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RESUM
A la Costa Brava hi ha, en comparació amb altres àrees mediterrànies,
pocs testimonis de sediments litorals antics. El domini manifest dels pro
cessos d'erosió n'és la causa principal. Tanmateix, hi ha alguns dipòsits
litorals fòssils, que se situen uns decímetres per sobre i per sota del nivell
del mar actual. L'estudi detallat dels diferents nivells localitzats fins ara
ha permès caracteritzar-los des d'un punt de vista estratigràfic. Així, s'ha
pogut constatar que es tracta d'acumulacions de blocs aplegats al peu de
penya-segats, de platges emergides sense cimentar, i de platges submer
gides que han patit un procès de cimentació. La seva edat és molt recent,
en termes geològics, i es remunta a començaments de l'era cristiana.
RESUMEN
En la Costa Brava se encuentran, en comparación con otras àreas
mediterràneas, pocas muestras de sedimentos litorales antiguos. El dominio
manifiesto de los procesos de erosión es la principal causa de ello. Sin
embargo, existen algunos depósitos litorales fósiles que se sitúan unos
decímetros por encima y por debajo del nivel del mar actual. El estudio
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detallado de los diferentes niveles localizados hasta ahora ha permitido
su caracterización estratigràfica. Así, se ha podido constatar que se trata
de acumulaciones de bloques depositados al pie de acantilados, de playas
emergidas sin cementar y de playas sumergidas que han sufrido un proceso
de cementación. Su edad es muy reciente, en términos geológicos y se
remonta a principios de la era cristiana.
1. SITUACIÓ GEOGRÀFICA
La costa de la comarca del Baix Empordà es divideix en tres sectors
de característiques geològiques ben diferents (Fig. 1). Al nord, separant
els golfs de Roses i de Pals, se situa el massís del Montgrí, el qual presen
ta una costa alta molt escarpada i poc retallada, esculpida en roques cal
càries (Fig. 2). Al centre, es troba el golf de Pals, desenvolupat en el
litoral de la depressió del Baix Ter, amb característiques d'una costa bai
xa. Està formada per platges llargues i de poca amplitud, limitades vers el
continent per un cordó de dunes litorals que separen els dipòsits marins
de les maresmes i sediments de la plana al·luvial. Finalment, al sud, hi ha
els massissos de Begur, de les Gavarres i d'Ardenya, constituïts per ro
ques ígnies i metamòrfiques de l’era primària, els quals presenten una
costa alta de grans penya-segats retallats per incomptables caps i cales.
Aquests tres massissos es limiten entre ells mitjançant les petites foses
d ’esfondrament del corredor de Palafrugell, de la vall de Calonge i de la
vall d'Aro, on es desenvolupa una típica costa baixa.
Les característiques litològiques i geomorfològiques de
la costa determ inen en gran
mesura la tipologia i geometria
dels dipòsits litorals. Així, als
sectors de costa alta afaiçonada en els massissos del M ont
grí, de Begur, de les Gavarres i
d'Ardenya, hi dominen les for
mes d'erosió, de manera que
els sediments litorals actuals, i
també els antics, hi són escas
sos. En canvi, als trams de costa
baixa de la plana del Baix Ter i
de les depressions del corredor
de Palafrugell, vall de Calonge
i vall d'Aro, on els processos
Fig. 1. Situació geogràfica de la costa del
Baix Empordà.
d'erosió són menys importants
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que els de sedimentació, hi ha
grans acumulacions de materi
als marins, dominantment en
forma de platges. Aquí els se
diments costaners antics hi són
presents, però romanen, majo
ritàriament, colgats sota els di
pòsits al.luvials i palustres ac
tuals i subactuals que rebleixen
aquestes planes.
2. SEDIM ENTACIÓ LITO 
RAL I VARIACIONS DEL
NIVELL DEL MAR
Al llarg del quaternari s'han
succeït fases de clima fred, du
rant les quals s'ha incrementat
la superfície de les zones ocu
pades pels gels perpetus, i fa
ses més caloroses, en les quals
les glaceres han retrocedit fins
a posicions altitudinals i latitudinals més altes. Com a conse
Fig. 2. Unitats de relleu de la costa del Baix
qüència d'aquestes variacions
Empordà. Llegenda, A: massís del M ontgrí, B:
depressió del Baix Ter, C: Pregavarres i m un
climàtiques, el nivell del mar ha
tanyes de Pals, D: massís de Begur, E: massís
tingut oscil·lacions fortes, de
de les G a v arre s, F: m u n ta n y e s o m assís
manera
que la posició de la lí
d'A rdenya, G: corredor de Palafrugell, H: vall
nia de costa ha anat canviant al
de C alonge, I: vall d 'A ro . P oblacions, 1:
Torroella de M ontgrí, 2: la Bisbal, 3: Palafru
llarg del temps. Així, durant les
gell, 4: Palamós, 5: Calonge, 6: Platja d'A ro,
èpoques fredes, com a conse
7: Castell d'A ro, 8: Santa Cristina d'A ro, 9:
qüència de l'acumulació d 'a i
Sant Feliu de Guíxols.
gua en forma de gel sobre els
continents, el nivell del mar ha
baixat a cotes inferiors a l'ac 
tual, mentre que en les fases de clima càlid el mar ha tingut tendència a
pujar, per efecte del desglaç, i ha assolit valors altimètrics que, en alguns
casos, han arribat a superar el del nivell actual. La dinàmica dels proces
sos geològics externs que han actuat sobre la porció de territori que avui
dia constitueix la franja litoral ha estat influenciada per aquestes
oscil·lacions. Amb el nivell del mar plaçat a cotes més baixes que l'actual
7
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hi han dominat els processos d'erosió; amb el nivell més alt hi han actuat
els de sedimentació.
A les oscil·lacions del mar ocasionades pels canvis climàtics cal afe
gir-hi l'e fe c te dels processos tectònics. Com a conseqüència de
l'esfonsament o de l'aixecament de la costa, es produeix una variació
relativa del nivell del mar que contraresta o reforça la tendència general
de caràcter climàtic. La intensitat dels moviments relacionats amb la tec
tònica poden variar en pocs quilòmetres, de manera que els seus efectes
són difícils de determinar a posteriori.
Si bé hi ha algunes dades concretes sobre les variacions del nivell del
mar experim entades a la costa m editerrània al llarg del quaternari
(LABEYRE et a l, 1976; PALLÍ, 1976; ALOISI etal., 1978; L'HOM ER,
1981; RIBA, 1981; DUBAR, 1987), manquen encara estudis concrets
que permetin determinar amb precisió les petites oscil·lacions de caràcter
local, en les quals la tectònica pot haver tingut un paper no gens menys
preable. En qualsevol cas, les dades de què actualment es disposa asse
nyalen que des del plistocè superior fins a l'actualitat s'han assolit quatre
nivells màxims, comptant-hi l'actual, durant els quals el mar ha pujat fins
a cotes properes a la que té avui dia. Aquestes pujades del nivell del mar,
o transgressions, s'anomenen, de més antigua a més recent, eutirreniana,
neotirreniana, neortotirreniana i versiliana (o flandriana). Entre elles es
tan limitades per fases de nivell baix, o regressions, que coincideixen
amb estadis de fred intens dins del context de la darrera glaciació (Wiirm).
L'últim a d'aquestes pulsacions fredes, esdevinguda fa uns 20.000 anys,
va fer baixar el nivell del mar fins a uns 100 m per sota del seu nivell
actual. A partir d'aquest moment es va iniciar la transgressió versiliana,
durant la qual el nivell del mar ha anat pujant, seguint un conjunt de peti
tes oscil·lacions, fins a situar-se a la cota d'avui.
El nivell actual del mar Mediterrani, almenys en aquest sector, lluny
de mantenir-se a una cota estable, té lleugeres oscil·lacions, les més im
portants de les quals són de marcat caràcter estacional. Així, al mes de
març el nivell del mar se situa uns 15 cm més baix que al mes de novem
bre. Aquesta variació pot ser encara més acusada durant les minves hiver
nals.
3. SEDIMENTS LITORALS ANTICS DEL BAIX EMPORDÀ
Els sediments marins estudiats en aquest treball se situen als massis
sos de Begur, de les Gavarres i d'Ardenya (Fig. 3). Es tracta de dipòsits
d'antigues platges i d'acumulacions de blocs caiguts de penya-segats.
L'extensió d'aquests materials és d'ordre mètric a decamètric, i el seu
gruix rares vegades sobrepassa els 2 m. Apareixen esglaonats a diferent
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altura al llarg de la línia de costa
actual. El seu estudi permet re
construir, fins a cert punt, les varia
cions successives del nivell del
mar en aquesta àrea durant el qua
ternari. Les característiques estratigràfiques i paleontològiques dels
sedim ents faciliten inform ació
prou precisa sobre la profunditat a
què van ser dipositats, de la qual
es pot inferir la cota a què es tro
bava el nivell del mar. La datació
exacta d 'a q u e sts m aterials és,
però, més complicada. En molts
casos no hi ha restes fòssils o es
tan molt fragmentades; en altres es
tracta de fauna que ha perdurat
durant tot el quaternari i que, per
tant, no permet datar el sediment
amb precisió. Altres criteris d'edat
relativa, com ara la posició altimètrica dels dipòsits, són com a mí
Fig. 3. Localització dels dipòsits lito
nim dubtosos, atès que les succes
rals estudiats. Llegenda, A: es Forn, B:
sives oscil·lacions del mar han fet
Vallpresona, 1: cap de Begur - platja Fon
que
el seu nivell se situés de for
da, 2: Tamariu, 3: Llafranc, 4: punta dels
ma
repetida
a cotes per sobre i per
Burricaires, 5: cap de Planes - cala Estre
ta, 6: platja des Monestri, 7: cala de la Roca
sota de l'actual. L'estudi del m a
del Paller - platja d'en Piferré - platja de
terial arqueològic datable inclòs en
ses Torretes - cap Roig - Platja de la Bellaels sediments i la determinació de
dona - cala del Pi, 8: Sant Pol, 9: cala Vil'edat absoluta a partir de mesures
gatà - sa Bardissa, 10: platja de Canyerets,
11: Platja de la Curcullada i de Vallpresona.
radiocarbòniques són, ara per ara,
Poblacions, a: Begur, b: Palafrugell, c:
els únics mètodes que han permès
Palamós, d: Calonge, e: Platja d'A ro, f:
determinar la cronologia concreta
Sant Feliu de Guíxols, g: Santa Cristina
d'alguns dels dipòsits.
cl 'Aro.
Cal considerar l 'efecte que han
exercit sobre la línia de costa els
moviments tectònics durant el quaternari. Si bé és cert que, en l'àm bit de
la zona estudiada, aquests moviments són poc importants i es limiten, en
general, a petits reajustaments de les falles engendrades en el neogen (GOT,
1973; MONTANER et al., 1995), el seu efecte local pot haver afectat la
posició relativa del nivell del mar. En aquest sentit, cal tenir present que
9
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Fig. 4. Esquema geològic de la vall de Calonge. Llegenda, 1: dipòsits col.luvials amb cros
tes i nòduls de carbonat de calci, 2: dipòsits de dejecciò, 3: dipòsits col.luvials indiferenciats, 4:
dipòsits al·luvials i col.luvials al·luvials, 5: dipòsits subaflorants de maresma, 6: dipòsits eòlics
costaners, 7: dipòsits de platja, 8: roques prequaternàries, 9: falla, 10: falla fossilitzada, 11:
límit de materials.

el moviment d'algunes de les falles que limiten les fosses tectòniques del
corredor de Palafrugell, de la vall de Calonge i de la vall d'A ro ha condi
cionat la tipologia i la geometria de dipòsits atribuïts al plistocè superior
- holocè (ROQUÉ, 1993; ROQUÉ i PALLÍ, 1994) (Fig. 4).
Els sediments litorals estudiats s'ordenen en tres categories en funció
de la seva gènesi i composició: conglomerats i bretxes dipositades al peu
dels penya-segats; dipòsits de sorres de platges emergides; i plataformes
de gresos i conglomerats de platges submergides.
10
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Fig. 5. Tall idealitzat del dipòsit de conglomerats i bretxes de peu de penya-segat de la punta
des Falcó - punta des Corb. Llegenda, 1: sorres i graves, 2: gresos i conglomerats, 3: conglom e
rats, 4: Bretxes, 5: blocs arrodonits, 6: blocs angulosos, 7: roques m etamòrfiques, 8: granitoides,
9: font.

3.1. CONGLOMERATS I BRETXES DE PEU DE PENYA-SEGAT

Es tracta de dipòsits cimentats de blocs i de graves, disposats en forma
de cordons paral·lels a la línia de costa, i situats majoritàriament al peu de
penya-segats. La seva extensió lateral és decamètrica, mentre que la seva
amplada i gruix són d'ordre mètric. En general se situen entre -1,5 i +1 m
s.n.m.a. (sobre el nivell del mar actual). Han estat localitzats als indrets
següents:
3.1.1. CAP D E BEGUR - PLATJA FONDA (BEGUR)

Entre la punta des Falcó, propera al cap de Begur, i la des Corb, a la
base d'un penya-segat afaiçonat en fil.lites i marbres dolomítics i calcítics,
apareix un nivell discontinu de conglomerats fortament cimentats (ROQUE
i PALLÍ, 1995). Aquest dipòsit s'estén de manera quasi contínua des de
sa Rocalba fins a la punta des Corb, per espai d'uns 500 m, i a un interval
de cotes que oscil.la entre -1,5 i +1 m s.n.m.a. Està format per grans blocs
heteromètrics ben arrodonits, que assoleixen un diàmetre màxim de 2,5
m (Fig. 5). La mida de gra més fina correspon a sorra gruixuda, que actua
com a matriu entre els clastos. La composició dels blocs i còdols és vari
able però en cap cas no difereix de la dels materials aflorants al penyasegat.
Al microscopi s'ha pogut constatar la presència de gran quantitat de
bioclastos, que formen part de la matriu del dipòsit, en les mostres proce
dents de -1,5 a -0,25 m s.n.m.a. Majoritàriament corresponen a fragments
11
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d'algues coral.linàcies, foraminífers (miliòlids), briozous, gasteròpodes,
equinids i serpúlids, aquests darrers adherits als clastos, que en conjunt
assenyalen un ambient marí som. Les mostres més superficials, de 0 a + 1
m s.n.m.a., presenten només alguns fragments de gasteròpodes i d'algues
coral.linàcies.
El nivell de conglomerats enllaça amb un conjunt de bretxes de clastos
molt angulosos, que es perllonguen fins a la base del penya-segat, a una
altura màxima de +4,5 m s.n.m.a. No s'hi ha observat cap mena de
bioclasto. Associades a les bretxes, s'observen concrecions botrioïdals de
cristalls de calcita que rebleixen en part els espais buits entre els còdols,
sens dubte engendrades per un procés de precipitació del carbonat de cal
ci dissolt en l'aigua que circulava per aquests porus. Cal assenyalar que al
llarg de tot aquest tram de costa sovintegen les surgències càrstiques, ar
renglerades a la base del penya-segat.
Tot aquest conjunt de materials cimentats està parcialment recobert
per blocs caiguts del penya-segat, els quals són més arrodonits a mesura
que se situen més a prop del nivell del mar. El límit entre els clastos
angulosos i els arrodonits se situa, per terme mitjà, a uns +2 m s.n.m.a.
3.1.2. CAP ROIG (CALONGE)

A l'aflorament de granitoides que constitueix el cap Roig (Calonge),
que resta unit a la costa mitjançant un tombolo, hi ha, a l'interior d'una
petita entrada, un dipòsit de graves cimentades de poc més d'un metre
d'am ple per mig de llarg, que se situa a +0,5 m s.n.m.a. (BARBAZA,
1970). Tots els clastos estan ben arrodonits, i la seva composició és ex
clusivament granítica. El dipòsit té un gruix màxim de 25 cm.
3.1.3. CALA DEL PI (PLATJA D A RO )

Al nord de la cala del Pi (Platja d’Aro) apareix, a la base d'un penyasegat modelat en granodiorites, un cordó de blocs i graves arrodonides,
fortament cimentades, amb matriu de sorra gruixuda (ROQUÉ i PALLÍ,
1995). Se situa entre -1,5 i +0,15 m s.n.m.a. La part emergida fa poc més
de 5 m de llargada, mentre que la submergida assoleix uns 30 m. Els blocs
tenen un diàmetre màxim de 0,5 m, i són de la mateixa natura que les
roques de la rodalia.
L’estudi microscòpic d'una mostra d'aquest nivell, recollida a +0,15
m, ha permès detectar la presència de molts fragments bioclàstics for
mant part de la matriu. Entre ells han estat identificats multitud d'individus
d'anèl.lids tipus «Spirorbis», que apareixen adherits a la superfície dels
clastos, i els gasteròpodes Calliostoma sp. i Truncatella subcylindrica, a
més de foraminífers i fragments d'algues coral.linàcies. En conjunt indi
quen que els còdols es van dipositar en un medi marí som.
12
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Al sud d ’aquest dipòsit hi ha una platja de blocs, on s'observa un ni
vell de conglomerats de clastos ben arrodonits i fortament cimentats, si
tuat entre -0,20 i +1 m s.n.m.a. Aquests materials enllacen, en la part més
alta, amb una terrassa travertínica poc desenvolupada, que es forma en
relació amb una surgència activa. Una mostra d'aquest nivell recollida a 0,10 m presenta una gran abundància de bioclastos, entre els quals desta
quen molts individuus d'anèl.lids tipus «Spirorbis», fragments d'algues
coral.linàcies i pues d'equínid (Paracentrotus lividus). La presència
d'abundants trossos de material de rajoleria moderna testimonia que es
tracta d'un dipòsit actual. Les mostres situades per sobre de 0,5 m presen
ten molt pocs bioclastos, i en cap cas no corresponen a fauna sèssil.
3.1.4. CALA VIGATÀ - SA BARDISSA (SANT FELIU DE GUÍXOLS)

Al sector de litoral comprès entre cala Vigatà i sa Bardissa, a la base
d'uns penya-segats afaiçonats en leucogranits de mida de gra grossa, es
localitza un conjunt de platges estretes, formades per blocs arrodonits
sense cimentar. A cala Vigatà, les Penyes, ses Olleres (Fig. 6), punta d'en
Bosch, cala Urgell, penya Seca i sa Bardissa, afloren uns nivells de con
glomerats parcialment recoberts pels blocs d'aquestes platges (PALLÍ,
1978; ROQUÉ i PALLÍ, 1995). S'estenen en franges discontínues,
paral·leles a la línia de costa, que com a màxim amiden 150 m de llarg per
15 d'ample. Se situen entre -1,5 i +1 m s.n.m.a. Aquests dipòsits estan
compostos de graves i grans blocs, ben arrodonits i cimentats, amb un
diàmetre màxim de 2,5 m, i amb una matriu de sorra gruixuda en la qual
s'observen alguns fragments d'algues coral.linàcies. La composició dels
clastos és variable, i són abundants els de granit de gra gros, de gra mitjà
i els de pòrfirs granítics i granòfirs. Totes aquestes roques afloren en l'àmbit
geogràfic proper.

Fig. 6. Secció idealitzada del dipòsit de conglomerats de ses Olleres. M ateixa llegenda que
la fig. 5.
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3.1.5. PLATJA D ELS CANYERETS (SANT FELIU D E GUÍXOLS)

Dins una petita entrada situada als Trucs dels Canyerets, excavada en
granits de gra gros, hi ha una platja actual composta de grans blocs arro
donits (PALLÍ, 1978). Sota d'ella es localitza un dipòsit cimentat de blocs
i graves arrodonides i de baix grau d'esfericitat, de fins a 0,5 m de diàme
tre, amb matriu de sorra de gra mitjà a gruixut. Les dimensions del nivell
fòssil són 5 m d'am ple per 4 de llarg, i se situa a un interval de cota de 0,5 a +1 m s.n.m.a. La composició dels clastos és la mateixa que la de les
roques aflorants a la cala. Una mostra recolida a +1 m conté alguns bio
clastos, entre els quals s'han identificat fragments d'algues coral.linàcies
i trossos de cirrípedes indeterminats.
3.1.6. PLATGES DE LA CURCULLADA I DE VALLPRESONA (SANTA CRISTINA D A R O )

A les platges de la Curcullada (o del Senyor Ramon) i de Vallpresona,
sota uns penya-segats modelats en granits de gra gros i granodiorites, hi
afloren uns nivells discontinus de blocs i graves, amb el clastos arrodo
nits i cimentats (PALLÍ, 1985). L'extensió d'aquests dipòsits és reduïda,
no supera els 15 m de llarg per 4 d'ample. Se situen entre -1 i +1 m
s.n.m.a. La composició dels còdols és la mateixa que la de les roques
aflorants als penya-segats. El diàmetre màxim dels clastos és d 'l m. En
tre ells hi ha una matriu composta per sorra gruixuda.
Tots aquests nivells de graves i de blocs cimentats es van formar per
l'acum ulació de materials alliberats de les parets dels penya-segats per
inestabilitats gravitatòries, els quals es van disposar al seu peu en forma
de ventalls coalescents. Lògicament, la composició dels clastos és la ma
teixa que la de les roques aflorants al penya-segat. Part dels blocs van ser
retreballats per les ones, de manera que van adquirir un elevat grau
d'arrodoniment. Altres blocs, els que ocupaven una posició més elevada,
romanen amb l'angulositat original.
El grau d'arrodoniment dels clastos que conformen els conglomerats
indica que es van dipositar en una zona batuda per les ones. A més, la
presència d'anèl.lids de tipus serpúlid adherits en molts dels clastos, i
l'abundància de fragments d'algues coral.linàcies i altres bioclastos, tes
timonien que es van acumular uns decímetres per sota o per sobre del
nivell del mar (no es pot descartar la possibilitat que els blocs hagin estat
llevats per les ones des de la zona submergida fins a l'emergida). Cal,
doncs, situar el nivell del mar en el moment de l'acumulació d'aquests
materials en una cota molt propera a l'actual.
La cimentació dels conglomerats es va haver de produir en un règim
de baixa energia, en la qual les ones no haurien incidit sobre el clastos.
14
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Aquestes condicions es poden haver assolit després d'una pujada relativa
del nivell del mar. El procés de cimentació de les bretxes, en canvi, es
relaciona amb la precipitació de carbonat de calci en les surgències natu
rals que apareixen a la base dels penya-segats. De fet, a moltes de les
fonts actuals que hi ha a la base dels penya-segats modelats en marbres,
s'hi desenvolupen petites terrasses travertíniques (es Degotis, es Mal Pas
i platja Fonda, a Begur), però també n'hi ha en els afaiçonats en granodiorites (sa Bassa des Burro i el Cau, a Palafrugell; cala del Pi, a Platja
d'Aro; i cala dels Canyerets, a Sant Feliu de Guíxols, entre altres indrets).
En alguns llocs s'observa que aquestes terrasses travertíniques enllacen
amb dipòsits de blocs cimentats que s'estenen fins a -0,20 m s.n.m.a.,
cota que coincideix amb el nivell més baix del mar (assolit al mes de
març). Aquest fet és especialment apreciable al nord de la cala del Pi. El
calci present en l'aigua de les surgències enclavades en les granodiorites
i altres granitoides prové de les plagiòclasis càlciques d'aquestes matei
xes roques i dels dics que les travessen, com també de les acumulacions
de calcita presents en moltes fractures que travessen els granitoides. A
més, les valls de molts cursos torrencials que desaigüen a la línia de costa
s'entallen en dipòsits quaternaris plistocènics que inclouen importants
acumulacions de carbonat de calci en forma de crostes i nòduls, els quals
poden actuar també com a àrea font del calci.
L'escassa distància a què es troben aquests dipòsits de la base dels
penya-segats, i el fet de situar-se just per sota dels blocs que actualment
s'acumulen a la seva base, fan suposar que són dipòsits subactuals, al
guns d'ells fins i tot en període de formació (cala del Pi). En qualsevol
cas, no es pot descartar que alguns d'aquests nivells siguin més antics,
especialment aquells que no se situen a la base de penya-segats, com és el
cas dels conglomerats del cap Roig.
3.2. PLATGES EMERGIDES

Es tracta de dipòsits de sorres i graves sense cimentar situats a +2 m
s.n.m.a. Apareixen a l'interior d'algunes cales, on constitueixen una ter
rassa de superfície plana que limita mitjançant un petit escarpament amb
les platges actuals. Han estat localitzades a la platja d'en Piferré (o de can
Cristus) i a la de ses Torretes (o de Treumal), ambdues a Calonge
(BARBAZA, 1970; PALLÍ i ROQUÉ, 1992; ROQUÉ i PALLÍ, 1994 i
1995).
Estan constituïdes de grava fina i sorra gruixuda molt ben arrodonida.
La composició majoritària dels clastos és quars, seguida dels feldspats.
Els bioclastos hi són escassos. Les característiques granulomètriques i
15
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composicionals d'aquests dipò
sits són molt semblants a les de
les platges actuals més properes
(Fig. 7).
Aquests dipòsits de platges es
van formar amb el nivell del mar
situat entre l_i 2 m per sobre de
l 'actual. Si bé s'han trobat alguns
fragments de ceràmica inclosos
en aquests dipòsits (platja de
Treumal), hi ha el dubte de si re
alment són contemporanis amb la
platja, ja que en m olts casos
aquestes han estat remogudes en
ser afectades per edificacions tu
rístiques. A falta de dades més
precises sobre la seva edat, cal
Fig. 7. Granulometria de les platges emer
relacionar-les amb les darreres
gida i actual de ses Torretes (o Treumal).
pulsacions de la transgressió
versiliana (Flandrià) (ROQUÉ i
PALLÍ, 1994 i 1995).
Cal indicar que nivells com els descrits han estat assenyalats a sa Rie
ra (Begur) (RIBA, 1981), on han desaparegut sota les construccions cos
taneres. De fet, és molt possible que n'hi hagués en altres indrets, però
que hagin estat colgades sota les construccions recents.
3.3. PLATGES SUBMERGIDES

Es tracta de dipòsits de sorres i graves cimentades que es disposen en
forma de plataformes paral·leles a la línia de costa, lleugerament inclina
des cap a mar obert. La seva extensió lateral és decamètrica i la seva
amplada mètrica. El seu gruix no supera els 2 m. En general se situen
entre -2 i +0,5 m s.n.m.a. Es troben en diferents punts del litoral dels
massissos de Begur de les Gavarres i d ’Ardenya (PALLÍ, 1978; PALLÍ i
ROQUÉ, 1990; ROQUÉ i PALLÍ, 1991; ROQUÉ, 1993; ROQUÉ i PA
LLÍ, 1994 i 1995), on constitueixen un dels dipòsits marins més peculiars
de la zona que tractem. Han estat localitzades als següents indrets:
3.3.1. PLATJA FONDA (BEGUR)

A la platja Fonda, una cala de 125 m de llarg envoltada pel costat de
terra per uns alts penya-segats (Fig. 8), s'hi troba la més septentrional de
les plataformes localitzades (Fig. 9). Fa poc més de 90 m de llarg per 30
m d'ample, i dista entre 0 i 2 m del límit de la platja actual. La seva
16
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Fig. 8. Esquema m orfològic de platja Fonda. Llegenda, 1: límit de la costa actual, 2: límit
entre materials emergits, 3: límit entre materials submergits, 4: penya-segats de menys de 20 m,
5: penya-segats de més de 20 m, 6: penya-segats morts, 7: plataformes d'abrasió m arina emer
gides, 8: construccions de defensa litoral, 9: rieres, 10: encaixam ents torrencials, 11: valls de
fons en V, 12: valls penjades, 13: fonts, 14: cicatrius de despreniments, 15: zona de despreni
ments, 16: ressalts indiferenciats, 17: canvis de pendent, 18: plataform es rocoses submergides,
19: plataformes rocoses i blocs submergits, 20: plataform es rocoses submergides alternant amb
blocs, graves i sorres, 21: fons m arí de blocs, graves i sorres, 22: fons m arí de sorres i graves,
23: dipòsits de blocs angulosos sense cimentar, 24: dipòsits de blocs arrodonits sense cimentar,
25: platges actuals de sorra i graves, 26: platges actuals de graves i blocs, 27: plataformes
submergides de sorres i graves cimentades, 28: dipòsits de blocs i graves cimentades, 29: plat
ges actuals parcialm ent cimentades, 30: dipòsits de dunes actuals, 31: dipòsits de maresmes
subactuals, 32: dipòsits col.luvials indiferenciats, 33: dipòsits al·luvials indiferenciats, 34: aflo
raments rocosos prequaternaris emergits.
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Fig. 9. Tall idealitzat de la plataform a submergida de platja Fonda. M ateixa llegenda que la
fig. 5.

profunditat oscil.la entre -3,5 i -0,5 m s.n.m.a., i el seu gruix màxim és
d 'l m. El sostre de la plataforma està molt erosionat i no és possible
prendre una mesura precisa de la seva inclinació. La base limita netament
amb una plataforma irregular excavada a la roca subjacent, que s'inclina
uns 5° cap a mar obert.
Està composta de graves i blocs, de fins a 1 m de diàmetre, i de sorra
molt gruixuda. Els blocs de mida grossa són més abundants a la part basal
i distal de la plataforma. La matriu és abundant i és de sorra gruixuda a
mitjana. Tots els clastos estan ben arrodonits excepte a la part més proximal de la plataforma, on són subarrodonits. Alguns dels blocs presenten
perforacions de bivalvs, les quals estan reblertes de sorra mitjana cimen
tada. La major part dels clastos són de fil.lita, seguits dels de marbre,
dolomia, quars i granitoides. A més, hi ha fragments molt erosionats de
closques de bivalvs (Spondylus (S.) gaederopus). Pel que fa a la composi
ció i granulometria, aquesta plataforma no difereix dels sediments emer
gits i submergits actuals.
Cal assenyalar que les sorres i graves de la platja emergida actual són
cimentades pel carbonat de calci que precipita d'una font, de manera que
es desenvolupa una petita plataforma al seu entorn.
3.3.2. TAM ARIU (PALAFRUGELL)

A la platja des Portió, situada a l'extrem de ponent de la cala de Tamariu, hi ha les restes d'una plataforma submergida cimentada molt erosio
nada. Les seves dimensions actuals són de 2,5 m de llarg per 1,5 m d’am
ple i 1 m de gruix. Es troba a uns 10 m de la platja actual i a 3 m dels
penya-segats de l'oest de la cala. La seva profunditat és de -2,5 m s.n.m.a.
La inclinació d'aquesta plataforma és d'uns 8° cap a mar obert. Està com
posta de sorres gruixudes i graves arrodonides. La composició dels clastos
és essencialment granítica, però també presenta alguns fragments de ro
ques filonianes i de quars.
3.3.3. LLAFRANC (PALAFRUGELL)

En aquesta cala, d'uns 400 m de llarg, s'hi localitzen dues plataformes
18
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cim entades subm ergides (ROQUÉ i PALLÍ, 1991; ROQUÉ, 1993;
ROQUÉ i PALLÍ, 1995) (Fig. 10). Una es troba a la part central de la cala
i l'altra a l'extrem occidental, a uns 40 m de l'anterior. La primera de les
plataformes, que fa 58 m de llarg per 20 m d'ample, es localitza a uns 10
m del límit de la platja actual. La seva profunditat oscil.la entre -2 i -0,5 m
s.n.m.a., i el seu gruix màxim observat és d 'l , 5 m. La segona, de 39 m de
llarg per 18 d'ample, se situa a 20 m de la vora de la platja actual. És una
mica més profunda que la primera, i arriba fins als -3 m s.n.m.a. El seu

Fig. 11. Tall idealitzat de la plataform a submergida de Llafranc. M ateixa llegenda que la
fig. 5.
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gruix màxim és de 2 m. Ambdues
plataformes s'inclinen 8° cap am ar
obert (Fig. 11).
Estan formades per graves fi
nes i sorres gruixudes, arrodoni
des i cim entades. Puntualm ent
apareixen nivells de blocs, també
arrodonits, de fins a 25 cm de dià
metre, que alternen amb els nivells
de sorres i graves fines. En la seva
composició predominen els clastos
de quars, seguits dels de fragments
de roques i de feldspats. Les seves
característiques granulomètriques
i composicionals són molt sem
blants a les de la platja actual. Els
sediments submergits actuals que
les envolten són, en canvi, de mida
de gra més fina.

