad, habiendo
obtenido co m o fru to de sus trabajos el que todos los oficios de San Feliu
en una reu n ió n de m às de 1 .5 0 0 tra b a ja d o re s a co rd a se n e n tra r
inmediatamente a constituir el comitè local y fo rm a rp a rte de la Asociación
Internacional de los TrabajadoresSU) En aquesta sessió hi pronuncià un
sentido discurso l'esm entada Isabel Vila. Cal dir que Isabel Vila era una
treballadora de Llagostera que l'an y 1872 devia tenir vint anys, entusiasta
de l'A ssociació Internacional i secretària del consell local de Llagostera.
El més significatiu, amb tot, és que Isabel Vila l'an y 1869 era una fervent
republicana federal, i que havia participat en la sublevació de l'octubre, a
l'anom enat Foc de la Bisbal. La Federación reproduí alguns fragm ents
del seu discurs a Sant Feliu de Guíxols:
Pues bien, inseparable clase obrera; si de tí depende tanto bien £ cómo
te abstienes un instante tan solo sin asociarte? (...) Yvosotras, hermanas
mías, l se re is acaso las que producireis este efecto, de que se abstengan
vuestros hermanos, vuestros esposos y vuestros hijos de asociarse ? Ah !
Una gran parte de ello creo que sí; pero creo que la parte m às grande, la
parte total, depende de nuestra ignorancia (...). D ando a todos los hijos
del trabajo un fra tern a l abrazo, vuestra hermana os saluda en bien de la
Internacional al grito de Viva la unión de los Trabajadores.(l3)
(11) Ibidem , n. 159, 1 de setembre, 1872.
(12) Ibidem , n. 105 (sic per 160), 7 de setembre, 1872.
(13) Ibidem , n. 161, 14 de setembre, 1872.- En relació a la participació d'Isabel Vila en el
Foc de la Bisbal, vegeu Pere Caimó op. cit. on llegim : Con los republicanos de Llagostera
vino una jóven de dicha población, Ilena de gracia y de juventud, pues no había cumplido los
diez y ocho anos, llamada Isabel Vila, jóven virtuosa y ferviente republicana.... Su asídua
asistencia para con los heridos de La Bisbal quedarà siempre grabada en nuestra memòria
con los indelebles caracteres de la gratitud. (...) Excusado seria anadirque todos la respetaban
como a las [sic] màs querida de las hermanas. En aquest cas concret, doncs, podem constatar
com hi hagué un traspàs des de les files federals a les obreristes, en el marc d'una vila (Llagostera)
on fins al 1872 estan màs por las luchas de republicanos de Romeu contra los de Vinardell, que
no p o r la solidaridad obrera - com afirmava Genis Vidal, el 14 d'abril, a La Federación .

220

BURGESOS... LA INTERNACIONAL A SANT FELIU DE GUÍXOLS

7

Com a resultat, probablem ent, de l'engrescam ent generat per la m ulti
tudinària assemblea, les seccions de la Federació local van augm entar, i
hi hagué una nova em branzida d'activitat obrerista:
Se han con stituido en so ciedad y declarado in tern a cio n a les los
cerrajeros y tejedores,... A sim ism o se han adherido a su Unión los
zapateros... La huelga de los albaniles continua luchando enérgicamente
contra el capital explotador. En el espacio de tres meses se han constituido
todos los oficios en sociedad, siendo el número de estos de ocho, los cuales
fo rm a n la federación local.114’
La Federació local, compuesta de las secciones de taponeros, albaniles,
agricultores, cerrajeros, zapateros y ladrilleros, va form alitzar la seva
adhesió a la Federació regional el prim er d'octubre. Estava en tràm it, en
cara, la form ació d 'u n a secció de fusters. Segons les qüotes pagades el
desem bre de 1872, els associats guixolencs eren 434 : envia las cuotas de
382 federados... descuenta de la m isma la de 52 agricultores . Altres da
des del m ateix mes augm enten la xifra d'adherits a 444; o als 494, que
són, segons Josep Termes, el socis que form aven la federació en celebrarse, el 24 de desem bre, el Congrés de C òrdova.'I5)
M entre, però, la vaga dels paletes continuava. La Societat de tapers va
fer una nova crida a favor de l'associació, i a favor de la solidaritat amb
els vaguistes:
La sociedad de taponeros ha dirigido un llam amiento a los de su ofi
cio no asociados, en el cucil les dem uestra la necesidad de la asociación
y la falsedad de las teorias de los que aconsejan a la clase obrera el
ahorro como medio de emanciparse. Termina su llamamiento con los
significativos pàrrafos siguientes: A lbaniles que estais en huelga: vuestros
confederados los taponeros ven con sentim iento que vuestra huelga se
prolonga mas de lo q u efu era de desear, a causa de ser papel mojado la
prom esa que os hicieron vuestros burgeses ante la autoridad popular de
esta villa (...) No obstante... no desmayeis un solo instante, que la Sociedad
taponera està dispuesta a ponerse a vuestro lado para protegeros con
todas sus fuerzas.
A los herm anos zapateros también encargamos que no cedais ni un
àpice en las reclam aciones que teneis presentadas a vuestros burgeses,
porque también a vosotros llegarà nuestro apoyo. . ,(l6)
(14) La Federación , n. 161, 14 de setembre. Vegeu també La Emancipación , n. 66, 21 de
setembre, 1872.
(15) Vegeu Actas de los Consejos... , Tom I, 15 d'octubre ; i també 5 de novembre : las
cotizaciones correspondientes a 444federados, sin contar la sección de albaniles . La xifra de
434, a La F ederación, n. 175,21 de desembre. També, Josep Termes, Anarquismo y sindicalismo
en Espana , Barcelona, 1972, p. 155.
(16) La Federación , n. 163, 28 de setembre, 1872.
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La vaga es va allargant i això provoca, lògicam ent, un deterioram ent
del clim a social de la vila. Els em presaris recorren al governador civil per
protegir-se d'am enaces -reals o suposades- i contracten esquirols.
Los albaniles... hace quince sem anas que estcín en huelga ... A pesar
de los insultos de que son objeto de parte de los burgeses, los albaniles
continuan la huelga con la m isma energia.
Un com panero de San Feliu de Guíxols, refiriéndose a la huelga de
los obreros albaniles, nos dice: ‘Companeros: la exaltación llega a su
colmo. N os vem os heridos en nuestra parte m às sensible, en nuestra
dignidad, en nuestra honra. Los burgeses nos presentan a los ojos del
público como a hombres sedientos de sangre y de venganza. Dicen que
ven a cada paso am enazadas sus vidas y com prom etida su seguridadper
sonal p o r esos energúmenos que se llaman socialistas.... Han acudido a
las autoridades de la provincià, que ha m andado polizontes para la cus
todia de sus personas. La presencia de estos sujetos ha causado una gran
sensación entre los habitantes de esta villa. El mismo alcalde ni los quiere,
ni los necesita.(...) H acem os la revolución, la grande, la verdadera
revolución del pueblo obrero, pero pacíficam ente, dentro de nuestros
círculos. (...) Los burgeses albaniles han recogido una turba de esquiroles
que estan infectando nuestra villa. Parece que tienen a quí su cuartel g e
neral. Esperantos con todo que, convencidos de la verdad de nuestras
razones, entraran en la asociación, dejando de robar elp a n a lasfam ilias
de los obreros en huelga. Viva la Revolución Social / \ (17)
Segons aquest anònim corresponsal, el batlle de Sant Feliu no veia
amb bons ulls la presència d'aquests agents enviats des del govern civil.
Val la pena de tenir present que era alcalde de la vila el conegut polític
federal Pere Caimó. En una altra col·laboració a La Federación , de mitjan
octubre, s'in sistia en aquest tem a :
La sección de albaniles sostiene de un modo digno y heróico su justa
demanda, teniendo en estos m om entos que lu ch a rn o tan sólo con la bur
gesia y los proletarios; sino con una plaga de esquirols, arm ados a lo
Bernardo que da gusto verlos y p o r anadidura los senores patronos ‘según
se d ic e ’ viendo que la autoridad local no quería en nada ni p o r nada
ayudar sus brutales y despóticos propósitos, han conseguido del senor
gobernador civil de Gerona el que enviasen a esta villa dos senores
guindillas con un celador que, cual Quijotes, ostentan su sfa ch a s p o r las
calles y plazas de esta tranquila villa.
(17)
Ibidem , núms. 165, 12 d'octubre; i 166, 19 d'octubre, 1872. La llarga durada de la vaga
exigia el suport de la Federació espanyola, i això ho reivindiquen els paletes guixolencs, cfr. La
Federación , n. 167, 26 d'octubre : La de albaniles sostiene una huelga y pide a este Consejo lo
m anifieste a la Federación para que la ayude en la lucha .
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El dom ingo tuvieron la desfachatez de salir p o r la noche arm ados con
fu siles y sables; mas enterado nuestro digno alcalde ciudadano Caimó
les salió al encuentro dàndoles la orden de deponer las arm as o seguir
presos, pues que no sabia quienes eran, com o era así; los cuales se
retiraron.
Como comprendereis tienen que luchar contra todas las ignominias
propias de esta gente, pero no p o r eso se arredran. La fuerza de nuestro
ideal les anima y l e s da vigor para luchar, y a nosotros para ayudarles.
M uchas son las poblaciones que secundan nuestros esfuerzos (....).
L 'e sc rit del apreciable com panero feia un repàs a la situació de
l'A ssociació a Sant Feliu de Guíxols:
M e impulsa a escribiros hoy el deber de participaros el estado de
organización en que se encuentrci nuestra localidad, y la rapidez con que
se propaga el ideal Internacional.
Se acaba de fo rm a r en esta villa,..., el Consejo local de las secciones
internacionales, viniendo a cooperar todos en este acto de solidaridad,
para p o der alcanzar pronto la com pleta Emancipcición Social. (...) La
sección de Taponeros adelantci ràpidamente, habiendo venido a aum entar
sus huestes: Agullana, D arnius y A renys de Mar. E sta sección està
practicando un acto de solidaridad con sus herm anos los huelguistas
albaniles y zapateros muy superior y [sic] a susfuerzas, ayudàndoles; ya
dejàndoles todos sus fondos; ya haciendo suscriciones para ayudar en lo
posible la enèrgica v valerosa lucha que sostienen contra la burgesia.
(...../ 18)
A com ençam ent de novem bre de 1872 continuava la vaga dels paletes,
i s'afeg ia un nou conflicte al com plicat panoram a laboral de la vila. E fec
tivament:
El burgès Pedro Girbau, que tiene una fàbrica de tejidos, ha despedido
a varios obreros, padres de fam ília, p o r el gran delito de estar asociados.
Esperan contratar un em préstito de 500 duros a fin de establecer un ta
ller corporativo, único m edio -a sujuicio- para batircd citado esplotador,
enemigo encarnizado de la clase obrerci.{]9)
U na notícia posterior insisteix sobre aquest acom iadam ent dels obrers
afiliats a la Internacional de la fàbrica de Pere Girbau o Girbal. Subratlla
rà, a més, el seu passat republicà.
El burgès Pedro Girbal,..., p o r el delito de oir hablar a sus trabajadores
de la Internacional, ha despedido a cuantos estaban asociados, sumiendo
en la m isèria a varios padres de fam ilia.
(18) Ibidem , n 167, 26 d'octubre.
(19) Vegeu Actas de los Consejos... , Tom I, sessió 5 de novembre
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Este explotador, antes muy republicano, aconsejaba a los obreros que
se asociasen, y ahora les despide porque lo estan.(20)
A final de novem bre persistien, així, la vaga dels paletes i dels teixi
dors, recolzades per la secció de tapers:
El Consejo local nos dice que la sección de taponeros ha hecho un
em préstito de 250 duros a los tejedores para sostener la huelga pendiente.
Los albaniles continuan la huelga de un modo heróico, ayudados p o r
m edio de la enèrgica co o peración y so lid a rid a d de la sección de
taponeros. ..(21)
Ben al final d'any, els associats guixolencs a la Internacional es m ani
festen en relació amb un polèm ic contenciós que dividia la població. Es
tracta del llegat Anton Vidal. Pels federals, amb Caim ó al capdavant, ha
via de ser adm inistrat per l'A juntam ent; en canvi, per d'altres, la seva
adm inistració corresponia a una junta form ada pel rector i el jutge. Els
obreristes es queixen, en tot cas, de la incorrecta distribució del llegat:
N uestros am igos de San Feliu de Guíxols han publicado una hoja
quejàndose de la mala distribución que le ha cabido a cierto legado que
un burgés al m orir dejó para los màs pobres de aquella villa.{22)
Ja entrats a l'any 1873, un brutal esdevenim ent sacseja la vila: s'h a
produït un hom icidi. Un obrer ha estat assassinat. Im m ediatam ent salta la
polèm ica. Alguns acusen els obrers associats, en un full titulat A l pueblo.
El Consell local s'afanya a desm entir la suposició. La Federación publica
la nota del Consell local sota el títol M anejos de la burgesia:
N o podem os m enos de insertar íntegra, retirando gran parte de los
materiales destinados alpresente número, la siguiente hoja que el Consejo
Local de San Feliu de Guíxols ha publicado en contestación a otra de los
obreros no asociados de aquella villa. (...) Sentim os no po d er hacer otro
tanto con la vindicación de la sección de albaniles que le acompana,
pues el espacio nos falta. D ice a s í :
‘ N ece sita m o s ju s tific a r n o s y vam os a h a cerlo ... D esea m o s la
liquidación, pero no somos ladrones. Somos anàrquicos, pero no somos
p e r tu r b a d o r e s d e l orden. S o m o s h o m b res libres, p e ro no so m o s

(20) La Federación , n. 172, 30 de novembre, 1872.
(21) Veg. Actas de los Consejos... , Tom. I, sessió 26 de novembre. Afegia : Los albaniles
continuan la huelga de un modo heróico, ayudados p o r medio de la enèrgica cooperación y
solidaridad de la sección de taponeros citada .
(22) La Federación , n. 176, 28 de desembre, 1872. Vegeu també, J. Clara i A. Jiménez, op.
c it., al cap . VIII, on parlen de la postura de Pere Caimó en relació a aquest llegat Vidal; i també
Torrent i Fàbregas, J. “Benefactors guixolencs. Antoni Vidal i Calzada (1806-1868)”, a Estudis
del Baix Empordà , núm. 4 (1985), pp. 147-206, especialment p. 175
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desalmados. No tenem os instrucción,.., pero no m erecem os el nombre de
insensatos.
Se ha com etido un crimen, guixolenses. Un arma hom icida ha caido
sobre un herm ano nuestro. El odio de clases acaba de sacrificar su p r i
mera victima. Los manejos de la burgesia acaban de dar sufruto. £ Quien
fu e el criminal? ...
Los obreros no asociados imputan el crimen a un puhado de insensatos,
a unos pretensores infundados que han venido a inficionar la ju ven tu d
guixolense. (...) Este puhado de insensatos... somos nosotros. (...) Se ha
com etido un crimen. £C onoceis el criminal? Si lo conoceis, responded,
redactores de la hoja A l Pueblo.(....) ‘ (23)
Cal dir que, dissortadam ent, no hi ha cap més inform ació sobre aquest
assassinat, tot i que no hem d 'oblidar el context social de tensió a causa
de la vaga dels paletes i la contractació d 'e sq u iro ls. D 'a ltra banda,
l'explícita declaració d'anarquism e rebla la m anifestació que ja anterior
m ent havia fet el Consell local de propaganda de los principios federativos
que consagran la anarquia y el colectivism o.(24)
La Federació local, doncs, continuava m olt activa, sem pre en el marc
del bakuninism e, reafirm at am b l'ad h esió als acords del C ongrés de
Còrdova.
Esta Federación va desarrollàndose notablemente, inspiràndose sus
individuos en los principios radicales del socialismo revolucionario.(...)
La dirección del Consejo local es la siguiente: Benito Cubias, San Ramón.
San Feliu de Guíxols.(25)
M entre la vaga dels paletes, ben entrat l'abril i el maig de 1873, conti
nuava, siguen sosteniendo con energia la huelga.i26) I els m anyans, al seu
torn, estaven disposats a exigir unes m illores que podien desem bocar en
una nova vaga. Per això sol·licitaven l'aprovació de la Unió.
Un oficio del Consejo local de San Felio [sic] de Guíxols, pidiendo la
aprobación de la huelga que resultase en su dem anda de los cerrajeros

(23) Ibidem , n. 178, 11 de gener, 1873, p. 2 “M anejos de la burgesia” . Reproduït també a La
Emancipación n. 84, 1 de febrer. D 'altra banda, J. Clara i A. Jiménez a op. c it ., en referir-se a
la vaga dels paletes parlen d'uns trets al carrer M ajor i al carrer de la Processó.
(24) Textualment : El Consejo local .... manifiesta también ‘ que de cada día crece màs
nuestro ànimo, a medida que vemos el desarrollo de nuestro ideal, y de la organización y
propasgancla de los principios federativos que consagran la anarquia y el colectivism o’ , a
Actas de los Consejos.... , Tom I, sessió del 26 de novembre, 1872.
(25) La Federación , n. 187, 15 de març, 1873.
(26) Ibidem , n. 195, 10 de maig. Ja anteriorment, n. 191, 12 d'abril : Albaniles de San Felio
[sic] de Guíxols, manifestando el estado de su huelga, lo cual demuestra con la energia que
estan luchando tanto tiempo contra el capital esplotador;...
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de la misma... El Consejo acuerda... no puede acceder a la ju sta dem an
da de los cerrajeros de S. Felio [sic] de Guixols p o r haber otras huelgas
pendientes en dèficit y existentes,...
En efecte, el C onsell de la Unió de constructors corroborarà que no se
apoya ninguna huelga m ientras existan la de curtidores y toneleros... y
las pendien tes de M a lg ra t, San Felio [sic] de Guíxols y Tarragona . Tot i
així, els m anyans guixolencs encara insistien en la seva pretensió, amb
una comunicació al Consell de la Unió m anifestandoporque habíanpedido
la huelga.ai)
La situació dels paletes vaguistes era amb tota seguretat insostenible,
tant des de la Federació local com des del C onsell de la Unió. De fet, a
final de maig, el Consell local escriu a la Unió de constructors pidiendo
una Comisión a la sección de albaniles para la cuestión de los de a l l í .
U na com issió de paletes de B arcelona va traslladar-se, certam ent, a Sant
Feliu de Guíxols per negociar el retorn al treball. M olt probablem ent, els
paletes hagueren de claudicar, després de gairebé un any de vaga. L ògica
ment, els òrgans de l'A ssociació i els associats no podien reconèixer pú
blicam ent aquest fracàs, aquesta claudicació. Ben al contrari, volen di
fondre una inform ació estim ulant, i allò que era claudicació esdevé sobre
el paper un triomf. I així, a la sessió del 4 de juny, el Consell de la Unió de
constructors afirm a :
Se da conocim iento de que desde el día 2 de ju n io ha triunfcido la
huelga de los albaniles de S. Felio [sic] de Guíxols, habiendo durado
cerca de un ano dicha huelgaS2S)
La Federación del 7 de juny ens il.lustra bastant m és sobre el final
sobtat de la llarga vaga.
San Feliu de Llobregat [sic] (cal dir que al núm ero següent el periòdic
corregia l'error: San Feliu de Guíxols: En estapoblación, y no en S. Feliu
de Llobregat com o dijimos.... Rectificam os este error de imprenta): Un
ano hace que han estcido sufriendo con energia los albaniles de esta
población, sosteniendo su ju sta dem anda de trabajar nueve horas y la
igualdad del jornal. Los burgeses de dicha localidad cedieron el día 2 de
junio, principiando a trabajar con las condiciones m anifestadas esta
m isma semana. Han hecho la unión asociados y no asociados, para en
caso de volver a fa ita r a la palabra como lo hicieron en 1872. Durante
los días 1 y 2 de ju n io han habido varias reuniones en dicha localidad
p o r una comisión de los albaniles de Barcelona, habiendo reorganizado

(27) Vegeu, respectivam ent, Ibidem , núms. 194, 3 de maig; 196, 17 de maig; i 197, 24 de
maig, 1873.
(28) Ibidem , núms. 198, 31 de maig; i 199, 7 de juny, 1873.
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en grande escala y m ejorado las condiciones de la de carpinteros. Todos
los obreros han dem ostrado ser revolucionarios para com batir una vez
màs la explotación.
La versió, com observem , és més aviat optimista. Potser sí que les
circum stàncies polítiques i la presència de la com issió barcelonina força
ren a una solució pactada no del tot desfavorable als vaguistes. Però una
declaració del Consell de la Unió, el mateix dia 4 de juny, avala la m alfi
ança i la hipòtesi més raonable del fracàs. En efecte, recordem com ja a
principi del mes de maig el Consell de la Unió no aprova la vaga dels
m anyans a causa de haber otras huelgaspendientes en d è fic it. En l'acord
de prim ers de juny diu tex tu alm en t:
... el Consejo acuerda hacer público que todas las huelgas que tenia
la Unión han triunfado, quedando tan solo ahora .. cubrir los dèficits de
las mismas, que son: albaniles de S. Feliu de Guíxols,...(29)
El m om ent àlgid de l'associació a Sant Feliu de Guíxols ja ha passat.
Ben cert que encara els mesos de juliol i agost de 1873 hi ha notícies
aparentm ent positives, com ara la constitució d 'u n a nova secció, la de
peones albaniles, o l'activitat de la sección de carpinteros, reconstituida
y fed era d a .{m Però aviat afloren les dificultats creixents. De m om ent ho
atribueixen a m aniobres dels republicans federals:
San Feliu de Guíxols: Los burgeses republicano federales trabajan
activam ente para desorganizar la Federación lo ca lP l)
La crisi, amb tot, és patent. I adquireix tota la seva gravetat en desvin
cular-se els tapers de la Federació local, probablem ent a prim ers de no
vem bre de 1873 :
La sección de taponeros se ha separado de la Federación local como
consecuencia de las infames calum nias de los burgeses y del egoismo de
algunos obreros que desean repartirse el capital asociativoP 2)
La secció de tapers havia estat la prim era a constituir-se i la que havia
donat suport més eficaçm ent a la vaga dels paletes. Era em blem àtica, a
una vila com Sant Feliu de Guíxols.
La Federació local continuarà funcionant, encara que m olt debilitada,

(29) Ibidem , núms. 199, 7 de juny; i 200, 14 de juny, 1873.
(30) Ibidem , núms., 203, 5 de juliol; i 207, 2 d'agost, 1873
(31) Ibidem , n. 2 16,4 d'octubre, 1873. Ja uns mesos abans hi havia problem es amb la secció
de manyans, puix que des del novembre de 1872 no trametien les informacions reclamades per
la Unió corresponent; cfr., n. 208, 9 d 'a g o s t: Las secciones que pasado el día 20 de agosto no
hayan mandado la estadística, las cuales son... cerrajeros de S. Felio [sic] de Guíxols, de
noviembre y diciembre 1872 y de enero a ju lio 1873 .. se consideraran fuera de la Unión...
(32) Ibidem , n. 221, 8 de novembre, 1873.
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i m antenint una relació estable amb la Com issió Federal.(33) El 9 de gener
de 1874, el governador m ilitar de B arcelona dissolia l'A ssociació Inter
n acional, p er ordre del ca p ità-g en eral de C atalunya. L 'a c tiv ita t de
l'A s s o c ia c ió esd e v en ia, p e r tant, c lan d e stin a . L a F ed eració local
guixolenca, tanm ateix, persistia, encara que sotm esa a un procés de des
integració, tal com reflecteix la sessió del 13 de febrer de la C om issió
Federal:
San Felio [sic] de Guíxols: E l Consejo local acusa recibo de varias
circulares. La sección de carpinteros se ha desorganizado. L as de
zapateros y cerrajeros continuan organizadas.(34)
Es, pràcticam ent, la darrera notícia de la Federació local de Sant Feliu
de Guíxols. El Govern Provisional instituït arran del cop d 'estat del gene
ral Pavia no deixava gens de m arge als internacionalistes. Eren, ja, uns
altres temps.
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LES ACTIVITATS AUXILIARS A LA
INDÚSTRIA SURERA
S A N T IA G O H E R N À N D E Z i B A G U É

LA INDÚSTRIA SURERA I LES ACTIVITATS COL·LABORADO
RES. VISIÓ GENERAL.
Es sabut que una producció industrial concreta s ’exerceix amb la
concurrència d ’altres que s ’han anom enat indústries auxiliars. En el cas de
la nostra indústria surera trobem gran quantitat d ’activitats que hi estan
relacionades i que han contribuït en la transform ació de les nostres viles
i ciutats.
Aquest im puls industrial no és nom és responsabilitat de la indústria
surera sinó que hi ha diverses branques de producció de béns o de serveis
que contribueixen a aquest creixem ent. Són sectors diferents amb desigual
desenvolupam ent. Em preses fam iliars amb estructura artesanal i d'àm bit
local eren auxiliars de societats industrials amb una concepció m oderna de
la producció i am b un abast internacional.

ELS SERVEIS
Entre el conjunt d ’activitats que, a les viles i ciutats sureres o a
quilòm etres de distància, reberen un impuls gràcies al suro trobem , per
exem ple, les em preses asseguradores o les Agències de Duanes que tenien
els seus agents representants a Sant Feliu o a Palam ós. Ben aviat les
sucursals bancàries s’establiren tam bé a les poblacions sureres i facilitaren
el m ovim ent de lletres i capitals. La banca Valls i Vicens es fundà l ’any
1842 a Sant Feliu amb la finalitat de fom entar la indústria naixent.
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ELS PRODUCTES QUÍMICS
Els adroguers locals rebien les com andes de diferents productes
quím ics que eren necessaris per a la fabricació: l ’àcid oxàlic que era
utilitzat en el rentat natural (aigua-sal) en una dissolució d ’un 0,5% en
aigua. Es va com ençar a utilitzar a partir de 1873. S ’im portava d ’A lem anya
i d ’Anglaterra, i costava, segons R. M edir, al voltant d ’una pesseta el quilo.
Es solia com binar amb el rentat en blanc (blanqueig de taps i discos)
utilitzant una altra solució amb clorur de calç. La cotxinilla o altres
colorants tenien la finalitat d ’im itar el color verm ellós del suro català.
Altres productes són: parafina, glicerina, oli de llinosa, caseïna que era
l ’aglutinant en la fabricació d ’aglom erat blanc o dels taps afegits,paraform aldeïd necessari en la fabricació d ’aglom erat blanc. M olts són de
procedència forana i en algunes circum stàncies es feia difícil de fer-ne un
proveïm ent adequat que pogués cobrir les necessitats de la fabricació i un
preu raonable que no contribuís a augm entar de form a substancial el preu
del producte final.

L ’EMBALATGE
L a indústria del suro necessitava d ’altres feines auxiliars que,
paral·lelam ent, prengueren una gran volada. Tal és el cas dels teixidors
d ’arpillera, dels cistellers i dels ferrers. Els cistellers faran cistells i coves,
tota m ena d ’atuells per contenir els taps que, en realitat, seran adaptats dels
existents per a altres usos, els agrícoles preferentm ent.
Per facilitar el transport, tradicionalm ent els taps s’em balaven en sacs
de canem às o jute que després s ’em bolicava amb paper d ’estrassa per
evitar la pols i, tot plegat, recobert d ’una altra capa de canem às més fina.
El jute s ’im portava directam ent de l ’índia a través del port de Sant Feliu
a partir de 1865. A rribà un m om ent que la dem anda com ençà a ser molt
im portant. En aquelles prim eres èpoques els telers eren accionats de form a
m anual, aquesta circum stància i el treball en una atm osfera plena de pols
de cànem feia que aquesta feina fos m olt dura i sacrificada. Quan el preu
del cànem va augm entar, s ’utilitzà jute com a prim era m atèria per al teixit
dels sacs que havien de contenir els taps.

LES EINES I LES MÀQUINES
Els antics ferrers aplicaren els seus coneixem ents, adquirits durant
generacions, forjant eines agrícoles, en la producció d ’utillatge per a
treballar el suro. Cal veure la sem blança entre les eines agrícoles de tall i
les prim itives ganivetes de treballar el suro m anualm ent. Quan es m eca
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nitzà la producció, la m ajoria de les ganivetes i especialm ent les fulles
tallants destinades a les m àquines eren de procedència estrangera. Tenien
m olta anom enada les de fabricació sueca.
Altres, amb una especial habilitat per a les solucions m ecàniques,
repararen i dissenyaren m aquinària per a la indústria suro-tapera. En les
èpoques de crisi de la indústria surera els tallers tiraven endavant gràcies
a la serralleria, que mai s ’havia abandonat del tot. En algunes èpoques
determ inats artesans, com els Tallers Pernal de Sant Feliu, fabricaven
m olins de vent per a l’accionam ent de bom bes d ’aigua. La Guerra Civil
representà tam bé un trencam ent en l ’activitat dels tallers, alguns dels quals
foren col.lectivitzats i fabricaren m aterial de guerra. La postguerra signi
ficà la m anca de prim eres m atèries. Si calia fer una reparació s ’havia de
buscar una peça vella i fer les m odificacions necessàries. Fer m aquinària
nova era una aventura pràcticam ent im possible. Cap als anys seixanta es
produeix un canvi que exigirà una m odernització en la concepció de les
m àquines que, per altra banda, s ’havien continuat fent segons m odels
tradicionals.
En aquesta activitat industrial les m àquines es fan per encàrrec. No es
poden fer sèries llargues perquè no es vendrien, ja que el m ercat per a la
indústria surera és poc actiu. A poc a poc es van introduint novetats, que
costa que siguin acceptades perquè si es vol una m àquina rendible ha de
ser a base de grans produccions. M oltes em preses no les adquireixen
perquè les m àquines estan per sobre de la capacitat de com ercialització de
l ’em presa. (El term e mig de la producció del tap de suro per les màquines
actuals està a l’entorn dels 12.000/15.000 taps hora.)
Hi hagué m oltes persones , a més de les que citarem, que amb molta
inventiva, dedicació, m odificaven, refeien i dissenyaven noves m àquines
i utillatges que, amb més o m enys fortuna arribaven a veure la llum i a ser
construïdes. Entre els innovadors de l’utillatge destinat a la indústria
m encionem :
Antoni Sendra Barnoy, taper de Palafrugell que, el 1836, va fer la
ganiveta de llescar amb guia, que perm etia de tallar les llesques de suro
amb precisió i facilitar que els carracs fossin iguals.
Francesc Vidal, músic d ’origen guixolenc, que exercí la seva professió
a Girona, va inventar una m àquina de ribot, possiblem ent inspirada en
m odels francesos cap al 1850. Aquesta m àquina representà una innovació
en la producció de taps, ja que triplicava la producció dels tapers m anuals
m és hàbils, amb la particularitat que no exigia un aprenentatge ni llarg ni
difícil. Segons R.M edir cap al 1881 inventà una m àquina de partir taps.
Francesc M atlleria de Palafrugell, el 1861, inventa la ganiveta de fer
taps amb fulla canviable. M és tard cedí els drets d ’invenció a Abdó
Dalmau.
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Els francesos germ ans Robert construeixen, el 1879, un altre m odel de
m àquina de ribot a Sant Feliu.
Ram on Casanovas a Palam ós i Jaum e Prats a Sant Feliu construïen
m àquines calibradores en aquestes m ateixes èpoques.
Més m odernam ent, a partir de 1950, el sr. Dom ènec Serra de Cassà ha
instal·lat en diverses fàbriques la seva m àquina «d’expulsió contínua per
a suro de com posició» adaptació eficaç de les antigues m àquines d ’expulsió
d ’origen am ericà que fabriquen barres cilíndriques de suro aglom erat
(«botifarres»).

EL COMERÇ I EL TRANSPORT
L ’aparició de l ’activitat surera a les respectives poblacions portà a un
increm ent del com erç i de les necessitats de transport, tant de 1’interior com
de l’interurbà, i a l ’aparició de consignataris de vaixells a Palam ós i a Sant
Feliu, així com transportistes i constructors de carros. Sense oblidar la
creació de línies ferroviàries, la construcció de ports i la necessitat de m à
d 'o b ra tant per a la construcció i m antenim ent com per al norm al
funcionam ent de les activitats. Es curiós com en algunes èpoques es
denuncia, la m anca d ’alim ent per al bestiar destinat al transport. P. ex.
garrofa per poder retirar suro de les finques fins als punts de venda o
l ’em barcam ent ferroviari. M és endavant les dem andes aniran cap als
com bustibles per als m otors d ’explosió.
En fonts diverses: Prem sa, publicacions, Arxius M unicipals i, m olt
especialm ent, en l’Anuari que ens va fer conèixer el recordat sr. Lluís
Esteva ja fa uns quants anys i publicat l ’any 1905, data que correspon a una
bona època per a la indústria, trobem citats diferents professionals que es
dedicaven a activitats auxiliars relacionades amb la indústria:
A filadors de fu lle s p e r a eines: V alentí M artí i A lbert Torres de Sant
Feliu.
Fabricants d ’eines p e r a treballar el suro: Dom ingo Bonet, Joan Jolis,
els Germ ans Oliveras i Jaum e Vives a Sant Feliu. A Llagostera Àngel
Canet, Josep R ecolons o a can Pau Jacop que arribarien a fer m otors
d ’explosió.
Tallers de maquinària p er a la indústria suro-tapera: Solien ser tam bé
m agatzem s de peces de recanvi: A Sant Feliu, els Germ ans Castelló foren
els prim ers constructors, el 1900, de la m àquina de llescar amb m otor
elèctric: una ganiveta circular girant a gran velocitat, tam bé M arià Jim eno
i Isidre Pernal constructors de m àquines d ’anom enada. Procedent d ’altres
fonts d ’inform ació hem de citar els Tallers Sobiranas, Trill -que el 1905
com encen a fabricar ganivetes tubulars («gúbies») per a les m àquines de
barrina T. Gallart, F. D ellonder i els Tallers C orredor de Palafrugell.
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P aper p e r a em balatge: Estrada i Girbau a Palafrugell. I a Sant Feliu,
Pere Girbau, Joan M arcó, Carolina Oliva, Diego R oura i Salvador Vilà.
Fàbriques de teixits p e r a embalatges: Estrada i Girbau a Palafrugell
i a Sant Feliu, successors de Pere Girbau de M ontràs que a m itjan s. XVIII
es va establir a Palafrugell per fabricar sacs per a taps. El fill, Francesc
Girbau Puig, segons R. M edir, com ençà a fabricar arpillera de cànem amb
telers m anuals cap a 1775-1780. Pere Girbau, R ufí Rom à, Diego Roura,
Salvador V ilà i Antoni Xifró a Sant Feliu. Estrada i Girbau, Francesc d ’A.
Girbau, Sebastià Granés i Jaum e Sala a Palafrugell. Lluís Bancells i R.
M asgrau i fills a Llagostera.
C onsignataris de vaixell. A Sant Feliu: Arteaga, A lbertí i Cia., G.
Fortó, J. Fortó i J. M ateo. A Palamós: Fills de G. M atas, Dom ingo López
i Fèlix Ribera.
Transports. A Sant Feliu: Pere Disdés, Joan Donato, Francesc M arco,
Rafael Portas, Esteve Vidal, Antoni M iquel. A Palafrugell: M anuel
Carreras i Fill de Josep M iquel. A Cassà: Josep Dom ingo, Joan Esteba,
Salvi Pairet. Els Font a Llagostera.

CONCLUSIÓ
Sense haver pretés fer una exposició exhaustiva ni definitiva del
conjunt d ’activitats que incidien en la producció surera o en depenien,
volem insistir en la im portància que van tenir i en la contribució al
desenvolupam ent econòm ic i social de les respectives poblacions, oferint
prim eres m atèries o serveis necessaris per a la fabricació.
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LA CONTRADICCIÓ DELS POMELLS
DE JOVENTUT AMB LA la DICTADURA
EN EL CONTEXT DE BEGUR
L L U ÍS C O S T A i F E R N À N D E Z

Als anys 20, la progressiva introducció de nous aires m odernitzadors
en la societat catalana -i espanyola- topava no únicam ent amb un sistem a
de govern i amb un dictador -el general M iguel Prim o de Rivera- que
entenia el paper de les m asses segons la concepció m ussoliniana, sinó
tam bé amb una Església que continuava plantejant un model de societat
molt estàtic, que defensava valors incom patibles i contradictoris amb els
nous esquem es socials.
A la so c ie ta t g iro n in a el pes de l ’E sg lé s ia c o n tin u a v a esse n t
im portantíssim , i representava un dels elem ents més definidors de les re
lacions socials. De fet, aquest és un aspecte m olt característic de la histò
ria de la m entalitat gironina, per bé que a inicis del segle XX com ença a
entrar en contradicció amb les noves formes d ’entendre la vida. Així doncs,
l ’Església es constituïa en l ’estendard d ’una intransigent m oral i en el
punt de referència del dictador en aquest àmbit. L’estricte form ació dels
sem inaristes és una prova irrefutable del poc dinam ism e que hom procu
rava im prim ir a la societat. Les prohibicions més absurdes caracteritza
ven el reglam ent del Sem inari de Girona: els sem inaristes tenien absolu
tam ent prohibit associar-se amb joves de “males costum s” , no podien as
sistir a balls, teatres, cinem es, curses de braus, cam ps d ’esports, cafès,
casinos, societats o cercles polítics i centres d ’esbarjo, ni tan solam ent en
el cas que fossin de caràcter catòlic. Tampoc podien fum ar als carrers,
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Vetllada lúdico-cultural a ca la Tató, en ple franquisme. Es tractava d'una clara mostra de
continuïtat d'una tradició encetada en temps de la l a Dictadura.

places i altres llocs públics, ni llegir cap m ena de periòdic, i la paradoxa
arribava al clím ax quan el reglam ent definia la m anera com els sem inaris
tes havien de com portar-se: "En todas partes guardarem en su porte exte
rior una gran modèstia, de modo que resplandezca a la vista de todos los
hombres, como recomiendo el Apòstol: seran parcos en el hablar, graves
sin afectación en el vestir, afables y corteses, saludando con respeto a
todas las personas; de m anera que acrediten en todos sus actos una
actuación verdaderamente eclesiàstica y esmerada, como la reciben en
sus respectivas càtedras"{1).
La prem sa era considerada propagadora d ’idees contràries a la moral
catòlica, a pesar d ’estar convenientm ent controlada i sotm esa a través de
la censura i del dissuassiu article 457 del Codi Penal: "Incurriràn en la
pena de m ulta de 125 a 1.250 pesetas, los que expusieren o proclamaren
p o r medio de la imprenta y con escàndalo, doctrina contraria a la moral
pública ". La repressió de la prem sa en nom de la m oral s’articulà a través
d ’ordres que arribaven amb diligència al Govern Civil de Girona, a l ’ob
jecte de ser executades sense contem poritzar: se persiga e impida la ven

(1)
Reglamento General para los alumnos clel Seminario Conciliar de Gerona, Girona, 1924,
pàgs. 15-16. Es pot consultar a la Biblioteca del Seminari de Girona.
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ta de fo lle to s , re v ista s y
d em à s o b je to s p o r n o g r à fico s, p a ra co ntribuir a la
campana m oralizadora(2). La
m anera de vestir era identifi
cada amb actituds provoca
dores, i l ’Església intentava
fer extensiva aquestes m esu
res als seus feligresos. El bis
be de G irona Gabriel Llompart redactà, l ’any 1924, un
docum ent que feia referència
a la fo rm a en què h av ien
d ’anar vestides les senyores
als temples: "No podran ser
adm itidas a los sacram entos
de confesión y com unión las
mujeres que no lleven cubiertos los brazos hasta las muhecas y el pecho y espalda
h a sta el c u e llo .T a m p o c o
p o d ra n se r a d m itid a s las
m ism as com o p a d rin a s de
Bautismo, Confirmación o cle
bendicciones solemnes. TamConcepció Pi i Prats, "La Tató"
poco podran tom ar parte en
ju n ta s o reuniones que de
a so cia cio n e s p ia d o sa s se celebren en lu g a r sa g ra d o o en alguna
dependencia del m ism o"{3).