Fot. 1. Platges cimentades submergides
de la cala de Llafranc.

3.3.4. PUNTA D ELS BURRIC.AIRES
(CALELLA DE PALAFRUGELL)

A llevant de la punta dels Burricaires, entre el Port Pelegrí i el Port
d'en Calau, hi ha les restes d’una plataforma submergida cimentada. L’aflo
rament fa 3 m de llarg per 2 m d ’ample i 0,5 m de gruix. Dista 2 m del
penya-segat de la punta, i es troba a una profunditat de -3,5 m s.n.m.a. El
grau d'erosió que presenta no permet determinar-ne la inclinació. Està
formada de blocs i graves arrodonides, que assoleixen un diàmetre mà
xim de 30 cm. La composició dels clastos és granítica, amb alguns frag
ments de pòrfir i de lampròfir.
3.3.5. CAP D E PLANES - CALA ESTRETA (PALAM Ó S)

Entre aquests dos indrets s'estén una franja estreta i discontínua de
platja, arracerada a la base d'un penya-segat de 20 m d'altura, afaiçonat
en granodiorites molt alterades. Associades a aquestes platges es localit
zen tres plataformes cimentades submergides, separades per sortints ro
cosos modelats en granodiorites inalterades (ROQUE i PALLÍ, 1991;
ROQUÉ, 1993; ROQUÉ i PALLÍ, 1995) (Fig. 12). Ordenades de nord a
sud, presenten les dimensions següents: 130 m de llarg per 35 m d'ample;
90 m per 27 m; i 75 m per 20 m. La seva distància mínima al límit de la
platja actual oscil.la entre 0 i 5 m, i arriba a situar-se, en alguns sectors,
sota els seus sediments emergits. La distància mínima entre les platafor20
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Fig. 12. Esquema morfològic del sector de costa entre el cap de Planes i cala Estreta. M atei
xa llegenda que la fig. 8.

Fig. 13. Secció idealitzada de la plataform a submergida de cala Estreta. M ateixa llegenda
que la fig. 5.
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mes i la base dels penya-segats
és de 8 a 12 m, i és tan sols de 3
m en un punt. La profunditat
mínima del sostre d'aquest di
pòsit és de -0,25 m s.n.m.a., i
arriba a emergir en part durant
rhivern. La seva base se situa a
un màxim de -3,5 m s.n.m.a., i
limita de manera neta amb una
plataforma excavada en les granodiorites (Fig. 13). El gruix del
dipòsit varia d 'l a 1,5 m i la in
clinació és de 7° a 10° cap a mar
obert.
Les tres plataformes estan
compostes de sorres mitjanes a
gruixudes i de graves fines ar
rodonides (Fig. 14). En la part
més profunda i distal de les pla
Fig. 14. Granulometria dels sediments li
torals emergits i emergits de les platges del
taform es apareixen graves i
cap de Planes - cala Estreta.
blocs de fins a 0,5 m de diàme
tre. A les fraccions sorrenques
dominen els clastos de quars i
de feldspats, mentre que en els nivells de graves són els de fragments de
roques els més freqüents. Als nivells sorrencs s'observa una laminació
encreuada planar que cabussa invariablem ent cap a mar obert. No
s'observen diferències notables quant a composició i granulometria res
pecte dels sediments actuals emergits i submergits que les envolten (Fig.
15).
L'estudi microscòpic d 'a l
gunes mostres d'aquest dipòsit
ha permès detectar la presència
de multitud de fragments d 'al
gues coral.linàcies que, junt
amb algunes restes de foraminífers (m iliòlids), briozous,
equínids, gasteròpodes i bivalvs, constitueixen la major
part de l 'escassa matriu del se
Fig. 15. Composició comparada dels sedi
diment. El ciment és calcari i
ments litorals de les platges del cap de Planes
- cala Estreta.
està format per petits cristalls
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de calcita magnesiana d'hàbit fibrós radial. En els sediments actuals estu
diats, tant emergits com submergits, procedents d'aquesta mateixa zona,
hi ha també una gran quantitat de fragments d'algues coral.linàcies.
3.3.6. PLATJA DES M ONESTRI (CALONGE)

Aquesta platja constitueix el sector central de la badia de Palamós,
típic tram de costa baixa que s'estén per espai de 3,25 km. A llevant de la
punta des Monestri hi ha una
plataforma cimentada submer
gida de 190 m de llarg per 8 m
d'am ple (Fig. 16). La profundi
tat v a ria en tre -2 i -1,5 m
s.n.m.a. i el gruix observat és
d 'l , 5 m. Dista 5 m del límit de
la platja actual, inclinant-se 8°
cap a mar obert. Al costat de
ponent de la punta hi ha una al
tra plataforma cimentada sub
m ergida (RO Q U É i PALLÍ,
1995), molt més extensa, que fa
570 m de llarg per 10 m d'am 
ple. Una part avui dia està ta
llada pels espigons de defensa
litoral de Sant Antoni. Se situa
_
„
,
. ,,
a un mínim de 5 m del límit de
Fig. 17. Granulometria dels sediments lito.
rals em e rg its i em e rg its de la p la tja des
platja. La profunditat a que
Monestri.
es troba oscil.la entre -2,5 i -1
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m s.n.m.a. i el seu gruix visible és d 'l ,5 m. S'inclina 5° cap al mar obert.
Ambdues plataformes estan compostes de sorres mitjanes i gruixudes
i de graves fines, arrodonides i cimentades (Fig. 17). Les graves constitu
eixen, localment, nivells discontinus diferenciats. Els nivells sorrencs pre
senten laminació encreuada planar, a base de làmines de 10 a 5 cm de
gruix que cabussen de 15° a 25° cap a mar obert. Els clastos més abun
dants són els de quars, seguits pels de fragments de roques i de feldspat.
La composició dels sediments actuals d'aquesta zona és la mateixa. La
mida de gra és una mica més gruixuda a la plataforma fòssil, en la qual
dominen les sorres gruixudes i les graves, que no pas als sediments sub
mergits actuals que l'envolten.
3.3.7. CALA DE LA ROCA DEL PALLER <CALONGE)

En aquesta petita cala es troba una plataforma cimentada submergida
de 10 m de llarg per 6 m d'am ple (ROQUÉ i PALLÍ, 1995). Se situa a 5 m
del límit de la platja actual. La seva profunditat oscil.la entre -2 m i -0,5 m
s.n.m.a. El seu gruix és d 'l m i s'inclina 5° cap a mar obert.
Es compon de sorra gruixuda i grava fina. Tots els clastos estan bas
tant arrodonits. Hi dominen els de quars, seguits dels de fragments de
roques i els de feldspat. La
seva composició és similar a
la de la platja actual, si bé
aquesta darrera és una mica
més rica en feldspat. Les di
mensions dels clastos de la pla
taforma cimentada i de la plat
ja actual són coincidents, i en
ambdós casos són més grossos
que els sediments submergits
(Fig. 18).
3.3.8. CAP ROIG (CALONGE)

Fig. 18. Granulometria dels sediments lito
rals emergits i emergits de la cala de la Roca
del Paller.
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En aquesta platja, de 125 m
de llarg, hi ha dues plataformes
cimentades submergides (RO
QUÉ i PALLÍ, 1995). La pri
mera fa 60 m de llarg per 8 m
d'ample. Se situa entre 0 i 5 m
del límit de la platja actual, i
queda colgada sota aquesta. La
seva profunditat oscil.la entre
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-2 m i -0,25 m s.n.m.a. i el seu guix és d 'l , 5 m. Cabussa 5° cap a mar
obert. La segona plataforma es troba a 20 m de la línia de costa. Fa 12 m
de llarg per 3 d'ample, i la seva profunditat és de -2,5 a -2 m s.n.m.a. Està
totalment desconnectada de l'anterior i molt més erosionada.
La més pròxima a la platja de les dues plataformes es compon de sorra
gruixuda i grava, amb predomini dels clastos de quars i de fragments de
roques. La més distal, en canvi, està constituïda per blocs heterolítics de
fins a 1 m de diàmetre. En ambdós casos els clastos són arrodonits. Les
característiques composicionals i texturals de la plataforma proximal i de
la platja actual són idèntiques. Els sediments submergits que envolten les
dues plataformes són, en canvi, més fins que aquestes. En la plataforma
proximal s'observen, al microscopi, fragments d'algues coral.linàcies,
miliòlids i briozous. El ciment és idèntic al de les mostres procedents del
cap de Planes.
3.3.9. PLATJA D E LA BELLADONA (CALONGE)

Aquesta platja, de 100 m de llarg, presenta una plataforma submergi
da cimentada que s'estén per espai de 130 m, des del seu extrem occiden
tal fins a la platja de Sant Jordi, localitzada passat el seu extrem oriental
(ROQUÉ i PALLÍ, 1994 i 1995). Fa 12 m d'ample, i la seva profunditat
és de -2 m a -0,25 m s.n.m.a. Part de la plataforma arriba a emergir a
l'hivern. Mitjançant sondejos manuals s'ha pogut comprovar que aquesta
plataforma cimentada es perllonga per espai de 3 m sota els sediments de
la platja actual (Fig. 19). En aquesta part coberta, el sostre del dipòsit se
situa invariablement a una cota de -0,25 cm s.n.m.a. El màxim gruix ob
servat és d 'l , 5 m, i la seva inclinació, de 5° cap a mar obert. Localment
arriba a envoltar grans blocs alliberats dels penya-segats. Sota la base
d'aquest dipòsit s'observa una plataforma inclinada, excavada en grano
diorites, molt semblant a la del cap de Planes.
La part superior de la plataforma està constituïda per sorres de gruixu
des a mitjanes, ordenades en nivells centimètrics que conformen una la-

Fig. 19. Tall idealitzat de la plataforma submergida de la platja de la Belladona. Mateixa
llegenda que la fig. 5.

25

22

CARLES ROQUÉ i PAU - LLUÍS PALLÍ i BUXÓ

minació encreuada planar que
cabussa cap a mar obert. La part
inferior, en canvi, està formada
per blocs i graves arrodonides
amb matriu sorrenca. Hi predo
minen els clastos de quars, se
guits dels de fragments de ro
ques i de feldspat. Tant la plat
ja actual com els sediments sub
mergits presenten una compo
sició similar, però la mida de
gra és una mica inferior. L 'es
tudi microscòpic d'aquest dipò
sit revela la presència de frag
ments d'algues coral.linàcies i
de foraminífers. Les caracterís
tiques del ciment són les ma
teixes que en les mostres pro
cedents del cap de Planes i del
cap Roig.

Fot. 2. Platja fòssil de la Belladona
(Calonge), parcialment emergida a l'hivern.

3.3.10. CALA DEL P I (CASTELL-PLATJAD ARO )

Fig. 20. Granulometria dels sediments li
torals emergits i emergits de la cala del Pi.
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La plataforma submergida
ocupa, en aquest cas, la pràcti
ca totalitat d'aquesta petita cala
(R O Q U É i PA LLÍ, 1994 i
1995). Fa 35 m de llarg per 10
d'ample, i se situa a 2 m del lí
mit de la platja actual. La seva
profunditat oscil.la entre -2 m i
-0,5 m s.n.m.a., i el seu gruix
és d 'l m. Cabussa 4° cap a mar
obert.
Es compon de sorres grui
xudes i graves fines arrodoni
des i cimentades (Fig. 20). Do
minen els clastos de quars i de
feldspats. La platja actual pre
senta la mateixa composició i
textura. Al microscopi s'obser-
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ven alguns fragments d'algues coral.linàcies i de miliòlids. El ciment és
idèntic al de les mostres precedents.
3.3.11. SA N T PO L (SA N T FELIU D E GU ÍXO LS)

Aquesta cala, d'uns 900 m de longitud, presenta les característiques
pròpies d'una costa baixa, amb un cordó de dunes ben desenvolupat i
unes maresmes avui dia dessecades (PALLÍ, 1978; ROQUE i PALLÍ,
1995). En el sector occidental apareix una plataforma cimentada submer
gida de 290 m de llarg per 15 m d'am ple (Fig. 21). Dista de 3 a 0 m del
límit de la platja. La profunditat del sostre de la plataforma oscil.la entre
-1,5 m i 0 m s.n.m.a., i arriba a emergir en alguns indrets a l'hivern. La
seva base se situa entorn dels -2,5 m, i desapareix sota els sediments ac
tuals. El gruix màxim observat és d 'l , 5 m, i la seva inclinació, de 8° a 10°
cap a mar obert. En el sector oriental de la cala apareix una altra platafor
ma, a uns 280 m de l'anterior, de 180 m de llarg per 12 m d'ample. La part
més proximal es troba parcialment coberta per l'edifici dels antics banys.
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Fot. 3. Part proximal de la platja fòssil submergida de Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols).

Les seves característiques són idèntiques a la de la plataforma de ponent,
si bé aquesta mai no arriba a emergir. Probablement hi ha, sota els sedi
ments actuals, continuïtat entre ambdues plataformes. De fet, aquests di
pòsits queden en bona part recoberts de sorra durant els mesos d'estiu.
Per això, la superfície d'aquestes plataformes està desproveïda d'algues i
altres organismes incrustants, fet que permet estudiar-ne amb gran detall
la composició. Presenta
tres nivells superposats,
de característiques composicionals i texturals di
ferents (Fig. 22):
-nivell superior. El
sostre se situa entre -1,5
m i O m s.n.m.a., i el seu
gruix és de 0,8 a 1 m. Es
compon de sorres gruixu
des i graves cimentades
molt ben arrodonides. Els
Fig. 22. Tall idealitzat de la plataform a de Sant
elem
ents m és gruixuts
Pol. Llegenda, 1: nivell superior, 2: nivell mitjà, 3:
predominen a la part disnivell inferior.
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tal i baixa d'aquest nivell. Està constituït per capes de 5 a 10 cm de gruix,
que configuren una estratificació encreuada planar d'angle baix i de gran
continuïtat. Els clastos de quars i de fragments de roques són els més
abundants en el dipòsit. En els nivells on dominen les graves apareixen
fragments molt rodats de ceràmica i de closques de bivalvs (Lima (L.)
lim a, Spondylus (S.) gaederopus i A canthocardia (R udicardium )
tuberculata). La seva composició és semblant a la de la platja actual, però
la mida de gra és més gruixuda.
-nivell mitjà. Se situa, allà on és visible, entre -2 m i -1,75 m s.n.m.a.
El seu gruix és de 0,3 a 0,5 m. Es tracta d'un nivell de composició calcà
ria, format per creixements incrustants d'algues coral.linàcies que envol
ten detrítics. Presenta diversos organismes associats, entre els quals do
minen els mol·luscs (Petricola (Rupellaria) lithophaga, Irus (I.) irus, Ve
nus (V.) verricosa, Arca (A.) noae, Spondylus (S.) gaederopus, Cerithium
(Thericium ) vulgatum , Thais (Stram onita) haem astom a i Cyclope
(Panormella) pellucida) a més de foraminífers (miliòlids), briozous, pues
d'equínids i serpúlids. En aquest nivell apareixen també fragments de
ceràmica, però molt menys rodats que en el superior. Conté fins a un 17%
d'elements detrítics, essencialment grans de quars ben arrodonits.
-nivell inferior. S'ha observat a una profunditat d'entre -2,5 i -2 m
s.n.m.a. El seu gruix mínim és de 0,2 m, i no és visible la seva base. Es
compon de sorra mitjana a fina, fortament cimentada.
Cal assenyalar que el nivell inferior només va poder ser estudiat du
rant les immersions efectuades al gener i febrer de 1995. Al mes d'octubre
del mateix any només es podia observar la part més alta del nivell supe
rior. Al mes de desembre arribava a aflorar puntualment la part alta del
nivell mitjà.
Altres plataformes cimentades submergides com les descrites es loca
litzen a cala Futadera, cala Giverola i mar M enuda (Tossa de Mar)
(ROQUÉ i PALLÍ, 1995) No se'n coneix cap més fins passat el delta del
Tordera.
Totes les plataformes submergides estudiades corresponen a antigues
platges cimentades, com demostra el grau d'arrodoniment dels grans i la
seva composició sorrenca-gravosa, sense clastos de mida més fina. L'estra
tificació encreuada planar que s'observa en alguns nivells, invariable
ment inclinada cap a mar obert, coincideix també amb aquesta interpreta
ció. En aquest mateix sentit, la textura i la composició dels dipòsits fòs
sils és molt semblant a la de les platges actuals més properes. La cota a
què es troben avui dia indica que el nivell del mar en el moment de
l'acumulació d'aquests sediments se situava uns decímetres per sota de
l'actual.
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La composició del ciment, a base de calcita magnesiana, indica que la
cimentació d ’aquests sediments antics es va produir en el medi marí. Les
condicions de calma necessàries perquè es produís aquesta cimentació
s'haurien assolit, molt probablement, com a conseqüència d'una pujada
relativa del nivell del mar. El nivell mitjà de la platja de Sant Pol, format
per creixements incrustants d'algues coral.linàcies, assenyala així mateix
l'establiment d'unes condicions de baixa energia i sense aportament massiu
de detrítics. Cal, sense dubte, relacionar-lo també amb una pujada relati
va del nivell del mar.
L'edat d'algunes de les plataformes fòssils s'ha pogut establir a partir
de criteris geomorfològics, de les restes arqueològiques i de les datacions
radiocarbòniques absolutes.
Des d'un punt de vista geomorfològic, el fet que les plataformes se
situïn a pocs metres de la platja actual i, sovint, a tocar els penya-segats,
indueix a pensar que són dipòsits subactuals. En el cas concret de les
plataformes del cap de Planes - cala Estreta, s'ha pogut fer un càlcul més
precís de la seva edat. La velocitat de retrocés del penya-segat és, en
aquella zona, d'uns 0,5 cm/any, segons s'ha constatat a partir de cons
truccions humanes recents. Com que la platja fòssil se situa a una mitjana
de 10 m de la base del penya-segat, és factible atribuir-li una edat d'entre
2500 i 1500 anys BP (before present, abans de 1950).

Fot. 4. Detall d'un fragm ent de teula rom ana inclosa en els sediments del nivell superior de
la platja fòssil de Sant Pol (Sant Feliu de Guíxols).

30

SEDIMENTS ANTICS DEL LITORAL DEL BAIX EMPORDÀ

27

Els fragments de ceràmica continguts en els nivells mitjà i superior de
la plataforma de Sant Pol permeten precisar amb més detall la seva edat.
Del material recollit en el nivell mitjà destaca un fragment d'àm fora cor
responent a la forma Tarraconesa 1 (40 aC / 5 dC), així com diversos
fragments d'àmfores romanes alto imperials (s. I-II dC) i de ceràmica
comuna de cuina, també romana. Pel seu escàs rodament i pel fet de tro
bar-se envoltada per les algues incrustants, considerem que aquest mate
rials són contemporanis a la formació del nivell mitjà, que es pot datar al
voltant de l'any 0 (1950 anys BP). Del nivell superior s'han recollit frag
ments de ceràmica comuna de cuina d'època alto imperial (s. I-II dC) i
multitud de trossos rodats de teules planes d'època romana imprecisa.
L'edat d'aquests materials se situa entre 1950 i 1800 anys BP, i són contem
poranis o lleugerament anteriors, pel seu rodament, a la sedimentació del
nivell superior. Cal assenyalar que, a la platja actual, s'hi troben també
fragments ceràmics, però la seva cronologia és molt més àmplia, abraçant
des de l'època romana fins a l'actual.
El nivell mitjà de la platja fòssil de Sant Pol, de composició essencial
ment calcària, ha estat datat a partir del seu contingut en Carboni-14, que
ha donat com a resultat una edat de 2011 +/- 49 anys BP (110 aC / 12 aC).
Aquest valor és perfectament coincident amb els obtinguts a partir dels
materials arqueològics que s'hi han recollit (40 aC / 5 dC).
En resum, aquestes plataformes cimentades corresponen a dipòsits de
platges molt recents, relacionats amb les darreres oscil·lacions de la trans
gressió versiliana.
4. CONCLUSIONS
A partir de les característiques sedimentològiques i de la fauna contin
guda en els nivells estudiats; i en funció de les datacions que s'han pogut
realitzar, es pot establir una corba aproximada de les oscil·lacions del
nivell del mar, en aquest sector, als darrers estadis de la transgressió
versiliana (Fig. 23). Segons aquesta corba, poc abans del canvi d'era (en
torn de 2000 anys BP) el nivell del mar, que en aquell moment se situava
uns 2 m per sota de l'actual, va experimentar una pujada relativa que va
permetre la formació del nivell mitjà de la platja de Sant Pol i la cimenta
ció del seu nivell inferior. Poc després (al voltant de 1900 anys BP) el
nivell va baixar fins a situar-se uns decímetres per sota de la seva cota
actual, moment en què es va dipositar el nivell superior de Sant Pol i,
probablement, la resta de platges submergides. Posteriorment, el nivell
va tornar a pujar fins a una cota superior a l'actual, fet que va permetre la
cimentació d'aquests dipòsits.
La manca d'una datació precisa tant dels dipòsits de blocs de peu de
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penya-segat com de les platges
emergides impedeix, ara per
ara, correlacionar aquests sedi
ments amb la corba proposada.
L'estudi dels dipòsits cos
taners antics localitzats al lito
ral del Baix Empordà ha apor
tat algunes dades concretes so
bre les petites oscil·lacions del
n iv ell del m ar als d a rre rs
mil·lenis en l'àm bit de la Cos
ta Brava, que ajudaran a re
construir l'evolució recent i els
paleoambients d'aquest litoral.
En aquest sentit, pensem que
l'estudi estratigràfic i la data
ció absoluta dels sediments que
rebleixen les planes del Baix
Ter, corredor de Palafrugell,
vall de Calonge i vall d'Aro,
és el camí que cal emprendre per resoldre les incògnites que encara exis
teixen.
5. AGRAÏMENTS
Els autors agraeixen al Laboratori d ’Arqueologia de la Universitat de Girona la classifica
ció i datació dels materials arqueològics de la platja fòssil de Sant Pol, dipositats al Museu
M unicipal de Sant Feliu de Guíxols.
Aquest treball ha estat subvencionat per la Universitat de Girona (Projecte de Recerca
núm. 9196010).
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Amb el present recull de notícies ens proposem bàsicam ent de
donar a conèixer en form a analítica dades sobre l'evolució dels edifi
cis religiosos del Baix Em pordà que hem trobat a l'Arxiu D iocesà de
Girona. Les esglésies parroquials i les erm ites depenien financera
m ent de les com unitats locals, i per això només calia recorre a l'auto
ritat diocesana quan hom es proposava de m odificar un tem ple consa
grat, o bé quan el finançam ent de certes despeses im plicava privilegis
especials, com el de pescar en dia de festa, per a les parròquies costa
neres, o la venda de ciris en altres. Cal advertir que la nostra docu
m entació és molt escassa per a l'època de m ajor activitat constructi
va, el segle XVIII; caldrà investigar-la en altres fons documentals. A
més, les dades que es poden obtenir sobre esglésies dependents de
religiosos en fonts diocesanes són m olt lim itades. Tot i això, creiem
que el conjunt d'inform acions que hem reunit és prou ric per esdeve
nir útil no sols per a la història de les parròquies, sinó també de l'ar
quitectura i de la construcció. Estem persuadits que el treball que s'ha
fet darreram ent, de restauració i catalogació de m onuments no ha anat
acom panyat d'un esforç suficient en vista a docum entar-los.
Oferim, al costat de notícies que versen directam ent sobre cons
truccions i m odificacions, altres inform acions sobre campanes, tom35
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bes, retaules i orfebreria. Observem generalm ent l'ordre cronològic,
amb alguna excepció, per agrupar notícies similars.
Hem acom panyat les dades arxivístiques, quan s'escau, amb la
notícia dels prim ers esments de cada tem ple, acom panyada de la font,
per cooperar així a l'estudi del procés de parroquialització del territo
ri, i per precisar l'estatut eclesiàstic -ermita, sufragània o parroquialde les esglésies. La publicació recent de documents dispersos, i el fet
que alguns rom anguin encara inèdits, tot i la seva antigor, ens sembla
que justifiquen la inclusió d'aquestes dades.
L ’ordenació alfabètica que seguim és per parròquies, apropiada per
destacar la subordinació eclesial d'erm ites i altres tem ples a la insti
tució parroquial.
Sigles:
= R. d 'A b a d a l , C atalunya C arolíngia, t II.
A lturo = J. A l t u r o i P e r u c h o , L 'arxiu antic de Santa A nna, B arcelona, 1985.
A M E = J. B a d ia H o m s , L 'a rq u itectu ra m edieval de l'E m pordà. I. B aix E m pordà,
G irona, 1977.
A m er = E. P r u e n c a , D iplom atari de Santa M aria d'A m er, ed. Josep M. M arquès,
B arcelona, 1995.
B lanco = Joan B l a n c o d e l a L a m a , El m onestir de Sant F eliu de G uíxols (segles XXI). La fo rm a c ió del dom ini. Sant Feliu de G uíxols, 1991.
CC = J. M . M a r q u è s , C artoral d it de C arlem any, B arcelona, 1993.
CR = C atalunya R om ànica, t. V III, B arcelona, 1989.
D = A D G, D otalies de beneficis.
D elm es = Josep M . M a r q u è s , A rxiu D iocesà de G irona. E scriptures de delm es (c. 5,
núms. 6 i 24), G irona 1994, autoedició.
EB E, E studis del B aix E m pordà, Sant Feliu de G uíxols, 1981 ss.
E P = L luís E s t e v a i C r u a n a s - L luís P a l l í i B u x ó , E ls llocs de la V all cl'Aro, G issalis
i el m o n estir guixolenc (881 -1199), Sant Feliu de G uíxols, 1995.
G = A D G, N otularum .
M = A D G, M anuals.
M artí = R. M a r t í , Els inicis de l'organització fe u d a l de la p ro d u cció al bisbat de
G irona (C ol.lecció diplom àtica de la seu, anys 817-100), tesi doctoral de la U niversitat
A utònom a de B arcelona, inèdita.
MC = J. M a r q u è s C a s a n o v a s , Catalogo m onum ental de la p rovincià de Gerona. Fase.
V. La com arca del B ajo A m purdàn, G irona, 1978.
O rdeig I = R. O r d e i g , "Inventari de les actes de consagració i dotació de les esglésies
catalanes", set lliuram ents dins R evista C atalana de Teologia, 1979 a 1991.
O rdeig, D otalies = R. O r d e i g , Les dotalies de les esglésies de C atalunya (segles IXX II), I, V ic, 1993.
PA = A D G, Pia A m oina.
PM = J. M. M a r q u è s , P ergam ins de la M itra (891-1687) A rxiu diocesà de G irona,
G irona, 1984.
Q = A D G, L licències de dem anar caritat, o quesitòries.
R = A D G , R egistres
RC = A D G, cartoral de R úbriques V erm elles.
Rius = J. Rius, "C artes antigues de Sant M artí Sacosta", dins A n a lecta Sacra Tarraconensia 4 (1928) 343-394.
U = A D G, L letres.
A badal
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Albons, Sant Cugat. Citada el 983 (M artí, 113).
G uillem de C assà fundà un benefici a l'altar de Santa M aria, 1212, (PA, T estam ents,
9). L licència de sepultura a H uguet, fill de B ernat G uillem de Foixà, 1362 (U -43, f 150).
Llic. a Pere Pedrola, pagès, de tenir tom ba davant l'altar del Roser, 1631 (R 1630-1), f
156v. Llic. a Francesc de V allgornera i de Senjust, senyor del lloc, de tenir tribuna a
l'església, 1652 (R 1650-3, f 181 v). B enediccions de cam panes, 1631 (R 1631-2, f 101) i
1664 (R 1663-4, f 1 12). L licència de posar al culte una relíquia de Santa C olom a, donada
per Jeroni de V allgornera, 1688 (R 1685-8, f 182. Llic. de traslladar l'altar m ajor i am pliar
el tem ple, 1730 (R 1728-32, f 144v).

B ibl.: AME, 87-88; CR VIII, 161-163 (assenyala com a prim er
esm ent el 1279).
Sant G rau, ermita, possiblem ent dedicada abans a Sant M enna.
L licència de canviar de lloc l'altar de la capella de Sant M enna del term e, 1348 (U11, f 26v). Llic. de binar per celebrar m issa a Sant G rau, 1359 (U -36, f 74). L licència de
dem anar caritat, 1372 (Q 1, f 38); altra concedida a A ntoni Gil, donat, 1472 (Q 5, f 97).
Hom troba llicències a diverses persones per fer d'erm itans, dels segles X V II-X V III.

Bibl.: AME, 88; CR VIII, 163-164 (recorda l'existència d'un topò
nim referit a Sant M enna).
Begur, Sant Pere. Citada com a terme delm er el 1199 (Alturo,
637).
D'acord amb les dades que oferim, l'església actual fou bastida en
la seva m ajor part entre 1600 i 1624.
L licència d'obrir el m ur del tem ple, per fer un altar de Sant A ntoni, 1399 (U -88, f
20v). Llic. d'ed ificar capella del R oser, que sufraga M iquel A rbonés, m ercader del lloc,
1587 (R 1586-9, f 120); llic. de beneir-la, (ibid., f 185v). L licència de fer sagristia, 1600
(U -216, f 2). L licència d'am pliar l'església, 1600 (R 1599-1600, f 108v). L licència de
pescar a aquest fi, 1600, (R 1600-01, f 91v). L licència d'am pliar l'església, fent quatre
capelles, dues a cada banda, i sagristia a orient, 1607 (U -219, f 21 = R 1607-8, f 117).
Hom au toritzà a p escar les tardes dels dium enges per sufragar l'obra, 1610 (U -220, f 78
= R 1809-10, f 78), 1612 (R 1612-13, f 4v); 1613 (R 1612-13, f 150); 1614 (R 1613-4, f
190), 1615, amb notícia de que les obres ultrapassen el cost de 3.000 lliures, (R 1615-6,
f 96). L licència de beneir l'altar m ajor, el de Santa M aria, situat a la dreta, i el dels sants
Cosm e i D am ià, situat a l'esquerra, 1616 (R 1616-7, f 62). L licència de beneir les capelles
del R oser, Santa C ristina i la Puríssim a Sang, 1624 (R 1624-5, f 97). L licència de beneir
la capella del R oser, renovada, 1637 (R 1636-7, f 142). Llic. d'am pliar el cem entiri, 1638
(R 1637-8, f 141); altra sem blant, m otivada pel fet d 'haver estat em petitit en am pliar
l'església, 1669 (R 1668-9, f 181). L licència de vendre censals per pagar les despeses de
construcció de la parroquial, 1671 (R 1670-1, f 177). C am panes, 1598 (R 1596-9, f 127v);
1678 (R 1675-8, f 274); 1740 (R 179-40, f 88v). L licència d 'enterrar dins l'església a
Josep Puig, pescador, 1745 (R 1743-5, f 127v).

Bibl.: AME, 94; CR VIII, 87.
Santa Reparada, ermita. Citada el 889 (Abadal, II, 113-115), com
a "domus" no lluny de Pals.
L licència de dem anar caritat per reparar l'edifici i per fer un retaule, 1374 (Q 1, f 64);
per a l'ornam ent, 1445 (Q 4, f 26rv); per a un retaule, 1449 (Q 4, f 79v); per a una
cam pana, 1472 (Q 5, f 70). L licències de 1472 a 1482, concedides a G uerau C osta, donat
de la capella, (Q uesitòries). L licència d 'am pliar la capella per la part de sol ixent, 1639
(R 1637-9, f 167); llic. de beneir l'am pliació, 1643 (R 1643-4, f 102v).
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i b l .:

J.

V

aquer,

Santa Reparada i Begur, Begur 1989. CR VIII,

87.

Sant Ramon, erm ita, bastida el 1605.
L licència de b eneir la capella de Santa M aria de la Pietat, edificada pels ju rats al lloc
dit M irador de B egur, 1605 (U -218, f 48v i 61 = R 1605-6, f 127). El canvi de titol
s'esdevingué el s. X V II, en relació am b l'ús d 'invocar la protecció de Sant R am on de
P enyafort en ocasió de pedregades.
B ib l.:

J.

V a q u er,

La capella de Sant Ramon, Begur, 1989.

Bellcaire, Sant Joan. Citada el 1002 (CC 70).
L licència de fer nova església parroquial, atesa la insuficiència de l'antiga, 165 1 (R
1650-3, f 151). L licència de portar el Santíssim de l'església vella a la nova, 1657 (R
1654-8, f 271). C am panes, 1594 (R 1589-96, f 179v); 1740 (R 1739-43), f 55. Llic. de
vendre ciris per fer bordons de plata, 1613 (R 1613-4, f 99). L licències de sepultura a
Joan M ir, prev., 1630 (R 1630-1, f 70v); a N arcís A lbert, prev., 176 (R -1760-6, f 46v).
Llic. de b eneir la capella de Sant Joan, 1657 (R 1654-8, f 24 lv).

Bibl.: Revista de Girona 20 (1962), 75-76; AME, 99-100 i 102;
CR VIII, 169-174.
Santa M aria del castell, bastida poc abans de 1309.
En el testam ent del com te Ponç Hug V d'E m púries, 1309, consta que ell la féu edificar
i hi dotà diversos beneficis (CC, núm . 542). El bisbe, atès que el com te ha instituit vuit
beneficis a la capella, confirm a la institució, 1323 (G-4, f 30). Té un prior, un escolà i
quatre porcioners, 1405 (U -105, f 15v). L licència de dem anar caritat per a la reparació
de la capella "del priorat", 1460 (U - 181, f 70).

Bibl.: AME, 102.
Sant Cristòfol, ermita.
L licència de dem anar caritat, 1373 (Q 1, f 53). T rasllat a la parroquial, 1418 (U -l 18,
f 16; nova llicència de trasllat, 1455 ( U - l 56, f 11). El trasllat era realitzat el m ateix any
(U -156, f 11).

Santa M aria del Palau, de Sobrestany, erm ita citada el 1234 (PM,
155).
És seu d'una co n fraria, 1347 (U -l 1, f 129v). Hom a u to ritza el culte en aquesta
capella, del term e de T o rroella i parròquia de B ellcaire, en ocasió d'un entredit, 1356 (U27, f 159v). L licència a B ernat G uilló, cirurgià de T orroella, de fer casa al solar de la
capella derruïda, 1720 (R 1716-21, f 221, reiterad a R 1732-39, f 21 1).

Bibl.: CR VIII, 325-326.
Bell.lloc, Santa M aria. D ocum entada el 1064 amb el nom de Santa
M aria de Filafam s (Blanco, 8), fou unida a Santa C ristina d'Aro el
1491, i se n'independitzà el 1786.
L licència per dem anar caritat, a fi de restau rar els altars de Santa M aria, Sant M iquel
i Santa C ecília, i la m ateixa església, que am enaça ruina, i de treballar-hi en dium enge,
1365 (U -54, f 21). D em olició parcial del tem ple, 1486 ( U - l 74, f 85).
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Revista de Girona 20 (1962), 77-78; AME, 376; CR VIII, 308310. Ll. E s t e v a , Bell-lloc d'Aro. Restauració de l'església (1959-1962)
i excavacions efectuades (1982-1986), dins EBE 9 (1990) 63-114.
EP, 112-114, sosté la identificació entre la parròquia de Bell-lloc i
l'església de "Sant Esteve sota el terme de Rom anyà", cit. el 939, que
podria haver estat Sant Esteve de l’actual terme de Calonge.
La Bisbal, Santa M aria. Cit. el 886 (CC 11) i 891 (PM 2). Consa
grada el 904 (Ordeig Dotalies, 29), amb altars dels sants M aria, M i
quel i Joan Baptista, que existien durant el s. XIV.
O rdre a Joan T euler, que té llicència de forn per fer teules per a l'església, de no ferne per ningú m és, 1346 (U -10, f 48v). Llic. dem anar caritat per la nova església que s'ha
com ençat després d'enrunar l'antiga, 1354 (U -23, f 86). L licència de dem anar caritat per
a la construcció, 1375 (Q 1, f 66). Se separin els bancs dels hom es i de les dones, 1381
(U -71, f 434). L licència de dem anar per al nou altar dels sants Blai i A pol.lònia, 1453 (Q
4, f 1 14v-l 15). L licència a M iquel B arrot, apotecari, per edificar capella de Sant Josep,
1524 (U -191, f 57). L lic èn c ia de b e n eir la cap e lla del R oser, e d ifica d a per H elena
T o rroella i d'A gullana, 1602 (U -217, f 13 = R 1602-3 f 112). Llic. d'ap licar certes
alm oines a la com pra d'un nou orgue, 1615 (R 1615-6, f 98). L licència de beneir la capella
de Santa T eresa, construïda pel Dr. Francesc M arçal, ju rista , 1619 (U -224, f 164 = R
1619-20, f 74v). L licència de b eneir la capella de Santa M aria i els A pòstols, edificada
per la com unitat de preveres i les adm inistradores de la confraria de les dones, 1620 (U224, s.f. = R 1619-20, f 140). C om issió per beneir la capella de Sant Josep i els Q uatre
M àrtirs, que ha estat am pliada, 1621 (R 1620-1, f 164). L licència d'en d erro car una volta,
dita "església vella", situada a l'esquerra de l'altar m ajor, per fer sagristia, 1635 (R 16356, f 89). L licència a Pere Solers, prev., de tenir tom ba a la capella de Sant A ntoni de
P àdua, on es proposa de fer un retaule, 1732 (P 119, f 248).

Bibl.: AME, 110. MC, p. 98 indica que hom com ençà l'església
actual abans del 1691, i que en aquesta data es contractà amb Miquel
Perelló la construcció del retaule major. La façana s'acabà el 1757.
El retaule actual, dissenyat per l'arquitecte Pelai M artínez, fou beneït
el 1953, i és presidit per una imatge de l'Assum pció, obra de Llorenç
Cairó (MC, 110-111).
Santa Anna del castell
El bisbe dotà el benefici de Santa A nna en un altar de la capella, bastit a despeses
seves, 1341 (G -15, f 71v). En la visita de 1511, aquest és l'únic altar, i en les anteriors,
hom no v isità la capella.

Bibl.: CR VIII, 178 (Suposa que havia estat dedicada a Sant M i
quel).
Sant Sebastià, convent. Iniciat el 1580.
Llic. de p escar en dium enge, de Pals a T orroella, per acabar el convent franciscà de
la B isbal, 1591 (R 1589-96, f 116v). Llic. de beneir una llàntia, 1600 (R 1600-01, f 85).
L licència de posar una creu al capdam unt del passeig dels xiprers, 1632 (R 1631-2, f
150).

Bibl.: AME, 110. J. F o g u e t , El convento de San Sebastiàn de la
Bisbal, Vic, 1908. L'església fou allargada el 1791 (MC, p. 94).
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La Pietat, capella, bastida el 1576.
L licència de beneir la capella, recentm ent edificada, 1576 (U -208, f 19v). Jubileu a
la capella, 1669 (R 1668-9, f 221).

Bibl.: AME, 110. MC p. 101 inform a sobre una am pliació, esde
vinguda el 1783.
Els D olors, capella, bastida el 1726.
L licència de bastir capella dels D olors a la B isbal, al carrer de Sant R am on, fora del
portal dels T ints, 1726 (R 1722-8, f 232).

L'Anunciació, capella del mas Vilosa, bastida el 1723.
L licència a B enet V ilosa, de construir capella de l'A nunciació prop de casa V ilosa,
1723 (R 1722-8, f 140).

Calonge, Sant M artí. D ocum entada el 945 (CC 45). Consagrada el
1423 (ADG, M anuale Itinerum 1419-1427, f 210). Construcció bàsi
cam ent del s. XVIII.
Als prohom s: atès que els altars de Santa M aria, Sant M iquel i Sant D aniel són tan
pròxim s que no s'hi pot posar retaule, tenen llicència per canviar-los de lloc, 1418 (U1 18, f 68v). L licència a G alceran de C ruïlles, senyor del lloc, per obrir una finestra de sis
pam s d'am ple i quatre d'alt, per seguir el culte des de casa seva, 1440 ( U -140, f 25). Llic.
d'aplicar un llegat de 100 florins a fer una creu de plata, 1452 (U -152, f 136). C om issió
per v isitar la nova capella del C orpus, 1601 (R 1601-2, f 82v). L licència de celebrar a
l'altar del C orpus, erigit pels obrers, 1601 (U -216, f 103). C om issió per v isitar l'altar de
Santa C aterina, 1606 (R 1605-6, f 145). L licència de celebrar a l'altar de Santa C aterina,
edificat pels obrers, 1606 (U -218, f 65). C am panes; 1617 (R 1617-8, f 133v); 1668 (R
1667-9, f 135). L licència de sepultura dins de l'església a favor de R eparada V allm anya,
1642 (R 1641-2, f 110).

Bibl.: AME, 127-129; CR VIII, 186. Jaume A y m a r , L'Església
parroquial de Sant M arti de Calonge, dins EBE 1 (1981) 1-91. EP,
105-107.
Capella de l'hospital, del 1674.
L licència de beneir la capella de l'hospital, 1674 (R 1672-4, f 224v).

Santa M aria del Mar. Existent el 1238.
Llic. a les m onges, d'ed ificar altar a Sant Joan, 1360 (U -39, f 94v). Llic. de dem anar
caritat, 1382 (Q 1, f 105v); per a la fortificació, 1393 (Q 2, f 16); altres set llicències dins
del s. XV. L 'edifici és enrunat, i no es troben persones per encendre les llànties i tocar les
cam panes, 1456 (U -157, f 41). L licència de reco n ciliar Santa M aria del M ar, profanada
per la guerra, 1669, (R 1668-9, f 201 v); sem blant llicència per la m ateixa causa, 1674 (R
1672-4, f 213v).

Bibl.: AME, 131; CR VIII, 187. E. Z a r a g o z a , Els m onestirs de
benedictines de l'Empordà, dins EBE 14 (1995), 166-167, troba la
prim era notícia el 1313.
Sant Daniel, erm ita
L licència de celebrar a l'altar de Sant Francesc, erigit a l'erm ita per l'erm ità Jaum e
R oca, 1604 (U -217, f 116 = R 1604-5, f 96).
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B ibl.: AM E, 131. Jaum e A y m a r , L 'erm ita de Sant D aniel de
Calonge, dins EBE 3 (1984), 117-128.
Sant Esteve, erm ita
L lic . de d e m a n ar c a rita t, 1448 (Q 4, f 68). L lic è n c ia de c e le b ra r, d e sp rés de
reedificació, 1587 (R 1586-9, f 127).

Bibl.: AME, 131. Ibid., p 379, hom proposa amb m olta versem 
blança la identificació de l'erm ita amb la "parrochia Sancti Stephani
que est sub appendicio Sancti M artini de Rom aniano", (CC 79), cita
da ja el 939 (Blanco, 2), tot i que cal tenir en compte que també fou
anom enada "Sancti Stephani de villa Filafamis" (Blanco, 9).
Sant Nazari, erm ita
C om issió al sagristà i al dom er de C alonge per adm inistrar les rendes de la capella de
Sant N azari del seu term e, que ha restat sense obrers, i per adquirir una cam pana, 1371
(U -65, f 25v). Fou v isitada alm enys el s. X V III.

Bibl.: AME, 131-132.
Canet de Verges, Sant Mateu. Citada el 889 (Abadal, II, 113-115),
com a "domus Sancti M athei", possessió del m onestir de Fontclara, i
com a parròquia, el 1182 (MH ap. 478).
L lic. de servir-se dels llegats fets per a torts oblidats i d'un llegat deixat pel feligrès
Pere M ateu, per traslladar l'església a un lloc idoni, 1341 (U-7, f 58v). L licència al rector,
de celebrar m issa a l'església que s'està construint, 1344 (U -7, f 118). L licència als ju rats
p e r e d ific a r c a p e lla de S an ta A nna a l'e s g lé sia , 1524 ( U - 191, f 58). L lic è n c ia de
reco n ciliar l'església, que es va incendiar i ha estat restaurada pels feligresos, 1579 (U209, f 75). L licència d 'erigir capella de Sant N arcís, ocupant el cem entiri, a m igdia del
tem ple, 1602 (U -216, f 152 = R 1601-2, f 132). L licència de beneir-la, 1606 (R 1605-6,
f 163).

Bibl.: AM E 397.
Casavells, Sant Genis. Citada el 1071 (Martí, núm 308).
L licència de fer capella de Sant Isidre, 1633 (R 1632-3, f 135).

Bibl.: AME, 159; CR VIII, 201-202.
Cassà de Pelràs. Citada el 1160 (CC 305).
A tès que el retaule de l'altar de Santa M aria és m alm ès per la vellúria, s'autoritza a
posar-ne un de nou, am b nou retaule, davant l'entrada de l'església, 1419 (U -l 19, f 53).

Bibl.: AME, 157-158; CR VIII, 199-200.
Castell d ’A ro, Santa M aria. Consagrada el 1068 (VL XIII, 268).
Erigida en parròquia el 1602.
L licència de celebrar al nou altar de Santa C ristina, 1604 (U -217, f 81). L licència
d'am pliar l'església, ocupant p art del cem entiri, 1613 (U -221, f 184v = R 163-4, f 165).
N ova llicència d'am pliar, i de treballar en dium enge, 1614 (R 1614-5, f 72v). L licència

41

8

JOSEP M. MARQUÈS

de beneir dues capelles fetes al tem ple, que s'està am pliant, 1615 (U -222, f 107 = R
1614-5, f 148). N ova llicència de beneir l'església, 1619 (R 1618-9, f 145v). L licència
de sepultura a la capella del Roser, a favor d'A ntoni Sicart, pagès, 1619 (R 1618-9, f
157); a Joan Sam ir, pagès, 1636 (R 1635-6, f 146); a Pere D ausà, pagès, 1774 (R 176775, f 360v). C am panes, 1607 (R 1606-7, f 147); dues cam panes, 1635 (R 1635-6, f 85v).

Bibl.: CR VIII, 87; AME, 141; "Apareix com a parròquia indepen
dent el 1691".
Vallvanera, erm ita, anteriorm ent Sant Cugat del Far.
L licència a G uillem C andela, erm ità de la capella de Sant C ugat, d'escollir confessor,
de rebre els sagram ents a la capella, ell i els seus confrares, i de sepultura dins de la
m a te ix a c a p e lla , 1401 (U -1 0 1 , f 22). H om e n c o m a n a l'e rm ita a Jo a n d 'E sp a n y a ,
"benedictí", 1437 ( U - 137, f 138). Pot ten ir el S antíssim i els sants olis, 1438 (U -138, f
47v). L lic èn c ia de d em an ar c arita t p e r a l'erm ita de Sant C ugat, 1472 (Q 5, 96v).
Indulgències per a la construcció que prom ou fra Joan Parera, donat o erm ità, d'una
capella de Sant Sebastià a la part nord de l'erm ita de Sant C ugat, i que els ju rats i obrers
es com prom eten a m antenir, 1478 (U -171, f 2). L licència de dem anar caritat per construir
un sepulcre de la M are de D éu a l'erm ita dels sants Jaum e i C ugat, 1481 (Q 5, f 171).

Bibl.: E. Z a r a g o z a , M onestirs de benedictines, cit., dins EBE 154
(1995), 167-169. EP, 118-121.
Castell d ’Em pordà Sant M artí (abans, Sant M artí de Llaneres).
Citada el 1101 (CC 185).
A ls feligresos, i a G uillem de V ilaüt, cavaller; atès que l'església parroquial és lluny
del poble, i de vegades inaccessible per inundacions, es concedeix llicència per co n stru ir
ia al poble, 1340 (U -7, f 42v, amb nota: "Non habuit effectum "). L licència de beneir la
parroquial, reedificada, 1587 (R 1587-89, f 122).

Bibl.: AME, 112; CR VIII, 87. MC, p. 94 dóna la data de 1584 per
la reconstrucció del temple. El retaule m ajor fou daurat el 1791 per
Francesc Serra, i la capella lateral del Roser, amb m ajòliques interes
sants, s'inaugurà el 1746 (MC, p. 102-103). D escripció de l'església,
MC, p. 124-126.
El Remei, santuari, bastit el 1600.
L licència d'ed ificar capella de la C oncepció i els sants M iquel i Jordi al castell, 1445
(U -145, f 148). C om issió per v isitar la capella de Santa M aria, edificada per L eandre de
M argarit i G allart, i llicència de fer-la servir com a p arroquial, 1600 (U -216, f 36= R
1600-01, f 77). C om issió per b eneir la capella del Rem ei de C astell d'E m pordà, edificada
per Josep de B iure i de M argarit, baró d'A guilar, 1643 (R 1643-4, f 82). C am panes, 1666
(R 1666-7, f 202); 1681 (R 1681-2, f 101); 1741 (R 1739-43, f 180).

Bibl.: A M E , 112. Jaume M a r q u è s C., Romiatge espiritual a la Mare
de Déu del Rem ei de Castell d'Empordà, Girona, 1960. MC, p. 99;
hom l'am plià el 1750. D escripció, MC, p. 123.
Colom ers, Santa M aria. Citada el 844 (Amer, 2)
L licència de construir altar del R oser, 1604 (R 1603-4, f 127v); com issió per visitar-
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lo, 1607 (R 1607-8, f 173v); llicència de celebrar al nou altar, 1607 (U -219, f 67v).
L licència de fer capella del Sant C rist i una sagristia, 1685 (R 1685-6, f 43). L licència de
fer dues capelles, 1690 (R 1688-94, f 86). C am panes, 1604 (R 1603-4, f 1 19v); 1612 (R
1612-3, f 36). L licències de tom ba dins de l'església, a favor de Pere Q uintana, 1665 (R
1665-7, f 62); de B aldiri Ferrer, 1747 (R 1745-50, f 107v). L licència a Salvador Q uintana,
pagès, d 'alçar una creu de pedra prop de casa seva, 1572 (U -206, f 245v).

Bibl.: AME, 149; CR VIII, 194-195.
Sant Llenç, capella
C itada el 1352 (U -20, f 130)

Bibl.: AME, 150; CR VIII, 196.
C orçà, Sant Julià. Citada el 1062 (Ordeig I, 201); tingué ja el 1064
un altar de Santa M aria (M artí 279).
L licència de bastir capella del Roser, 1626 (R 1626-7, f 114). L licència de fer altar
de Sant Isidre a la banda de tram untana, arrim at a la paret, 1643 (R 1643-4, f 78v).
L licència de fer nova sagristia, 1730 (R 1728-32, f 158). C am panes; 1740 (R 1739-43, f
50; 1745 (R 1745-50, f 19).

Bibl.: AME, 155; CR VIII, 197. MC, p. 102 anota que en el temple
actual treballà el 1740 Tomàs Carceller, m estre d'obres de la Bisbal.
Santa C ristina, ermita. Esm entada el 1267 (Delmes, núm. 66).
L licència de p ostular per com prar una cam pana i reed ificar l'erm ita, 1364 (U -53, f
24). L licència de dem anar caritat, 1426 (Q 3, f 10 lv).

Bibl.: AME, 155-156; CR VIII, 198-199.
Sant Sebastià capella bastida el 1512.
L licència de fer capella a Sant Sebastià prop dels m urs de la vila, 1512 ( U - l 87, f
130). L licèn cia de reco n ciliar i beneir la capella restaurada de Sant Sebastià, 1676 (R
1675-8, f 98).

Bibl.: AME, 157.
L licència de celebrar a la capella de la M are de Déu dels À ngels de la torre dita
Sunyera o G uinarda, de C orçà, 1620 (R 1620-1, f 84v). C om issió per beneir la capella de
Santa M aria, construïda per Francesc de Bes al costat del castell de Sant M iquel del
term e de C orçà, 1638 (R 1638-9, f 59).

Cruïlles, Santa Eulàlia. Cit. el 1035 (CC, 92), consagrada el 1062
(Ordeig I, 201).
C apçalera construïda possiblem ent el 1620. P o rtalada de 1754.
Hom autoritza a canviar de lloc un altar, foradant el m ur del tem ple, 1437 ( U - l 37, f
135v). L licència de vendre ciris per pagar les despeses de canviar de lloc l'altar m ajor,
1620, R 1620-1, f 129. C am panes, 1614, (R 1614-5, f 77), 1623 (R 1623-4, f 115v), 1683
(R 1681-4, f 185). L licències d'enterram ent; a M ontserrat C arreras, prev., 1607, (R 16078, f 1 18); a Salvi E stanyol B atlle, 1673, (R 1672-4, f 133). Llic. de vendre ciris per fer
bordons de plata, 1609 (R 1608-9, f 211); per fer candelers de plata, 1616 (R 1616-7, f
61).