ELS POMELLS: UN BATEC DE SENTIMENT CATALANISTA
Ara bé, cal tenir m olt present que a Catalunya es produeix una situació
m olt peculiar, atès que aquesta actitud socialm ent retrògrada, molt hom o
gènia en el conjunt de l ’Església espanyola, es conjum inava amb una pos
tura d ’afirm ació del sentim ent nacional. Així, els sectors més populars de

(2) Arxiu Històric de Girona. Fons de l ’Adm inistració Central Delegada. Interior (Govern
Civil). Registre d ’entrada (1919-1926), data 4-10-1923.
(3)Exhortación Pastoral del ILMO. y RDMO. Obispo de Gerona referente a la immoralidad
reinante y al modo de vestir de las mujeres en el templo, Girona, 1924, pàg. 11. Es pot consultar
a la Biblioteca del Seminari de Girona.
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l ’Església adopten una actitud de decidida defensa de la llengua i la cultu
ra catalana, amb la qual cosa es trenca, en certa m esura, el m onolitism e
ideològic de l ’Església. Pensem que aquest sector catalanista incorpora,
amb totes les seves lim itacions, un m issatge m és coincident amb el que
defineix la cultura de masses, i perm et descobrir la controvèrsia i la divi
sió de l ’estam ent eclesiàstic. Am b tot, el tem a del nacionalism e català féu
que dins la m ateixa jerarquia eclesiàstica catalana no im perés la unanim i
tat en la defensa de la política del règim de Prim o de Rivera, i a voltes
sorgia algun elem ent especialm ent dissonant amb el poder.
A questa observació ens perm et establir un nou elem ent d ’interpreta
ció: la contradicció social entre la m oral de l ’Església i els incipients prin
cipis de m odernitat s ’agreujà amb l ’exercici de la repressió, tam bé en
l ’àm bit de l ’Església catalana, sota la bandera de l ’anticatalanism e. Prim o
de R ivera va com batre intensam ent els sacerdots nacionalistes, sota l’acu
sació -segons deia ell m ateix- d ’estar en actitud conspiradora, i apuntava
com a solució: Llevarlos a servir a Andalucía antes de que puedan producir
efectos sus m anejos(4). Es paradoxal, doncs, observar com un règim
m anifestadam ent confessional -alm enys en teoria- adopta una política
severam ent repressiva contra un sector im portant de l’Església catalana(5).
La D ictadura va considerar l ’Església, juntam ent am b l ’escola, com un
focus im portant de prom oció del catalanism e, i fou sotm esa a un indiscri
m inat control i persecució, equiparable al que patí el catalanism e en d ’al
tres àmbits socials(6). Al voltant de l ’Església catalana, i en sintonia amb
el m ovim ent de la Renaixença, havien sorgit agrupacions i entitats que
conjum inaven la tasca pastoral am b el conreu del sentim ent catalanista.
En aquest context es constitueixen els Pom ells de Joventut, sota l ’im puls
de Josep M. Folch i Torres i la col·laboració de Josep Serra i Ustrell.
L’octubre de 1920, Folch i Torres, m em bre de la Lliga Espiritual de la
M are de Déu de M ontserrat i director del setm anari infantil En Patufet
-publicació que va contribuir a la norm alització lingüística en el prim er
terç del segle XX, perquè aconseguí que m olts nois i noies catalans su

(4) Carta de Primo de Rivera a M agaz del 5 de juny de 1925, transcrita a J.M. y L. Arminan,
Epistolario del dictador. La figura del general Primo de Rivera trazada p o r su propia m ano,
Madrid, 1930, pàg. 141.
(5) Aquesta política de repressió contra el clergat de signe catalanista va complaure als
“rancis anticlericals” de la m açoneria catalana, tot i que devia entrar en contradicció amb la
lògia Themis, fundada l'any 1929 a Barcelona, sota principis nacionalistes. Veure Pere Sànchez,
La maçoneria en la societat catalana del segle XX, 1900-1947, Barcelona, 1993, pàgs. 96 i
115.
(6) Sobre aquesta persecució veure l’article de Manuel Brunet “L’Església catalana durant
la dictadura” publicat a La Veu de Catalunya el 3-5-1930.
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peressin la disglòssia i s’acostum essin a llegir en català- expressava en
les seves “Pàgines viscudes” el que serà la raó d ’existir dels Pomells:
"Amics volguts: jo voldria que en cada poble, en cada indret, en cada
escola, en cada entitat, oficina, despatx o magatzem de la nostra Catalunya
o d ’a llí on sigui que es trobin aplegats alm enys cinc amics patufistes, s ’hi
fo rm és un “P om ell de Joventut ”, amb paraula donada, entre ells, de rea
litzar individualm ent o col.lectiva, cada setmana si més sovint no, dues
bones obres: una virtuosa, altra patriòtica. Una bona paraula a un com 
pany menyspreat, un acte d ’humilitat, de generositat, d ’heroïsme, de ca
ritat, d ’am or i de respecte a p a res i mestres, etc., seran actes grats a Déu.
Un exercici diari o sovintejat de lectura i escriptura en català; una obser
vació discreta als que p e r descuit parlen m alam ent el nostre idioma; una
indicació o un prec respectuós al mestre perquè estableixi ensenyam ents
en català, d ’història i de gram àtica catalanes especialment, etc., seran
actes agradables a la Pàtria(1).
L’esperit dels Pom ells s ’expandí amb diligència, i de m anera accele
rada es creaven nuclis pom ellistes a diversos punts de Catalunya. Déu i
Pàtria era la consigna, i si bé no s ’establia un vincle directe amb l’E sglé
sia, aquests nuclis eren dirigits per consiliaris de les parròquies. L’activa
organització dels Pom ells va provocar l’aparició de nom broses publicaci
ons periòdiques. No obstant això, a les com arques gironines tenim nom és
constància del B utlletí del Pom ell de Joventut Garlanda de Roses de Sta.
M aria de Ripoll, aparegut el febrer de 1922. Els Pom ells ja eren 500 el
juny de 1923 i 849 -amb m és de 4000 m em bres- el setem bre de 1923.
Am b tot, en aquell tem ps ja havien m ostrat sím ptom es d ’esgotam ent, i el
seu program a d ’activitats era m olt elem ental, sobretot en relació amb el
de l’escoltism e(8).
Im m ediatam ent després de la instauració de la Dictadura, el governa
dor de B arcelona Carlos de Lossada decretà la dissolució i clausura dels
Pom ells de Joventut per separatistes, i al cap de pocs dies la repressió
s’extenia a l ’organització dels Pom ells de tot Catalunya. L’argum ent que
justificava la repressió es fonam entà en la necessitat de com batre l ’excessiva tasca de catalanitat que desenvolupaven els Pom ells, atès que -se
gons m anifestà el governador de Barcelona- la pràctica de les virtuts cris
tianes i cíviques "ha sido desviada p o r espíritu de sectarism o a inculcar
en el animo de la juventud, no sólo el am or a Catalunya, sino también la

(7) Extret de Josep Massot, L ’Església Catalana, Barcelona, 1975, pàgs. 153-154.
(8) A. Balcells i G. Samper, L ’escoltisme català (1911-1978), Barcelona, 1993, pàg. 51.
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idea de separación de Espana y de desprecio a la misma, irrogando con
ello perjuicios incalculables a la región, que fo rm a parte integrante de
Espana "(9).
A pesar de la clausura m oltes pom ellistes van conservar el costum
d ’utilitzar les tradicionals caputxes blanques que les identificaven. El go
vernador de B arcelona ho interpretà com una provocació i prohibí aques
ta indum entària. El febrer de 1924, les autoritats s ’assabenten, a través
d ’una denúncia, que a la barcelonina Església del carrer Baix de Sant
Pere continuaven assistint Pomells de Joventut, amb les clàssiques caput
xes. Hom im posà 6 m ultes de 50 pessetes a cadascuna de les fam ílies
im plicades, i tam bé una m ulta de 500 pessetes al superior dels Caputxins,
responsable del tem ple. Feia escassam ent un mes que el governador civil
de Barcelona havia publicat la següent nota: "Para evitar posibles p erjui
cios se advierte que dispuesta la disolución de los Pom ells de Joventut, y
teniendo notícias de que, no obstante ello, concurren a las iglesias grupos
de ninas vistiendo las capuchas y ostentando em blemas que constituyen
el distintivo de dichas agrupaciones, cesarà para lo sucesivo la tolerancia
tenida hasta ahora para con dicha falta, de a que se haran responsables
bien a los que conduzcan los grupos de ninas en tal fo rm a o a los padres
de éstos"(W).
Òbviam ent, s’estroncà la publicació de revistes dels Pomells. A Ripoll,
el núm ero corresponent al mes de setem bre de 1923 -era m ensual- del
B utlletí del Pom ell de Joventut Garlanda de Roses de Sta. M aria de Ripoll
ja no surt. Es evident que la llegenda que inserien a cada núm ero del
Butlletí, “Protegint l’obra dels Pom ells, contribuir a form ar bons cristians
i catalans conscients” era incom patible amb la política del règim.

ELS POMELLS DE JOVENTUT A BEGUR
Val a dir que els Pom ells havien m antingut un fort caliu en d ’altres
poblacions gironines, a pesar de no editar-s’hi cap publicació periòdica
pom ellista. Un exem ple de gran incidència dels Pom ells i de clara im pli
cació del rector de la parròquia en la propagació del sentim ent catalanista
el constitueix el poble de Begur. H om pot considerar que a Begur hi con
vergiren unes circum stàncies que van afavorir l ’arrelam ent dels Pomells:
un grup de joves conscienciats i actius, i un pedagog m olt catalanista,
mossèn Jaum e Plana i Casellas (Banyoles, 1879-1949), director del col·legi

(9) Boletin Oficial de la Provincià de Barcelona, 22 de setembre de 1923.
(10) Extret del Diario de Gerona, Girona, 6-2-1924.
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Ntra. Sra. del Carm e de Begur de l’any 1904 al 1939, i responsable de la
parròquia de Begur dels mesos de febrer al juliol de 1939(ll).
El dia 22 de juliol de 1922, Josep Folch i Torres va pronunciar una
conferència a Begur, on exposà el seu projecte sobre els Pomells. La res
posta popular fou entusiasta. L’Ajuntam ent, uns dies abans, acceptà la
invitació del rector per assistir a l’acte i aprofità per lloar la tasca dels
Pomells:
"El Sr. Alcalde dió cuenta a los senores reunidos de la invitación que
ha dirigido a la Corporación el Sr. Regente de la Parròquia para asistir a
la recepción de D. José Folch y Torres, que tendra lugar el dia 22 del
actual a las 8 de la tarde, cuya venida tiene p o r objeto dar una conferen
cia a esas A sociaciones de la infancia nom bradas “Pom ells de Ju ven tu t”,
que tan fru c tífe ra s p u ed en ser p a ra el porvenir. Y el A yuntam iento
penetrado de la alta obra social que levanta dicho Sr. Folch y Torres,
a cu erd a p o r u n a n im id a d a s is tir a la recepción p a ra que ha sido
invitado"(n\
La Dictadura va suprim ir els Pom ells, però el seu esperit quedà im 
pregnat en els ànims dels seus integrants. U na pom ellista convençuda i
militant, Concepció Pi (Begur, 1904), coneguda popularm ent com La Tató,
ha explicat l’enorm e influència que exercia la filosofia de Folch i Torres
entre am plis sectors del jovent d ’aquella època, i els m alaurats efectes de
la política prim oriverista(l3). Els tres anys de vida dels Pom ells, del 1920
al 1923, van coincidir amb l ’adolescència de Concepció Pi, i van m arcar
el seu caràcter. Fou tem ps de m àxim a activitat sòcio-cultural al Casino
Cultural de B egur -centre que depenia de la parròquia-. Des dels Pomells
de Joventut s ’organitzaren excursions i vetllades culturals, s’ensenyà a
llegir i a escriure la llengua catalana: en definitiva, es conreà un intens i
arrelat sentit patriòtic. La Tató ho ha recordat sem pre amb em oció, i aque
lles poesies nacionalistes han estat presents de m anera perm anent a la
seva mem òria:

(11) Secretaria del Bisbat de Girona. Fitxes personals. Alguns capellans de poble van adoptar
una actitud crítica contra el règim, fins al punt de prendre posicions de clara oposició, com és
el cas del rector de Sta. Margarida i els Monjos (Alt Penedès), Joan Bruquetes, que es declara
favorable als republicans moderats i els rebassaires en el seu enfrontam ent amb el propietaris
agrícoles i la U.P. Vegeu, Ramon Arnabat, “Església i societat en un poble del Penedès durant
el primer terç del segle XX”, I Congrés de l'Església catalana des dels orígens fin s ara, v ol.l,
Solsona, 1993, pàg. 250.
(12) Arxiu Municipal de Begur. Llibres d ’actes, 17-7-1922.
(13) Entrevistes amb Concepció Pi i Prats realitzades durant el mes de març de 1991.
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Carnet dels Pomells de Joventut de Begur

“Catalans ja ha arribat l ’hora
de cridar agerm anants
Via Fora! Via Fora!
per les pàtries, Llibertat!”
Els postulats de Folch i Torres, fonam entats en dos principis irrenun
ciables: cristianism e i catalanism e han guiat sem pre el pensam ent de La
Tató. A partir de la prohibició de Prim o de Rivera, Concepció Pi acull a
casa seva les activitats que es desenvolupaven al Casino, i d ’una form a
sem iclandestina s ’hi representaven com èdies i pastorets, es cantaven can
çons i es recitaven poesies d ’autors renaixentistes.
M ossèn Jaum e Plana, que havia actuat de consiliari dels Pom ells, va
continuar en el període dictatorial difonent de m anera irreductible, i m al
grat les dificultats, el sentim ent catalanista. Un episodi m olt sim bòlic i
que alarm à les autoritats governatives fou la polèm ica interpretació d ’Els
Segadors a la parròquia de Begur en com ptes de la M archa Real, on m os
sèn Plana influí decisivam ent. Quan les autoritats prim oriveristes feren
retirar la senyera catalana i la bandera de la Creu de Sant Jordi que onajaven
al Casino Cultural, mossèn Plana acceptà -si us plau, per força- nom és de
treure la senyera, però s’oposà a despenjar la bandera de la Creu de Sant
Jordi, sota l ’hàbil argum ent que es tractava de la im atge d ’un sant.
En ocasió d ’una visita del governador a Begur, els infants cantaven
una cançó en castellà, apresa a l ’escola expressam ent per ser cantada en
presència de l ’autoritat. La lletra deia: "Siempre en el m om ento màs
apurado se reanima el grito de Viva Espana ". La reacció de mossèn Jaume
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Alumnes del coll.legi de Ntra. Sra. del Carme de Begur, l'any 1906