Bibl.: AME, 168; CR VIII, 90.
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M are de Déu de l'Esperança, erm ita de principis del s. XV.
L letra a fra B artom eu B ofill, erm ità. Fra Joan Palau, erm ità, construí una capella i
una vivenda a honor de Déu i de la M are de Déu d'E sperança. A ra es desitja fer altar;
s'autoritza a condició de pagar cens a Sant M iquel de C ruïlles, 1416 (U -l 16, f 18v - 19).
L licència de dem anar caritat per a la construcció, 1413 (Q 3, f 19-20); altres 17 llicències
durant el s. XV; la de 1423 esm enta B artom eu B ofill, erm ità. B ernat de M ontpadrós,
erm ità, com prà a Joan M artí, argenter de B arcelona, un calze valorat en 14 lliures, 1433
(M adurell, dins A IEG 15, p. 108 i 125-126). L licència de b astir altar dels sants B aldiri,
B ernardí i V icenç, 1456 ( U - l 57, f 94). L licència a Joan Serra, erm ità, de fer capella
lateral de Sant B aldiri, 1514 ( U - l 88, f 24v). L licència de construir capella del Roser,
1588 (U -212, f 1 lOv). L licència d 'en terrar M iquel B allester, erm ità, dins l'erm ita, 1636
(R 1636-7, f 78v). L licència de beneir l'altar m ajor, 1755 (R 1751-60, f 129).

Bibl.: AME, 168.
Sant M iquel, tem ple m onàstic, citat el 1051 (PM 11).
L licència de dem anar caritat per b astir una capella dedicada a Santa M argarida, 1326
(U-2, f 136). A utorització a C onstança de C ruïlles per erigir un altar a la capella on hi ha
ja l'altar de Sant Jaum e, 1359 (U -36, f 58v).

Bibl.: AME, 171-174; CR VIII, 280-294.
E sclanyà, Sant Esteve. D ocum entada el 1181 (Pergs. de Sant
Daniel, núm. 40). Fou sufragània de Llofriu de 1506 fins al 1847, que
adquirí la condició d'annex parroquial autònom.
Té dom er, que presenta l'abat de Sant Pere de G alligants, 1307 (G -2, f 82v-83).
Parroquial paupèrrim a, que per aquest m otiu m anca de clergue, a les visites pastorals del
s. XV; el 1470 hom ordenà en v isita que l'abat de Sant Pere de G alligants proveís a la
seva sustentació. A pareix com a sufragània de P alafrugell el 1506 (P-29, f 21); després
hom la declarà sufragània de L lofriu. M onitòria als veïns de B egur de no treballar en
dium enge; les m ultes s'apliquen a l'obra de l'església d'E sclanyà, 1590 (U -213, f 3v).
L lic èn c ia de p e sc ar en diu m en g e per re p a ra r el tem p le, 1600 (R 1600-01, f 76v);
sem blant, 1612 (R 1612-3, f 54).

Bibl.: AME, 95; CR VIII, 167-168.
Estartit, Santa Anna. Erigida en parròquia el 1928, segregant ter
ritori de Torroella de M ontgrí.
Llic. d'ed ificar capella de Santa A nna a l'indret de C alaregina, term e de T orroella de
M ontgri, dins d'una fortificació, 1517, (U -189, f 5 v-6). L licència de reed ificar la capella
pública del veïnat de l'E startit, sota invocació dels sants Pere i A nna, amb obligació
d'ensenyar-hi catecism e, 1750 (R 1745-50, f 220). B enedicció de la capella, 1753 (R
1751-60, f 92v). L licència de b eneir cam pana, 1757 (R 1751-60, f 194v).

Fenals, Santa M aria. Citada el 968 com a possessió de Sant Feliu
de Guíxols (Abadal, p. 202-204), i com a parròquia, el 1064 (Blanco,
8). Unida transitòriam ent a Castell d'Aro el 1833. La seu de la parrò
quia ha estat traslladada després de 1960 a Santa M aria de Platja
d'Aro.
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L licència de dem anar caritat, atès que un incendi fortuït destruí l'altar m ajor, llibres
i ornam ents, 1363 (U -50, f 3v).

Bibl.: AME, 142; CR VIII, 191-193. Un estudi sobre l'església vella
de Fenals aparegué en el program a de la festa m ajor de Sant Feliu de
Guíxols, 1963, segons Zaragoza, M onestirs, cit., p 107. EP, 107-108.
E sglésia nova. Llic. de traslladar el tem ple parroquial, atesa la seva ruïna, a causa
del terratrèm ol, i el fet de ser situada en un lloc boscós, que obliga a no deixar-hi les
jo ie s entre setm ana, 1438 (U -138, f 140). Hom assenyala que la nova església serà situada
al coll d 'E sp irà o E sp in a, i a u to ritza a v endre uns cam ps de l'o b ra per fin an ç ar la
construcció, 1443 ( U - l43, f 17 i 26; U -144, f 38). L licències de dem anar caritat per a la
construcció del nou tem ple, 1443 (Q 4, f 3v); 1444 (Q 4, f 13); 1480 (Q 5, f 132v); 1481
Q 5, f 176). El nou tem ple encara no és acabat, i es renova la llicència d'obres, 1482 (U172, f 132). L licència de dem anar per a l'ornam ent de l'església vella, 1492 (Q 5, f 242).
C am pana, 1599 (R 1598-9, f 124); 1663 (R 1663-4, f 76). L licència de sepultura a Jaum e
B as, p ag ès, 1693 (R 1688-94, f 257v). L lic è n c ia de p e sc a r en d iu m en g e p e r a la
construcció de l'església, 1699 (R 1694-9, f 157).
Santa M aria de P latja d'A ro és obra de l'arquitecte Josep E steve i C orredor (1955).

Fitor, Santa Colom a Església consagrada el 949 (Ordeig D otali
es, 63).
C am pana, 1619 (R 1619-20, f 88v). L licència de vendre ciris per fer una veracreu de
plata, 1630 (R 1630-1, f 80).

Bibl.: M. Oliva, dins Revista de Girona 20 (1962), 79-80; AME
207; CR VIII, 371-373.
Foixà, Sant Joan. Existent abans del 1058 (CC 120).
C am pana, 1622 (R 1622-3, f 66v); 1631 (R 1631-2, f lOOrv). Llic. de beneir una
im atge de Sant Isidre i p osar-la a l'altar de Santa M aria antiga, 1637 (R 1636-7, f 127v).
L licència de sepultura a T om às T orrent, 1724 (R 1722-8, f 131 v); a Joan Perich, pagès,
1757 (R 1751-60, f 219v). L licència a B ernat R ibot per construir una capella, 1570 (U206, f 116v).
Prim era possessòria del b enefici fundat per E rm essenda, viuda de B ernat G uillem de
Foixà, a la capella de l'E sperit Sant del term e de Foixà, 1363 (U -46, f 122v).

Bibl.: AME, 185; CR VIII, 88.
Capella del castell (Santa M aria)
C itada el 1322 (G -3, f 114v). L lic. de re stau ra r la cap ella de S anta M aria, que
am enaça ruïna, 1371 ( U - 6 1 ,f8 2 v ).

Bibl.: AME, 187; CR VIII, 88.
Fonolleres, Sant Cristòfol. Citada el 1067 (Martí, 302).
Hi havia altar de Sant N icolau, amb confraria, 1344 (G -17, f 13 8 v -139). A tesa la
hum itat de l'església, s'autoritza a elevar el pavim ent i a fer un sostre de fusta, dam unt
del qual puguin posar-se robes i llibres, 1413 (U -l 13, f 28). Llic. de dem anar caritat per
reedificar la parroquial, parcialm ent enrunada, amb trasllat de l'altar de Sant C ebrià i
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construcció d'un nou altar de Sant N icolau, 1477 (Q 5, f 131). C am pana, 1604 (R 16034, f 141 v). L licència d 'edificar sagristia, 1652 (R 1650-3, f 186v).

Bibl.: AME, 205; CR VIII, 254.
Fontanilles, Sant M artí. Església consagrada el 965 (Ordeig D o
talies, 86).
C am panes, 1601 (R 1600-1, f 144); 1667 (R 1665-7, f 209). 1670 (R 1670-1, f 54v).

Bibl.: AME, 201; CR VIII, 216
Fontclara, Sant Pau. Existent el 889 (Abadal, II, 113-115)
Indulgències de cardenals als que contribueixen amb alm oines a la parroquial, 1426
(Q 3, f 99v). Llic. d'ed ificar capella del R oser, 1606 (R 1606-7, f 89v = U -218, f 133).
L licència de beneir la capella del R oser, 1607 (U -219, f 7v = R 1607-8, f 102). L licència
de sepultura en la referida capella a A nna Real i A lagot, pro p ietària del m as Real del
lloc, 1627 (R 1627-8, f 59).

Bibl.: AME, 263; CR VIII, 233-239.
Fonteta, Santa M aria. Parròquia citada el 1057; després d’haver
estat sufragània de la Bisbal, fou erigida de nou el 1928.
C ol·locació d'un rotlle d'esquelles, 1456 (U -157, f 42). L licència d 'alçar les lloses de
tres altars i de renovar el peu i el sobrecel (baldaquí) de l'altar m ajor, 1613 (R 1613-4, f
121 v). L licència de vendre ciris per pagar el retaule de la capella de Sant E steve i un
arm ari per guardar la plata, 1616 (R 1615-6, f 155v). Llic. de prendre 50 lliures del bací
de Sant E steve a fi de pagar a m estre A ntoni A ndreu C lausells la pintura del retaule
m ajor, per un cost total de 180 lliures, 1625 (R 1625-6, f 92v). L licència de sepultura a
M iquel A nglada, pagès, 1632 (R 1632-3, f 123); a M iq u el Riera, 1638 (R 1637-8, f 152v).
C om issió per beneir la capella del Roser, construïda am b un llegat de Joan Saura, teixidor
del lloc, en la qual hi ha d 'haver la sepultura dels confrares, 1633 (R 1633-4, f 88v).
C om issió per beneir la capella de Sant Isidre, 1643 (R 1643-4, f 103 i 187v).

Bibl.: AM E 205; CR VIII, 370.
Garrigoles, Sant Sadurní. Citada en 1 143 (Amer, 30).
Llic. d'in v ertir pies deixes en una custòdia, ordenada fer en visita pastoral, 1366 (U56, f 17). C am panes, 1634 (R 1633-4, f 156); 1683 (R 1681-4, f 161 v).

Bibl.: AME, 213; CR VIII, 218.
Olives, Sant Vicenç
V ivia a la capella Saura de Sallent, que rebé un llegat de la vescom tessa de R ocabertí,
1324 (G-4, f 107v). Seu d'una co nfraria de la qual fou paborde un dom er de Jafre, 1364
(U -47, f 1 10). C om issió per reco n ciliar el tem ple, 1670 (R 1670-1, f 57).

Bibl.: AME, 214; CR VIII, 218-220.
Gaüses, Santa M aria. Esm entada el 1229 (PA, Gaüses, núm. 51).
C am panes, 1659 (R 1658-60, f 85). L licència de beneir la nova capella del Roser,
1741 (R 1739-43, f 127).

Bibl.: AME, 462; CR VIII, 91.
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Sant Roc erm ita
L licència de celebrar m issa a la capella, construïda al Puig d'en E rm eric, del term e,
1516 (U -188, f 170). Llic. de b eneir una cam pana, 1673 (R 1672-4, f 177).

Bibl.: AME, 462.
Sant Bartomeu de Pins
C itada en ocasió de fundar-hi un personat, 1605 (G -102, f 48). La fam ília M uní hi
dotà un benefici, 1788 (D -22, f 180). T enint present la curta distància que hi ha fins a la
parròquia de Sant B artom eu de C am allera, d ’institució relativam ent tardana (s. X IV ), és
oportú de considerar la p o ssibilitat de que Pins fos la prim itiva ubicació de la capella de
Sant B artom eu, que esdevindria parroquial de C am allera.

Bibl.: AME, 463.
Gualta, Santa M aria. Citada el 1047 (CC 107).
T estam ent de Jaum e G ranyana, ciutadà de B rcelona, que dota un benefici a invocació
de S anta M aria, en una cap ella que disp o sa que es c o n stru eix i, 1354 (D -4, f 167).
C om issió per executar l'an terio r llegat, i b astir capella de les Onze M il verges, 1374 (U62, f 147). La capella, dedicada a Sant H onorat i les Onze Mil verges, té un benefici,
encara no instituït canònicam ent, 1416 (U -l 16, f 51v). C am panes, 1617 (R 1617-8, f
96v); 1630 (R 1630-1, f 60 i 71). Llic. de sepultura a favor de M arianna T eixidor, davant
la capella del R oser, 1630 (R 1630-1, f 8 5v). Llic. per posar l'altar de Sant Isidre al costat
de la capella del R oser, 1633 (R 1632-3, f 124); llicència de beneir-ne el retaule, 1635 (R
1634-5, f 167). Llic. de vendre ciris per p agar una creu de plata, 1642 (R 642-3, f 92v).
L 'edifici actual fou com pletat amb part de la volta i el cor, el 1849 (S-392).

Bibl.: AME, 217; CR VIII, 88.
Jafre, Sant M artí. Citada el 982 (M artí 113).
S'ensorrà l'absis de l'església el 1369 (U -59, f 101). El bisbe penà la parròquia amb
e n tre d it, p e rq u è no re p a ra v e n el te m p le , 1377 (U -6 9 , f 2 0 3 ). L a re c o n s tru c c ió
s'em prengué el 1379 (U -7 1, f 12). Llic. de treure un p ila r de l'església i fer-hi una arcada,
1618 (R 1618-9, f 134v). Llic. de fer sagristia, 1668 (R 1668-9, f 63). Llic. de tom ba a
Francesca Pou i de R eguart, 1737 (R 1732-9, f 237); a Sebastià Saguer, 1777 (R 177579, f l 5 4 v ) .
L 'edifici actual es com ençà a edificar el 1739, aprofitant m urs de l'antic castell. El
1771 es bastí una andana, amb capella i sagristia. El m ateix any es com ençà l'obra del
presbiteri; el retaule antic hi fou traslladat per Pere V iladevall, escultor de G irona. El
cam panar fou bastit el 1819, i la p o rtalada i rosassa de la façana, el 1823-24, segons que
inform a A rnau.

Bibl.: AME, 219; CR VIII, 88; M aruja
el santuari de la Font Santa, Jafre, 1974.

A

rnau i

G

uerola,

Jafre i

Font Santa, santuari fundat el 1461.
Procés de l'aparició, A D G, Processos m edievals, núm . 374. Llic. d 'erigir capella a la
F ont Santa, 1461 (U - 162, f 93). Llic. de fer "un retrat de fusta" a l'altar, 1628 (R 1627-8,
f 139). Llic. de b eneir una cam pana, 1666 (R 1665-7, f 151).
El retaule m ajor datava de 1653. H om construí la volta del porxo el 1796; fou dem olit
el 1972 per dexar descoberta la façana.

AME, 219; M aruja

A

rnau,

cit., p 59-63, 85-94.
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Sant Antoni de la Salvetat, existent el 1444.
E ls confrares de la confraria de Sant A ntoni, erigida a la força de la Salvetat de Jafre,
es proposen d 'adquirir una casa, 1444; (U -144, f 1)

Bibl.: AME, 220; Arnau, o. cit.
Llavià, Sant Romà. Existent abans del 1058 (CC 120).
El bisbe p red ecesso r Pere [d'U rrea] havia co n ced it als p arroquians de traslla d ar
l'antiga església, que era lluny i solitària. A ra, a p etició del fidels s'autoritza a traslladar
l'altar de les O nze M il verges que havia rom às a l'esg lésia vella, 1339 (U-7, f 12v). Llic.
de dem anar caritat per reparar els desperfectes deguts a un incendi, 1454 (Q 4, f 136);
1456 (U -157, f 71). L licència de fer obres indeterm inades, 1619 (R 1618-9, f 159v).
C om issió per beneir la capella de Sant Pere, 1642 (R 1642-3, f 74). C om issió per beneir
el nou altar de Sant Isidre, 1643 (R 1643-4, f 106v).

Bibl.: AME, 202; CR VIII, 216-217.
Llofriu, Sant Fruitós. Citada el 1121 (EBE 3 (1984), p. 97).
A utorització de trasllad ar el pedró, situat en lloc solitari, m és aprop de l'església,
1413 (U -l 13/2, f lv ). Llic. de desfer el peu de l'altar m ajor per traslladar-lo quatre peus
m és endavant, 1589 (R 1586-9, f 212v). L licència de pescar per obres indeterm inades,
1691 (R 1688-94, f 155).

Bibl.: AME, 243; CR VIII, 226-227.
M aranyà, Sant Esteve. Citada el 1228 (PM 132).
L licència de vendre ciris a la sufragània de T or per pintar un retaule a la paroquial,
1608 (R 1608-9, f 91v). Llic. de prendre una creu de plata m olt antiga, una custòdia i dos
calzes, per fer una vera-creu a la m oderna, dos calzes i un copó am b sotapeu i casquet de
plata, 1735 (R 1732-9, f 159).

Bibl.: AME, 398; CR VIII, 319-322.
Tor, Sant Climent. Sufragània citada el 1151 (AIEG 22 (1974-5,
p. 164).
L lic. per m udar la pedra de l'altar m ajor i posar-la a l'altar de la M are de D éu, 1631
(R 1631-2, f 73).

Bibl.: AME, 399; CR VIII, 323-324.
M atajudaica, Sant Joan. Citada el 1182 (MH ap. 478, cols 13771378).
C am pana, 1666 (R 1665-7, f 169).

Bibl.: AME, 160; CR VIII, 202-203.
M onells, Sant Genis. Citada el 1019 (CC 79).
L le tra a m e stre P e re , c iru rg ià i o b re r. H a v en t c re sc u t el p o b le, el tem p le és
insuficient; per això se n'ha com ençat a edificar un de nou, i a aquest fi els feligresos han
fet confraria. S'autoritza a aplicar a l'edificació dels llegats "per torts oblidats" dels veïns,
1349 ( U - l 2, f 85v). Llic. de dem anar caritat per al nou orgue, 1421 (Q 3, f 75)'. Llic. de
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dem anar caritat per al nou altar de Sant P rojecte, 1534 (Q 6, f 124-125v). L licència de
beneir la capella de Sant Francesc, 1580 (U -209, f 131). L licència de vendre ciris per fer
un calze i un com unidor, 1621 (R 1620-1, f 180). L licèn cia de vendre'n per fer dos
bordons de plata, 1633 (R 1633-4, f 78). C am pana, 1638 (R 1638-9, f 62v). Llic. als
obrers del ciri de Sant B rauget, per vendre un ciri a fi de p agar la cadireta de la M are de
Déu que han fet daurar, 1662 (R 1661-2, f 150v). Llic. de vendre ciris per fer una creu de
plata, 1664 (R 1663-4, f 152). Llic. de vendre'n per pagar el retaule m ajor, 1677 (R
1675-8, f 159v). L licència de tom ba a en Fàbrega, prev., 1683 (R 1681-4, f 181); a Pere
de Purtós, prev., 1702 (R 1700-4, f 136v); a Francesc M as, pagès, 1735 (R 1732-9, f
153).
Hi havia el projecte d 'alçar un altar dels sants A ntoni i Joan ev angelista a l'hospital,
1346 (U -10, f 121v). Hi havia una capella dedicada a Sant Jaum e al castell, cit. el 1234
(PM , núm 155), existent el s. XIV (U-3, f 75v i 126).

Bibl.: CR VIII, 304-305. Descripció i datació dels elements de l'edi
fici, J. M a r q u è s C a s a n o v a s , "M onells (I)", dins Revista de Girona 52
(1970), 6-12. AME, 223. J. B a d i a H o m s , Notícia sobre restes d'esglé
sies romàniques descobertes al Baix Empordà, dins EBE 2 (1983),
69-71.
M ont-ras, Sant Esteve. D ocum entada el 1196 (Alturo, 616)
L lic. d 'e rig ir a lta r del R oser, 1588 (R 1586-9, f 145v). L lic èn c ia de p e sc ar en
dium enge per restau rar l'església, 1593, U -213, f 160v). Llic. de fer portal a l'església, a
la banda de ponent, 1595 (R 1589-96, f 199). C om issió per beneir el tem ple, que ha estat
reconstruït, 1598 (R 1598-9, f f 107v). Llic. de pescar per sufragar obres a l'església,
1612 (R 1612-3, f 52v). M onitòria als veïns, per o bligar-los a treb allar per torn els
dium enges a l'església, 1617 (R 1617-8, f 116). L licència de sepultura a Joan E storch,
pagès, 1623 (R 1622-3, f 135). C om issió per beneir la capella de Sant G rau, 1625 (R
1625-6, f 78v). L licència de pescar en dium enge per a l'obra, 1692 (R 1688-94, f 183).
L licència de sepultura a M artí R ocas, que ha contribuït a la construcció de l'altar m ajor,
1789 (R 1785-93, f 185v).

Bibl.: AME, 229; CR VIII, 88.
Palafrugell, Sant M artí. Existent abans del 1058 (CC 120).
L licència de destinar les 25 lliures anuals de l'alm oina B arceló a am pliar el tem ple,
1399 (U -88, f 41v). L licència de beneir el cem entiri, recentm ent am pliat, 1504 (U -214, f
26). L licència d'ed ificar capella del Sant C rist, 1520 ( U - l90, f 15v). L licència de fundar
la confraria del R oser en una capella que ja s'havia bastit i a la qual no s'havia assenyalat
titu la r encara, 1577 (U -208, f 107). L licèn cia de p e sc ar en dium enge per co n stru ir
l'església de P alafrugell, 1588 (R 1586-9, f 144); 1593, (U -213, f 160v). L licència de
beneir les capelles de Sant Pere, el R oser, Santa A nna i Sant Joan B aptista, 1597 (R
1596-9, f 24). In d u lg è n c ia del b isb e al nou S ant C rist, 1599 (R 1598-9, f 122v).
M od ificació de l'a n te rio r llic èn c ia de p escar, en hav er avençat la constru cció ; hom
aplicarà un terç a la capella de Sant R am on, 1602 (U -216, f 176 = R 1602-3, f 87). Hom
troba definicions anuals dels com ptes de construcció de l'església, de 1590 a 1602, a la
sèrie N otularum (84, f 123v; 85, f 159v; 86, f 29v-30v; 88, f 37; 89, f 22; 90, f 97; 91, f
81; 92, f 7-8; 94, f 312-313; 95, f 154; 96, f 214; 98, f 10). Al fons Pia A lm oina, sèrie de
Pies M em òries unides, consta per escriptures del notari L lorenç B rugarol que el 1589
Pere Bòria, arquitecte i picapedrer, cobrà una q u antitat de 130 lliures i una de 140, a
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com pte de les obres de construcció; aquest m ateix any hom despengué 220 lliures en
fusta i el cost total de les obres previstes pujava a 1.600 lliures; el 1591cobrà 272 lliures
pel seu treball, i a m és es com prà una casa pròxim a al cem entiri per 68 lliures a fi
d'am pliar l'església. Llic. de vendre ciris per fer el retaule del R oser, 1620 (R 1619-20, f
137). C am panes, 1632 (R 1632-3, f 122v); 1634 (R 1634-5, f 129v); 1760 (R 1760-6, f
33v). Llic. de tom ba a Joan V ergonyós, negociant, davant l'altar del R oser, 1633 (R
1632-3, f 123v); a N icolau M anca, cirurgià, 1638 (R 1638-9, f 67v); a C ristòfol Pau
M iquel, m ariner, 1662 (R 1661-2, f 99v); a B ernat E stela, cirurgià, 1711 (R 1711-15, f
73); a Joan Pla, 1723 (R 1722-9, f 134v); a Josep Pla, negociant, 1732 (R 1728-32, f
258v); a Joan G rassot i M auri, 1752 (R 1751-60, f 60v); a M artí erra, 1760 (R 1751-60,
f 278); a T om às Prat de la C arrera, negociant, 1760 (R 1760-6, f 24). Llic. d 'aplicar 300
lliures, aplegades per a la redem pció de captius, a fer una creu de plata, 1634 (R 1633-4,
f 134-6). Llic. de trasllad ar el Santísim des de l'altar m ajor a una de les capelles laterals,
1671 (R 1670-1, f 213). L licència de posar la prim era pedra de la capella del C orpus,
1759 (R 1751-60, f 293).

Bibl.: D ocum entada el 1019 (AME, 237) o 1058 (CR VIII, 88,
amb algunes notícies sobre la seva construcció).
Sant Ramon, capella del barri d'Ermadàs. (AME, 242).
L licència de beneir la capella, 1603 (U -217, f 44v = R 1603-4, f 87v). Llic. de pescar
en dium enge, per obres, 1612 (R 1612-3, f 52v). A ltra llicència de beneir la capella,
1613 (R 1613-4, f 214 = U 222, f 12). L licència per e nterrar veïns d'E rm adàs en un
cem entiri contigu a la capella, 1652 ( 1650-3, f 203).

Santa M argarida
En la v isita pastoral de 1401, hom la q u alificà d'erm ita, "les ofrenes de la qual p e rta 
nyen a l'abat de Sant Pere de G alligants" (P 15, f 146); la seva docum entació podria
haver form at part de l'arxiu d'aquest cenobi.

Bibliogr.: AME, 240; CR VIII, 223-225. Segons Badia Homs,
Notícia restes, p. 71-80, m anca totalm ent la docum entació medieval
sobre l'erm ita, que pogué ser dedicada algun temps a Sant Ponç.
Sant Sebastià, erm ita, edificada el 1441.
Al prior de Santa A nna de B arcelona; s'accedeix a la seva sol.licitut de bastir erm ita
de Sant Sebastià en una torre prop del m ar, entre els ports de L lafranc i C ala d'A rgent, on
els agarens han fet m olts captius, 1441 (U -141, f 59). L licència de dem anar caritat per a
l'erm ita, 1442 (Q 3, f 178); altres cinc llicències del s. XV. C oncessió de relíquia de Sant
S ebastià, 1816 (R 1793-1819, f 209).

Bibl.: AME, 240. M. B a t l l o s e r a - D. P u j o l , Sant Sebastià de la
Guarda, Palafrugell, 1991; l'església actual fou edificada el 1707, i
s'hi posà un retaule el 1719.
Sants Cosme i Damià, capella de l'hospital
Llic. de beneir cam panes, 1618 (R 1617-8, f 180).

Calella de Palafrugell, Sant Pere, annex parroquial, erigit el 1884.
El tem ple fou bastit entre 1884 i 1887, i am pliat el 1958. Hi fundà un
benefici D orotea de Chopitea, 1889 (D -35, f 51).
Bibl: F. M o n t s a l v a t j e , Nom enclàtor, t. III, 287.
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Llafranc, Santa Rosa de Lima, capella.
Fundada el 1897. A m pliada en 1948 i 1958 per l'arquitecte J. M estres i Fossas.

Bibl.: F. M onsalvatje, Nomenclàtor, t. IV, 153.
Palam ós, Santa M aria. Hom obrí el procés d'erecció de parròquia
el 1344 (U-8, f 116v, 119, 129). Amb tot, no com ençà a ésser-ho sinó
el 1428.
O rdre al dom er de V ila-rom à, d'im pedir que se celebri m issa a l'església que s'està
edificant a Palam ós, 1348 (U -11, f 152v. O rdre d'absoldre els que construiren una capella
a Palam ós, a condició de que no s'hi celebrin m isses, 1349 (U -15, f 18rv). P rohibició de
celebrar m isses a Palam ós, en una casa on han posat un altar, 1349 (U -15, f 84v). Jaum e
de M ates ha fet una deixa a la construcció. A tès que és una em presa il·legítim a, s'apliqui
a dotar donzelles, 1351 (U -19, f 156v). Llic. de dem anar caritat per a la capella de Santa
M aria, 1372 (Q 1, f 45v). llic. de derruir l'església vella, i edificar-ne una nova al m ateix
lloc, 1439 ( U - l 39, f 56). Llic. de dem anar caritat per a la construció de la parroquial,
1441 (Q 3, f 176v); 1448 (Q 4, f 63v). Els ju rats de la vila doten el benefici de Sant Joan
a l'altar que s'ha de construir aviat, 1431 (D-5, f 202). C om issió per traslladar l'altar de
Santa M aria a la dreta de l'església, a fi de poder bastir a l'esquerra de l'absis l'altar de
Sant Joan que es proposen de fer els paroquians, 1433 ( U - l 33, f 24). Per lletres de 26
d'agost de 1439 s'havia autoritzat la dem olició de l'antiga església per am pliar-la; haventse conclòs el cap del tem ple, es perm et de trasllad ar-h i l'altar m ajor, 1446 ( U - l46, f
124v). N arcís C artellà, rector, dota el benefici de Santa A nna en altar que s'ha d 'edificar
pròxim am ent, 1449 (D-5, f 190). Francesc V idal, sagristà de Palam ós, dota el benefici
de Sant M iquel a la capella d 'aquest sant, recentm ent edificada a la parroquial, 1450 (D4, f 100). L licència d 'erigir altar de Sant B ernardí, 1455, (U -156, f 71). L licència als
obrers d 'edificar capella del C orpus, 1509 (U -185, f 57). L licència a M iquel V alentí,
m ercader de Palam ós, de tenir sepultura a la capella de Sant Sebastià, que ha fet edificar,
1536 (U -196, s. f.). L licència als pescadors, de posar altar de Sant Pere al costat de l'altar
de Sant M iquel, 1610 (R 1610-1, f 90v. L licència de celebrar al nou altar de Sant Pere,
erigit pels pescadors, 1610 (U -220, f 102v). L licència de pescar per p agar la p intura de
l'altar del R oser, 1614 (R 1614-5, f 11 1v); sem blant per satisfer les 130 lliures que resten
a pagar del m ateix altar, 1626 (R 1626-7, f 123). L licència de sepultura a A ntoni M ascort,
a la capella dels sants Cosm e i D am ià, 1595, (R 1589-95, f 193); a N icolau O liver, davant
la capella de Sant A ntoni, 1639 (R 1639-40, f 100); a Josep Pagès i G allart, m ercader,
1733 (R 1732-9, f 78); a A ntoni D arder, com erciant, 1756 (R 1751-60, f 166v). L licència
de pescar per reparar la volta de l'església, que am enaça ruïna, 1637 (R 1636-7, f 134v).