fou immediata, i esgrim int una irònica rialla, va m anifestar: “És molt bo
nic estim ar la Pàtria, però la Pàtria on s ’ha nascut” . M ossèn Jaum e Plana
procurà in culcar entre els infants i jo v es de B egur la concepció de
C atalunya com a pàtria pròpia dels catalans. C onstantm ent repetia: “Hem
de ser hom es d ’un bell sentit, per Déu i Pàtria si ens cal m orir”, i m atisava
que de Pàtria nom és n ’existia una, igualm ent com de Déu i de mare. C on
cepció Pi ha explicat la profunda petja que deixà mossèn Planas en el
poble, i com els hom es de la Dictadura el fustigaren per les seves activi
tats.
N aturalm ent que, en oposició a actituds catalanistes i favorables als
Pom ells com la de m ossèn Plana, hi hagueren alguns clergues addictes al
règim que van desprestigiar l’obra pom ellista, com podia ser el cas de
mossèn Joan Solanas, que des de les pàgines de La Comarca d ’Olot escriví,
en un article titulat “Perfídia sectaria” :
"Por lo que a las asociaciones piadosas se refiere, el nombre debe
tomarse de los atributos de la Divinidad, de los misteriors, de la sfiesta s
del S e n o ry de la Virgen, de los Santos, o en consonancia con los fin e s de
la piadosa asociación. Y es lo cierto que el nombre de “Pom ells de Joven
tu t”, m ejor parece nombre de zcirzuela que de obra pia. De a h í que la
gente de pueblo, habituada al cine, las haya dado en decir que en la
iglèsia se hacen “varietés”...
Providencialm ente la autoridad se ha constituido en celosa defensora
de la obra de la Iglèsia. Por una aberración sin precedentes no pocos
eclesiàsticos trocdronse en dem oledores de ella...
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l H asta cuando, sacerd o tes reg io n a lista s, hasta
cuando ha de perdurar esa
confusión apocalíptica?
B asta ya de equívocos,
subterfugios y debilidades. Ya
es hora de que no se ponga
término definitivo a tamanos
excesos. Ya es hora de que se
acabe esa escandalosa lucha
del altar en contra del trono.
Sens dubte, els apologetes
del règim incitaven les acci
ons més opressores i despro
porcionades.
Am b tot, és indiscutible
que un significatiu sector de
l'E sglésia catalana es m ani
festava de form a m olt ingra
ta al règim . A partir d ’una
conversa m antinguda entre el
re d a c to r del p e r iò d ic de
M adrid El Im parcial, Adolfo
Col.legi de Ntra. Sra. del Carme de Begur, on
M arsillach i el governador
mossèn Taume Plana fou director.
civil de G irona Juan de Urquía, el maig de 1925, podem
extreure una sintesi de l ’opinió que U rquía tenia de l ’Església gironina.
El governador considerava que a Girona més del 50% de clergat "profesaba
idecis patrióticas, de sincero espanolismo, y otro sector que ha procurado
indudablemente, la despanolización de Gerona ". Féu referència al fet que
en alguna aula del Sem inari s’hi havia escrit “M ori Espanya” o bé “Visca
Catalunya Lliure” , i que a Begur el rector en el m om ent d ’alçar ordenà
que sonessin Els Segadors en com ptes de la M archa Real, com estava
estipulat pel règim , en una palpable m ostra d ’ingerència en qüestions
puram ent eclesiàstiques, atès que la M archa Real espanyola no és m úsica
litúrgica, i segons el M otu Proprio de Pius Xè a dins els tem ples calia
evitar qualsevol com posició aliena a la m úsica sagrada. Casos sem blants
al de B egur s ’esdevingueren a d ’altres poblacions catalanes, a voltes, se
guram ent, per desconeixem ent de l ’obligació im posada, com és el cas del
director d ’orquestra Francesc Guasch, que no interpretà la M archa Real a
la m issa de la festa m ajor de Sant Fructuós de Bages, l ’agost de 1926,
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essent denunciat per un zelós alcalde, o bé per actituds m ilitants com la
de m ossèn Baldelló, organista de la barcelonina Església de Betlem, el
qual es va negar a interpretar la M archa Real al·legant, amb tota raó, que
no era m ú sica litú rg ica. En tots els casos els in fra cto rs van p atir
persecusions i repressió.
U rquía considerava -segons M arsillach- l’estam ent eclesiàstic gironí
com un enemic potencial de la unitat espanyola, que calia controlar i re
prim ir sense cap m ena de consideració als hàbits, ja que fins i tot prom o
vien interessos favorables al regionalism e polític: "Alto y bajo clero de
Gerona, salvo algunas honrosas excepciones, hacen causa com ún con
los m às exaltados separatistas. F acilitan su labor antipatriòtica el
confesionario y el púlpito. Desde éste pone sordina a sus palabras y velo
al pensam iento; pero en el confesionario se com porta sin velo, sin rodeos
y sin eufemismos. El cura m ontaraz habla a sus feligreses en términos
belicosos, y voluntariam ente se ha constituido en agente de “La Veu de
C atalunya”, a la cualprocura suscripciones"(H).
Es cert, igualm ent com passarà posteriorm ent a l’època franquista,
que el substrat més popular de l’estam ent eclesiàstic actuà com un focus
de resistència -o si més no, de cert m antenim ent- de la llengua i la cultura
catalana. A voltes, aquesta base popular actuava com a contrapès de la
jerarquia eclesiàstica provinent de fora de Catalunya, a instàncies de les
pressions del règim.
L’Església prim oriverista fou una contradicció més en un Estat con
tradictori de per si. Òbviam ent, és difícil que la religió vagi per davant de
l ’evolució social, però a Catalunya l’actitud del sector catalanista, que
practicava un “catolicism e de caire europeu”-(15) evidencià l'anacronis
me de la jerarquia eclesiàstica espanyolista.

(14) Adolfo Marsillach, “Nidal de separatistas”, publicat a El Imparcial de Madrid i reproduït
al Diario de Gerona del 26-5-1925. Cal destacar en la trajectòria periodística d ’Adolfo Marsillach
el seu acèrrim anticatalanisme.
(15) Expressió de José Tarin-Iglesias, Panorama delperiodism o hispanoamericano, Estella,
1972, pàg. 171, que no ha d ’amagar la pervivència d ’uns principis morals defensats per aquesta
m ateixa E sg lésia c atala n ista , antag ò n ics am b els nous c o rren ts m o d ern itzad o rs que
progressivam ent s’introduïen a la societat.
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I
Sovint, l'obra d'un artista, plàstic o literari, apareix indestriablem ent
lligada a un indret determ inat, el quan no tan sols la nodreix de forma
substancial, sinó que tam bé, recíprocam ent, és sotm ès a una transform ació
creativa que el fixa per a la posteritat. Es el que passa amb el paisatge olotí
i la pintura de Joaquim Vayreda, amb Palafrugell (i, per extensió, la terra
em pordanesa) i la prosa de Josep Pla, amb el M ontseny i la poesia de
G uerau de Liost; o, per m encionar exem ples forans, amb les ciutats de
Londres i Dublín i les novel.les, respectivam ent, de Dickens i Joyce. Ens
trobem en aquests casos, entre tants d'altres, amb creadors que es basen en
el localism e per fer-se una visió del món que, al capdavall, transcendeix
de bon tros l'àm bit reduït del punt de partida, sense el qual, però, resulten
inexplicables. Als països més consistents, que preserven gelosam ent — i
exhibeixen orgullosam ent— el seu patrim oni cultural, aquestes realitats
són molt vives. A ixí ho constatava Ferran Soldevila en el seu dietari Hores
angleses (1925-1929):
"A A nglaterra i a Escòcia hi ha contrades que són gairebé més
conegudes pel nom d'un gran poeta, que hi ha nascut o que hi ha viscut, que
no pas per llur propi nom: l'S tratfordshire s'anom ena correntm ent
Shakespeare's Country; el districte dels llacs anglesos ha estat anom enat
tam bé W ordsw orthshire — com tat de W ordsworth, com si diguéssim — ;
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la contrada d'Ayr, al S.O. d'Escòcia, és generalm ent anom enada "Contrada
de Burns"; M elrose i la seva rodalia duen el nom genèric de L and ofScott,
en record de Sir W alter, que va viure durant vint anys a Abbotsford".
Sant Feliu de Guíxols i Gaziel es vinculen tam bé estretam ent. D 'una
banda, per les pàgines que l'escriptor dedica a la seva ciutat natal i, de
l'altra, perquè a l'alè m editerrani de Sant Feliu i de la C osta B rava Gaziel
hi atribueix l'arrel més fonda del seu pensam ent i de la seva form a de ser.
Així, als setanta-cinc anys insistia encara que enlloc com en aquells
paratges no hi havia "fruït tan íntim am ent, tan plenam ent, de la pura delícia
de viure. Es un petit misteri, que deu com portar, ben segur, algun secret
senzill, com el calçat fet a mida. I jo dec estar fet a m ida d'aquesta dolça
terra meva" (Sant Feliu de la Costa Brava, dins Obra Catalana completa,
pàg. 360).
De fet, és justam ent a la vellesa — tant a Una vila del vuitcents com a
Sant Feliu de la Costa Brava— quan Gaziel, pouant en els records
d'infantesa i prim era joventut, forja el m ite de Sant Feliu, terra virginal de
pura nissaga m editerrània on perdurava encara, a finals del segle passat,
l'esperit de la G rècia clàssica. A questa idea, però, el nostre escriptor l'havia
insinuada ja molts anys abans, el 1928, en una prosa literària on, tot
descrivint paratges m arins guixolencs, s'hi troben frases com aquestes:
"Però, per a entendre a Plató, m és que llegir-lo amb exègetes i
com entaristes, diccionaris i lèxics, convé recordar-lo per les vores del
nostre Sant Pol, així que a l'estiu com ença a fer-s'hi de dia. I si voleu veure
a Odisseu, veure'l m aterialm ent — amb els cataus de les sirenes i les riberes
de Calipso, o les pinedes per on vagava Polifem — , entreu a punta d'alba,
a poc a poc, sense fer altra rem or que la de la quilla dins l'aigua, a la divina
platja de la Conca, tota badada mig de cara a Orient".
II
Aquest fragm ent pertany a un dels articles que el Gaziel anterior a 1936
va consagrar a hom es i aspectes guixolencs, uns textos oblidats que
reserven algunes sorpreses i que, si més no, palesen la perm anent adhesió
i fidelitat de l'escriptor als seus orígens. Quan n'hi vaig parlar, l'enyorat
Lluís Esteva em va anim ar am ablem ent a exhum ar-los: és el que, en
hom enatge a la seva m em òria, em proposo fer. Es tracta d'un total de 14
articles, 12 dels quas publicats a La Vanguardia i els altres 2 a revistes de
Sant Feliu m ateix, tots ells datats entre 1921 i 1933. Tem àticam ent, 8 se
centren en personalitats diverses, i els 6 restants, en paisatges, naturals o
urbans.
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III
Dins el prim er bloc — presidit pel desig de donar a conèixer entre el gran
públic rellevants figures guixolenques, en bona m ajoria del tot desconegu
des a Catalunya— ressalten amb llum pròpia els tres articles dedicats a Juli
Garreta: De mi tierra. Los M aestros Cantores del Am purdàn (La Vanguardia, 2 -X I-1921 ),E l último retrato. Julio Garreta (La Vanguardia, 11 -XII1925) i A ls am ics de Garreta. Un bon pedrís (L'Avi Muné, núm. 400 [25X II-1925]; reproduït tam bé alnúm . 553 de la m ateixa revista [l-X II-1928]).
El prim er, una sem blança esm altada de records personals d ’infantesa,
presenta la figura d ’un músic discret i instintiu que du, al Sant Feliu natal,
una vida grisa de rellotger, nom és alterada per escapades a Barcelona, on,
de tant en tant, s’interpreten obres sim fòniques seves. D estaquem -ne les
frases finals:
Y
—y.por qué no d ecirlo?—, a pesar de las posibilidades que la
hum ildad de su vida haya podido marchitar, yo le prefiero así, tal como
es, bonachón e instintivo, con su rostro carnoso y sus claros ojillos de
m irada infantil; para que vaya envejeciendo, sentado en mangas de
camisa a la spuertas de su tienda modesta, sonando arm onías y ajustando
relojes, como el Hans Sachs adorable de los maestros cantores del
Ampurdàn.
Els altres dos van ser escrits arran de la m ort del m úsic; així, mentre que
al segon evoca l’últim record que en conserva i en deplora la prem atura
pèrdua, a les portes d ’oferir la seva producció més m adura i sòlida, al tercer
proposa honorar-ne el record amb un m edalló de bronze en un pedrís, que
caldria em plaçar al cam í de Sant Telm.
Salvador Albert, escriptor i polític palam osí dom iciliat a Sant Feliu
molts anys, ocupa l’atenció de dos articles més: Flores del silencio. El
tesoro de un solitario (La Vanguardia, 17-VII-1925) i Salvador Albert. El
poeta solitario (La Vanguardia, 19-III-1926). El prim er, que com ença
denunciant l’ostracism e al qual el centralism e cultural barceloní condem na
els escriptors i artistes que, com Albert, no resideixen a la capital catalana
— denúncia que va generar una agra polèm ica entre Gaziel i el diari La
P ublicitat que he glossat en un altre lloc (vegeu el núm ero 38 de la revista
Els M arges)— , situa i elogia la poesia de l’autor, en plena m aduresa i
reveladora d ’un fons delicadam ent humà. El segon, en canvi, se cenyeix a
la seva evolució, i conclou que la lírica d ’Albert, sense precedents a
Catalunya, rem et als poetes anglesos del segle XIX en la m esura que,
im perm eable al m ón exterior, s’endinsa en profundes realitats abstractes.
En un altre article, De mi tierra. El am or al oficio (La Vanguardia, 11 249
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1-1922), divulga la tasca d'im pressor de bibliòfil d'Octavi Viader, que,
entre altres títols, havia publicat un Quixot en fulls de suro i, feia poc, una
edició m onum ental de Tirant lo Blanc. Viader, diu Gaziel, perpetua la
tradició iniciada pels im pressors artesans prim itius; el seu am or a l'ofici li
ha perm ès superar les lim itacions tècniques de l'anacrònica m aquinària de
la qual disposa i contrasta amb el desenfrenat m ercantilism e que s'ha
apoderat del segle XX.
A gustí Casas i Vinyas i un seu llibre recent, Coses d'Itàlia (im près per
Viader), són els protagonistes de Plàticas literarias. Flores del silencio
{La Vanguardia, 11 -V II-1924); l'autor, culte, poliglota i sensible, ha escrit
sobre Rom a, Pom pèia i Florència amb tanta intel·ligència i coneixem ent
directe que aquesta obra, apareguda per exem ple a França, hauria obtingut
de seguida una gran anom enada. Ara: Casas, nascut i dom iciliat a una vila
espiritual com Sant Feliu, viu voluntàriam ent desconnectat del món
cultural barceloní, de les seves penyes i tertúlies, i ningú no n'ha fet cabal.
Finalm ent, Flores del silencio. El Carnegie de Cataluna (La Vanguar
dia, 16-IV -1926) es destina a enaltir, tam bé entrem ig de records personals,
la trajectòria i el m ecenatge cultural de Rafael Patxot i Jubert amb motiu
de l'aparició del prim er volum de les Cròniques catalanes que patrocina.
La seva activitat desinteressada de prom oció cultural esdevé un m odel
d'allò que hauria d'im itar la plutocràcia catalana.
IV
El segon bloc d'articles pertany m ajoritàriam ent a una variant del
periodism e de Gaziel estretam ent vinculada a l'exercici literari pur, al
m arge de la realitat quotidiana i de l'actualitat palpitant. Es tracta, en suma,
d'esplais lírics, de proses on exhibeix el seu dom ini de recursos expressius
al servei d'una capacitat descriptiva poc habitual. Així, al prim er de tots,
Otono. La ninez en el campo (La Vanguardia, 3-X-1923), parteix de la
sensació de tardor experim entada al Passeig de M ar per rem em orar la seva
infància, viscuda en contacte directe amb la naturalesa. I, de l'anècdota, es
rem unta a la categoria: tots els nens s'haurien d'educar de la m ateixa
m anera, a la vora del camp o del m ar — l'escola prim ària ideal— . Perquè
dels escolars dels grans nuclis urbans, de vida resclosa i artificial,
salen después aquellos mozos que ignoran cóm o se crían los gusanos de
seda y qué se le debe dar a un rodaballo para que muerda el anzuelo, y en
cam bio saben perfectam ente cóm o vive una estrella de cine y qué come un
recordm an del shim my para no engordar demasiado. La mayoría de los
ninos ciudadanos com ienza la vida p o r su atardecer, algo a sí com o si
estudiasen la literatura clàsica griega com enzando p o r Luciano de
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Samosata, y pasando p o r alto estúpidamente, no sólo a Esquilo y Sófocles,
sino incluso a H esiodo y Homero...
A Fin de veraneo. La despedida del m ar (La Vanguardia, 2 6 -IX -1924),
ens ofereix una estam pa lírica del retorn en barca, després d'una estona de
pesca, a Sant Feliu; la calm a del trajecte l'altera nom és una bandada de
dofins.
La Cala del M olí protagonitza Fin de verano. La caleta interior (La
Vanguardia, 25-IX-1925): un bany a aquelles aigües tan pures li fa
percebre "la magia absoluta de las cosas naturales ", descoberta dels grecs
antics que han heretat els altres pobles m editerranis. Un panteism e vitalista
batega al fons de l'article, que Gaziel rem ata amb una al·legoria: els
paratges tan idíl·lics i serens com aquell suggereixen el refugi íntim (la
"caleta interior") on l'hom e té necessitat d'arrecerar-se de les tribulacions
del món.
De bon m a tí (CEIDA [Centre d'Esbarjos i Deports Atlètics], agost de
1928), text al qual pertany el fragm ent reproduït al final de l'apartat I, és,
seguram ent, la m illor prosa en català del Gaziel anterior a la guerra civil.
Hi descriu la llum m àgica i m itològica de Sant Feliu i la C osta Brava a les
envistes de la tardor, el m om ent de m àxim encís de tot l'any; vegem-ne,
com a m ostra, aquesta prodigiosa recreació de l'aparició del sol:
Veuríeu que li costa alçar la faç inflada del fons de l'aigua espessa. Quan
ix tot fora, el sol s'està un m om ent im m òbil, i sem bla que ja no pugui
rem untar-se més. Hi ha com un tel que el té enganxat, encara tou com una
pasta, dam unt el forn de l'horitzó roent. La bom bolla s'estiregassa i
deform a, lluitant per desprendre's de l'aigua, com les que els nois fan sortir
d'un canó de lluquet, amb m àgica bufera. Per fi, el tel es trenca: el sol
trem ola tot ell de l'estrebada, com si anés a esclatar esplendorosam ent per
l'espai; però s'asserena i com ença a volar cel amunt, esquitxant tota la m ar
amb les seves bengales".
U na altra m agnífica prosa poètica és Costa Brava. El otono en el m ar
(La Vanguardia, 22-IX-1933), que reflecteix líricam ent, amb gran riquesa
de m atisos descriptius i de paleta crom àtica, les m utacions que el m ar
tardoral sofreix a Sant Feliu en les diverses fases del dia.
D'un caire ben diferent al de tots els articles anteriors resulta, per acabar,
Humorada. El gobierno del sol (La Vanguardia, 3-XI-1933), en el qual
traspua un to festiu i fins hum orístic tenyit de sarcasm e i causticitat, no
gens freqüent en Gaziel. En plena Segona R epública, la pau, la quietud, el
clim a excepcionalm ent benigne i un dinar suculent i barat d'una diada de
Tots Sants a Sant Feliu el m ouen a pensar que Espanya és un país
desballestat que es governa gairebé d'esma. I que, per fortuna, la interven
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ció externa i intem pestiva de l'habitual desgavell polític en el poder no pot
vèncer l'harm onia im plantada pel govern de la naturalesa:
La sensación profunda que uno tiene de Espana es que en ella no hay
nada, o casi nada, realmente organizado, y que todo, absolutam ente todo
lo humano, podria estar m uchísim o mejor. M as aun: el convencim iento
intimo de todo aquel que haya frecuentado con alguna inteligencia y sin
el m enor interès personal la esfera de la cosa pública en Espana, es que
en nuestro p a ís la política, los gobiernos y cuanto gira y pulula alrededor
de ellos, resulta perfectam ente inútil, y sólo sirve para enredar, para
entorpecer la marcha natural que p o r s í solas llevarían las cosas. Pero
hay en Espana un no sé qué, u n a fu erza sobrehumana, gigantesca, que
contrarresta esta acción corrosiva del hombre, esa incapacidad total del
indígena para organizarse, para hacer política, y com pensa constantemente las atrocidades, el desbarajuste y las pérdidas resultantes de la
anarquia de los elem entos humanos, con la suprema arm onía de los
elem entos naturales y cósm icos: la arrolladora fu erza del clima, la
form idable influencia de la tierra, del cielo y del mar. Este país, bien
gobernado, seria único en el mundo. Tal como lo gobernam os los
espaholes, debería ser el peor. Y la cosa, en realidad, se queda en un
término medio: los hom bres hacemos todo lo posible p o r hundirlo, pero
la natu ra leza , m àsfuerte que nosotros, no se cansa de m antenerlo aflote.
E l p rim er gobernante de este país es el sol.
V
El 1954, Gaziel va proposar a l'im pressor V iader — fill d'aquell Octavi
V iader al qual dedicava un article el 1922— la recopilació en un llibre de
bona part d'aquests textos periodístics de tem a guixolenc. Am b aquest
propòsit, els havia reordenat i anotat, n'havia canviat algun títol, havia
previst un pròleg — que no va arribar a redactar— i havia detallat la llista
de fotografies — retrats de personatges i panoràm iques de paisatge— amb
què calia il·lustrar el volum. La idea no es va portar a term e per raons que
ignoro, però resulta tan suggestiva avui com ho era fa quaranta anys. O
potser més, perquè amb el pas del tem ps aquests articles, al m arge de la
qualitat intrínseca, han increm entat el valor docum ental. Fet i fet, la
represa d'aquell projecte perm etria que el record de Gaziel revisqués entre
els seus conciutadans, m entre que Sant Feliu rescataria un oblidat tribut
d'hom enatge d'un dels seus fills m és il·lustres. Tots dos — Sant Feliu i
Gaziel, Gaziel i Sant Feliu— hi sortirien guanyant.
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MESTRES DEL BAIX EMPORDÀ A
L'EXILI DURANT EL FRANQUISME
SALOMÓ MARQUÈS

INTRODUCCIÓ
Una part im portant del m agisteri públic de Catalunya es va com prom e
tre activam ent a favor de la República i de la seva política renovadora en
el cam p escolar. Hom es i dones que treballen en el m agisteri, tot i que tenen
concepcions polítiques i sindicals diferents, estan convençuts del paper
im portant que té l ’escola i el m estre en el canvi de la societat. Després de
la sublevació a l’Àfrica i l ’esclat de la Revolució a Catalunya s’imposaran
les propostes escolars i educatives més radicals al mateix tem ps que del
m agisteri en sortiran hom es i dones que aniran al front a defensar la
R epública amb les armes i la paraula (els M ilicians de Cultura) i en serveis
auxiliars (moltes dones mestres). D ’altres des de l’interior i a través del
Com itè -després Consell- de l’Escola N ova U nificada CENU- procuraran
fer realitat (en una situació ben difícil i anormal) un model d ’escola laica,
coeducativa, única, catalana, etc. que contrastava amb la que històricam ent
havia predom inat a casa nostra.

L ’EXILI
Gran part d ’aquests hom es i dones mestres, com prom esos amb la
R epública i amb un model escolar que no té res a veure amb el que el
franquism e està im posant en la seva zona decideixen m arxar a l ’altra banda
del Pirineu tot esperant que la situació política s ’aclareixi, amb el
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convencim ent generalitzat que Franco no durarà gaire. La m ajor part
d ’aquests m estres, que en term es generals podem anom enar d ’esquerres i
republicans, m iliten a la FETE o al Sindicat de professions liberals des del
punt de vista sindical i les seves opcions polítiques estan repartides
m ajoritàriam ent en l ’àm bit del com unism e, anarquism e i nacionalism e
català.
Entre els mestres que se’n van a França i que passen una tem porada,
més o m enys llarga, a l ’exili0 ’ n ’hi ha alguns que han exercit de mestres
en pobles del Baix Em pordà. No ha estat fàcil fer-ne la relació, ja que sobre
aquest tem a no hi ha dades oficials i les que es troben no coincideixen.
Sabem que la C om issió D epuradora de G irona aplica a força m estres
l ’article 171 de la Llei d ’Instrucció Prim ària del 1857, coneguda per Llei
M oyano, que diu: Los profesores que no se presenten ci servir sus cargos
en el término que prescriben los reglamentos, operm anezcan ausentes del
punto de su residencia sin la debida autorización, se entenderd que
renuncian sus destinos. A plicant aquest article s ’expulsen del m agisteri
tots els mestres que no són a la seva escola quan s ’instaura el nou règim
i no podem justificar la seva absència.
Ara bé, no tots els expulsats són m estres que han m arxat a França; a
més, sé de m estres que han m arxat i que no figuren en cap llista oficial, ni
en la publicada per la Inspecció ni en la que posteriorm ent surt al Boletín
Oficial de la província de G irona ni a les llistes definitives que surten, més
tard, al Boletín Oficial del M inisterio de Educación. Per saber els m estres
que van a l’exili ha calgut recollir la inform ació a partir de les dades
proporcionades pels m ateixos exiliats que encara viuen o pels seus
fam iliars i pels antics alumnes. En aquest m om ent la relació confeccionada
arriba gairebé als 400, xifra que representa prop d ’un 8% del total dels
m estres catalans.
Cada un dels m estres exiliats té una biografia pròpia i irrepetible i, en
molts casos, lligada a la seva situació familiar. Alguns tornaran deseguida,
d ’altres es quedaran a França i aniran tornant lentam ent, a m esura que
reben inform acions de com es va desenvolupant la situació, d ’altres no
tornaran fins després de la m ort de Franco. N ’hi ha que des de França
marxen a altres països europeus o americans.
L ’exili per a alguns representa un trencam ent definitiu amb el m ón de
l’ensenyam ent i de l’escola; d ’altres, en canvi, continuaran fent classes de m anera privada o en centres oficials- a França i a Catalunya, quan
(1)
Encara que són nombrosos els que m arxen a França en aquest treball considero exiliada
aquella persona que no és a la seva escola en començar el curs 1940-41. Alguns dels que marxen,
però, retornen abans i s’incorporen a l’escola; aquests seran degudam ent sancionats per la
Comissió Depuradora provincial.
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tornen. De fet, ja en el prim er m om ent de l’exili, en els camps de
concentració, els m estres s’organitzen i fan classes per als adults (alfabe
tització, form ació general i idiomes) i, també, pels infants. Al camp
d ’Argelers hi funciona durant uns quants mesos el Grup Escolar Canigó
dirigit per un dels germ ans M oreno Pallí, m estre gironí, que té l ’ajuda
m aterial i econòm ica dels quàquers.
Entre aquests mestres, n ’hi ha 7 que han exercit en pobles del Baix
Em pordà: Pere Blasi a Torroella de M ontgrí; Pepita C odina i Ram on
Colom a Palafrugell; Josep Donjó a Castell d ’Aro i Sant Feliu de Guíxols;
Bernardí Lite a Palafrugell; M. A ssum pció M assanés a Sant Feliu de
Guixols i Salvador Vicens a Calella de Palafrugell. B reum ent ofereixo
algunes referències biogràfiques que ens perm etran de conèixer aquestes
persones i anar com pletant, lentam ent, la història del m agisteri gironí.
Quan puc, presento tam bé alguns docum ents personals sobre el treball
escolar a les poblacions baix em pordaneses.
PERE BLASI(2)

És d ’aquells m estres que configuren part de la història d ’un poble.
Passa 23 anys exercint a l ’escola pública de Torroella de M ontgrí (19101933). M olts torrolloencs grans encara el recorden i reconeixen la influèn
cia que va exercir en la seva form ació i m anera de ser. Llegint la revista El
M agisterio gerundense ens fem una idea cabal de la seva activitat i que
podem resum ir dient que és un dels prom otors de l ’escola activa entre els
m estres públics. Escriu articles en revistes per a m estres: El M agisterio
G erundense i B utlletí dels M estres i a la prem sa gironina: El Autonom ista
i A cció Cultural. Tam bé escriu la G eografia elem ental de Catalunya
guardonada el 1917 per 1’A ssociació Protectora de 1’Ensenyança Catalana
i publicada posteriorm ent, el 1922. Va ser president de l’A ssociació
Provincial de M estres.
D iputat al Parlam ent de Catalunya per Esquerra R epublicana se’n va de
Torroella el 1933 per exercir de director al grup escolar Lluís Vives de les
escoles del Patronar Escolar de Barcelona.
L ’exili el passa a M ontpeller i torna el 1946. La seva fam ília ja havia
tornat el 1941. A l ’exili fa classes particulars a fills d ’am ics exiliats, que
les recorden com a interessants i rigoroses; els últims anys d ’exili treballa
en l ’ensenyam ent oficial, en concret al Col.legi d ’Ensenyam ent Secundari
de Prada el curs 1944-45 i al «Lycée Aragó», de Perpinyà el 1945-46. Quan
torna fa classes nocturnes a la M utualitat Tèxtil, a Barcelona. Publica, el

(2)
Sobre Blasi podeu veure l’opuscle Evocació i semblança de Pere Blasi editat el 1982 pel
Casal del M ontgrí amb l’ajut de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.
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El mestre P. Blasi amb els seus alumnes de l'escola de Torroella de M ontgrí (Foto: Arxiu del
Museu del M ontgrí i del Baix Ter).

1954, Les Terres catalanes una geografia rigorosa i, al mateix temps
divulgativa, i reingressa al magisteri públic, a l ’escola Santa Rosa, a la
barriada de Gràcia. M or el febrer de 1961.
Pere C lim ent recorda les classes de Blasi, a Torroella de M ontgrí, amb
aquestes paraules: Ben aviat vàrem anar a fe r les classes a l ’aire lliure; a
observar i estudiar les plantes, les flors, les fulles, les papallones i altres
insectes i a fe r dibuixos i col.leccions, a cercar minerals diversos ifòssils.
Varem com ençar a fe r excursions (...) També vàrem anar a Empúries, a
més de les sortides que fè ie m dintre del terme de Torroella, ja fo s al castell,
a les Dunes, al Cau del Duc, a la Torre Gran... (...) Preníem nota de tot
i dibuixàvem i, com a coronació, n ’escrivíem les corresponents explicaci
ons acom panyades de dibuixos al natural o de fotografies{3).
PEPITA CODINA

A questa m estra, filla de Girona, guanya les oposicions l ’any 1920 i va
destinada a Palafrugell (juntam ent amb el que després serà el seu marit, el
mestre Bernardí Lite que ja ha conegut durant els anys de carrera);
posteriorm ent exerceix a Sant Feliu Saserra (1922), a C apm any (1923) i
(3)
pàg. 11.

Vegeu P. CLIM EN T: «De quan jo anava a estudi» a Evocació i semblança de Pere Blasi
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Olot (1932), a aquestes darreres poblacions hi treballa juntam ent amb el
seu marit. Va a l’exili, a Perpinyà, acom panyant el seu m arit que és qui s’ha
signifcat més políticam ent. Allà entre altres activitats per guanyar-se la
vida dóna classes d ’espanyol de m anera provisional. L ’any 1967 reingres
sa al m agisteri i fa de m estra a l’escola de Sils per pocs m esos fins a la seva
jubilació, m entre la fam ília continua vivint i treballant a Perpinyà. M or
l’any 1976.
RAMON COLOM

A caba la carrera de m agisteri a G irona 1’any 1910 i exerceix, segons ens
expliquen la seva germ ana i la seva neboda, tam bé exiliades<4), a Torroella
de M ontgrí, Juinyà, Planoles, Bellcaire, M ontagut i Torroella de Fluvià.
Es m ilitant com unista. A l ’exili francès prim er s’està a la zona de Lot i
després s’acosta, i s’estableix a V ilanova de Raó (Rosselló). Torna l’any
1949 i no treballa més en l ’ensenyam ent. M or el 1956. Es el gran d ’una
nissaga de mestres: té una germana, com unista com ell, que treballa de
m estra a València i B arcelona i que tam bé va a l ’exili i un altre germ à
m estre que no m arxa a l’exili i és sancionat per la C om issió Depuradora.

Els Estudis de la Plaça (Ajuntament) van ser bombardejats el gener de 1938, quan -per sortja s'havien inaugurat els Estudis Nous (1937).
(4) Entrevista feta a Borrassà el 22 d ’abril de 1993.
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Aquest escalenc exerceix de m estre interinam ent a Breda i Castell
d ’Aro (1931). La seva prim era plaça en propietat és a Villalpape (Lugo),
el prim er d ’octubre de 1934 arriba a Darnius i quan esclata la revolució i
la G uerra Civil és el cap de les M ilicies Antifeixistes de la vila. Des del punt
de vista polític és proper a l’anarquism e. U na vegada dissolt el Com itè i
cansat de la tensió viscuda a la població m arxa, a m itjans de 1937, a Sant
Feliu de Guixols, posteriorm ent fa de m estre a Llagostera i Sant Pere
Pescador i d ’allà m arxa cap a França. D esprés de passar per camps de
concentració i com panyies de treball al nord, treballant en la construcció
de defenses m ilitars, aconsegueix fugir; al novem bre de 1947 s’estableix
a M arsella on trevalla de vidrier. El 1970 torna de l ’exili i escriu unes
extenses m em òries(5) on explica la seva peripècia personal com a m estre i
exiliat. M or l ’any 1990.
En aquestes m em òries no fa cap referència concreta a la seva estada a
Castell d ’Aro. Nom és afirm a que la seva experiència de m estre interí li
serveix per enfrontar-se amb la contradicció existent entre l ’escola ideal,
la que li han explicat estudiant a la Norm al, i l ’escola real viscuda en els
pobles, sobretot a l ’escola rural gallega.
El record de la seva estada com a m estre a Sant Feliu de Guixols
l ’explica de la m anera següent: M i paso p o r sant Feliu me perm itió
registrar todos los horrores de la llamada guerra total imaginada p o r los
teóricos del nacional socialism o y de sus secuaces los fa scio s italianos.
Casi a diario y casi a la misma hora, la población era bom bardeada p o r
los aviones italianos basados en las islas de Mallorca. En la Escuela los
M aestros hacíam os lo que buenam ente podíam os y màs que nada la clase
quedaba convertida en una simple guarderia infantil. Era imposible
trazar ningún plan de ensenanza. N o se podia estructurar un trabajo
educativo eficaz y perseverante con los aviones sem brando diariam ente
la muerte y la destrucción. Los padres, màs atentos, y con razón, p o r la
vida de su prole, procuraban alejaria de la ciudad, alojàndola entre sus
am istades o fa m iliares de los aledanos de la ciudad. E l censo escolar
disminuía día a día, en función de la intensidad y frecuencia de los
bombardeos. Uno de estos bom bardeos salvajes terminó con la resistencia
de m uchas fa m ilia s guixolenses; al ca erd el crepúsculo vespertino, en uno
de los ataques de la aviación, una de las bom bas cayó en el m ismo paseo
marítimo, ju sto en el jardín de la infancia. Varios vecinos que se
encontraban tomando tranquilam ente el café en una terraza del establecimiento cercano, fu ero n segados p o r la metralla, a sí como unos cuantos
(5)
He pogut consultar el text original gràcies a la gentilesa de la seva filla Rosa Donjó que
m ’ha autoritzat a fer-ne ús. Li agraeixo públicament aquesta deferència.
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inocentes infantes que estabanjugando en el Kindergarden. Júzguese del
pdnico y de la tragèdia que de golpe planeó sobre la localidad. Tragèdia
y pdnico agravados p o r otro ataque brutal, este en pleno día, en que otra
de las bombas, de aire liquido ésta, cayó en plena plaza delAyuntam iento,
en el preciso m om ento en que las amas de casa estaban haciendo sus
com pras en elm ercado instalado en dicha plaza. Otras víctim as inocen tes,
hom bres y mujeres, viejos y ninos -las autoridades nunca revelaron su
total- fu ero n m andadas al cementerio. En otro ataque... £para que seguir
contando tan terribles y crueles realidades? Se puede im aginar lo que me
callo del horror de la guerra llevada conscientem ente a la retarguardia.
Consecuencia de todo ello fu e que los M aestros abríam os la clase sin la
presencia de los ninos, hasta que la Inspección estim ó prudente orderar
el cierre de la escuela.
BERNARDÍ LITE ESTEBAN

Nat a Chércoles (prov. de Soria), arriba a G irona el desem bre de 1913
a fer el servei m ilitar i ho aprofita per estudiar de m estre. Des del 1920
exerceix en diferent poblacions gironines: Palafrugell (1921 -22), Anglés,
Beget, Capm any (1923) i Olot (1932). A quí form a part del Com itè
A ntifeixista en representació d ’Acció Catalana Republicana. M arxa a

El filàntrop Josep Torres i Jonama, al centre de la fotografia, en un homenatge que se li va
fer a Palafrugell l'any 1922. El primer de la seva dreta, al fons, és el mestre Bernardí Lite.
(Fons: Arxiu Municipal de Palafrugell).
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l ’exili juntam ent amb la seva dona Pepita C odina que tam bé és m estra i,
sense passar pels camps de concentració s ’estableixen a Perpinyà. L ’any
1942 és segrestat per la policia espanyola a Els Lím its on ha anat a veure
la seva avia i la seva tia que són a l ’E spanya franquista. Em presonat a
Girona, és condem nat a m ort i passa 372 dies a la cel.la dels condem ants
a mort, a la presó de Salt. Gràcies a unes gestions de Petain se li com m uta
la pena per la de 30 anys de presó: m és tard és alliberat i torna a Perpinyà.
A la dècada dels vuitanta escriu les m em òries(6). M or a Perpinyà l ’any 1986
als 94 anys.
De la seva estada com a m estre a Palafrugell a la segona dècada d ’aquest
segle recorda, entre altres coses, aquest fet: Torres Jonam a hizo saber a sus
fa m iliares que vendria a pasar el verano con la fam ilia. Era casi una
obligación de hacer una exposición escolar puesto que tanto favorecía a
las escuelas. Por entonces, y hasta después, yo creo que ha sido el único
caso en Cataluna.
Sepagaba diariam ente a una quincena de chicosy a otras tantas chicas
1.50 pts. porque asistieran a la escuela(7>. E l sdbado iban a cobrar a la
oficina del encargado de este trabajo que ya tenia las listas. Sifa lta b a n
algún dia se les descontaban.
Hacía ( Torres Jonam a ) com o m uchos am ericanos que de pobres han
llegado a la opulència. Anos màs tarde com pró un terreno, hizo unparque
y en medio de su lujuriante verdura construyeron dos grupos escolares de
ocho clases cada uno y habitaciones para los maestros.
Las mujeres estaban encantadas con la exposición. Qué menos se
podia hacer p o r el am ericano y fa m ilia para que vieran que no era inútil
el dinero que pagaban?
Estas exposiciones se hacian cada dos o tres anos en los pueblos de
alguna im portancia del Bajo Am purdàn. La Bisbal, Torroella, Palamós,
Calonge y otros, pues en todos ellos los Ayuntam ientos pagaban una
subvención a los maestros. Se habia de dar la sensación de merecerla. Y
en efecto, durante m uchos anos el Bajo Am purdàn fu é la locomotiva del
prestigio escolar.
Cuando dijeron a nuestro D irector que se habia de hacer una exposi
ción: qué de reparos. Ya no habia tiempo, «Si las cosas no se hacen bien,

(6) Agraeixo a la seva filla Paquita Lite l’amabilitat en deixar-me llegir els textos del seu
pare i fer-ne ús.
(7) Aquest ajut econòmic és una creació del Fons Torres Jonama que d ’aquesta manera vol
fom entar l ’assistència a les escoles entre els nois i noies. Segons expliquen Busquets i Molero,
aquest ajut es continua donant durant les vacances als que han assistit regulai'ment a classe cf.
J. BUSQUETS.; J. M OLERO. L ’ensenyament a Palafrugell, Palafrugell: Ajuntam ent de
Palafrugell-Diputació de Girona; 1993, pàg. 85.
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m às vale no hacerlas». Pero como bien, bien, no se harían nunca, las
m ujeres le am enazaron que de no seguir, el ridículo seria sonaclo. Le
amenazaron con que ellas la harían solas y diríem al A yuntam iento que él
se negaba y lo cubrirían de ridículo.
A fin de que nuestra inferioridad n o fu ese tan visible quedam os en que
todo se haría en los locales de las chicas para que la gente pudiera verla
màs facilm ente. Y que no habría clasificación alguna de clase. Ellas
llenaron tres aulas, nosotros con una tuvimos b a sta n te y fu íy o que la llené.
Qué de cosas que se han de hacer para salvar las apariencias de ciertas
nulidades!.
El Ayuntam iento llenó los locales de banderas catalans y plantas. Fué
muy visitada y a mi me valió tener en septiem bre varios nuevos alum nos
de una escuela particular y a un granuja de 10 anos que después nos
encontram os en el «H otel»{%).
Ma ASSUM PCIÓ MASS ANÉS TARINAS.