B ib l.: A M E , 252. J. M. M a rq u è s -P . M ic a ló , Santa Maria de
Palamós, Palam ós, 1987. P. T rijueque, "L 'església parroquial de Santa
M aria de P alam ós. N otes in èdites", dins E B E 12 (1993), 107-109.
Id., "R etaules del segle X V I a P alam ós, V ila-rom à i V all-llobrega",
dins E B E 9 (1990), docum enta la co nstrucció del bancal del retaule
m ajor el 1580 (pp 124 i 135-138) i del retaule del R oser el 1587 (pp
124-126 i 139-140).

Capella de l'hospital.
L licència per reco n ciliar la capella de l'hospital, que havia estat convertit en quarter,
1658 (R 1658-60, f 61v). L licència de construir hospital, 1768 (R 1767-75, f 69).
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Sant Sebastià, capella.
L licència de beneir la capella de Sant S ebastià, bastida al portal de T erra o de la
B rasa, 1652 (R 1650-3, f 169v 170v).

Santa M aria de Gràcia, erm ita bastida el 1507.
L licència de dem anar caritat per a la construcció, 1507 i 1508 (Q 6 f 14v i 26).
L licència de pescar en dium enge per acabar l'edifici, 1509 (U -185, f 179v). L licència a
Francesc V alentí, m ercader de Palam ós, de bastir capella lateral de Sant Francesc a
l'erm ita, 1514 (U 188, f 20v). Llic. de pescar en dium enge a fi d'acabr la construcció,
expedida a favor de fr. D am ià M aruf, erm ità, 1542 (U - 197, f 185). Indulgències del bisbe
a la v isita del tem ple, 1606 (R 1606-7, f 66v). L licència de pescar a favor del convent,
1608 (R 1608-9, f 92v). L licència sem blant per obres al convent dels agustins, 1630 (R
1630-1, f 120v). L licència de posar la prim era pedra de la nova església de G ràcia dels
agustins, 1772 (R 1767-75, f 274).

Cessió de terrenys per part de Jeroni Badia, a precs dels jurats, per
bastir l'erm ita, publicada per P. Trijueque, dins EBE 12 (1993) 224225. El mateix, dins Retaules, cit., docum enta el retaule m ajor de l'er
mita, construït el 1560 (pp. 116-118 i 126-127). AME, 252.
Sant Esteve del M ar
A rnau de M ates, clergue de la capella de Sant E steve de Palam ós, fa certa prom esa,
1329 (G-7, f lOv). El bisbe confereix el benefici de la capella derruïda de Sant E steve de
Palam ós, 1388 (M -16, f 78).

Palau-sator, Sant Pere. Citada el 994 (CC 67).
L 'església era recentm ent construida el 1327 (U-3, f 25v). Un veí s'obligà en 30
lliures, per rescab alar els perjudicis d'un incendi fortuït, del que és culpable, 1371 (U64, f 64v). C am pana, 1621 (R 1620-1, f 159). Llic. de vendre un ciri per fer un arm ari on
guardar el tabernacle del R oser i una capsa de plata pel S antíssim , 1629 (R 1628-9, f
93v). Llic. de tom ba a favor de M iquel A lió, pagès, 1630 (R 1630-1, f 108). Llic. de fer
capella del R oser, 1643 (R 1643-4, f 79; llicència de beneir-lo, ibid., f 169v).

Bibl.: AME, 261-262; CR VIII, 232-233.
Santa M aria del castell, cit. el 1268 (Delmes, 89).
C om issió per reco n ciliar la capella de Santa M aria del castell, on havia entrat bestiar,
1656 (R 1654-8, f 207v.

Bibl.: AME, 261.
Pals, Sant Pere. Existent abans de 1058 (CC 120).
L licència d 'afegir als altars de Santa M aria i Sant F ructuós, el de Sant M acari, 1420
(U 17, f 73). L licèn cia de fer altar de Sant B ernardí, 1455 ( U - l 56, f 16v). L licència de
fer c ap e lla i a lta r de S anta M agdalena, 1503 ( U - l 82, "secundum reg estru m ", s.f.).
L licència de canviar de lloc l'altar de Santa M aria, consum it per la vellúria, 1510 (U186, f 18). L licència de c anviar de lloc l'altar de Sant Fructuós, a fi d'am pliar i decorar
l'església, 1510 (U -186, f 20v). L licència d'esb o tzar la paret del tem ple per construir
capella de la Passió de C rist i Santa M agdalena, 1566 U -205, f 68). L licència d'am pliar
l'església, i de dedicar a l'obra ciris i presentalles, 1572 (U -206, f 255v). L licència per
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c onstruir una capella del R oser prop de la vila i po rtar-h i la im atge existent a l'església
parroquial, 1574 (U -207, f 107). M em òria d'haver posat una pica d'aigua beneita i les
cortines del retaule m ajor, 1584 (B iblioteca de C atalunya, ms. 1.179, f 1). Llic. de pescar
per fer obres a l'església, 1621 (R 1621-2, f 90); 1628 (R 1628-9, f 72v). C am panes,
1648 (R 1647-8, f 99); 1650 (R 1550-3, f 94). . L licència de sepultura a M iquel Feliu,
1688 (R 1685-8, f 184).
"V ocatur in dubium an capella Sancti Salvatoris de la P adrissa sit parochie ecclesie
de Pals seu parochie ecclesie de F ontanilles", 1401 (P 15, f 149).

Bibl.: AME, 279-280; CR VIII, 249-250, recorda una ampliació
de l'església obrada el 1478.
Sant Fruitós.
Llic. de fer capella de Sant Isidre a l'església, 1628 (R 1628-9, f 58v); benedicció de
la m ateixa, 1629 (ib id ., f 134). L licència de reco n ciliar la capella profanada per l'exèrcit
francès, 1656 (R 1654-8, f 161 v). L 'edificació del tem ple actual fou obra de l'ajuntam ent
i els veïns, que el 1862, tenint l'obra avançada, dem anaren 20.000 reals al govern per
acabar-la; no consta de la concessió (S-392).

Bibl.: AME, 284. "Edifici dels s. XVIII-XIX. No hi han vestigis
anteriors al s. XVI" (CR VIII, 89)
Sant M iquel
L licència a M aria T eresa de T am arit, per erigir capella de Sant M iquel en el solar
d'una altra capella totalm ent derruida, prop del castell del M olí de Pals, 1724 (R 1722-8,
f 148).

Parlavà, Sant Feliu. Citada el 1019 (CC 79).
C am pana, 1598 (R 1598-9, f 104); 1620 (R 1620-1, f 60v); 1637 (R 1636-7, f 153).
L licència de vendre ciris per acabar la construcció de l'església, 1605 (R 1605-6, f 110).
L licència de b eneir la capella dels sants E lisabet, Sebastià i Roc, construïda per Pere
R oca, donzell, 1616 (U -223, f 16 = R 1615-6, f 139v). L licència de trasllad ar l'altar de la
M are de D éu A ntiga, que es trobava al costat de l'altar m ajor, am b m otiu de l'am pliació
d'aquest darrer, 1720 (R 1716-21, f 232v).

Bibl.: AME, 293; CR VIII, 251-253.
La Pera, Sant Isidor. D ocum entada el 982 (Abadal, II, p. 173)
G uillem , clergue de la Pera, dotà un benefici a l'altar de Santa M aria que havia fet
construir, 1220 (PA, T estam ents, 13). Es com issionà un ju tg e per dirim ir diferències
entre el veïns de Púbol i de la Pera, sobre la fàbrica de l'església de la Pera, 1380 (U -71,
f 163). L licència de fer capella de Sant M iquel, 1571 (U -206, f 182v). Llic. de vendre
ciris per pagar dos candelers de plata, 1621 (R 1620-1, f 142v). C am pana, 1636 (R 16367, f 127); 1741 (R 1739-43, f 154v). Llic. de tom ba a Pere Savalls, pagès, 1663 (R 16631664, f 105). Llic. de b eneir l'altar de la C oncepció, 17114 ( 1711-5, f 191).
C om issió per b eneir la capella del m as G raciós, 1668 (R 1668-9, f 75v i 78).

Bibl.: AME, 301; CR VIII, 89. J. M. T. G r a u i R. P u i g , El cam pa
nar de la Pera: una obra del segle XVII, dins EBE 8 (1989), 129-138,
precisen que el darrer tros del cam panar (quatre metres d'alt) fou aca
bat el 1680.
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Pedrinyà, Sant Andreu. Citada el 1064 (VL 12, ap. 28; PM, 15).
Fou reduïda a sufragània de la Pera el 1599
Hom auto ritza el trasllat del pedró, 1449 (U -149, f 1 lOv).

Bibl.: AME, 304; CR VIII, 256-263.
Peratallada, Sant Esteve. Citada el 1272 (Delmes, 89); el lloc és
docum entat el 1222 (CC 407).
O rdre als veïn s de C a n ap o st, de c o n trib u ir a les d e sp e ses de la seva e sg lé sia
p a rroquial, 1367 (U -56, f 217). Llic. d'aplicar una alm oina fundada a satisfer la pintura
del retaule de la M are de D éu feta per m estre R obert, pin to r de G irona, 1622 (R 1622-3,
f 96). Llic. de celebrar en aquest altar nou, dedicat als sants M aria, M iquel i C ebrià
(ib id ., f 136v). C am panes, 1631 (R 1631-2, f 100 i 118). C om issió per ben eir l'altar del
Sant C rist, 1652 (R 1650-3, f 209v). L licència de sepultura a G ràcia Franch, 1671 (R
1670-1, f 196v); a Joan F errer i V ilar, 1745 (R 1743-5, f 121 v).

Bibl.: AME, 317-318; CR VIII, 354-355.
Sant Salvador, capella del castell
C am pana, 1612 (R 1612-3, f 28v i 65).

Canapost, Sant Esteve, sufragània. Fou parròquia, citada el 1019
(CC 79) i el 1064 (VL 12, ap. 68 i PM 15). Atès que el sant titular
coincideix amb el de Peratallada, hom creu que fou la prim era seu de
la parròquia, que després hauria estat traslladada.
E ncara és anom enada "parrochia de C anapost" el 1254 (PA, T estam ents, 27).

Bibl.: Revista de Girona 20 (1962), 73; AME, 326-327 CR VIII,
356-363.
Santa M aria del Socors, capella construïda el 1513.
L licèn cia a Joan B aus, sagristà de C alonge, per e d ifica r a C anapost una capella
dedicada a Santa M aria del Socors, a l'indret del Puig del M olí de V ent, 1513 (U -187, f
157v). Llic. de dem anar caritat per Santa M aria del Socors, 1523 (Q 6, f 89). H om troba
d iverses llicències per fer d 'erm ità en aquesta capella, entre 1734 i 1807.

Bibl.: AME, 328.
Púbol, Sant Pere. Citada abans de 1058 (CC 120).
L licèn cia a B ernat de C orbera, senyor del lloc, per trasllad ar altars de de l'església
vella a la nova que construeix, i per a profitar les pedres de la m ateixa església vella,
1434 (U -134, f 2v). Llic. de dem anar caritat per a l'església nova que prom ou B ernat de
C orbera, senyor del Hoc, 1438 (Q 3, f 163v). H om au toritza a tran sferir tres altars des de
la paroquial vella a la nova, i a efectuar-hi el culte, 1435 (U -135, f 121). L licència de fer
cem entiri extram urs de la vila, 1595 (U -214, f 146v). Llic. de beneir la capella de les
santes A nna i E lisabet, 1633 (R 1633-4, f 75). Llic. de fer retaule de Sant R am on, 1678
(R 1675-8, f 240). Llic. d'obrir una tribuna, per assistir a m issa des del castell, 1714 (R
171 1-5, f 175). L lic. de sepultura a S alvador B lanch, 1740 (R 1739-43, f 53v).

Bibl.: Descripció dels elements de l'edifici, J. M a r q u è s
"Púbol (IV)", dins Revista de Girona 64 (1973) 24-28;
54

C

a sa n ov a s,

AM E,

305-

ESGLÉSIES DEL BAIX EMPORDÀ

21

306; CR VIII, 89-90. Hom hi afegirà les referències al retaule de Púbol,
de J. Sutrà, dins RG 54 (1971) 44-50, i de J. M arquès C., a "Púbol
(VI)" dins RG 67 (1974) 17-23, amb un interessant anàlisi iconogrà
fic. Un altre retaule, d'altar lateral, dedicat a l'A nunciació i perdut el
1936, l'il.lustrà J. Calzada dins RG 82 (1978), 63-69.
Regencós, Sant Vicenç. Parròquia erigida el 1788, si bé tenia lli
cència de fonts baptism als des de 1606; abans havia estat sufragània
de Begur.
C om ençà a ser visitada pastoralm ent el 1401 (P -15, f 148v); es digué aleshores que
era la capella pròpia d'una confraria i sense beneficis. El 1470 (P 23, f 73) era sufragània
de Begur, i s'hi trobaren objectes m alm esos per la vellúria i un benefici fundat per un
cert B ofill del que no es trobà l'acte de fundació. Llic. de servir un benefici fundat a
l'erm ita de Sant V icenç de R egencós, parròquia de B egur, 1402 ( U - l 02, f 23v). L licència
d'ed ificar la capella del R oser, 1592 (R 1589-96, f 145). Llic. de tenir fonts baptism als,
1601 (U -26, f 114v = R 1601-2, f 92v). Llic. a A ntoni B ofill, pagès, d'ed ificar la capella
del R oser, 1630 (R 1630-1, f 96v). El vicari general declara que és sufragània de Begur,
1631 (D -12, f 261). Llic. de posar l'altar del R oser dins la nova capella, i de posar al seu
lloc l'altar de Sant Isidre, 1637 (R 1636-7, f 142v). Llic. de fer capella de Sant Sebastià
a la part de m igdia, 1644 (R 1643-4, f 135). C om issió per b eneir l'altar de Sant V icenç,
1653 (R 1650-3, f 250v). C am panes, 1625 (R 1625-6, f 71); 1670 (R 1670-1, f 53).

Bibl.: AME, 344; "L'església actual fou construïda el 1805". CR
VIII, 90.
Rom anyà de la Selva, Sant M artí. Citada el 1019 (CC 77).
L licència de fer altar del R oser al lloc on hi havia el de Sant Sebastià, 1603 (U -217,
f 43v = R 1607-8, f 165v). C am pana, 1607 (R 1607-8, f 165v.

Bibl.: AME, 379; CR VIII, 310. Els capítols per a la construcció
del campanar, de 1517, foren publicats per P. Trijueque dins EBE 12
(1993), 225-226. EP, 111-112.
Rupià, Sant Vicenç. Esm entada el 1067 (Blanco, 9); també el 1149
(PM, núm. 45).
Hom hi cita un altar de Santa M argarida amb beneficiat, 1272 (PA T estam ents, 40).
L licència de fer capella i retaule del R oser, 1583 (U -210, f 131v)., reiterada el 1591 (R
1589-96, f 117v). Sebastià G uàrdia dota el benefici del R oser a la capella recentm ent
construïda, 1599 (D-9, f 147v). Llic. de vendre ciris per fer una calaixera a la sagristia,
1612 (R 1612-3, f 64v). Llic. d'erigir altar a Sant A ntoni de Pàdua, 1715 (R 1711-5, f
215v). L licències de sepultura, a Jacint G üell, 1644 (R 1644-5, f 93); a N icolau G uàrdia,
1664 (R 1663-4, f 121); a L lorenç V alls, 1675 (R 1675-8, f 57v); a B aldiri Carbó, 1675
(ibid., f 78); a Joan A lió, 1675 (ib id ., f 213); a V icenç M assanet, prev, 1686 (R 1685-8,
f 102v).

Bibl.: AME, 348; CR VIII, 90. J. M. Madurell, Elpresbítero Vicente
M assanet, la iglesia de R upià y la capilla cle San P aciano de
Barcelona, dins AIEG 9 (1954), 5-48, inform a sobre el retaule major,
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treballat per Francesc Santacreu, el retaule del Roser, encom anat a
Joan Roig (1699), el portal de Joan Alesma, vitralls, diverses im at
ges, com una Puríssim a i un Nen Jesús, i joies, com un calze de plata,
tot finançat amb llegats de Vicenç M assanet (+ 1688). J. M. T. G r a u R. P u i g , Les esglésies parroquials de Rupià i de Serra de Daró, dins
EBE 10 (1991) 121-123, assenyalen que la façana, obra de Joan
Alesma, picapedrer de Girona, fou contractada el 1688 i finançada
amb un llegat de Vicenç M assanet, prevere.
Sala, Santa M aria de la. Citada el 1296 (PM 495).
T em ple bastit el 1761-1764.

Bibl.: AME, 189; CR VIII, 88; la prim era referència seria de 1279.
Sant Antoni de Calonge. Parròquia erigida el 1928, després d'ha
ver estat des de 1808 vicaria dependent de Calonge. Tem ple construït
el 1917.
Sant Cebrià dels Alls Citada el 1062 (Ordeig I, 201).
L licència de b astir altar de Santa M aria, dotat am b un llegat de G uillem de Foixà,
cavaller, 1332 (U -5, f 13).C onveni entre el sagristà i els obrers, sobre les ofrenes fetes al
referit altar, 1335, (G-9, f 144).

Bibl.: AME, 170; CR VIII, 299-300.
Sant Cebrià de Lladó, tam bé coneguda com "Els M etges". C ita
da el 1062 (Ordeig I, 201).
Bibl.: AME, 170; CR VIII, 300-301.
Sant Climent de Peralta Citada el 844 com a m onestir (CC 7).
Sant Climent.
Bibl.: M. Oliva, "Noticias sobre iglesias prerrom ànicas gerunden
ses", dins RG 20 (1962) 69-70; AME, 331; CR VIII, 368-370.
Santa Susanna. D urant els s. XIV- XIX consta com a sufragània
de Vulpellac.
Un dels dom ers de V ulpellac hi celebrava cada dium enge (P 15, f 15v). Llic. de
d em anar alm oina per restaurar l'església, 1589 (R 1589-96, f 27). Llic. de fer porta
forana a la part de ponent, 1597 (R 1596-9, f 21. Llic. d'esp atllar l'altar i re tirar les
relíquies que hi pugui haver, 1666 (R 1665-7, f 178v).

Bibl.: AME, 329; CR VIII, 367-368.
Sant Pere, actual parroquial
Hom cita la capella de Santa M aria i Sant Pere de Peralta, 1295 (G -1, f 5v). C om issió
per inform ar sobre el cost de les reparacions de la capella de Sant Pere del castell de
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P eralta, 1450 (U -l 50, f 86). C om issió per b eneir el nou cem entiri de Sant Pere de Peralta,
1622 (R 1622-3, f 90v). C om issió per beneir la capella del R oser, 1622 (ibid., f 94v), i
llicència de sepultur a Pere Serra, pagès, 1622 (ibid., f 95). C om issió per b eneir la capella
de Sant Pere de la parroquial de P eralta, 1628 (R 1628-9, f 44). Llic. a Josep Serra,
pagès, d 'erigir retaule dels sants A ntoni de Pàdua, L lúcia i Roc, 1667(R 1665-7, f 208).
C am pana, 1763 (R 1760-6, f 206).

Bibl.: AME, 332.
Sant Feliu de Boada. D ocum entada el 994 (CC 67).
G uillem de Pals, cavaller, hi féu edificar un altar de Santa M aria i les Onze Mil
verges, 1344 (U -8, f 14).

Bibl.: AME, 265; CR VIII, 244-245.
Sant Julià de Boada. Citada com a parroquial el 994 (CC 67). E s
devingué simple sufragània el 1586.
Bibl.: M. Oliva, "La iglesia prerom ànica de San Juliàn de Boada",
dins RG 4 (1958), 49-55; AME, 266-267; CR VIII, 240-243.
Sant Feliu de G uíxols Santa M aria, citat com a m onestir el 961
(E. J u n y e n t , D iplom atari de la catedral de Vic (segles IX-X), núm.
338, p. 283). El canvi de titularitat de l'església es produí el s. XVII.
L licència de dem anar caritat per a la construcció de l'altar m ajor, "sum ptuosam ent
com ençat", 1363 (U -46, f 118). Llic. de construir un altar de Sant B enet a l'església
nova, 1370 (U -60, f 102v). L lic. de dem an ar c a rita t p e r a l'am p lia ció de l'esg lé sia
parroquial, 1381 (Q 1, f 98v). Llic. de traslladar l'altar de Santa M aria, que és aprop de
l'altar m ajor, que té per titu lar Sant Feliu, per posar-lo m és aprop encara, 1400 (U -89, f
52v). licència de posar altar dels sants Sebastià, E scolàstica i B àrbara al capítol del
m onestir, recentm ent edificat, 1441 (U -141, f 176). Llic. de construir capella de Santa
M agdalena, am b el llegat de Pere de B isbal, ju rista , 1443 (U -143, f 6). Llic. de dem anar
caritat per al nou retaule m ajor, necessari en haver-se incendiat l'altre, 1445 (Q 4, f 15v).
L licència de posar altar de Santa A nna a l'església, 1451 (U -151, f 30). L licència de
bastir altar de Santa M aria de la Pietat a la part de ponent del tem ple, enfront de l'altar de
Sant C ugat, 1475 (U -169, f 38). L licència de posar altar i retaule del Sant C rist, 1506 (U184, f 42). L licència de posar un "sepulcre" de la M are de D éu, 1510 (U -186, f 99).
L licència a A ntoni A xada, m ercader, d 'erigir capella i altar de Sant Francesc, sota l'orgue
que ha pagat, davant del portal m ajor, am b dret a sepultura, 1616 (U -223, f 81 v i 88v = R
1616, f 127 i 131 v). C am pana, 1620 (R 1620-1, f 139. L licència de passar bací de l'altar
de Sant Isidre, recentm ent eigit, 1624 (R 1624-5, f 113).

Bibl.: AME, 359; CR VIII, 265-275; J. M. M arquès, Dades obre el
temple monàstic i parroquial de Sant Feliu de Guíxols (s. XV-XVII),
dins EBE 5 (1986), 87-112. Ll. E steva, E l retaule de l ’escultor
guixolenc D om ènec Rovira "el m ajor" (1657-1678), dins EBE 11
(1992) 111-220, recull notícies sobre tot el temple. Notes soltes a I.
Gil, Sinopsis cronològica de los sucesos principales de la historia
del monasterio de San Feliu de Guíxols, dins EBE 9 (1990), 161-185,
on s'indica que el 1367, durant les obres d'am pliació de l'església, es
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tirà a terra l'altar m ajor vell; el 1418 Guillem Pujades, m ercader, su
fragà la capella de la Santa Creu; el 1545 es posà l'orgue, i el 1577,
l'altar major, que fou consagrat el 1580.
Sant Nicolau, capella
Era derruïda pels terratrèm ols, i per això el b eneficiat tenia au torització d'absentarse, 1443 (U -143, f 16v). Llic. de dem anar caritat per a la seva reconstrucció, 1441 (Q 3,
f 162v). Llic. de prendre pedres de les runes per a fortificacions de la vila, 1588 (R 15869, f 192v).

Sant Elm, ermita, edificada el 1452.
L lic. de dem anar caritat per a la capella de Sant Elm , prom oguda per l’erm ità Jaum e
C orbera, 1452 (Q 4, f 111). Llic. a Jaum e C orbera de celebrar m issa en altar p ortàtil, fora
de la capella, 1454 (U -155, f 94v). L lic. de dem anar per al nou altar de Santa Q uitèria de
la torre de guàrdia, 1474 (Q 5, f 106). L 'esm ent de Santa Q uitèria s'om etè el 1486, a
instància dels qüestors de Santa Q uitèria de l'A dour, dits ací "de M as d'A ire" (Q 5, f
214v-215); llic de dem anar per Sant Elm i el Sant D rap, 1486 (Q 5, f 214v). Llic. de
beneir la capella de Sant Elm , recentm ent reedificada, 1724 (R 1722-8, f 162 i 227v).
D urant el segle X V III hom hi féu ju b ile u s i hi au toritzà la resid èn cia d'erm itans sota el
nom de capella de la M are de D éu del Bon V iatge.

L. F o n t , L'ermita de Sant Elm. Notes històriques, Barcelona, 1929,
docum enta la fundació i l'am pliació de 1723, quan l'altar m ajor fou
dedicat a la M are de Déu del Bon Viatge.
Sant Joan de l'Hospital. Edificada el 1548. Després d'un intent
d'establir-hi religiosos agustins a finals del s. XVI, esdevingué seu
d'una com unitat de preveres.
L licència de bastir capella de Sant Joan, 1548 (U -199, f 151; ibid., f 216v, llicència
de pescar en dium enge per sufragar la construcció). Llic. de b eneir l'altar de les A nim es,
1748 (R 1745-50, f 135. N arrar la venda i destrucció.

Bibl.: J. M . M a r q u è s , "Sant Feliu de Guíxols el 1602", dins Estudi
General, Girona 1981, 131-135.
Sant Am anç, ermita. Citada el 1053 (EP, 53).
Sant Iscle d ’Em pordà. Citada el 1089, amb el nom de "Sant Iscle
de Valoc" (CC 160). Consagrada el 1123 (Ordeig I, 323)
C am pana, 1664 (R 1663-4, f 181). Llic. de sepultura a Josep C olom a, pagès, 1767 (R
1767-75, f 23).

Bibl.: AME, 390-391; CR VIII, 313-315.
Santa Coloma de M atella. Citada el 1123 (Ordeig I, 323).
L licència a Santa C olom a de M atella, de fer capella al costat de la casa de Pere
C eb rià, on es diu que a n tig a m e n t hi h a v ia un m o n estir, 1504 (U -1 8 2 , "secundum
regestrum ", s.f.).

Bibl.: AME, 392; CR VIII, 90.
Sant Llorenç de les Arenes Citada el 1225, com a com anda dels
hospitalers, i com a parròquia, el 1313 (Delmes, 264).
58

ESGLÉSIES DEL BAIX EMPORDÀ

25

Llic. de dem anar alm oina per la parroquial, 1442 (Q 3, f 177v); per al retaule major,
1450 i 1456 (Q 4, f 96v i 154v). Campanes, 1596 (R 1596-9, f 13); 1636 (R 1635-6, f
126v). Llic. de beneir la imatge de Sant Joan Baptista de la capella de la confraria del
mateix nom, 1620, R 1620-1, f 138v). Llic. de vendre ciris per pagar un retaule de la
Mare de Déu, 1620 (R 1620-1, f 99). Llic. de sepultura a Josep Piferrer, 1767 (R 176775, f 24).

Bibl.: AME, 189; CR VIII, 204-208.
Sant Romà de Sedillà Citada el 1221 (PM, núm. 110).
Hom cita encara la parròquia de Sant Rom à i el vilar de Sant Llorenç, 1285 (PA,
Testaments, 50). En la visita pastoral de 1363 de Sant Llorenç de les Arenes, hom declarà:
"ítem dixerunt quod antiquitus ecclesia parochialis erat infra parochiam, sed populatio
m utata fuit ubi nunc est, et tunc fecerunt altare Sancti Romani in presenti ecclesia,
respectu illius ecclesie parochialis Sancti Rom ani que erat in loco ubi arene copiositas
confluit, et adhuc ipsa ecclesia antiquitus parochialis et altare Sancti Romani propter
arenas fuit mutata, et de hoc constat publico instrumento quod debet esse aut in hospitio
den Tix edor o den Ros dicte parochie" (P 11, f 28v).