Aquesta m estra, filla de Sant Feliu de Guixols, casada amb el m estre
Salvador Vicens i Feliu<9) treballa de m estra a Sant Feliu els anys de la
guerra i al mateix tem ps és secretària general de la UGT local. El 27 de
gener m arxa amb la seva filla i altres persones cap a Darnius (on el seu pare
havia estat de m estre) i d ’allà cap a França. Internada en un camp de
concentració, aconsegueix sortir-ne amb la filla en ser reclam ades per uns
amics francesos. Una vegada reunits amb el m arit s ’estableixen a Albi allà
mentre el meu pare afilava baionetes, la meva mare fe ia classes d 'esp a 
nyol en una escola privada, recorda la seva filla. Posteriorm ent van a
M arsella on fa classes particulars d ’espanyol. L ’any 1942 torna a Barcelona
i treballa en diverses acadèm ies fins que va a parar a la m ateixa Acadèm ia
que el seu marit. M or el setem bre de 1992.
SALVADOR VICENS FELIU

Fill de Palafrugell, després d ’estudiar a l ’Escola Norm al de Girona, fa
de m estre a Badalona i a Darnius (el substituirà Josep Donjó, tam bé
exiliat). Quan esclata la guerra està a Calella de Palafrugell on ha anat a
petició pròpia. L ’any 1937 ingressa a l’exèrcit voluntàriam ent com a
M ilicià de la Cultura. Quan passa la frontera és tancat al cam p de
concentració d ’Argelers i gràcies a les gestions de la seva dona és traslladat
al departam ent del Tarn; d ’allà passen a A lbí on treballa en una fàbrica

(8) Fa referència a la presó de Salt.
(9) La vida personal i professional d ’aquest matrimoni de mestres me l’ha explicada la seva
filla, Natàlia Vicens, en carta de 21 de gener de 1993.
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Detall del camp de concentració de Saint-Cyprien (Foto J. CARRASCO. La Odissea de los
Republicanos Espanoles en Francia (1939-1945).

d ’armam ent. El 1941 m arxa a M arsel la on més tard s ’hi aplegarà la familia.
A com ençam ent de 1942 està treballant en una fàbrica de productes
químics. Treballava amb arsènic i àcid nítric, recorda la filla que era amb
ells, tot això fa que els meus pares decideixin tornar a Espanya. A finals
de juliol de 1942 arriben a B arcelona i es dedica a treballar en l’ensenya
m ent privat, a 1’Acadèm ia Practica del carrer Pelai ensenyant com ptabilitat
i càlcul m ercantil. Am b l’am nistia dem ana el reingrés al m agisteri públic,
li concedeixen i el destinen a B adalona fins a la jubilació. M or el 28 de
febrer de 1988.
D ’altra banda, en el Libro de M ovim ientos de M aestros que relaciona
la m obilitat dels m estres de totes les escoles gironines hi figura com a
m estre de Castell d ’Aro per un periode m olt curt de tem ps (29 de maig de
1933 fins al 31 d ’agost del m ateix any) el gironí Josep M. C orredor i
Pomés. La seva activitat com a m estre en una escola del Baix Em pordà és,
per tant, m olt i m olt curta. L ’exili el passa prim er a M ontpeller i després
a Perpinyà, on fa de lector d ’espanyol al Liceu «Aragó» fins al 1971 que
passa a la U niversitat a fer classes de llengua i literatura catalana. L ’any
1977 se li reconeixen els serveis i reingressa al m agisteri, exercint a La
Bisbal d ’Em pordà i a Santa Eugènia de Ter. M or el 1981.
Es autor de nom broses publicacions, entre les quals destaquen: C onver
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ses amb Pau C asals, la biografia de Joan M aragall, l ’assaig El món actual
i el nostre país, De casa i d ’Europa, etc. El seu treball intel·lectual el fa en
altres camps que no són el de l ’escola prim ària, tal com afirm a el seu
com pany i íntim amic Santiago Coquard: Jo no vaig veure mai Josep M.
Corredor com un mestre acabat en un destí d'escola de prim er ensenya
ment. No p er subestim ació de la tasca, ni p e r manca de qualitats en ell.
Fou la passió de saber més i Voportunitat d ’un ajut d'estudis el que portà
Corredor a la Universitat.

CLOENDA
Fins aquí la llista (exhaustiva ?) de m estres que exerciren en escoles del
Baix Em pordà i que s’exilien amb el franquism e. Em penso que encara que
no són m olts (de fet sem pre seran m assa!) són una representació prou fidel
del que passa en aquest col·lectiu, ja que gairebé s’hi donen totes les
situacions possibles. Així, hi ha m estres que s ’exilien per raons polítiques
i sindicals; mestres que des d ’un punt de vista polític són plurals i
representen els grups més im portants que van a l ’exili (anarquistes,
com unistes i nacionalistes catalans); m estres que m arxen sols i d ’altres que
ho fan amb la parella i la família; m estres que passsen per camps de
concentració i d ’altres que són acollits directam ent per amics francesos;
m estres que tom en aviat i d ’altres que ho fan tard o no tornen i m oren a
l ’exili.
Tam bé hi ha m estres que a l ’exili continuen treballant en el camp de
l ’ensenyam ent i d ’altres que ja no ho faran mai més; m estres que a l ’exili
prom ouen la llengua i la cultura catalana; tam bé n ’hi ha que escriuen les
seves m em òries en les quals se’ns fa un relat de situacions que no haurien
hagut de passat mai, igual que no hi hauria hagut d ’haver mai la causa de
tot aquest desastre: la guerra civil.
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UNA ULLADA MÉS SOBRE EL
DESAPAREGUT TREN DE SANT FELIU
LLUÍS PALAHÍ i XARGAY

A finals del segle passat, Sant Feliu de Guíxols es trobava en una època
d'esplendor, basada principalm ent en la im portància que havia adquirit la
indústria suro-tapera, "l'art del suro", com era popularm ent coneguda. Els
guixolencs, que ja havien aconseguit un sensible m illoram ent en la seva
form a de vida, j a que la població disposava de fàbrica de gas, aigua corrent,
un plà d'eixam ple i altres avenços, s'entestaren a disposar tam bé d’un
ferrocarril propi. O bservaren que les línies fèrries s'anaven estenent per
Catalunya i Espanya i consideraren que Sant Feliu igualm ent havia de
com ptar amb el seu ferrocarril, m ajorm ent quan Palam ós ja tenia el seu
"Tranvía del Bajo Em purdàn". El tren facilitaria les exportacions i els
viatges, que llavors s'havien de fer amb carros, tartanes i diligències fins
a les estacions de les línies de caràcter nacional.
La persona que aglutinà aquelles aspiracions fóu el patrici Joan Casas
i Arxer, que assessorat per l'enginyer Enric Hériz, inicià els estudis previs,
realitzà m oltes gestions i diferents viatges a M adrid fins que la Reina
Regent M aria Cristina, en nom del rei Alfons X lIIè., m enor d'edat, va
atorgar la concessió*n. Im m ediatam ent es va constituir la Com panyia del
Ferrocarril de Sant Feliu de Guíxols a Girona, am b un capital de 1.536.100
ptes., a base d'accions de cent pessetes, les quals es varen subscriure
íntegram ent a la llavors vila de Sant Feliu, quan, en aquella època la xifra
(1) Pocs anys després, M aria Cristina concedí el títol de Ciutat a Sant Feliu de Guíxols.
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Foto 1. Pas pel pont de Salenys d'un comboi del Tren de Sant Feliu en els seus primers temps.

citada era de les que feien rodar el cap. Propietaris, fabricants, botiguers,
però tam bé obrers del suro, tots, a la m esura de les seves possibilitats,
adquiriren les accions i més endavant, les am pliacions i obligacions, o
sigui que es donà el cas, que sospito no s'ha produït en cap més lloc, que
la totalitat d'un ferrocarril perteneixia íntegram ent a una sola població, no
gaire gran precisam ent. Per això va ser natural, ja d'un principi, que els
guixolencs l'anom enessin "es nostre tren", perquè era ben cert que posseia
tal característica.
La concessió fou per 99 anys d'explotació. L'explanació de terrenys i
obres de fàbrica com portà la vinguda d'obrers forasters, la m ajoria d'ells
procedents de la província d'Osca, molts dels quals s'establiren definitiva
m ent aquí. C ognom s com Gazo, Saura, Naval, Izquierdo, Sanjuliàn,
Calvo, etc. han restat arrelats a la població. La construcció de la línia es va
prolongar durant tres anys. Els obrers, que treballaven onze hores diàries,
cobraven un sou de 2,50 ptes. cada día.
El 24 de Juny de 1892 fou lliurada al senyor Joan Casas, a M adrid,
l'autorització per a com ençar el servei i, coneguda la notícia a Sant Feliu,
el novell tren efectuà un prim er viatge oficiós per anar a rebre, a Girona,
la principal persona que l'havia fet possible. El retorn es convertí en una
festa, amb aclam acions a cada estació del trajecte i quan va arribar a Sant
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Feliu es trobà que el consistori en ple l'esperava a l'andana. Des d'allí es
form à un seguici fins a la Casa de la Vila.
Cinc dies després, el 29 de juny, va tenir lloc la benedicció i a l'endemà,
dia 30, a les cinc i un m inut del m atí — en aquell tem ps es m atinejava— ,
sortí el prim er tren oficial, integrat per una locom otora, dos furgons i vuit
vagons de passatgers, de la i lla classe. Am b aquella prosopopeia pròpia
de l'època, el poeta de torn redactà un poem a que acabava així:
"Llavors tú amb G irona us dàreu una abraçada;
"en ton espai esplèndid va néixer un nou estel,
"xisclà del tren la m àquina, volant tota esverada,
"com àguila que porta sos aguilots al Cel!.
S'inaugurà a Sant Feliu una grandiosa exposició sota el títol de "Arte
i Ferrocarril" i, al cap de poc, s'aixecà un restaurant al costat de l'estació de
B ell-lloc/Font Picant.
Les vies eren de procedència belga; les locom otores eren fabricades a
Alem anya, a l'em presa Krauss & Cie., de M unic i de m om ent en vingueren
quatre, després foren sis i per últim vuit. Les dues darreres, de m ajor
potència. El total de cotxes de viatgers s'elevà a vint-i-quatre, de diferents
tipus. De furgons n’hi hagué vuit, noranta-un foren els vagons de càrrega,
de variades característiques, i una grua i diverses vagonetes de les brigades
d'obres posaven fí al m aterial rodant. L'am plada de la via era de setantacinc centím etres, la distància del recorregut tenia 39 quilòm etres. Els ponts
més im portants eren el de l'Onyar, de vuitanta m etres de longitud, el de
Ridaura, el de Salenys i el de Bugantó. Els grans rellotges de les estacions
els va construir Esteve Garreta, pare del famós com positor Juli.
Feia ben poc que el tren estava en circulació, quan un grup de senyores
de Sant Feliu decidí anar a buscar bolets pels voltants de Castell d'Aro i
s'em barcaren en el tren fins a aquella població, calculant que es tornaria
amb el mateix m itjà de locom oció i amb els cistells plens de pinetells i
rovellons. Però les previsions, com m oltes vegades succeeix, fallaren.
Resultà que els bolets eren de m olt mal localitzar i el grup de senyores anà
deam bulant pel bosc en direcció a V allvanera i més tard cap a R om anyà
amb el desig de topar amb una bona clapada, però en lloc d'això, i a més
de no trobar ni un trist rossinyol, el que passà fou que s'extraviaren en
aquell gran espai boscós que desconeixien del tot. M enys mal que, quan
ja esgotades i amb el Sol ja post, el desànim i fins la por s'anaven apoderant
d'elles, es va presentar un pastor que anava cap a Castell d'A ro que es brindà
a acom panyar-les. Arribades per fí al poble, ja negra nit, es personaren
ràpidam ent a l'estació, on se'ls com unicà que l'últim tren ja havia passat.
Les bones senyores s'exclam aren de la seva m ala sort i per la llastim osa
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situació en què es trobaven. Llavors, com si fos el més natural, el Cap
d'Estació de Castell d'Aro, per la línia telefònica privada, inform à a Sant
Feliu del què passava i sense perdre tem ps es va produir el que molt
difícilm ent hagués passat a cap altra línia ferroviària: Els directius de la
C om panyia ordenaren que tot seguit s'organitzés un tren especial per anar
a recollir les buscadores de bolets i retornar-les a Sant Feliu. A quest fet ve
a dem ostrar que, en efecte, el ferrocarril guixolenc era ben cert que era del
seu poble.
Els setm anaris locals d'aquell tem ps no deixaren pas d'inform ar de la
prim era avaria experim entada pel Tren de Sant Feliu. C onsistí en el
trencam ent d'un vidre d'un vagó de viatgers, provocat per un castellarenc,
el qual es va veure obligat a pagar les tres pessetes que valia.
El prim er pont construït sobre el Ridaura hagué de ser substituït ja que
les seves pilastres es desplaçaren degut a una riuada. El substituí un de
m etàl.lic que els ganxons contem plaven amb cert orgull.
L'any 1924 s'inaugurà el ramal fins al port, cosa que donà m olta vida
al ferrocarril ja que la càrrega va increm entar-se notablem ent. En el moll,
la Com panyia va edificar un m agatzem de grans proporcions, travessat per
la via fèrria, amb superfícies altes a cada costat, per a facilitar el m ovim ent
de les m ercaderies. El tren accedia a la zona portuària per una espècie de
trinxera oberta a la roca per dessota del cam í de la Volta de l'Ametller.
L'obertura es podia tancar m itjançant una gran porta de fusta. La citada
línia del port, abans de creuar la carretera de Palam ós, com ptava amb una
via m orta a la qual es situaven els vagons de càrrega que transportaven
carbó destinat al com erciant senyor Sibils, que disposava d'un gran espai
a nivell inferior al de les vies, on es precipitava el carbó des dels vagons.
Es donava el cas singular que els dium enges que el Casal dels Esports, el
Jecsalis o el Guíxols jugaven algun partit de futbol al seu camp, que es
trobava exactam ent a l'altre costat de la via fèrria, encara que no s'hagués
pas de realitzar cap servei de transport, el més corrent era que algun vagó
de quinze tones i altres de més petits, es trobessin estacionats a la citada
via morta, vagons que m entre durava l'encontre esportiu eren ocupats per
grups de persones, ferroviaris o no, que així podien contem plar el partit
sense haver de passar per la taquilla.
A les estacions de Sant Feliu de Guíxols, Castell d ’Aro, Santa Cristina
d'Aro, Bell-lloc/Font Picant, Llagostera, C assà de la Selva, Llam billes,
Quart, la C reueta i Girona, i el baixador de Sant Pol, s'uniren l'any 1934,
els baixadors d'Esclet i de Llebrers.
Iniciada la G uerra Civil, es procedí a la incautació del ferrocarril el dia
23 de Juliol de 1936. En el mes de febrer de 1939, concretam ent el dia 16,
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es va reem prendre l'activitat sota la direcció d'un Consell d'Adm inistració,
tal com abans de la conflagració.
D 'aquells atzarosos tem ps de la Guerra, recordo alguns aconteixem ents
relacionats amb el tren. Un d'ells, la contem plació del comboi que traslladà
els voluntaris que anaven al front. A quells xicots guixolencs m arxaven
contents i entonant cançons en un tren ornat amb banderes i inscripcions.
Sem blava que anessin a una Festa M ajor quan en realitat, d'allà on es
dirigien, m olts d'ells no en tornaren mai més. Per quedar a recés dels
bom bardeigs que Sant Feliu suportava amb molta freqüència, i després
d'haver-ne aguantat uns quants, amb els m eus pares ens traslladàrem a la
Font Picant, a la casa de l'A igua de Salenys, quasi al davant m ateix de
l'estació. Els meus pares anaven i venien diàriam ent de Sant Feliu(2),
m entre jo, que llavors tenia 11 i 12 anys, restava a Bell-lloc. Am b el tren
que passava fregant el lloc on vivia, jo observava els com bois que
transportaven lingots de ferro i peces m etàl·liques que servirien per a
fabricar material de guerra. A quests com bois generalm ent eren arrastrats
per les locom otores núm eros 11 i 12, de m ajor potència. Amb alguns dels
fills del Cap d'estació, senyor Roura, vàrem anar cert tem ps a col·legi a
Santa Cristina i ho fèiem viatjant amb la vagoneta de la brigada d'obres.
S'havia de frenar fent força, m itjançant un pal la punta del qual s'introduia
en una argolla, que com unicava amb les rodes. A sseguts a la vagoneta,
però amb els peus penjant, calia anar-los recolzant sobre la via i el vehicle,
lleuger i silenciós, sense pràcticam ent cap esforç, s'anava desplaçant rails
enllà. Quan venia una m iqueta de baixada, retiràvem els peus i el viatge era
una delícia. Poc abans d'arribar a Santa Cristina, trèiem la vagoneta de la
via, cosa que entre tots, no resultava pas gens costosa, i a la tornada tot era
a la inversa. Disposàvem d'una bandera vermella, col·locada al cim d'un
altre pal, per enarbolar-la en el cas que es presentés un comboi.
L'ultim fet im portant de tem a guerrer, va ser el poder com provar la
tem eritat dels conductors dels cam ions m ilitars italians que es dirigien cap
a Sant Feliu per ocupar-lo. El pont de la riera de Salenys de la carretera de
G irona havia estat volat en la retirada i els pesats camions es trobaren en
la im possibilitat de poder continuar avançant per la carretera. La dificultat
la solventaren torçant a l'esquerra per un cam í de carro desbrossat que
travessava la pineda i, una vegada arribats a la via, creuar la riera de Salenys
pel pont del tren, pont de considerable altura, sense baranes protectores,
estret i form ant una corba. Aquells conductors havien de tenir m olta sang
freda i gran dom ini del vehicle per a poder realitzar sense problem es