Bibl.: M. Oliva, "Noticias sobre iglesias prerrom ànicas gerunden
ses", dins RG 20 (1962) 66-68; AME, 190; CR VIII, 212-214..
Sant Pol de la Bisbal. D ocum entada el 1277 (PM, 332).
Llic. de dem anar caritat per al retaule, 1402 (Q 2, f 60v). Campana, 1663 (R 1663-4,
f 103v). El retaule fou pintat el 1407 per Jaume Cabrera (MC, p. 82). Llic. de traslladar
l'altar del Roser a una capella re centm ent construïda, 1770 (R 1767-75, f 180).

Bibl.: AME, 113-114; CR VIII, 179-181.
Sant Nazari de la Ganga, erm ita citada el 891 (PM 2).
H om accepta la presentació per a un benefici de Sant Nazari de la Ganga, per part de
pabordes de la Bisbal, Sant Pol i Calonge, 1357 (U-31, f 84). Llicència de demanar caritat
per a la capella dels sants Nazari i Llúcia de la Ganga, 1367 (U-56, f 221); per a l'altar de
Santa Llúcia de la capella de sant Nazari, 1398 (Q 2, f 37v-38) Durant el s. XV hom
troba dotze llicències semblants; des de 1442 hom l'anomenava capella "de Santa Llúcia".
Llic. de vendre ciris per reparar l'edifici, 1657 (R 1654-8, f 245); 1667 (R 1665-7, f 217).

Bibl.: CR VIII 87, on es diu que el canvi de dedicació "sembla que
es produí al s. XVI". Sant Nazari apareix com a afrontació de la vil.la
dita "Palatium M urore" al diplom a expedit a favor de Petroni, ed. J.
Riera, dins Estudis Universitaris Catalans 8 (1914), 249.
Sant Sadurní de l ’Heura El topònim de sant, indici d'un lloc de
culte, es troba al diplom a del rei Odó del 889 o 890, ed. a Estudi
general 5-6 (1985-6), p 66. Tem ple parroquial cit. el 978 (EBE 3
(1984), p. 82-83). L'església actual fou construïda entre els anys 1773
i 1777.
Llicència de treure el cor i posar bancs per seure els hom es, 1383 (U-72, C, f 24).
Llic. d'erigir altar del Roser, 1588 (R 1586-9, f 191). Llic. de vendre ciris per fer una
imatge de Sant Sadurní, 1609 (R 1609-10, f 88v. Llic. de treure l'altar de la Mare de Déu,
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feta a la banda de sol ixent del temple, 1615 (R 1614-5, f 160). Llic. de fer capella de
Sant Isidre, 1629 (R 1629-30, f 80); comssió per beneir-la, 1631 (R 1631-2, f 111).
Comissió per be neir la capella del Roser, 1636 (R 1635-6, f 138). Llic. de beneir el nou
altar de Sant Domènec, 1652 (R 1650-3, f 202v). Llic. de vendre ciris per fer un pilar de
l'església, que havia caigut, i una trona, 1670 (R 1670-1, f 62). Llic. d'aplicar diners de
certes administracions a fer un reliquiari de plata, 1682 (R 1681-2, f 116v). Campanes,
1618 ( 1618-9, f 156); 1643 (R 1642-3, f 134). Llicència de sepultura dins l'església a
Francesc Llaurador i altres, 1708 (R 1705-10, f 120); a Dom ènec Ribas, pagès, 1748 (R
1745-50, f 138v).

Bibl.: AME, 365; CR VIII, 277.
Sant Joan de Salelles, erm ita. C itada el 1018 (Pergs. de Sant
Daniel, 4).
Els c o n f ra r e s de Sant Joa n d e m a n e n als c le r g u e s de San t S a d u r n í la pu n tu al
celebració de sufragis pels confrares difunts, 1351 (U-18, f 5 3 v i lOOv). Llic. de demanar
caritat, 1475 (Q 5, f 119); hom troba sis llicències més fins a 1482. Llicència de posar un
altar dedicat a la Mare de Déu de la Consolació i als sants Roc i Llop, 1483 (U-173, f 79).
Hom troba llicències per fer-hi d'ermità, durant el s. XVIII.

Bibl.: AME, 366; CR VIII, 277-280. J. C a l z a d a , L'església de Sant
Joan de Salelles, Girona, 1987, opuscle distribuït en ocasió de la res
tauració de l'erm ita.
Sant Andreu de Banyeres, ermita.
Prohibició a Ermessenda i Bernat de Pontós, d'encastellar l'edifici, 1300 ( U - l, f 56).
Llic. de dem anar caritat, 1511 (Q 6, f 42v-43).

Santa Cristina d ’Aro. Existent abans de 1041 (Marca Hispànica,
col. 1083).
Llicència a Berenguer Carbonell, domer, de bastir altar de Sant Miquel, a condició
de d o t a r -l o de creu, re ta u le , c alz e , m is sa l, o r n a m e n ts i r e n d a de 10 so us p e r a
ornamentació, 1371 (U-65, f 39v). L licència als obrers de prendre un censal de 120
lliures, fi de pagar una nova campana, 1594 ( U - 2 14, f 30v). Llic. d'enrunar la capella del
Roser per engrandir-la, 1618 (R 1618-9, f 98). Llic. de fer capella i altar dels sants
Miquel, Sebastà i Isidre al mur nord, prop de l'altar major, on hi havia ja un retaule de
Sant Miquel, 1624 (R 1623-4, f 153); comissió per beneir "les capelles de S. Miquel i
Isidre", 1627 (R 1627-8, f 61). Llicència de sepultura a Jaume Barraquer, 1634 (R 16345, f 67); a Salvi Riem bau, pagès, 1673 (R 1672-4, f 154). Campana, 1681 (R 1681-4, f
59).

B i b l.: A M E , 372-375; CR VIII, 306-308. L. E s t e v a - J . B a u t i s t a ,
El retaule renaixentista de Santa Cristina d'Aro, dins EBE 12 (1993),
151-172. E P , 115-118.

Santa Pellaia Citada el 1064 (VL 12, ap. 68) i el 1102 (EBE 3
(1984), p. 94).
Llic. de fer altar del Roser, 1608 (U-219, f 126). Llic. de fer capella de Santa Anna,
1612 (U-221, f 75v); llicència de celebrar a la mateixa, 1613 (U-221, f 149). Comissió
per beneir la capella del Roser, 1666 (R 1665-7, f 191). Campana, 1673 (R 1672-4, f
160v).

Bibl.: AME, 175; CR VIII, 299.
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Santa Agata de M ontnegre. Docum entada el 1019 (CC 79 i el 1044
(EBE 3 (1984) p 83). Citada com a parròquia, el 1102 (ibid., p. 94).
Esdevingué sufragània de Santa Pellaia el s. XV.
Llicència de dem anar caritat per reconstruir la parroquial, recentm ent enrunada, que
té sols sis veïns, 1407 (Q 2, f 87).

Bibl.: AME, 175; CR VIII, 90.

Serra de Daró, Santa M aria. D ocum entada el 1123 (CR VIII, 90).
Consagrada el 1884.
Llic. d'ampliar l'església i fer-hi capelles de l'Assumpció, els sants Nazari i Cels, i
una sagristia, 1670 (R 1670-1, f 99. Llic. d'aplicar un censal a reparacions, 1740 (R
1739-43, f 71).

Bibl.: AME, 389. J. M. T. G r a u - R . P u ig , Les esglésies parroqui
als de Rupià i de Serra de D aró (s. XVII), dins EBE 10 (1991), 123127, publiquen dades de la construcció de l'església el 1651, per un
pressupost de 900 lliures. Aquest tem ple fou enrunat el 1881 per bas
tir-ne un altre, consagrat el 1884.
Solius, Santa Agnès. Citada el 1103 (M onsalvatje, Nom enclàtor).
Seu d'un m onestir cistercenc des de 1967.
Llic. de vendre ciris per pintar i daurar el retaule major, 1634 (R 1633-4, f 84v).
Semblant, per fer obres imprecisades, 1679 (R 1679-80, f 102v).

Bibl.: AME, 381; CR VIII, 311. EP, 121-127.
Sant Baldiri, ermita.
Llicència a Pere Saber, que es proposa de construir capella de Sant Baldiri, en predi
propi, 1474 (U-168, f 23). Llicència a Pere Saber, per poder celebrar missa a la capella
que fa construir, 1475 ( U - l 69, f 68). Llicència de dem anar caritat per a l'altar de Sant
Antoni de Pàdua, 1476 (Q 5, f 126v). Llicència de pescar en diumenge, per reparar la
capella, que és gairebé enrunada, 1513 ( U - l 87, f 148v).

La Tallada, Santa M aria. Parròquia erigida el 1372, amb territori
segregat de la de Verges. Església cit. el 1151 (AIEG 22 (1974-5, p.
164); fou abans capella del castell.
Llicència de dem anar almoines per a la reparació del temple, 1359 (U-34, f 126v).
Llicència a Francesc Castelló, beneficiat, de bastir capella i altar dedicat al Salvador,
dins de l'església, 1362 (U-42, f 47v). Autorització de tenir cementiri, 1362 (U-44, f 60v
i 109v). Llicència d'ampliar l'església, i, mentre durin les obres, de celebrar amb altar
portàtil, atès que l'altar major ha estat remogut del seu lloc, 1416 ( U - l 6, f 72v).

Bibl.: AME, 395; CR VIII, 318.

Torrent, Sant Vicenç, citada el 1279.
Després d'haver estat visitada com a parroquial el 1367 (P-12, f 62), consta a les
Visites pastorals com a sufragània de Sant Feliu de Boada, de 1401 a 1517. Des de 1520
tornà a ser autònoma. Llic. d ’erigir altar del Roser, 1588 (U-212, f 108 = R 1586-9, f
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196v). Campanes, 1599 (R 1598-9, f 123v); 1698 (R 1694-9, f 130v). Llic. per canviar
de lloc l'altar major i els de la M are de Déu i Sant Isidre, 1645 (R 1644-5, f 137). Llic.
d'ampliar el temple, 1724 (R 1722-8, f 166v). Llic. de be neir una terra per a cementiri,
atesa la distància de l'antic, 1740 (R 1739-43, f 107v).

Bibl.: AME, 406, refereix dubtes sobre l'antiga ubicació de l'es
glésia, amb una addició, p. 479.
Sant Llop, probable antiga parroquial.
Citat com a "capella de Sant Vicenç", 1322 (G-3, f 138). Llic. a Pere de Pou, prevere
de l'ermita de Sant Vicenç del Mont, parròquia de Torrent, per servir un benefici de Sant
Julià de Boada, 1401 (U-101, f 30v). Llic. de dem anar caritat per l'ermita de Sant Vicenç
(tatxat: "i Llop"), 1480 (Q 5, f 165v). Llic. de dem anar caritat a l'ermità, 1607 (R 16078, f 42). En la llicència d'ermità expedida a Ja um e Caner el 1740, hom explica que
l'església era dita abans Sant Vicenç del M ont (R 1743-45, f 3v); hom n'expedí diverses
durant els s. XVII-XVIII.

Torroella de M ontgrí, Sant Genis. Citada el 1209 (CC, 394). Con
sagrada el 1609.
Llicència a Francesc Rufac, d'enterrar-se a la capella que ha fet bastir, 1350 (U-16, f
180v). Francesc Rufac, canonge de Barcelona, funda el benefici de Sant Francesc a la
capella d'aquest sant de la parroquial, 1360 (D-5, f 252). En 1364 l'altar de Santa Maria
era "antiquitus constructum", i no tenia rendes (U-50, f 55). Llicència a Pere de Llavià,
donzell, de sepultura a la capella de Sant Pere construïda i dotada pels seus avantpassats,
1382 (U-64, f 122). Llicència de celebar missa a la capella que ha sufragat Bartomeu
Sirvent, secretari reial, 1395 (U-84, f 50v). Bartomeu Sirvent funda el benefici de Sant
Bartomeu a la capella d'aquest sant que ha bastit a la parroquial, 1400 (D-28, f 99).
Bartomeu Sirvent, protonotari de la reina, és autoritzat a tenir sepultura a la mateixa
capella, 1400 (U-89, f 24). Llicència d'aplicar la meitat de la renda de l'Almoina durant
cinc anys a la construcció del cor, 1510 ( U - 186, f 74). Llicència de treballar en diumenge
per continuar el temple, 1599 (R 1598-9, f 127v i 129v). L licència de pescar per daurar
el retaule de Sant Pere, 1601 (R 1600-1, f 136v), renovada el 1632 (R 1632-3, f 83).
Llicència de celebrar missa al nou altar major, 1608 (R 1608-9, f i l l ) . Llic. de pescar
per bastir la capella de Sant Pere, 1666 (R 1665-7, f 171). Llic. d'erigir altar de Sant
Francesc Xavier, 1707 (R 1705-10, f lOlv). Campanes, 1609 (R 1609-10, f 87v); 1615
(R 1615-6, f 175); 1619 (R 1619-20, f 59v); 1664, fonent-ne una de Santa M aria del Mar,
(R 1663-4, f 133); 1667 (R 1665-7, f 227v); 1670 (R 1670-1, f 88v). Llic. de tomba a
Miquel Alió Martí, m ercader, davant la capella del Roser, 1621 (R 1621-2, f 95); a
Nicolau Metge, pagès, davant la capella de la Puríssim a Sang, 1623 (R 1622-3, f 162); A
Agustí Molló, pagès, davant la capella del Carme, 1627 (R 1627-8, f 85); A Jeroni Vesí,
notari, davant la capella de Sant Miquel, 1627 (R 1626-7, f 170; a Joan Molló, pagès,
davant l'altar del Sant Crist, 1629 (R 1628-9, f 139v); a Pere Vicenç Pagès, mercader,
davant la capella del Crist de la Misericòrdia, 1661 (R 1661-2, f 62v); a Josep Planes,
1744 (R 1743-5, f 102).

AM E, 415; CR V III, 91. J. S u r r o c a , B ib lio g ra fia de
Torroella, Torroella de M ontgrí, 1983. J. V e rt, El temple parroquial
de Sant Genis, Torroella 1984. La construcció del tem ple començà
per les capelles més pròxim es a la façana de ponent (Sant Francesc,
Sant Bartom eu), continuà amb el m ur interior de la m ateixa façana i
B

i b l .:
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el cor, a principis del s. XVI, i acabà pel presbiteri, com ho recorda
una de les claus de volta, que porta la data de 1606. En aquest m o
ment s'enrunà el presbiteri de l'antiga església, per poder com pletar la
construcció; la consagració s'esdevingué en concloure's el presbiteri.
La capella fonda data de 1730, i la façana principal es bastí entre
1753 i 1808.
Santa M aria del Mar. Rebé una deixa el 1212 (PA, Testam ents,

10).
Llic. de demanar caritat per a la reconstrucció, 1417 (Q 3, f 50v). Llic. de renconciliar
la capella, 1633 (R 1633-4, f 74), 1670 (R 1670-1, f 100).

Sant Antoni, construïda després de 1372.
Llicència als pabordes de la confraria de Santa Maria del Mar, de construir capella a
invocació de Santa M aria i Sant Antoni al pati d'una casa situada a la plaça de la vila,
1368 (U-57, f 19). Nova llicència, en haver donat seguretat els peticionaris de que la
dotaran amb 15 lliures de renda, 1372 (U-64, f 122).

Santa M aria
Llicència a Miquela, esposa d'Andreu Amat, que es proposa de c onstruir una capella
de Santa Maria als afores, prop del torrent d'Ullà, 1495 (U-178, f 15). Llic. d'ampliar la
capella del Roser, construïda fora de les muralles, 1681 (R 1681-2, f 40).

Santa Caterina, erm ita fundada el 1396.
Llicència a Bartom eu Caboters, Pere Tarascó i Berenguer de Güell, ermitans, de
bastir capella de Santa Caterina prop de les seve cel.les, 1396 (U-85, f 28v). Llicència de
demanar caritat, 1413 (Q 3, f 18v); altres llicències durant el s. XV, de les quals la de
1461 fou donada a Pere de Santàngel, donat (Q 5, f 71). Llicència de celebrar amb altar
portàtil a fora, atesa l'abundància de peregrins, 1416 (U -l 16/2, f 73v).

Bibl.: AME, 419. Andreu S à b a t , "La erm ita de Santa Catalina de
Torroella de M ontgrí", dins Revista de Gerona 17 (1893) 236-244,
262-271, 294-301.
Església dels agustins.
Ordre a tots els clergues de la diòcesi, d'admetre a predicar els eremites de Torroella,
1398 (U-87, f 1).

Hospital.
Llic. de dem anar caritat per a la capella dels sants Llorenç i Marta que es proposa
d'erigir Berenguer de Güell, ermità, 1424 (Q 3, f 90); llicències de 1461 i 1488 (Q 5, f 76
i 236). Indulgència papal a la visita de la capella de Sant Marc de l'hospital, 1654 (R
1654-8, f 68v).

Capella del Sant Crist, de la casa de la vila.
Llic. de beneir-la, 1634 (R 1634-5, f 90, amb acta de la benedicció).

Ullà, Santa M aria. Citada el 1117 (CC 220) i 1123 (PM, 37). Con
vertida en canònica i consagrada el 1182 (MH, ap. 478, cols. 137763
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1378), fou abandonada a finals del s. XVIII. L'actual església, del s.
XVIII, s'acabà el 1804 (Badia Homs).
Ca mpana, 1602 (R 1602-3, f 102v); 1614 (R 1614-5, f 68); 1627 (R 1627-8, f 69v).
Llicència al prior, de vendre ciris per comprar peces de plata que han estat robades, 1603
(ibid., f 135). Llic. a Isidre Martí, pagès, d'ampliar la capella del Sant Crist, amb dret a
sepultura, 1665 (R 1665-7, f 117v).

Bibl.: AME, 430; CR VIII, 328-330.
Sant Andreu, antiga parroquial.
Campana, 1613 (R 1612-3, f 124v); 1665 (R 1665-6, f 55).

Bibl.: J. Badia Homs, Notícia sobre restes, cit., dins EBE 2 (1983)
62-67, descriu l'estat actual de l'edifici, antiga parroquial, avui utilit
zat per finalitats culturals. CR VIII, 330-331.
Ullastret, Sant Pere. Citada el 899 (Abadal, 371-374)
H om autoritza els obrers a fer un retaule amb el llegat de Fèlix Juglar; a fi d'instal.larlo, poden traslladar l'altar de Sant Joan, 1396 (U-85/2, f 14). Llic. de sepultura a Francesc
Bou, pagès, 1620 (R 1619-20, f 165v). Campanes, 1673 (R 1672-4, f 196v).

Bibl.: AME, 437; CR VIII, 332-338
Hospital
Llicència a Sebastià Bou, prev., per bastir capella dels sants Maria, Anna i Miquel a
l'hospital, 1552 (U-200, f 165).

Sant Andreu de l'Estany, emita, citada el 1296.
Els pabordes de la confraria de Sant Andreu de l'Estany presenten Ramon M artí per
al benefici de la confraria, 1296 ( G - l, f 28v). Llic. de dem anar caritat per a un retaule,
1476 (Q 5, f 123). Campanes, 1596 (R 1596-9, f 15). Hom troba llicències de fer-hi
d'ermità durant els segles XVII-XVIII.

Bibl.: CR VIII, 338, on s'indica que no havien aparegut notícies de
la capella anteriors al 1571.
Ultram ort, Santa Eulàlia. Citada el 1046, en una escriptura (PA,
Fonolleres, 12) que refereix la seva dedicació, feta pel bisbe Gualaric
(816-817) .
Llicència de sepultura a Joan Rich, pagès, 1626 (R 1626-7, f 18v ); a Joan Sebastià
Vergés i la família Pla, 1642 (R 1642-3, f 85v); a Joan Fel, pagès, 1666 (R 1665-7, f
200v); a Pere Pedrer, prev., 1668 (R 1668-9, f 54). Llicència als marm essors de Joan
Sebastià Vergés, prev., de fer capella dels sants Justuri, Germà, Paulí i Cici, amb el
llegat del referit rector, 1645 (R 1645-6, f 87); comissió per beneir la capella, (R 1648-9,
f 71v).

Bibl.: AME, 445; CR VIII, 341.
Vall-llobrega, Sant Mateu. Citada el 1273 (RC, f 58v-59v). L 'es
glésia actual, segons que docum entem , es bastí entre 1669 i 1671.
64

ESGLÉSIES DEL BAIX EMPORDÀ

31

Hom aprova el trasllat d'una llosa del cementiri per posar-la damunt del pedró, 1355
(U-27, f 104). Llic. de sepultura a Antoni Mont, pagès, 1637 (R 1636-7, f 33). Llicència
de construir nou tem ple parroquial, 1669 (R 1667-9, f 144v). Comissió per beneir-lo,
1671 (R 1670-1, f 162v).

Bibl.: AME, 449-450; CR VIII, 342-343. P. Trijueque R etaules,
cit., p 118-120 i 128-130, docum enta la construcció del retaule m ajor
el 1570. EP, 114-115.
V erges, Sant Julià. Citada el 1078 (Rius, núm. 14).
Hom enderrocà un carner que hi havia a l'interior, 1326 (U-2, f 73). Llicència a
Nicolau Marcet, notari del lloc, per bastir capella dels sants Cosm e i Damià, obrint el
mur de m igdia del temple, 1548 ( U - 199, f 143). Llicència de posar altar del Roser, obrint
el mur de migdia, 1599 (U-215, f 175 = R 1599-600, f 85); llicència de celebrar en la
capella del mateix altar, 1603 (U-217, f 65 = R 1603-4, f 116v). Campanes, 1614 (R
1614-5, f 112), 1615 (Ibid., f 167); 1617 (R 1617-8, f 65v). Comissió per be neir l'altar
del Sant Crist, 1664 (R 1663-4, f 108v). Llicència de sepultura a Joan Ferrer, notari,
1688 (R 1688-94, f 34v); a M i q u e l Marimon, 1713 (R 1711-5, f 152); a Joan Solers, 1753
(R 1751-60, f 89v); a Josep Pou, 1758 (ibid., f 229v). Llicència de fer una capella del
Sant Crist i una sagristia, 1689 (ibid., f 42). Llic. de bastir altar de Sant Josep i traslladar
les fonts b a p tism a ls , 1722 (R 1722-8, f 58). T es tim o n ia l sobre un gran incendi a
l'església, 1727 (R 1722-8, f 32v).

Bibl.: AME, 453; CR VIII, 344. Josep Clara publicà el contracte
per a la pintura d'un retaule de la M are de Déu, obra de Pere M ates,
dins RG 101 (1982) 324-325.
Sant Pere de la Vall. Citada el 1299 (Delmes, 211).
L'obtentor del benefici rebé dispensa de residència, atès que els confrares no li havien
edificat la casa prom esa, 1371 (G-53, f 120). Llic. de demanar caritat, 1377 (Q 1, f 84).

Bibl.: AME, 455-456; CR VIII, 344-346.
Vila-rom à, Santa Eugènia. Citada el 1191 (RC, f 74).
De vegades ha estat coneguda com "Sant Joan de Palamós", (p. ex., RC f 58v, de
1273) per trobar-se en el veïnat d'aquest nom. Llicència a Andreu Ferrer, sagristà, que ha
construït l'altar de Santa Maria, per tenir-hi sepultura, 1362 (U-43, f 167, reiterada el
1365: U-54, f 3 5v). Atès que s'ha construït un altar de Sant Agustí, es pe rmet celebrar la
festa com de precepte, 1393 (U-82, f 48). Llicència de dem anar caritat per traslladar
l'altar de Sant Joan, 1429 (Q 3, f 126). Llicència d'edificar capella del Roser, 1602 (U217, f 8 = R 1602-3, f 105). Llic. de fer altar del Sant Crist, 1685 (R 1685-8, f 65). Llic.
de sepultura a la família Miró, 1726(R 1722-8, f 239).

Bibl.: AME, 254, "citada el 1319"; CR VIII, 88. El retaule m ajor
fou construït el 1573 i pintat el 1578: T r i j u e q u e , Retaules, cit., p.
121-122 i 131-134. P. T r i j u e q u e , Sant Joan de Palamós, de barri a
poble, Palam ós 1992, inform a sobre la construcció de l'església actu
al, edificada de 1765 a 1810, amb un pressupost de 3.750 lliures; la
traça la féu el caputxí Joan Ranter.
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Sant Romà, després "la Pietat".
Llic. de dem anar caritat per Sant Rom à, 1393 i 1404 (Q 2, f 16 i 69); hi resideixen
a naco retes, 1421 (Q 3, f 75v); altres llicències durant el s. XV; en la de 1472 és
anom enada "la Pietat", i en la de 1475, "Sant Rom à i la Pietat"; des de J479 el nom és el
de la M are de Déu de la Pietat o dels Socors. Llicència de sepultura a Francesc Batlló,
prev., 1600 (R 1600-1, f 112v). Llicència a un ermità de residir a la capella "de Santa
Magdalena", 1731 (R 1728-32), f 192.

Bibl.: CR VIII, 88-89. P. Trijueque, "Notes sobre la capella de la
Pietat", dins EBE 7 (1988) 79-86; Id., "Un projecte de convent a la
Pietat de Palam ós (1516)", dins EBE 14 (1995) 151-155.
Sant Esteve del Mar.
Prese ntació reial per al benefici d'aquest temple, 1350(U-16, f 53v). Llicència de
dem anar caritat per a la seva restauració, lliurada a Nicolau Salamó, servidor del temple,
1478 (Q 5, f 181).

Bibl.: AME, 255; CR VIII, 89.
Castell.
L licència a Ramon d'Arenys, batlle, per posar altar de Sant Antoni a la capella que
ha edificat al castell, 1406 (U-106, f 27v).

Santa M aria de Bell.lloc, ermita. Esm entada el 1272 (RC f 58v59v).
El bisbe Pere de Castellnou li donà un calze, 1277 (VL XIII, ap. 55). Llicència a
Josep Canalonga, sacerdot, i Joan B. Brunengo, ermitans, d'edificar una casa al costat de
l'ermita, 1669 (R 1668-9, f 162v). Llicència de fer capella de Sant Nicolau dins de
l'ermita, 1669 (R 1668-9, f 180). H om troba sovint llicències per fer d'ermità en aquest
santuari.

Bibl.: CR VIII, 89.
V ilopriu, Sant Pere. Citada el 1078 (Rius, núm. 14).
Llicència a Isabel de Nadal per obrir una tribuna des del castell, 1755 (R 1751-60, f
128v).

Bibl.: AME, 461; CR VIII, 347-348. Badia Homs, N otícia,cit., dins
EBE 2 (1983), 67-69, la docum enta el 1279.
Sant M ateu de Valldavià. Cit. el 1278 (Delmes, 117).
Hom troba, durant el s. XIV, negatives dels veïns de Valldavià a contribuir a les
despeses de la pa rròquia de Vilopriu (p. ex., U - l 2, f 94; U-36, f 65). Llic. de sepultura a
Miquel Quintana, 1767 (R 1767-75, f 15).

Bibl.: AME, 464; CR VIII, 348.
Vulpellac, Sant Julià. Citada el 904 (Ordeig Dotalies, 29).
El bisbe Pere de Castellnou autoritza Ramon de Sant Julià, cavaller, a encastellar
l'església i el cam panar de Vulpellac, 1269 (C. Rúb. Verm., f 209 = PM, núm. 282).
M onitòria a Garsenda, esposa de R amon de Sant Julià, que té encastellada l'església amb
llicència del bisbe, perquè no ataqui Fonteta, 1352 (U-21, f 49v).M onitò ria a Guillem de
Riera, que ha destruït el cam panar per fer-hi una torre, 1357 (U-32, f 188). Als clergues
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de Vulpellac; no procedeixin contra Guillem de Riera, senyor del lloc, que encastella
l'església, 1359 (U-33, f 30v i 32v). Llicència de construir dues capelles, dedicades
respectivam ent a la Puríssim a Sang i al Roser, i una escala per pujar al cam panar, 1596
(U-214, f 135v i 156). Llicència de be neir la capella del Roser, 1604 (U-217, f 96v = R
1603-4, f 146v). Llic. de fer sagristia i pintar l'altar del Roser, 1612 (U-221, f 49v = R
1612-3, f 18v). Llic. de posar el retaule major més al fons de l'església, 1615 (R 1614-5,
f 166). Campana, 1631 (R 1631-2, f 118). Llicència de sepultura a Antoni Quintana,
paraire, davant la capella de Sant Antoni, 1635 (R 1635-6, f 1 16v). Llic. de vendre ciris
per pagar les despeses de la nova sagristia, 1642 (R 1641-2, f 123v). Llic. de vendre
l'encenser, creu, bordons i portapau de plata per pagar contribucions reials, 1656 (R
16548, f 180v). Llic. a Joan Sarriera i de Gurb, senyor del castell, per obrir una finestra
que dóna a l'església, 1664 (R 1663-4, f 180); llic. d'obrir una tribuna, 1723, (R 1722-8,
f 125). Llicència de beneir l'altar de l'Ascensió, construït per la devoció de la Mare de
Déu de les dones, 1666 (R 1665-7, f 170 i 173v). Llicència a la devoció de Santa Teodora
d'edificar altar, 1708 (R 1705-10, f 117).