(2) Llavors, amb la desaparició dels Sants, es deia Guíxols.
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aquesta acció. Una vegada a l'altra banda del corrent d'aigua, ja no
representava cap obstacle obrir-se cam í entre els pins i tornar a la carretera.
Acabada la G uerra Civil, com que s'havia volat tam bé el pont del tren
sobre la riera Verneda, prop de Cassà, la línia restà partida. Per sort, havien
quedat als dos costat locom otores i vagons. En aquells prim ers mom ents
després de l'ocupació de Catalunya, la m ancança de queviures continuava
essent m olt intensa a Sant Feliu i eren en gran nom bre les persones que
viatjaven a G irona utilitzant el tren, car allí pel fet de concentrar-se a la
capital de la província els abasteixem ents, es podien adquirir diversitat
d'articles que a les tendes de Sant Feliu no es trobaven. En una sola ocasió,
acom panyant la m eva mare, tam bé vaig anar-hi i recordo que en una fleca
situada entre el Pont de Pedra i la Plaça del Gra, de Girona, després de fer
una prolongada cua, vam poder adquirir un pa blanc cadascú, quan ni quasi
ens recordàvem del color que tenia. Com que el pont de la Verneda, com
ja s'ha dit, no existia en aquelles dates, els com bois ferroviaris paraven ben
a tocar del lloc on la via quedava trencada i llavors tots els viatgers
baixaven dels vagons i amb el fato a sobre havien de descendir fins al curs
de l'aigua, travessar la riera per dam unt d'unes pedres i trescar cap al tren
que ja esperava a l'altre costat, tot això aguantant un fred que pelava. Les
m àquines funcionaven a base de rabasses de bruc i, un xic més tard, es va
poder utilitzar carbó del vaixell que estava sem i-enfonsat a la cala de
Vallpresona.
L'any 1946 oferí la xifra m àxim a de viatgers transportats: 508.305. En
quant a m ercaderies, el de m ajor m ovim ent fou el 1927: 52.114 tones.
La fam osa nevada de 1947 paralitzà el tren sis dies i un com boi restà
detingut prop de la Font Picant. M ercès als gèneres que transportava una
estraperlista, els viatgers pogueren subsistir fins que varen poder ser
recollits.
S'explica que un recader que feia el servei diari entre Sant Feliu i
Girona, desplaçant-se amb el tren, tam bé recollia encàrrecs sobre la m arxa
a les estacions de Llagostera i de Cassà, ja que es tractava de poblacions
im portants, des de la plataform a del vagó on es trobava. En una oportunitat,
una senyora de Cassà lliurà al recader una am polla buida amb l'encàrrec
que li fos retornada plena d'aigua de mar, ja que li havia estat recom enada
per un ús particular. Féu l'advertència que al dia següent aniria a l'estació
a recollir-la. A ixí va fer-ho, però resultà que la com anda, degut a la gran
varietat d'assum ptes que havia de tenir al cap, havia estat del tot oblidada
pel recader. Quan la senyora cassanenca li va preguntar: — Em porta allò?,
el bon hom e que no recordava ni el més m ínim de què es tractava, amb la
m ajor desim boltura i per m irar de quedar bé, respongué: — No. S'havia
acabat! R esposta que deixà a punt de desm ai la senyora en qüestió.
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L'any 1957 s'instal.là la llum elèctrica als vagons. En aquell temps,
l'A gència de V iatges Global de Platja d'Aro, organitzava uns trens turístics
que sortien de Castell d'Aro i anaven fins a Llagostera on, a la Bodega
Ram iro, es celebraven uns tastets d'aquells que pugen al cap.
Poc després, vingué l'època de la redacció de projectes d'unió amb el
tren d'Olot, d'unificació amb una sola estació a Girona, d'electrificació, de
prolongació amb un ram al que podria anar de Castell d'Aro a Palam ós, etc.
Llavors hi havia sis sortides diàries de trens.
El dia 15 d'octubre de 1963, quan ja se'n portaven uns quants amb
crescudes pèrdues, el tren passà a FEV E (Ferrocarriles de V ia Estrecha) i
a partir d'aquella data el servei cada vegada fóu més deficient.
El prim er tren del m atí sortia de Sant Feliu a les quatre i cinc m inuts,
o sigui en plena negra nit. Quan arribava a la vista del baixador de Sant Pol
uns quants m inuts després, el m aquinista tenia per costum m irar si per
casualitat hi havia algú esperant a aquella hora tan intem pestiva i com que
quasi mai no hi havia pas ningú, el com boi passava de llarg. No obstant en
una certa ocasió que observà la presència de dues persones esperant, el
m aquinista va parar la locom otora perquè els dos viatgers accedissin al
tren, però davant la seva sorpresa, aquells dos individus no es varen pas
m oure del baixador. Quelcom m olest, el ferroviari aixecà la veu i preguntà:
— Què. Pugeu o no?, i restà fred quan obtingué aquesta resposta: — Com
voleu que pugem si no hi ha cap vagó! En efecte, amb les presses i
l'obscuritat, tan sols havia sortit de l'estació de Sant Feliu la m àquina i el
seu furgó, m entre que els vagons de passatgers, que no havien estat
enganxats, quedaven al costat de l'andana. Ràpidam ent, fent m arxa enrere,
la locom otora i furgó tornaren cap a l'estació guixolenca a recollir tots els
vagons que havien de seguir fins a Girona.
Cap als últim s tem ps del tren, es reem prengueren els estudis d'unificació
amb el d'Olot. De prim er, sem blava que això seria una realitat, però més
tard el projecte fou rebutjat m algrat que tant els inform es dels enginyers
de les dues línies com el de l'em presa francesa Sofrerail eren del tot
favorables.
El 17 de M arç de 1969 es va procedir a penjar a totes les estacions del
trajecte un fatídic cartell amb aquest redactat: "Ferrocarriles de V ia
Estrecha. Aviso al Público. Suspensión definitiva del servicio en el
ferrocarril de San Feliu de Guíxols-Gerona. A partir de las cero horas del
día 11 de Abril de 1969, cesarà definitivam ent el servicio en el ferrocarril
de San Feliu de Guíxols-Gerona. Por consiguiente, desde la citada fecha
no se adm itiràn facturaciones de ninguna clase, ni se expenderàn billetes
en o para ninguna de las estaciones de la m encionada línea. M adrid, 17 de
M arzo de 1969".
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Foto 2. El tren especial d'acomiadament, al seu front la màquina número 6, pocs moments
abans de sortir de l'estació de Sant Feliu.

En efecte, el dia 10 d'abril de 1969, després d'un tren especial
d'acom iadam ent que, a la tarda, anà de Sant Feliu a la Font Picant, amb les
autoritats locals i abarrotat de viatgers, l'últim viatge fou el del tren del
vespre, que tornava de G irona i que arribà a Sant Feliu a quarts de deu. Jo
vaig viatjar-hi des de Santa C ristina i és ben cert que es visqueren uns
m om ents em ocionants, amb els adéus que hi hagué a Castell d'Aro, els
aplaudim ents al m aquinista i al fogoner, i al propi tren. Aquell darrer xiulet
de com iat, prenyat de dolor i de sentim ent, provocà l'em oció de tothom,
m entre cadascú anava cap a la respectiva llar amb el cap cot i la m ateixa
trista im pressió que provoca la pèrdua d'un ser de la pròpia família.
La C om panyia tenia una plantilla de 145 persones. El xiulet del tren de
les onze de la nit, quan arribava, servia d'avís a la gent que prenia la fresca
al carrer, a l'estiu, perquè plegués veles i anés cap a dormir. En ocasions
d'aplecs, Festes M ajors i fires, s'organitzaven trens especials, amb un
nom bre tan crescut de vagons que es necessitaven dues i fins tres m àquines
per arrossegar-los. En ocasió de les festes del Rem ei o de Penedes, per
exemple, el tren parava en el lloc més proper d'on es celebrava la festa. La
C om panyia s'ocupava de m antenir en bones condicions els entorns de la
font picant de Bell-lloc d'Aro i es podien adquirir uns bitllets d'anada i
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Bitllet corresponent al trajecte Santa Cristina-Sant Feliu despatxat en l'últim viatge de l'últim
dia.

tornada de Sant Feliu a Bell-lloc a un preu baixíssim . La il·lum inació dels
cotxes va ser a base de carbur durant m olts anys. En tem ps d'hivern, es
col·locaven uns calorífers amb aigua calenta perquè els ocupants dels
vagons hi acostessin els peus. D urant l'Exposició U niversal de B arcelona
de 1929, s'expedien uns bitllets d'anada i tornada des de Sant FeliuB arcelona-Sant Feliu, al preu de 12,50 ptes. en lla i 18 ptes. en la.
Des del dia 1 de Juliol de 1940 la C om panyia organitzà un servei per
carretera. Hi hagué pèrdues econòm iques a partir de 1947. Les m àquines
núm eros 11 i 12 es varen vendre a una em presa carbonífera de M ieres. En
total, hi havia 131 passos a nivell en tot el recorregut, deu dels quals, els
relatius a carreteres, disposaven de barreres.
Fins l'any 1962, abans de passar a FEVE, el nom bre total de viatgers
que havien pujat o baixat a l'estació de Sant Feliu de Guíxols, era de
4.409.101, i en el total de la línia, una xifra superior als vint milions. La
locom otora núm ero 1 està col·locada al Jardí M unicipal de Sant Feliu i la
núm ero 2 a la Plaça d'Espanya, de Girona. La 4 i la 5 són a M onistrol de
Calders, i la 6, en un jard í particular de C assà de la Selva.
No fent parades, el tren tardava una hora i deu m inuts per a cobrir tota
la línia. La cerim ònia de la giratòria de la m àquina a l'arribada del tren,
resultava m olt atractiva, i bastants viatgers perm aneixien uns moments al
principi de l'andana contem plant l'operació. Abans de la sortida de cada
tren, des de l'estació de Sant Feliu, el revisor que anava en el comboi,
acostum ava a encam inar-se fins a la barana que dom ina el carrer de Tueda
per veure si s'acostava un viatger retardat i, en cas afirmatiu, feia senyes
que accelerés el seu cam inar i el tren no sortia fins que el rerassagat no havia
ocupat el seu seient a l'interior d'un vagó o a les jardineres dels cotxes
llargs, des de les quals sem blava que hom es deplaçava en plena naturalesa,
però això sí, amb el perill que una busca de carbonissa els entrés en un ull.
La sentència de m ort del Tren de Sant Feliu la dictà precisam ent un
català d'ascendència em pordanesa, Santiago de Cruylles, en aquelles dates
D irector G eneral de Ferrocarrils.
Han estat publicats diferents llibres, infinitat d'articles i s'han film at
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pel·lícules amb el Tren de Sant Feliu de protagonista i a A nglaterra s'edità
un disc amb les gravacions dels sons d'aquest ferrocarril.
En l'actualitat l'estació de Sant Feliu és un col.legi públic i les de Santa
Cristina d'Aro, C assà i Q uart són sales culturals m unicipals. L'explanació
del recorregut de la línia ha estat utilitzada per a instal·lar les canonades de
conducció d'aigua a la Costa B rava i està previst acondicionar una ruta per
a bicicletes en tot el recorregut.
Es aquest un esbós d'un ferrocarril petit però com plidor, respecte al qual
no hi ha pas constància d'existir cap copia burlesca com passava am b els
altres de les com arques gironines: "El tren de Palam ós és una cafetera, qui
vol pujar-hi a dalt ha de pitjar a darrera"; "El tren d'O lot surt quan vol i
arriba com pot"; "El trenvitxo de B anyoles és el m és bonic que hi ha, fet
de fustes i cassoles i cascos de bacallà".
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LA CORRESPONDÈNCIA DE JOSEP
PLA AMB RAIMON NOGUERA
JOSEP CLARA

És prou sabut que Josep Pla (Palafrugell 1897-1981) va ser un
grafom an considerable. Com a tal va escriure tam bé m oltes cartes, però de
m om ent en coneixem poques0
Atès que la correspondència privada expressa, d'una m anera espontà
nia, aspectes personals que no acostum en a aparèixer en les obres de
creació adreçades al públic en general, la qual cosa serveix per com pletar
la im atge d'un escriptor o d'un científic, valorem positivam ent la publica
ció dels epistolaris dels nostres escriptors i hom es de cultura i ciència. Per
això hi fem una aportació m odesta, bo i publicant les cartes que el notari
Raim on N oguera(2) va conservar del seu amic Josep Pla. Es tracta d'un
conjunt de sis cartes, escrites entre els anys 1961 i 1966, dipositades a
l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Del notari Noguera, Josep Pla en parla en diversos passatges de la seva
(1) Coneixem l'epistolari de Josep Pla a Josep Vergés, publicat pel segon dins el volum 45
de l'Obra Completa de Pla (Barcelona, Destino, 1984, ps. 349-493). "Les cartes de Josep Pla a
Carles Riba" han estat publicades per Lluís Bonada a Reduccions, 23-24 (setembre-novembre
1984), ps. 80-97. Manuel Ortínez, Una vida entre burgesos, Barcelona, Edicions 62, 1993,
inclou també cartes de Pla. També cal recordar "Carta a Gabriel Ferrater", reproduïda a L'A venç,
104 (abril 1987), p. 11, i l'adreçada a Santiago Sobrequés, publicada en el mateix número de
L'Avenç, ps. 31-32. Afegiu-hi encara "Sis cartes de Josep Pla a Albert Manent", reportades pel
mateix receptor a Faig. Revista Literària, 26 (abril 1986), ps. 91-104.
(2) Per a una visió general de l'home i l'obra, vegeu Josep M. Sans i Travé, "Raimon Noguera
i Guzmàn (1897-1990). Nota necrològica", dins Arxiu de Textos Catalans Antics, 9 (1990), ps.
259-272.
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obra. Com a m ostra de la valoració amb què el conceptuava són significa
tives aquestes ratlles:
"Vaig tenir la sort de seure al costat del notari Noguera, que fou degà
del col.legi notarial, el creador de l'arxiu notarial de Barcelona, que és un
dels m illors d'Europa i resisteix l'em bat dels grans arxius notarials d'Itàlia
(Bolonya, Prato, etc.) i ha intervingut en la form ació de tantes coses
im portants del nostre país. Noguera, que conec des de fa tants anys (de la
penya de l'Ateneu), és un hom e literalm ent excepcional. A part de la
preparació que té en qüestions jurídiques, m usicals, artístiques i literàries,
Noguera és un hom e d'acció d'una capacitat de negociació extraordinària.
Sense Noguera, ^existirien el m useu Picasso, la Fundació M iró, la
Fundació Pau Casals al Vendrell, que està a punt de rem atar?"í3).
Raim on N oguera i Guzm àn (Barcelona 1897-1990) exercí la professió
de notari, a Barcelona, del 1935 fins a la seva jubilació l'any 1972. Va
pertànyer a l'A cadèm ia de Jurisprudència i Legislació de B arcelona i fou
m em bre de l'Institut d'Estudis Catalans. Es rem arcà com a arxiver del
col.legi de notaris de Catalunya i com a m em bre assessor de fundacions i
institucions culturals. Publicà diversos treballs de caire històric com Los
notarios de Barcelona en el siglo XVIII (1978) i La com panía m ercantil
en Barcelona durante los siglos X V y X V I (1944).
Els tem es que Josep Pla tracta en aquesta correspondència són única
m ent dos: l'interès per escriure un "homenot", centrat en la com pilació del
dret català, i la qüestió de la venda d'uns terrenys de la fam ília Pla a Aiguaxellida. En el prim er cas, la proposta de l'escriptor de Palafrugell era que
el notari N oguera li fornís la inform ació necessària i esdevingués alhora
protagonista de l'"hom enot". Però N oguera no devia avenir-se a la idea, i
finalm ent hagué de recórrer a la figura d'un altre notari ben informat:
Ram on M. Roca i Sastre(4). L'altra qüestió, la d'Aigua-xellida, és una
preocupació repetida en els diaris personals i notes que Pla va escriure
durant els darrers anys seixanta. Si recordem que fins i tot va parlar-ne amb
el bisbe de G irona(5)per tal de recabar ajut, resulta evident que li donava
una im portància capital.
Totes les cartes són m anuscrites en papers de tam any m olt variable, i
contenen faltes ortogràfiques que no hem esm enat. Noteu, per exem ple, la
vacil·lació a l'hora d'escriure el nom del topònim que hi surt m és repetit:
Aigua-Xalida, Aigua-Xellida. Tan solam ent ens hem perm ès d'am pliar la
puntuació per tal de fer més fàcil la lectura dels escrits.
(3) J. Pla, Notes del capvesprol. Obra Completa, 35. Barcelona, Destino, 1979, p. 455.
(4) Vegeu "El notari Ramon M. Roca i Sastre i la compilació del dret (1899)", Hom enots,
segona sèrie, Obra Completa, 16, Barcelona, Destino, 1970, ps. 405-436.
(5) Pla anotà en el seu diari el 19 de juliol de 1966: "En la conversa del matí surt la qüestió
d'Aigua-xellida, i Jubany diu que escriurà a Roca Sastre" (J. Pla, Notes p e r a un diari 1966.
Barcelona, Destino, 1986, ps. 168-169).
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I
M as Pla, 27 desem bre 61
Estim at amic Noguera: Vaig parlar amb el Sr. Porcioles0} de la
codificació del D ret català i, a conseqüència d'aquesta conversació, crec
que hauria de fer un hom enot explicant una m ica l'història d'aquesta
codificació. Suposo que vós ho trobareu natural.
El Sr. Porcioles em digué que la codificació havia estat cosa de notaris
i que els que sabeu realm ent com han anat les coses sou R oca i Sastre(2),
Faus(3), vós i ell (Porcioles), és clar. Ara bé, com que de Porcioles ja n'he
parlat<4), i els altres dos notaris no els conec de res, crec que vós hauríeu de
ser l'hom e que m 'hauria d'ajudar.
Hauríem de donar una síntesi de l'història de la codificació i, partint de
Duran i B as(5), arrivar fins al que s'ha finalm ent legislat. Segons Porcioles,
el docum ent expositiu de Duran i Bas és m olt bo i el recull d'articles, molt
m ediocre. Després sem bla que hi ha una com pilació de l'any 30 (o
aproxim adam ent) feta per advocats, de (segons Porcioles) baixa calitat. I
finalm ent hi ha el projecte de codificació elaborat, principalm ent a
Andorra, per notaris. Ja podeu com pendre que la conversació amb
Porcioles fou m olt aproxim ada i que els meus coneixem ents sobre la
m atèria són nuls, perquè estic totalm ent desconectat. Això no vol pas dir
que — al m eu entendre— tot el que es faci per propagar aquests fets no sigui
necessari.
Suposo que teniu m olta feina i que, si us dem ano que m'ajudeu, em
m aleireu els ossos, com és natural. Per fortuna sou un home hermètic,
efaçé, m arginal, però us hauríeu de com padir de mi, perquè ja sabeu que
sempre he procurat anar de bona fe en tot el que he tocat. Hauríem de fer
un hom enot que no tingués res a veure ni amb la vostra vida pública ni amb
la privada i concentrant tota l'atenció en la codificació esm entada. Res de
política. Res de crítica. Sim plem ent l'història de la codificació com a
procés per arrivar al resultat actual: una cosa clara, precisa i de ràpida
am enitat. Notícies autèntiques i reals.
Envieu-m e unes notes i considereu-m e sem pre el vostre vell amic
Josep Pla
Gràcies per el que féreu en el Porcioles. Escribiu-m e.
(1) Josep M. de Porcioles i Colomer (Amer 1904 - Vilassar de M ar 1993). Notari de
Barcelona des del 1947 i alcalde de la m ateixa ciutat en el període 1957-1973.
(2) Ramon M. Roca i Sastre (Tàrrega 1899 - Barcelona 1979).
(3) Ramon Faus i Esteve (Guissona 1902 - Barcelona 1987). Notari de Barcelona des de
1930. Autor de diversos estudis sobre el dret matrimonial i sobre la compilació del dret civil
especial de Catalunya.
(4) "Un alcalde de Barcelona: el senyor Josep M aria de Porcioles", Hom enots, segons sèrie,
Obra Completa, 16, Barcelona, Destino, 1970, ps. 479-516.
(5) Manuel Duran i Bas (Barcelona 1823-1907). Jurista i catedràtic de la Universitat de Barcelona,
defensor del dret civil català davant dels intents uniformitzadors.
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II
M as Pla, Palafrugell, 21-4-66
Sr. D. Raim on N oguera
Barcelona
Estim at amic Noguera: Am b referència a la qüestió general d'AiguaXalida, havíem pensat que seria m olt convenient que vostè tingués una
idea correcte i clara del que pensa sobre la qüestió l'ajuntam ent de
Palafrugell, devant del qual hi ha un hom e que té una certa personalitat, el
Sr. Joan G ich(1).
El Sr. Gich, que coneix m olt a l'advocat Ràfols — fins a l'extrem que
desde fa anys que li té otorgat poders— , coneix a fons la qüestió i li podria
dir m oltes coses: les m ateixes que digué al Sr. R oca y Sastre quan aquest
senyor vingué a Palafrugell, sense el m enor resultat positiu.
Podria ser que el grup de Barcelona tingués un criteri de les coses prodom o-sua i frenèticam ent utilitari, i després resultés que aquest criteri no
tingués res que veure amb el procedim ent legal, positiu i correcte.
Si vostè tingués un m om ent per rebre'ns, al despatx, li portaríem al Sr.
Gich en el m om ent que vostè digués, sem pre que sapiguéssim amb
antelació les seves notícies — una antelació llarga, a poder ser.
M olts recorts del meu germà. Es sem pre aff. vell amic
Josep Pla
V / Com pendrà, Noguera, que tot això no té res a veure amb els nostres
interesos específics, sinó que no és més que una part, m olt significativa,
del docum ental de l'època i d'aquest país.
(1) Joan Gich i Girbal (Palafrugell 1909). Industrial. Fou alcalde de la població en l'etapa
1960-1973.