Bibl.: AME, 473; CR VIII, 91, “Citada el 1208” .
Santa Cecília, ermita.
C apella d oc u m e n tad a el 1326, en ocasió d'haver el bisbe admès una erm itana i
encarregat a un feligrès la procura (U-2, f 95; G-6, f 31 v).). Llicència de vendre els béns
d'una donada, 1365 (U-50, f 171). Era tam bé seu d'una confraria, 1401 (P 15, f 15v).
Llicències per dem anar caritat, 1402 (Q 2, f 56v); 1411 (U -l 11, f 34v, concedida a un
ermità), 1435 (Q 3, f 154). La capella obtingué dret de passar bací a la parròquia, 1619
(R 1619-20, f 95).
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SET CENOBIS FEMENINS
DE L'EMPORDÀ
JOSEP M. MARQUÈS

L'interès que poden suscitar els m onestirs fem enins m edievals de
l'Em pordà és superior al del nombre de religioses que hi professaren,
sempre reduït. Les fundacions i vida d'aquestes cases perm eten d'en
treveure trets característics de la societat que les generà i les omplí, i
en particular, de la noblesa, a la que pertanyia la m ajoria de les m on
ges.
El tem a l'ha encetat un article de E. Zaragoza, publicat en el lliura
m ent anterior d'aquesta revista0 '. Val la pena, creiem, de completarne el tractam ent amb dades noves que en precisen alguns aspectes. Per
això tenim en compte que algunes institucions m onàstiques fem eni
nes eren supervisades pel bisbe, i resten docum entades a l'Arxiu D io
cesà.
Per bé que les visites pastorals a m onestirs siguin excepcionals,
n'hem trobat alguna; com tam bé hem localitzat unes poques confirma*Totes les citacions docum entals, si no s'adverteix expressam ent, p roced eix en de
l'A rxiu D ic es à de Girona. C ite m amb la sigla G la sèrie N otularum ; amb la M, els
Manuals, amb la Q les quesitòries o llicències de dem anar caritat, i amb la U les Lletres.
Les citacions de l'arxiu del m onestir de Sant Daniel prop de Girona les fem amb la sigla
ASD.
( 1 ) . E. Z a r a g o z a i P a s c u a l , "Els monestirs de be nedictines de l'Empordà", dins EBE
14 (1995), 163-169.
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cions d'elecció d'abadesses o priores. Afers de tipus episòdic eren trac
tats en les lletres episcopals, i les hem utilitzat. Finalm ent, les escrip
tures d'alguns m onestirs fem enins, com Vilanera i Pedardell, agregats
al de Sant Bartom eu de Bell-lloc de Peralada, són dipositades a l'A r
xiu Diocesà. M entre eren encara a Peralada, les estudià Lluís Constans; una còpia del seu treball, inèdit(2) ens ha servit per com provar
que poques peces s'han extraviat del conjunt.
Pels m onestirs de Santa M argarida de Roses i Santa M aria del M ar
de Calonge, la docum entació bàsica es troba al cenobi, afortunada
m ent ple de vida, de Sant D aniel prop Girona. L'arxivera, R osalia
Samsó, ens ha facilitat l'accés al seu fons(3).
Els m onestirs que considerem són els de Vilanera, Pedardell, Sant
M iquel de Croses, Santa M argarida de Roses, Santa Colom a de Mate11a, Sant Joan de l'Erm i Santa M aria del M ar de Calonge, en total set.
Restarien, per exhaurir la m atèria en àmbit diocesà, els de Sant Daniel,
V alldem aria, C adins, Sant N icolau de C am prodon i B ell-lloc de
Peralada, els dos darrers, de canonesses augustinianes; V alldem aria i
Cadins eren cistercencs, però en el llenguatge de l'època també eren
dits benedictins.
Ja Constans s'adonà de l'error en el que caigué M onsalvatje i que
m antenen alguns seus lectors, en confondre i unificar els m onestirs de
Vilanera i de Santa M argarida de Roses. Pel contrari, que un perso
natge de principis del s. X V III, Feliu D om ènech, in tro d u cto r de
l'advocació m ariana de Valvanera a l'erm ita de Sant Cugat del Far,
parròquia de C astell d'A ro, hagi suposat que residiren m onges en
aquesta capella, no acredita que n'hi hagués hagut, sinó només que
perdurava el 1703 la credulitat fàcil en im aginar grups de religioses
que fugien dels moros en la prim era època de la reconquesta, de la
que es troben altres exemples. Sant Cugat fou erem itori, i prou(4).
(2) Lluís C o n s t a n s , M onasterios del A lto A m purdàn (Rodas y Bell-lloc), m ecanogra
fiat, 96 pp.
(3). Els pergam ins de Sant Daniel i monestirs annexats són numerats en sèrie única
cronològica. Els citem per aquesta numeració. Aquests i altres actes es troben també
r egestats en dos reculls; A rx iv a c ió de tots los actes se han en co n tra t p e rta n y e n ts al
p rio ra t de Santa M aria del M a r de la vila de C alonge, s. XVIII, i A rc h iv a d o de los
p e rg a m in o s, re g u la d o s p o r an tig ü ed a d , p e r te n e c ie n te s a la M. I. Sra. a b a d e sa del
m onasterio de m onjas benedictinas c laustrales de San D aniel extram uros de G erona,
com o obtentora del p rio ra to de R osas, 1826.
(4). Hom cita l'ermita de Sant Cugat el 1340, en la visita pastoral de Santa Cristina
d'Aro; "ítem d ixerunt q uod infra p arrochiam est quedam capella sub invocacione Sancti
Cucuffatis, ubi residet nunc unus herem ita, et n ichil habet in red d itib u s" (P-7(6), f 2v).
La permanència d'ermitans resta acreditada durant el segle XV; un d'ells hi construí un
"sepulcre de la Mare de Déu" el 1481 (Q-5, f 171).
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Donem en apèndix aquells documents encara inèdits que són fona
mentals, per tal com es refereixen a la fundació o a l’extinció dels
m onestirs dels que tracta l'article.
Santa M argarida de Roses (1225 a 1389, traslladat a Castelló,
perdurà fins cap al 1450).
L'església de Santa M argarida, citada el 989<5), era situada al lloc
de la Garriga, a ponent de Roses, que en l'Edat M itjana fou term e de
castell. Esdevingué m onestir fem ení el 1226, per concessió de Santa
M aria de Roses, poc abans del de Pedardell, i amb una fórm ula sem 
blant, que hi adm etia dones i homes, si bé aquests darrers en posició
subordinada(6). Sota la presidència de G arsendis de M ont-roig s'hi
aplegaren deu dones i dos homes, aquests amb estatut de conversos.
El nom bre era suficient per garantir una perduració indefinida, i l'abat
i m onjos de Roses els atorgaren autonom ia de govern, si bé m antin
gueren el dret de supervisió i de confirm ar les eleccions de priora. Fou
conegut tam bé amb el nom de "Santa M argarida dels Prats". Garsenda
actuà fins al 1239(7), amb el títol de "conversa i procuradora".
La succeí Raim unda de Cabanes, ja amb el títol de priora, citada el
1247(8). Del segle XIII hem trobat tam bé notícia d'un llegat que féu al
cenobi el 1291 B ernat, dom er de C astelló<9). La dependència dels
monjos de Roses explica que el bisbe hi intervingués relativam ent poc.
Els noms de totes les monges de la casa en 1306 han restat en una
escriptura d'establim ent. Eren: Guillema, priora, Gueraua de Peratallada, Raim unda de M asroig, Garsenda Seguí, Dolça M arcó, R aim un
da Circie, Brunissendis de Balbs, Erm essendis de Boera, Guillem a de
Savarrés, Elicsendis d'Estany Bosó, A struga M iquel, M aria Renart i
Sibil.la Com te(l0). El grup de dotze assolia el nombre simbòlic dels
apòstols. Guillem a fou priora almenys fins a 1310(11). Del priorat de
Brunissendis de Balbs en resta la inform ació d'haver venut el 1323
una terra pel preu de 92 lliures(12).
S'ocupà el prelat, el 1327, de la provisió d'un benefici fundat al

(5). Jo s e p M . M a r q u è s , E l C a rto ra l de S a n ta M a ria de R o se s (se g le s X- XI I I ,
Barcelona, 1986, núm. 28.
(6). Apèndix I.
(7). ASD, perg. núm. 125.
(8). ASD, perg. núm. 144.
(9). Mitra, c. 5, Escriptures de delmes, f 27.
(10). ASD, perg. núm. 388.
(11). ASD, perg. núm. 414.
(12). ASD, perg. núm. 562.
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m onestir per Guillem Alquer, que obtingué, per m ort de Jaume Cornill, Francesc Cabrisses, a presentació de Blanca, viuda de Berenguer
Alió i esposa de Berenguer Alquer, cavaller(13). Igualm ent hom troba
una renúncia de la capellania de les monges; la dim ití el 1325 Joan
Bosch, i fou conferida a Pere d'O rdis(14). El m ateix Pere d'Ordis, en
m orir, llegà 30 lliures en vista a la fundació d'un benefici a la cape
lla '15). L'edifici fou greum ent dam nificat per una inundació el 1330;
atès que no disposava de rendes, el prelat diocesà, a més d'autoritzar
les m onges a dem anar caritat(16) m anà que les alm oines "per torts obli
dats" i semblants que solien deixar-se als testam ents, s'apliquessin a
la reconstrucció; la m esura afectà les parròquies de V ilabertran,
Vilanova de la M uga, Pau, Palau-saverdera i G arriguella(17). La dism i
nució de la com unitat, amb tot, no fou m olt gran; el 1332 la constitu
ïen Bernarda Tolosa, priora, Guillem a de Savarrés, Brunissendis de
Vall, Beatriu de Colltort, G uillem a de Tam ariu, Eulàlia de Gornal,
Jacm a Corredor, Bernarda Ordina, Sibil.la M iquel i Brunissendis de
Pont(18).
Una concessió del 1344, que perm etia a Brunissendis de Pont, Jac
ma C orredor i Francesca M iquel, "monges de Santa M argarida de
Pedardell", d'escollir confessor, ha d'entendre's donada a Santa M ar
garida de R oses(19). El grup s'havia em petitit; el 1346 eren ja només
vuit; les tres referides, Bernarda Tolosa, priora, Guillem a de Celrà,
Jacm a d'U llastre, Francesca Eixalina i Francesca R iba(20). El pas de la
pesta de 1348 no afectà molt Santa M argarida, per tal com el 1351 hi
havia, sota la m ateixa priora, G uillem a Seguí, B eatriu de Colltort,
Sibil.la d'Ullastre, Elicsendis Beneset, Berenguera sa M aura i Blanca
R ossinyol(21).
Una deserció, que es produí el 1369, ens deixa constatar el pro
gressiu em petitir-se del grup resident. Hi havia ingressat Caterina (de
vegades dita Catalana), viuda de Guillem Alió, cavaller, però, segu
ram ent en adonar-se que la vida com una era prou sacrificada, se'n

( 1 3 ) . U - 3 , f 2 1 v ; G-6, f 144v-145v; Francesc Cabrisses l'obtingué amb dispensa d'edat,
per tenir 19 anys.
(14).
G-5, f 81v.
(15). G-24, f 145.
(16). U-4, f 133v.
(17). U-4, f 135v.
(18). ASD, perg. núm. 634.
(19). U-4, f 176.
(20). ASD, perg. núm. 809-810.
(21). ASD, perg. núm. 834.
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tornà a casa seva. Les seves companyes, perjudicades per l'absència,
eren Francesca M iquel, priora, Elicsendis Beneset, Jacm a Corredor,
Berenguera de M aura i Blanca Rossinyol(22). El m onestir, per tant, te
nia aleshores sis monges. Després de fer poders per reclam ar els béns
que pertocaven al m onestir com a conseqüència de la professió reli
giosa, hom demanà al comte d'Em púries auxili de braç secular per em 
presonar la desertora(23). La fuga durava el 1371(24). Se la sancionà
im pedint que cobrés els censals dels que reivindicava la propietat(25>.
La com unitat baixà a cinc el 1383; Francesca M iquel priora, Jacma
Corredor, Boneta Reart, M agdalena Vilar i Estrella Trullars(26).
Les monges abandonaren la seu de la Garriga de Roses el 1389,
per establir-se a Castelló. El trasllat era de pocs quilòm etres, però
im plicava deixar un indret desert per estabir-se en un nucli habitat.
Aquest any, fra Guillem, abat de Colera, fou com issionat per infor
mar sobre la súplica de la priora, que al.legava la solitut del m onestir,
i havia negociat amb els cònsols de Castelló la cessió de la casa i ca
pella de Santa M agdalena, 1389(27). L'inform e fou positiu: el mateix
any el bisbe concedí a la priora Boneta Reart (Rayarda en els docu
ments) que la com unitat pogués passar a Santa M agdalena de Castelló,
on tenien 25 vesanes de terra(28). El culte de Santa M argarida el farien
els clergues de Pau a la seva pròpia església parroquial<29).
Santa M agdalena és una església docum entada abans de 1326(30);
tenia annex un petit hospital. Per al propòsit de les religioses tenia
alguns inconvenients; capella situada extram urs de la vila comtal, no
es podia fortificar. Les monges canviaren el 1396 aquest allotjam ent
pel de Sant Marc del cap del pont vell de la m ateixa vila(31). Era un
erem itori que havia estat a cura d’un convers o donat; tenia un bene-

(22). G-50, f 84-86.
(23). U-58, f 101 v; U-59, f 32v.
(24). U-61, f 76v.
(25). U-66, f 85 i 109v.
(26). ASD, perg. núm. 988.
(27). U-78, f 31v. La cessió de Santa M agdalena la feren els jurats de Castelló a
condició de que les monges cuidessin els malalts de l'hospital annex; ASD, perg. 1.001.
(28). Lletra del bisbe a la priora, U-78, f 44v-45; l'autorització, amb detalls. Manual
16 (1386-1390), f 145-148.
(29). U-80, f 64.
(30). U-2b, f 10.
(31). U-85, f 5. Les m onges com praren la capella de Sant Marc a Pere Perpinyà,
sabater de Castelló, ASD, perg. núm. 1.022. Les compradores foren Boneta Reart, priora,
Estrella Trullana, Caterina Boïl, Marta Maldinera i Antònia Ballot.
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fici, fundat el 1291 per un donat de la m ateixa casa(32). Devia estar en
condicions de conservació deficients, quan obtingué el 1407 llicència
de dem anar caritat per sufragar despeses de restauració(33).
L'establim ent a Castelló no anà del tot llis, perquè el 1399 hom
troba una ordre de prendre la priora Boneta Reart, acusada de crim s(34).
Tal vegada ella i la seva com panya Caterina Boïl, no havien comés
altre delicte que el d'anar vagabundejant(35); Boneta fou priora fins al
1420. El m ateix any 1399 hom autoritzà a Blanca Otger, m onja de
Bell-lloc de Peralada, que pogués passar a Santa M agdalena de Castelló(36). El seu cognom, de fam ília castellonenca, deixa pensar que vo
lia residir més aprop dels seus parents.
L'elecció de la successora de Boneta fou regular, segons que sem 
bla. Tingué lloc l’octubre de 1420í37). Integraven la com unitat "de San
ta M argarida que ara resideix a l'església o m onestir de Sant M arc de
Castelló", Agnès Dom ingo, "antiquior", Francesca M artí, M argarida
Treballs i Caterina Ferrer, a més de l'electa, Caterina de Sarrià. La
m onja més anciana proposà el nom de Caterina de Sarrià, i les altres
es sumaren a la proposta "per via de l'Esperit Sant". En el procés de
confirm ació de l'acte s'acredità que Caterina era filla de Joan Durban,
batlle de Sarrià, i de M arquesa, que tenia uns trenta anys; havia in
gressat a Sant Nicolau de Cam prodon a l'edat de nou anys i n'hi havia
passat vint. Ningú preguntà quan i com havia deixat Cam prodon per
traslladar-se a Castelló; ho sabia tothom. Per nosaltres tampoc és cap
secret; acabava d'obtenir llicència per abandonar el m onestir on havia
professat, i és obvi que l'havien cridada les m ateixes que havien d'elegir-la(38). Havien anat a cercar una superiora de fora el gremi, i acaba
rien deixant-la sola.
Quan durà l'establim ent de Castelló? El 1428, la priora Caterina
havia tornat a Santa M argarida de Roses, i des d'allí adm inistrava els
béns del m onestir(39). El 1432 la com unitat s'havia desperdigat. El bis
be acudí en visita a Santa M argarida dels Prats(40). Pogué com provar
(32). D-5, f 287.
(33). Q-2, f 88v.
(34). U-88, f 63.
(35). U-88, f 76.
(36). U-88/2, f 17. El 1413, les monges eren; Boneta Reart, priora, Francesca Marcet,
Margarida de Treballs i Sibil.la de Rocabruna; ASD, perg. núm. 1.067.
(37). Mitra, calaix 10, núm. 92.
(38). L lic è n c ia a C a terin a de Sarrià, m o nja de Sant N ic o la u de C a m p ro d o n , per
traslladar-se a Sant Marc de Castelló, octubre 1420; U-120, f 94.
(39). ASD, perg. núm. 1.129.
(40). P-19, f 128v.
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que tant l'església com el m onestir am enaçaven ruïna en diversos
llocs. La priora Caterina de Sarrià hi era sola; declarà que Francesca
M artí havia m arxat amb llicència, però que li havia caducat; que C a
terina Ferrer havia fugit de nit i residia a casa el rector de Dosquers;
que M argarida Treballs habitava il·legalm ent a casa del seu germà, a
Llançà; que Agnès Domingo havia fugit de nit i residia a casa d'un
beneficiat de Castelló. Les m onges no havien deixat les obligacions
dels vots, sinó només la convivència.
La priora s'havia entestat a restaurar-la a la solitud de la Garriga;
Francesca M artí provava de restablir-la a Castelló. El 1444, aquesta,
amb perm ís de la priora i de l'abat de Santa M aria de Roses, Jaume de
Cornellà, obtingué llicència del bisbe per residir a Santa M agdalena,
i l'any següent, autorització de dem anar caritat, a títol de "monja i
donada"(4l). Explícitam ent se li reconegué la capacitat de rebre voca
cions, el 1449(42). Vocacions que no acudiren a Castelló.
Entretant, a Santa M argarida, el 1447, Caterina de Sarrià, acom pa
nyada d'U rsula R ovira i A ntònia Ballot, s'entestava a continuar un
passat irrecuperable. El m onestir ni tan sols tenia la reserva eucarís
tica, en no poder-se com prom etre a costejar un tabernacle i a m antenir
la llàntia corresponent. En relació amb aquest estat lam entable, cons
tatat en la visita pastoral de 1447, devien trobar-se unes providències
per m illorar el culte que adoptà l'abat de R oses, que les m onges
apel·laren i que el bisbe confirm à el 1450(43). Després, el silenci docu
m ental plana sobre la comunitat. El 1458, el priorat de Santa M arga
rida dels Prats s'havia convertit en una prebenda que fruïen les m on
ges de Sant Daniel; el tenia Francina de Biure, que el renuncià el 1461
a fi que fos annexat a la dignitat abacial del seu m onestir<44).
Santa M aria de Pedardell (1229-ca. 1420)
Santa M aria de Pedardell, situada al terme parroquial de Pedret,
(el nom n'és un dim inutiu) era una església citada ja els anys 1217 i
1223(45). El prim er dels documents referits suposa que es tractava d'un
tem ple a càrrec d'uns "obrers" no precisats, és a dir, una ermita. Quant
al lloc, és conegut com a Petratello en el diplom a del rei Lotari expe
dit a favor de Sant Pere de Rodes l'any 982.
(41). Llicència de residir U-144, f 18; autorització de d em anar caritat, Q-4, f 26v-27.
(42). U-149, f 100.
(43). V isita pastoral; P-22, f 41v-42. C o n firm a c ió e piscopa l de disp o sic io n s no
transcrites de l'abat de Roses; U-150, f 83.
(44). M 43 (1456-1459) f 206v; M 45 (1461-1466), f 26v = G-68, f 55v-56.
(45). C artoral de R o se s, cit., núms. 18 i 111.
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Pel juliol de 1229, s'hi establí una com unitat una m ica peculiar.
Tres persones, Berenguer Sifred, Erm essenda Sifred i Bruna, hi co
m ençaren vida en comú, sota la regla de Sant Benet i l'autoritat de
l'abat de Santa M aria de Roses, del qual depenia l'església(46). M ones
tir d'hom es o de dones? L'abat determ inà que, quan cresqués la com u
nitat, es veuria si calia elegir prior o priora, abat o abadessa, tot i que
en el grup inicial hi havia més dones que homes. Les fundadores E r
m essenda Sifred i Bruna foren com pradores, junt amb Pere, clergue,
de diversos camps, adquirits el 1241 a Guillem Ram on de Pau per 300
SOUS(47).

De la priora següent, na Vilanova, resta tam bé m em òria de dues
adquisicions, efectuades els anys 1254 i 1276. La prim era, d'una corom ina situada a Pedardell, costà 1.800 sous. La segona, el 1276, fou
d'una senyoria, adquirida al comte d'Em púries per 80 sous(48). També
la succesora en el priorat, Terrena, és coneguda per haver rebut de
Bernat de Palol en deixa testam entària una prestació que Berenguer
Otger, cavaller, assignà el 1288 sobre un mas de Pedret(49). El m ones
tir, per tant, durant el segle XIII, anà am pliant el seu patrim oni. D'una
altra priora, A lam anda, en resta igualm ent una notícia única del
1296(50).
Les inform acions d'inicis del s. XIV continuen enregistrant el crei
xem ent dels recursos. G overnava la com unitat Fresca de Soler, ger
m ana de l'ardiaca Arnau de Soler, que el 1321 féu una inversió de 35
lliures m elgoreses(51); deixà la casa per anar a fundar a V ilanera el
1327, com narrem a propòsit d'aquesta fundació. Seguram ent amb
m otiu de la seva traslació el bisbe usà de la seva in flu èn cia per
col.locar a la casa una filla de Guillem de Frigola, batlle de la Bisbal;
escriví en aquest sentit el 1326(52).
Fresca deixà la com unitat acom panyada d'una seva parenta, M aria
de Soler; aquesta, però, rom angué a Vilanera només un parell d'anys,
per posar en m arxa el nou grup. En retornar a Pedardell, la priora suc
cessora li posà dificultats per recuperar l'allotjam ent i algunes perti
nences; el bisbe, alhora que ordenava que es tornés a M aria de Soler

(46).
(47).
(48).
(49).
(50).
(51).
(52).

C artoral de R oses, núm. 79.
ADG, Pergs. de Bell-lloc, s. núm.
ADG, pe rgamins de Bell-lloc, s. núm.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
U-2b, f 33.
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allò que li pertocava, advertí la priora que era excessivam ent rigorosa
en posar penitències i negar perm isos(53). Ella no obeí im m ediatam ent,
i se li reiteraren les ordres a través de l'oficialat episcopal de Castelló(54). M aria de Soler consta com a simple religiosa de Pedardell el
1339(55).
Sim ultàniam ent hom troba queixes de les religioses, que al·leguen
que no reben aliments suficients(56). No seria que s'havien desequili
brat els partits interns de la petita com unitat, en m arxar-ne dues pa
rentes? No tenim m anera de saber el nom de la priora, i d’aquests anys
només resta una adquisició feta per la sagristana, Elicsendis Sabater,
per 60 sous(57).
Amb motiu de l’ interès excessiu per les religioses d'un clergue de
Pau que celebrava al m onestir, se'ns inform a de que el 1334 hi havia
un altar de Santa M aria M agdalena on celebrava el susdit clergue(58).
El 1344 el bisbe concedí a M aciana Llobet i Gueraua Sord, religio
ses de la casa, perm ís d'escollir confessor159'; sem blant autorització es
donà poc després a M arquesa Guerau i D olça de Pedardell(60), amb
indicació de que havien de recorre a un religiós m endicant; eren tem p
tatives de no dependre tant estretam ent dels monjos de Santa M aria
de Roses. Per aquests anys era piatera de la casa Gueraua Sord(61).
El priorat de Dolça d'A rm entera es docum enta el 1345, quan el
bisbe li ordenà de no excedir-se en el càstig que volia im posar a Saurim unda de Canelles per delictes no especificats(62); poc després rebia
ordre de perm etre que Saurim unda visités el seu pare, G uillem de
Canelles, que estava m alalt(63).
El 1355 les m onges residents a Pedardell eren la priora Clara,
M arquesa Guerau i Gueraua Frigola, si bé hom adverteix que la co
m unitat té m embres absents(64). Realment, la política de la priora, gens
original, consistia en tenir menys monges de les que podien sustentar

(53).
(54).
(55).
(56).
(57).
(58).
(59).
(60).
(61).
(62).
(63).
(64).