III
M as Pla, dim ecres 22 abril 66
Estim at amic Noguera: El Sr. A lcalde de Palafrugell(l) no pot venir a
B arcelona aquesta setmana.
Proposa de veure'ns a B arcelona la tarda de dim ecres o dijous de la
setm ana entrant — la tarda que vós digueu. Per favor, digueu-m e la tarda
d'aquestes que us vagi m illor i vindrem .
Es sem pre vostre aff.
Josep Pla
(1) Joan Gich i Girbal.
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IV
Palafrugell 29-4-66
E stim at amic N oguera,
a Barcelona
Avui s'ha presentat a casa el Sr. R iera(l), que és el director general de
les obres i de les relacions públiques del grup barceloní d'Aigua Xalida.
Aquest Sr. ha portat el següent encàrreg: que els Srs. R oca i Sastre i Ràfols
pensaven venir a Palafrugell per donar form a definitiva a la qüestió o tenir
una reunió a B arcelona la setm ana entrant, exactam ent. Com que nosaltres
pensàvem venir a B arcelona la setm ana entrant, i no farem res sense la
presència i el consell de vostè, hem acordat que la reunió es produeixi a
B arcelona dim ecres o dijous vinent — que són els dies que li proposàrem
a vostè.
A ra esperarem les notícies i, quan les tinguem , vindrem d'acord amb les
m ateixes. L ’objecte d'aquesta carta és posar-lo en coneixem ent de tot el que
acabo d'escriure i dem anar-li, si fos possible, que vostè tingués la bondat
d'hostatjar aquesta reunió en el seu despatx, en el dia i hora de la setmana
entrant que li convingui, i amb el tem ps suficient per poder parla[r], a ser
possible, seriosament.
A ixís hi hauria d'haver dues reunions: una reunió prim era amb l'alcalde
de Palafrugell i nosaltres tres, i una de posterior amb els elem ents que li
acabo — al principi de la carta— de dir.
El Sr. R iera sem bla estar m olt ben disposat i el canvi de criteri sobre la
qüestió, dels com pradors, és notori i evident. Essencialm ent, ho ha
acceptat tot, i nosaltres tenim l'idea de que la presència de vostè ha estat
decisiva. Ara, ja veurem.
És sem pre seu aff, amic i servidor
Josep Pla

(1) La referència de la visita en el diari personal diu així: "Havent dinat ve el Sr. Riera, de
l'organització d'Aigua-xellida. Ens posem a enraonar, primer fredament, després amb més
suavitat. Les coses, notòriament, han canviat. Em vesteixo una mica i Riera em porta amb el seu
cotxe a can Pere. Tenim tots tres una conversa, en la qual aquest home sembla estar conforme
essencialm ent amb la proposta. Falten els detalls. Em diu que Roca Sastre i Ràfols vindran a
Palafrugell, si nosaltres no anem a Barcelona. Acord: la setmana entrant ens veurem a
Barcelona" (J. Pla, Notes pe r a un diari 1966, ps. 105-106).
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V
Palafrugell0 ] de juny de 1966
Sr. Noguera, notari a
Barcelona
M olt estim at i vell amic: El Sr. R iera ha vingut a veure al meu germ à
(vull dir el Sr. R iera del grup d'A igua-X ellida) i proposar-li l'establim ent
d'un paper de com prom ís de venta del terreny, per poder-se posar a actuar
lliurem ent. Ja com pendrà que nosaltres no hem fet res, perquè estem com
sem pre pendents de l'acord que s'hagi pogut o es pugui establir entre el Sr.
Roca i Sastre i vostè, amb les garanties i docum ents que vostè proposi. En
el cas que vostès hagin arrivat a algun acord que vostè el consideri
plausible, estem disposats a venir a B arcelona desseguida que vostè ens ho
digui. Considerem molt im portant l'establim ent d'un prim er plaç d'execució
del contracte i d'establir-lo en la data m és pròxim a possible. No sem bla pas
que aquest criteri sigui unilateral, sinó que és com partit tam bé per el grup
barceloní.
En el m om ent de dem anar-li perdó per tantes m olèsties com les que li
produïm , m'és m olt agradable de saludar-lo amb el m és gran efecte.
És seu aff.
Josep Pla
Recorts del meu germà. V.

(1) La carta és sense data, però correspon al dia 27. Pla ha escrit el diari personal del dia
anterior: "Pere ha rebut la visita de Riera, d'Aigua-xellida. Volen — sembla— resoldre l'afer".
I el dia 27: "Ve Pere. Li torno el document del Sr. Joan i li dono la carta que he escrit a Noguera"
(J. Pla, Notes p e r a un diari 1966, ps. 150-151).
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VI
M as Pla, 9 agost 1966
Sr. R aim undo N oguera
B arcelona
Estim at amic Noguera: Ens vingué a veure el Sr. Riera, de la Societat
d'A igua Xellida.
Ens proposà firm ar un contracte de com pra-venta amb un grup de
persones integrants de la societat, que form arien una societat m arginal i
com prarien de cop la propietat, per un tant alçat i sense plaços — i a base
de que nosaltres féssim un descompte. Exactam ent el que vostè va predir
que passaria.
Ens digué que aquesta societat m arginal estaria form ada per el Sr. Riera
(pare), el Sr. Trallero i diverses altres persones que no anom enà i que
calificà de "molt am igues nostres". L'intenció d'aquest grup seria com prar
per vendre després a la Societat general d'A igua Xallida.
El Sr. R iera afegí que ell i altres persones estaben fent una exploració
destinada a l'obtenció del diner líquid per la com pra i que portaben recullits
uns 9 m ilions de pesetes.
Nosaltres, en principi, aceptarem la solució i la condicionarem a tenir
la seva opinió. El Sr. R iera digué que pensava tenir els diners per els
voltants del 15 d'aquest mes i que diria alguna cosa.
L 'objecte d'aquesta carta és sim plem ent tenir-lo al corrent de les
inform acions de darrera hora.
Es sempre affm. vell amic i servidor
Josep Pla
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INTRODUCCIÓ
L ’objectiu de l ’estudi és la caracterització hidrològica de la conca del
R idaura i la valoració dels canvis que el curs d ’aigua experim enta al llarg
del seu curs en relació a les diferents accions antròpiques. El treball s'h a
portat a term e dins el m arc d ’un projecte finançat per la C om unitat Europea
on s ’investiga la possible degradació am biental en relació als usos del sòl.

METODOLOGIA
Per les m esures de cabal i transport de sedim ent, es varen escollir tres
punts de m ostreig els quals corresponien a tres sectors de la conca
claram ent diferenciats (figura 1). Aquest m ostreig es va fer setm analm ent
durant dos anys. En el prim er punt de m ostreig, Can Crispins, l’ús del sòl
és únicam ent el bosc, en el segon punt, Tapiola, s ’hi afegeig la influència
de l ’explotació agrícola, i l ’últim punt de m ostreig, l ’estació d ’aforam ent
de la Junta d ’Aigües a Santa C ristina d ’Aro, té influències de la urbanit
zació de la conca.
A Santa Cristina, les dades enregistrades a l’estació d ’aforam ent i
facilitades per la Junta d ’Aigües, han estat m olt im portants alhora de poder
fer un balanç hídric, així com una distribució anual i possibles m àxims de
cabals. Les dades de precipitació són tam bé necessàries per establir
aquestes correlacions i s ’han utilitzat les de Santa C ristina d ’Aro i les de
Solius.
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Pel que fa a l ’estudi de qualitat d ’aigües, els punts de m ostreig són
lleugeram ent diferents, però tam bé cobreixen tot el curs principal del
R idaura (figura 1). El prim er punt de m ostreig és qualitativam ent igual que
el de Can Crispins, o sigui reflexe les condicions naturals de baixa
explotació antròpica. En el segon punt es controla l ’aigua provinent de
l ’abocador d ’escom braries de la part alta de la conca. El tercer punt es sitúa
a la confluència de les aigües procedents dels dos cursos anteriors, i ha de
reflexar la persistència o no de l ’im pacte de l ’abocador. El quart punt és a
l ’estació de Santa Cristina, el m ateix que en el m ostreig anterior. El cinquè
punt es sitúa més avall de la depuradora d ’aigües de Castell d ’Aro. L ’últim
punt de m ostreig és a les aigües de prop de la desem bocadura del Ridaura
al mar.
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RESULTATS
A) ANÀLISIS ANUALS DE PRECIPITACIÓ IESCO LA M EN T

Les dades recollides (taula 1 i 2) m ostren com de tota la precipitació
caiguda dins la conca del R idaura nom és un 12,6% arriba a form ar part de
l ’aigua del riu. L ’evapotranspiració és el fenòm en més im portant per
com pendre aquest fet (TRILLA 1980), essent la infiltració responsable
només d ’un 3,4% de les pèrdues.

Taula 1. CE = Coeficient d ’escolament

Taula 2.
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Al llarg de l ’any (taula 3) hi ha una clara diferència entre l ’estiu i
l ’hivern, destacant les següents conclusions:
- gener i febrer són els únics m esos on hi ha més d ’un 20% d ’escolam ent.
- les m àxim es evapotranspiracions es donen el juliol i l ’agost, donades
les altes tem peratures d ’aquests mesos.
- el decem bre i el maig tenen valors sim ilars a les m itjanes de tot l’any.

Taula 3. Dades de precipitació i escolament en mm.

B) ESTADÍSTIQUES DELS EPISODIS EXTREM S

Pel que fa a m àxim s de cabal per cada any (taula 4), observem anys
regulars amb m àxim s sem blants, i anys amb cabals extrem s, que donen
una m itjana pel període estudiat de 51,4 m 3/s.

Taula 4. Qci = cabals màxims instantanis
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Utilitzant una distribució de probabilitats de Gum bel i segons dades de
la JU N TA D ’AIG ÜES (1994), els períodes de recurrència per períodes de
2 a 1000 anys serien els exposats a la taula 5.

Taula 5.

En aquest aspecte el Ridaura és un riu amb un cabal instantani m àxim
per a cada període superior al d ’altres rius d ’extensi’o i litologia sim ilar
(taula 6).

Taula 6.

En referència al núm ero de crescudes m ensuals veiem com abril és el
mes amb més crescudes amb un 31%, seguit de febrer 23%, gener 15%, i
maig, setem bre, octubre i novem bre am b un 7%. Si fem l ’anàlisi estacio
nalm ent, el 77% de les crescudes es produeixen a l ’hivern i prim avera,
m entre que a la tardor n ’hi ha un 15% i a l ’estiu tan sols un 7%.
C) CANVIS DE L ’ESCOLAM ENT AL LLARG DEL RIU

O bservant els resultats de les taules 7 i 8, arribem a les següents
conclusions:
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- hi ha un augm ent del cabal absolut al llarg del curs, donada la m ajor
àrea de captació. L ’increm ent de cabal entre la prim era àrea de m ostreig,
Can Crispins (bosc), i la segona, Tapiola (agricultura), és m olt més
m arcada que en altres conques de similars usos del sòl, com és el cas de
la V erneda a Cassà (BA TA LLA et al. 1994), potser degut als reiterats
incendis forestals que han provocat l ’erosió del sòl absorbent i han deixat
la roca im perm eable al descobert.
- hi ha una dism inució del cabal específic aigües avall de Tapiola. Si bé
el fenòm en és degut a una m ajor infiltració en les àrees planeres cobertes
per sedim ents perm eables, a això s’hi ha d ’afegir l ’extracció d ’aigua en
relació a la dem anda urbana i turística.

Taula 7.

Taula 8. Sèries d'escolam ent pel període febrer 1993 - maig 1994

D) TRANSPORT DE SEDIM ENT EN SUSPENSIÓ

Hi ha un clar increm ent dels sedim ents transportats en suspensió al llarg
del curs. Al prim er punt de m ostreig, on la influència de l ’hom e és baixa,
la concentració és de 5 mg/l. A Tapiola, i degut a la influència de
l ’agricultura, el sedim ent s ’increm enta fins 82 mg/l, passant a ser de 90
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mg/l aigües avall en el darrer punt de m ostreig, on els camins i les
urbanitzacions són més abundants.
L ’erosió en cada punt ha estat quantificat de la següent manera:
Can Crispins
T apiola
Santa C ristina

0,05 T/ha/any
0,55 T/ha/any
0,46 T/ha/any

Aquests valors no són alts en núm eros absoluts però m ostren el notable
increm ent aigües avall i representen una degradació dels m aterials fèrtils
dels sòls.
E) TRANSPORT DE SEDIM ENT DISSOLT

Al llarg del curs del R idaura hi ha un augm ent de les concentracions de
soluts, sobretot de calci, sodi i magnesi. Els clorurs i els sulfats tenen un
increm ent notable degut als abocam ents dom èstics, sobretot de les urba
nitzacions. A la figura 2 s ’observa aquest canvi de les concentracions en
els tres punts de m ostreig. Les variacions d ’un extrem a l’altre són les
següents: de cada 20 mg/l de clorurs a Can Crispins es passa a 43 mg/l a
Santa Cristina. La concentració de sulfats passa d ’ 11 a 33 mg/l. La
concentració de nitrats augm enta quan el riu atravessa els cam ps de conreu
i dism inueix aigües avall, donat que la influència de l ’agricultura tam bé
dism inueix.

Figura 2.
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F) QUALITAT D ’AIGUA

Com que aquí no pretenem fer una anàlisi exhaustiva de les dades, hem
preparat una taula (taula 9) amb els valors m itjans obtinguts, i la seva
relació am b els valors que la Com unitat Europea considera com a límit per
a unes aigües potables. Tota la inform ació procedeix del treball inèdit de
M A RTIN (1994).
Les dades procedents de les aigües que passen per l ’abocador de Solius
(Punt 2) tenen, en totes les m ostres analitzades, conductivitats superiors a
les suggerides per la legislació, i poden, en alguns casos, arribar a valors
tres vegades més alts. Totes les m ostres presenten una dem anda d ’oxígen
que indica un gran consum per part de la biologia dissolta. Els clorurs
poden arribar a ser entre 2 vegades superiors als nivells recom anats. El
mateix passa amb l’amoni, que pot assolir valors de 3 a 20 vegades per
sobre la norma.
A igües avall de l’abocador (Punt 3), el fluxe que s ’afegeix procedent
d ’àrees de bosc dissol part dels contam inants. Però en èpoques on l ’aigua
és escassa els nivells de contingut d ’alguns elem ents superen els límits,
com el cas de l ’amoni.
A Santa C ristina (Punt 4) on no sem pre hi ha aigua per analitzar degut
al llarg període de sequera, la conductivitat està sem pre fregant els límits
recom anables, el consum d ’oxígen és bastant elevat, així com la concen
tració de clorurs.
Després de la depuradora de Castell d ’Aro (Punt 5), s’ha trobat sempre
l’aigua amb conductivitat m olt alta, i concentracions de clorurs, am oni i
sulfats superiors al desitjable. Són de destacar valors de fosfats força
elevats en les èpoques de cabals baixos.
Finalm ent, les aigües de prop de la desem bocadura (Punt 6) presenten
valors molt sim ilars als del punt de m ostreig anterior.
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CONCLUSIONS
La riera de Ridaura té un com portam ent típicam ent m editerrani, doncs
experim enta notables crescudes, estacionalitat de cabals i als estius queda
com pletam ent seca. A això s ’hi ha d ’afegir la im portància que tenen en
m oltes àrees m editerrànies, entre elles i m olt especialm ent a la conca del
Ridaura, els usos del sòl. A ixí hem pogut observar com els canvis de cabal,
el transport de sedim ent i de soluts, estan influenciats per la resposta de la
conca als usos agrícoles i urbans i els efectes m edi-am bientals que això
com porta, sobre tot en la qualitat d ’aigua.
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