U-4, f 74v.
U-4, f 77v.
Pergs. de Bell-lloc, s. núm.
U-3^ f 83 i 94v.
Pergs. de Bell-lloc, s. núm.
U-5, f 150.
U-8, f 34v i 122v.
U-8, f 38v.
Pergs. de Bell-lloc, escriptura de 1345.
U-9, f 37v.
U-10, f 87v.
Pergs. Bell-lloc, s. núm.
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les rendes, com li advertí en 1361 el bisbe, tot tractant de l'adm issió
de Bartom eua, filla de Pere Terrè(65). El m onestir, igual que el de San
ta M argarida, continuava sota l'autoritat, i drét de visita i correcció de
l'abat de Roses, i els monjos d'aquest cenobi disposaven d'autoritza
ció per celebrar i adm inistrar els sagram ents a una i altra com unitat(66).
El priorat de Clara durà almenys fins al 1369(67). Del seu període de
govern és un petit gest de coqueteria fem enina; a súplica de Joan
Guerau, jurista de Girona, el bisbe perm eté a les monges de portar cinc
botons a cada m àniga(68). Més im portants són els esforços de perduració fets a través d'annexions; el m onestir s'incorporà el 1374 Sant
M iquel de Croses i les seves tres religioses. En canvi, els intents
d'atreure monges de Vilanera, com narrem a propòsit d'aquesta casa,
efectuats el 1386 i 1396, no arribaren a quallar.
Per cabrevacions de 1379 i 1382 resta constància de la priora Erm essendis Sord(69). La perm issivitat en l'observança de la clausura
m otivà una prohibició episcopal del 1388, de que els homes entressin
a Pedardell(70). El culte hauria d'haver adquirit prestància gràcies a la
generositat de Bernat M iquel, cavaller, que dotà una capella i un be
nefici, i fou prem iada amb llicència d'enterrar-se a l'església(71). No
fou així, de fet; al contrari, el rector de Pau demanà llicència el 1405
de dir dues misses els dies de festa per celebrar-ne una a Pedardell(72),
cosa que delata una situació anòmala.
El 1402, és priora Francesca [E ixelida]{73). La incorporació de
Pedardell a Bell-lloc de Peralada degué tenir lloc després de 1405 i
abans de 1420(74). La preparava, en certa m anera, la llicència que el
papa Benet XIII donà a Nicolaua Estruc, religiosa de la casa, per tras
lladar-se a Bell-lloc, a fer de com panya de l'abadessa de Vilanera que
s'hi traslladava(75), i fou duta a terme amb intervenció papal, segons es

(65). U-40, f 176v.
(66). U-30, f 50.
(67). Pergs. Bell-lloc, s. núm.
(68). Concessió d e l3 6 4 ; U-50, f 62v.
(69). Pergs. Bell-lloc, s. núm.
(70). U-77/2, f 4v; la prohibició és deguda a "quorum dam petulanciis" que s'havien
atrevit a "sacrum locum istrionice prophanare". El Vicari Generi ordenà que ningú entrés
al monestir sense permís de la priora, i que aquesta no fos fàcil en donar-los.
(71). U-89, f 54v.
(72). U-105, f 12v.
(73). Pergs. de Bell-lloc, s. núm. Constans atribueix a Francesca el cognom d'Eixelida,
sense documentar-lo; una religiosa d'aquest nom la trobem a Santa Margarida de Roses.
(74). Visita de Bell-lloc, 1420; P-16, f 35.
(75). Apèndix V.
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diu a les visites pastorals de Bell-lloc, però no ha estat docum entada
directam ent. La darrera priora, Agnès Filella, conservà dins del m o
nestir de Peralada el títol que havia tingut, i encara vivia el 1436(76).
Sant M iquel ses Closes (s. XIII-1374)
El cenobi de Sant M iquel estigué situat a tocar, segons que sembla,
de l'antiga parroquial de Sant Joan ses Closes, avui sufragània de
Castelló d'Em púries. La inform ació que n'ha restat és molt limitada;
quan es tancà la casa, les seves escriptures passaren a poder de la cambreria de Sant Pere de Rodes, que la comprà; una, però, se troba entre
les de Bell-lloc de Peralada.
M onsalvatje elaborà un priorologi com posat per Esclaram unda
(1291-1295), M aria (1308), Francesca (1336), i Garsenda de Canadal
(1374-75); cal intercalar-hi Gueraua (1364)í77).
Poques notícies es poden afegir a aquestes, i gairebé només en sen
tit d'acreditar la continuitat de l'establim ent. Un beneficiat del m ones
tir rep el 1329 llicència d'absentar-se del lloc(78). L'any 1347 hom inti
ma a la priora ordre de no perm etre la celebració de m atrim onis en
perjudici de la parròquia propera(79). Pere de Clota, clergue, s'encarre
gava el 1362 del servei religiós de la casa(80).
El 1364, en ocasió d'establir un parell de vessanes de terra, situa
des al term e de Sant Joan de C loses, a G uillem Sim ó, bracer de
Castelló, l'escriptura fou signada per la priora Gueraua i les monges
Beatriu de M ontpalau, Isabel Esquerra (probl. Escarrer), Agnès G arri
guella i Agnès Lena(8,). Un grup de cinc m onges semblava suficient
per garantir una certa perduració. No ho fou; deu anys més tard es
tancà Sant M iquel Sescloses.
Garsenda de Canadal, la darrera priora, rebé un avís del bisbe el
1371, a fi que no fes celebrar en altar portàtil(82). Restaven el 1374 a la
com unitat la priora referida, una religiosa, Beatriu de M ontpalau i una
donada o criada, Sibil.la Bosc. G arsenda liquidà la casa; vengué les
possessions al cam brer de Sant Pere de Rodes pel preu de 7.500 sous,
n'invertí 6.000 en la com pra d'un censal de 21 lliures que farien els

(76).
(77).
(78).
(79).
(80).
(81).
(82).

Visita de Bell-lloc, 1436, P-20, f 135.
Pergs. Bell-lloc, s. núm.
U-4, f 57.
U-10, f 167.
U-42, f 36.
Pergs. de Bell-lloc; és el document referit en la nota 77.
U-61, f 52v i 81v.
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comuns de Verges i la Tallada (a un interès, com es podrà observar,
m olt baix; normalment, el censal hauria d'haver estat de 30 lliures), i
el cedí al m onestir de Pedardell, on ingressaren les m onges de Sant
M iquel ses Closes. Mil cinc-cents sous de l'operació restaren diposi
tats en una banca, i l'antiga priora es reservà certs drets i llibertats
dels que havia fruït(83).
Santa Colom a de M atella (1314-1363)
Al bosc de M atella (M atella significa "bosquet"), situat al terme
parroquial de Serra de Daró, hi havia hagut la parròquia de Santa
Coloma, citada el 1123, en l’acte de dotació del tem ple de la veïna
feligresia de Sant Iscle d'Empordà.
L'establim ent de m onges en l'indret, el 1314, presenta algunes pe
c u lia rita ts ^ . La principal és que en el docum ent d'erecció de la co
m unitat no s'especifiquen les possessions que havien de garantir una
renda a les convivents. Una altra podria ser que la colla no com ptava
amb cap persona experim entada en la vida m onacal. Una colla de
noies nobles i arrauxades, sense direcció ni base econòm ica, tenia
futur? La prim era equivocació grossa que com eteren fou establir-se al
tem ple de Santa Coloma, que aleshores ja hauria deixat de ser parro
quial; un lloc propens als aiguats.
Noves notícies del cenobi es troben el 1327, justam ent quan es
tractava de tancar la casa. Sobre les cròniques inundacions que sofria
l'indret de M atella, havia estat interpel·lat el bisbe Pere de Rocabertí
(1318-1324), al que la com unitat proposà de traslladar el cenobi al
santuari de Sant Joan de l'Erm de Juià; pels motius que fossin, el pre
lat no donà resposta(85). Els aiguats de febrer de 1327 obligaren a les
monges a fugir i dispersar-se. Al bisbe Pere d'Urrea, el fet arribà de
manera tergiversada; algú li referí que el m onestir era abandonat, i no
s'hi celebrava l'ofici diví. Im m ediatam ent cridà les religioses a l'or
dre^63. Sabuda més tard la causa real de l'abandó de Santa Coloma, el
sagristà de Sant Iscle fou encarregat de com unicar a les m onges la
voluntat episcopal; s'acceptava d'ubicar el m onestir a Sant Joan de
l'Erm, santuari de la parròquia de Juià(87). De les habitants de Santa
Colom a d'aleshores només ens ha arribat el nom de M argarida Bigor-

(83).
(84).
(85).
(86).
(87).

Apèndix IV.
Apèndix III.
U-2b, f 108.
U-2b, f 79.
U-2b, f 96 i 118v.
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ra(88). El trasllat de la com unitat devia resultar dificultós, de m anera
que per acabar-lo de dur a terme l'autoritat diocesana hagué de com is
siona un clergue de la seva cúria, Roderic Sabata(89).
Acabà en divisió el trasllat? Ho deixaria creure el fet que algunes
lletres episcopals porten per adreça "a la priora de M atella". Haventles revisat atentam ent, ens inclinem a creure que mai existiren dues
com unitats, una a M atella i l'altra, a Sant Joan de l’Erm. El que succeí
fou que el grup conservà el seu nom d'origen. I també, que alguna de
les religioses es traslladava esporàdicam ent a M atella o hi residia al
gunes tem porades, per vetllar per les propietats i recaptar les rendes.
De les rapacitats de veïns de M atella és sabut que Bernat Guillem
de Foixà s'apoderà de béns del m onestir el 1344, i hagué d'expiar el
seu delicte<90). Era en ocasió que hi professava la filla d'en Ribera de la
Tallada . L'enqüesta sobre els perjudicis causats s'endarrerí un parell
d'anys(91). I les reparacions vingueren m olt poc a poc. El 1349 Bernat
Guillem lliurà sis lliures i m itja de plata a compte del que havia pres
injustam ent(92), i el 1357, tretze anys després del delicte, es cobraren
1.500 sous(93). Tot amb tot, el balanç com ptable era positiu, i el 1347
les m onges compraren una prestació de 120 sous anuals sobre diver
ses persones de Serra de D aró(94). La solidesa econòm ica, però, no
creiem que l'arribessin a assolir mai.
Passada la pesta de 1348, la com unitat "de M atella" era constituïda
per Blanca de Pals, priora, Francesca de Pals i Dolça de V iladam at(95).
L'autoritat diocesana el 1351 m anà que la priora Blanca no admetés
més m onges(96), però el mateix any el bisbe, en contradicció amb l'or
dre anterior, autoritzava l'adm issió de tres germ anes de Guillem sa
Serra, jurista de Girona, a petició d'aquest, posant com a única condi
ció que les monges les acceptessin(97). Dolça, filla del batlle Ponç de
Viladam at, rebé llicència d'anar a passar el mes de juny al seu poble
n atal(98). La priora, que residia al lloc, tenia el títol de "priora de
M atella i Sant Joan de l'Erm "(99).
(88).
(89).
(90).
(91).
(92).
(93).
(94).
(95).
(96).
(97).
(98).
(99).

U-2b, f 96.
U-2b, f 108.
U-8, f 65 i 98.
U-9, f 157v.
G-22, f 104.
G-29, f 100.
U - l l , f 81v.
Manual 5, (D-158) f 9v.
U-17, f 90.
U-18, f 56.
U-18, f 94.
U-18, f 161 v.
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Quan, el 1352, corregué la veu de la m ort en circum stàncies estra
nyes d'una de les professes, Francesca de Pals, s'encom anà al batlle
de Sant Iscle de fer enqüesta(100). La com tessa M aria Alvarez d'Empúries intercedí per la pressum pta morta, que realm ent s'havia fugat; el
bisbe m antingué la seva decisió de castigar-la "com ço que s. és fe t el
dit m onestir sia de fo r t mal exem pli"{m\
Per absència notòria de la priora Blanca, el m ateix bisbe el 1353
nom enà priora de M atella i Sant Joan de l'Erm Dolça, filla de Ponç
Batlle de V iladam at(102). La com unitat feia de mal governar. Com
Francesca, també Blanca de Pals m ostrava símptomes de tenir voca
ció religiosa feble. Era sospitosa, ja el 1351 de tracte carnal amb un
clergue(103); la seva llarga absència del 1353 es devia a haver estat rap
tada, més o menys voluntàriam ent pel seu cosí, Pere Bernat de Serra,
al qual l'am enaça d'excom unió no arribà sinó el 1355, quan ella ja
havia estat em presonada pel batlle episcopal d'U llà(104), Guillem Boet.
L 'enqüesta sobre Blanca avençà m olt lentam ent; a m itjan 1356
encara s'estaven prenent informes secrets(105). Entretant la m onja s'ha
via escapat de la presó; el 1357 hom requeria el comte d'Em púries que
la hi tornés a posar006). En la seva fuga resultà que hi havien col·laborat
una vintena de persones de Castelló d'Em púries(107), un dels acusats
s'obligà el 1358 a satisfer 500 sous si es provava la seva participació
en el fet(108) i encara el 1360 el bisbe intimà amenaça d'excom unió al
comte Ramon Berenguer perquè no la lliurava a la seva autoritat(109).
Bernat de Serra no fou absolt sinó el 1362, del rapte de la priora010);
Blanca no fou destituïda, i m orí abans de principis de 1363(111).

(99). U-18, f 161 v.
(100). U-21, f 9.
(101). U-21, f 162.
(102). U-21, f 155.
(103). U-18, f 161.
(104). U-27, f 8.
(105). U-29, f 141 v i 173.
(106). U-31, f 213.
(107). U-34, f 2v.
(108). G-39, f 184.
(109). U-38, f 41.
(110). G-43, f lOlv.
(111). U-46, f 56v; "Con la religiosa dona na B lancha, p e r la gracia de Deu prioressa
del d it m onestir, sia ara n o vella m en t m orta ... havem com enat e p e r les p re se n ts
com enam a la religiosa dona na F rancescha de Pals, m onge del d it m onestir de Santa
Coloma, la a dm inistració e la governacio e.l regim ent dels dits m onestirs de Santa
C olom a e de Sent Johan ça l.Erm " (9 gener 1363).
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La priora Dolça de Viladam at, per la seva part, era rigorosa en l'observança, i el 1356 expulsà de la casa Rom ia i Francesca de Serra, amb
motiu insuficient, a criteri del bisbe, que ordenà de readm etre-les(ll2).
Consta com a priora encara el 1361(113) en gestions per cobrar pensions
de censal i llegats fets pel jurista gironí Guillem de Serra a favor de
les seves germ anes014). A principis de 1363 rebia la responsabilitat
d'adm inistradora de M atella i Sant Joan de l'Erm una Francesca de
Pals; cal creure que la fugada s'havia penedit015). Brunissenda Soler
passà per l'abril d'aquell any a V ilanera016).
Santa Colom a de M atella fou liquidat per la com unitat sim ultà
niam ent amb Sant Joan de l'Erm el 1363, com expliquem a conti
nuació.
Sant Joan de l'Erm ( 132 7 -1363)
Com hem assenyalat, les m onges de M atella intentaven d'establirs'hi en els anys que era bisbe Pere de Rocabertí (1318-1324). El san
tuari devia disposar de vivenda suficient, perquè havia acollit una
petita com unitat de donats el 1276°17), i gaudia també de servei sacer
dotal, gràcies a un benefici fundat per la confraria del mateix lloc, el
1314018). Però el trasllat no fou ni total ni definitiu. A m itjan segle
XIV hom anomena les priores Blanca de Pals i Dolça de Viladam at
"priores de M atella i Sant Joan de l'Erm", i es suposa que poden resi
dir en tots dos llocs, bé que la seu principal del m onestir és la primera.
El 1344 les monges havien elegit na Roca adm inistradora, però no
l'obeïen019). Del 1347 és la notícia que M argarida d'Em púries i Agnès
de Sant Iscle, professes de la casa, s'agrediren amb tal violència que
necessitaren absolució020’. El m ateix any hi hagué elecció de priora,
per mort de la que ho era, Agnès de Sant Iscle; les electores foren
Brunissendis de Roca, M argarida d'Em púries, Elicsendis M artí, Si
bil.la de Valmanya, Benvinguda Roig i Cília Pedró, en total, sis. L'ele
gida fou la citada na Roca021).

(1 12).
(113).
(1 14).
(115).
(116).
(117).
(118).
(119).
(120).
(121).

U-29, f 141.
U-43, f 46.
G-40, f 131.
U-46, f 56.
U-46, f 122.
U - l , f 7.
D-6, f 382.
U-8, f 31.
U - l l , f 74.
Mitra, calaix 10, núm. 23.
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Després de les m ortalitats de 1348, segons que sembla, de Sant
Joan només restà viva M argarida d'Em púries, i encara no hi residia; el
bisbe encom anà l'adm inistració del m onestir a la priora de M atella(122).
La priora -innom inada- anà a Roma a guanyar les indulgències de
l'any sant de 1350(l23). Quan les germ anes de Guillem de Serra, jurista
de Girona, foren admeses el 1351 a M atella, una d'elles, Romia, de
gué passar a Sant Joan de l'Erm, ja que una part del donatiu que el
jurista féu en aquesta ocasió el rebé aquesta darrera casa(124).
La m anca de noves vocacions obligà les tres darreres resistents a
tancar les portes del cenobi el novem bre de 1362. A súplica de les
m ateixes monges foren agregades a la casa de V ilanera(125). L'execu
ció no fou imm ediata, i a m itjan 1363, Francesca de Pals i Brunissen
dis Soler, que hi havien de residir, se n'havien absentat irregular
m ent02^. La darrera, però, féu poc després un donatiu de jo ies(127). Les
m onges -B runissendis de Soler, Francesca de Pals i Rom ia Serra-,
donaren de nou el seu consentim ent a la unió per l'agost de 1363(128),
passaren inventari de les seves poques pertinences i se n'anaren del
m onestir de les Gavarres. En l'inventari pres, es pot constatar que la
casa era modesta; poca roba a les cambres, dues olles i dues paelles a
la cuina, vuitanta escriptures a l'arxiu. En canvi, l'església era digna,
i disposava de llibres abundants; un breviari benedictí nou, un capitulari nou, un oficier de cant, unes hores de Santa M aria, un ofici de
difunts, un epistoler i evangelister, i un responsorial vell "cum cantu
godesch". El m onestir tenia deutes, poc més de 100 sous, però no es
tava en condicions de pagar-los(129).
Havia estat casa religiosa uns quaranta anys. Sant Joan tornà a ser
el santuari que havia estat, seu d'una confraria prou important.
Vilanera, Santa M aria (1328-1403).
El m onestir de Vilanera, situat al terme de la parròquia d'Em pú
ries, fou una de les dues obres testam entàries de l'ardiaca Arnau de
Soler, mort el 1326; l'altra obra, m olt més coneguda, és el baldaquí de
plata de l'altar m ajor de la catedral de Girona.
(122).
(123).
(124).
(125).
(126).
(127).
(128).
(129).

Manual 5, (D-158) f 9v.
U - 17, f 6.
U-32, f 168.
U-44, f 146.
U-48, f 47.
U-49, f 40.
D - 162, f 57.
Manual 1362-65 (D-162), f 57-59.
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Arnau de Soler, probable descendent de la fam ília senyorial de Sant
Clim ent Sasebes, era ja canonge de la seu el 1288(l30), i es titula "doc
tor en ambdós drets" des de 1299(131). L'ardiaconat de Besalú l'obtin
gué abans del 1302(132). Nom enat pel rei Jaume II el 1311 profesor de
Decretals a l'Estudi General de Lleida, de recent fundació033\ se'l tro
ba exercint el càrrec d'oficial a Tarragona el 1313 °34), on rebé carta
del m ateix rei per harm onitzar les jurisdiccions eclesiàstica i reial a
l'arxidiòcesi. Col.locà a la catedral ja abans de 1313(135), un nebot seu,
Arnau de Soler, dit Baldrà, que sembla haver estat propens a bre
gues1136). Dels llibres que degué posseir, resta només m em òria d'un,
"in quo passiones Domini sunt notate"<l37).
Cap al final de la seva vida residí a Girona. Hi havi acum ulat pre
bendes, com les capellanies de Sant E steve de Bas, Fontcoberta,
Argelaguer, Sant Clim ent Sasebes i Torroella de M ontgrí(l38). M orí el
25 de juliol de 1326(139) i fou sepultat en una rica tomba, on és repre
sentat revestit amb ornam ents diaconals; col·locada inicialm ent a la
"galilea" de la seu, es troba avui al claustre.
No ha estat localitzat el seu testam ent, en el que disposava de ca
bals consistents; en recollim , però una clàusula, inserida en un docu
ment posterior: "voluit quod fie r e t m onasterium sanctim onialium in
loco de Vilanera, in termino castri de Im puriis". Quin fi es proposava
amb la institució -que reservà a dones nobles- ho podem deduir del
mateix document que citem: "Attendentes etiam quod idem Arnallus,
tamquam patronus dicti m onasterii voluit et preordinavit quod Philippa,filia quondam venerabilis Blanche de M ontepavone cum ad etatem pervenisset, quod abbatissa esse posset eiusdem m onasterii et
eam benediceret episcopus G erundensis"im \ Ras i curt, Arnau de

(130). C artoral de C arlem any, núm. 510.
(131). C artoral de C arlem any, núm. 520.
(132). ADG, C artoral d it de R úbriques Verm elles, doc. núm. 8
(133). Ramon G a y à , "Provisión de càtedras en el estudio general de Lérida", dins
A nalecta Sacra Tarraconensia 30 (1957), 287
(134). J. V i n c k e , D o c u m e n ta se le c ta m u tu a s c iv ita tis A r a g o -c a th a la u n ic a e et
E cclesiae relationes illustrantia, Barcelona 1936, núm. 140.
(135). C artoral de R úbriques Verm elles, doc. núm. 45.
(136). ADG, Processos anteriors al 1500, núm. 89.
(137). U-2, f 23v.
(138). U-2, f 176v.
(139). Informació continguda a la inscripció de la seva sepultura, que es troba a l'ala
de migdia del claustre de la catedral; ed. Viage L iterario XII, 185.
(140). Dispensa de Fe lipa de Soler, de defecte de naixement, com a filla de diaca i
soltera, per poder ser abadessa de Vilanera, 1359, G-f 129v-130.
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Soler no havia volgut deixar d'experim entar les satisfaccions del m a
trim oni i de la paternitat, i havia engendrat una filla de Blanca de
M ontpaó. Atesa la tirada monacal de les dones de la fam ília -dues
parentes m onges a Pedardell- i els béns acumulats pel pare, era facti
ble d'assegurar-li el futur per la m ateixa via. Com a bon jurista, l'ardi
aca sabia dues coses; que no havent estat ordenat de prevere, les seves
relacions amb Blanca de M ontpaó no eren m assa greus davant la llei,
i que, si hom havia dispensat una filla il·legítim a per esdevenir aba
dessa de Sant Daniel, d'acord amb un dictam en del cardenal Hostiensis, la dispensa podia beneficiar en el futur la seva dilecta filla Felipa.
M ort i enterrat l'ardiaca Soler, el bisbe nom enà un adm inistrador
dels béns del difunt(14l). La m arm essoria fou objecte de plets, i el m a
teix bisbe com issionà juristes de casa seva, com Bernat Fulcarà, B er
nat de Cornellà i Bernat Barrau per intervenir-hi; algun dels proces
sos durà fins al 1336(142). Però Fresca de Soler, germ ana del fundador
i encara priora de Pedardell, ja en cobrà 500 sous, robes i mobles i dos
breviaris destinats a la nova fundació, el mes d'ctubre de 1326<143). Vint
lliures més de la m arm esoria foren abonades a Fresca pel juny de
1327, després d'acreditar que les havia despès en la construcció de la
casa de V ilanera(l44).
El dia 30 d'abril de 1328 fou erigit el m onestir. El bisbe donà l'hà
bit a Gregòria, filla de Blanca de M ontpaó (sens dubte, la que després
seria coneguda com a Felipa de Soler, a la qual es reservava una pres
tació suplem entària en concepte de vestuari), Sibil.la de Sorribes,
Guillema, filla de Ramon Arnau de Sant Sadurní, Erm essenda, filla
de Ramon de Juià, Francesca de Torroella, Bartom eua de M illàs, Elicsendis de Queixàs i Timbors, filla de Gaufred d'Hortal; es reservà, per
sí i els seus successors, el dret a escollir les monges que haurien de
succeir a dues de les prim eres, cosa que im plica la consideració dels
llocs del m onestir com a prebendes, i nom enà abadessa Fresca de
Soler(l45). Ella s'hi traslladà definitivam ent el juny de 1328(l46). Regí la
casa fins al 1333(147).
(141). U -2, f 182.
(142). Processos anteriors al 1500, núm . 167.
(143). G -6, f 70v-71.
(144). U -2b, f 131v.
(145). G -6, f 183-184 i 208-209; Ed. Viage L iterario, X III, ap. LX II, pp 345-348. De
l'escrip tu ra n'hi ha dues versions; la definitiva, publicada per Viage L iterario, i un prim er
text, corresponent als folis 208-209 del volum que citem . En el prim er text, hom indica
les filiacions d'algunes de les professes, om et que F resca de Soler rebés l'hàbit i precisa
que l'acte fou celebrat a la catedral de G irona.
(146). U -3, f 103v.
(147). C onstans la fa arribar fins al 1347, sense adduir prova docum ental.
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Els prim ers anys, el m onestir hagué de reclam ar per pasturatges
il·legítim s de bestiar a les seves terres'148) i per deutes a la marmessoria del fundador que no es liquidaven. Els de l’abat de Roses hague
ren de cobrar-se després que el bisbe li segrestà les rendes que tenia a
V ilanant'149).
A la m ort de Fresca de Soler, el 1333, no hi havia cap m onja amb
edat suficient per succeïr-la en el càrrec. El bisbe disposà que Constança de Font s’encarregués del règim interior, m entre que l’adm inis
tració dels béns fou com issionada a Berenguer de Socarrats, un veí de
V ilanera'150). V isità el m onestir el 1335, i rem eià la m anca de supe
riora cridant M aria de Soler, que residia a Pedardell. El 1339, aquesta
es trobava m alalta i vella; el prelat accedí al seu prec de ser rellevada,
i elegí com a adm inistradora, d'acord amb la voluntat del fundador,
Felipa de Soler050. Aviat hauria de penedir-se’n.
En la visita episcopal de 1340(l52), resultà que l’adm inistradora filla
del fundador era criticada, i amb motiu. Algunes monges, i sobretot
Sibil.la de Balbs, havien dit fins a veïns seglars que "gran onta e vitu
peri és lur quod ipsa Philippa, que spuria est, sit domina vel caput
earum ". Les companyes, però, no feien tant cas de l’origen de Felipa,
com del seu com portam ent; valent-se de les llibertats que li perm etia
el càrrec d’adm inistradora, la noia es dispensava del rés coral, la taula
i el dormitori comú, i em ulava les llibertats sexuals del seu pare. H a
via protagonitzat episodis plens d’aventures amb Bernat Boet, d’Ullà,
que narraren Sibil.la de Balbs, Francesca de Torroella de Sant Iscle,
Bartom eua de M illàs i Saurim unda de Bellvespre, monges de la casa.
El prelat M ont-rodon l’amenaçà, en cas de reincidència, amb l’excomunió, en presència de M aria de Soler i del futur arquebisbe Vidal de
Blanes. La m edicina no donà remei total als defectes de Felipa, i el
bisbe, el 1347, l’envià a P edardell'153). Els anys 1356 i 1358, reapareix
a V ilanera054*.
Passat algun temps, el 1359, el bisbe Berenguer de Cruïlles la dis
pensà d’il.legitim itat, li conferí el títol d’abadessa de V ilanera055’, i li
afegí un avís; que les seves religioses cantessin l’ofici diví i no es li(148).
(149).
(150).
(151).
(152).
(153).
(154).
(155).

Perjudicis causats el 1328 per Gaufred de Treballs, cavaller, U-3, f 172.
1330, U-4, f 109; 1333, U-5, f 87.
U-5, f 124.
M - l , f 42v-43 = G-13, f 168-169.
P-6, f 125v-137.
U-10, f 175v.
G-35, f 35 i 98.
G-35, f 129v-130.
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m itessin a recitar-lo(l56). El títol i la dispensa podrien creure's m oti
vats per la propera desaparició de Felipa, que no tardà a produir-se.
El 1362-1363, amb l'agregació que hem narrat, de les cases de
M atella i Sant Joan de l'Erm, V ilanera hauria d'haver rebut un reforç
de personal i de rendes. Hi havien restat només l'abadessa Saurimunda de Bellvespre i na Francesca de Torroella. El 1362, a precs de Ber
nat A lem any d'O rriols, senyor d'A lbons, fou adm esa Brunissendis
Soler, m onja de M atella(l57). L'elecció de priora, a la mort de Saurimunda, m ostrà que, ni amb l'annexió, s'havia form at una gran com u
nitat05^. S'hi trobaven en total quatre monges; Brunissenda de Soler,
Francesca de Pals i Rom ia Serra, que un any abans eren a Sant Joan de
l'Erm, a més, és clar, de l'elegida.
Francesca de Torroella, filla de Dalm au de T orroella i de B ru
nissendis, havia ingressat feia uns trenta anys, i en tenia quaranta
d'edat. Les inform acions preses m ostraren que era notori que havia
tingut relacions il.lícites amb Joan Guerau, clergue d'Ullà, i gairebé
segur que d'aquest tracte havia nascut un fill, que en el moment de
l'elecció tenia uns deu anys i residia amb el seu pare a Càller de Sicília.
Tot i això, era bona adm inistradora? No tenia altra experiència que la
d'haver col·laborat un parell de mesos, essent recent la seva professió
religiosa, amb l'adm inistradora d'aleshores, Elicsendis de Queixàs.
Era l'única m onja que havia professat a la casa, i les companyes se
ves, totes sobrevingudes, l'escolliren per unanim itat.
La gestió de Francesca de Torroella degué resultar acceptable, i els
resultats de la fusió amb M atella i Sant Joan de l'Erm , positius; la
com unitat augm entà en nombre de membres. En m orir l'abadessa, el
1376, Santa M aria de Vilanera reunia set religioses; Francesca de Pals,
Isabel de Soler, Rom ia Serra, Sibil.la Vedruna, Francesca A ssalit i
A lam anda d'Illa. "Per inspiració de l’Esperit Sant", és a dir, a proposta
d'una d'elles, acceptada unànim am ent per les altres, l'abadiat fou per
Francesca de Pals(159). Tenia uns quaranta anys, havia estat sagristana
del m onestir i un germ à seu, Ponç de Pals, professava igualm ent la
regla benedictina a Banyoles. Pot docum entar-se el seu govern, al
menys fins al 1384.
No obstant, l'establim ent monàstic s'aproxim ava a la seva fi. La
invasió dels Arm anyacs hi tingué a veure. Del 1386 data una notícia

(156).
(157).
(158).
(159).

U-34, f i l l .
U-46, f 52; insistència, f 122.
Procés d'elecció, 1364, ADG, Confirmació d'eleccions, ff 82-93.
Procés de confirmació de l'elecció, 1376, Mitra, c. 10, núm. 95.
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poc falaguera sobre l'estat de la casa; l'edifici és arruïnat a causa de
les guerres i la com unitat manca d'abadessa; per aquest motiu hom
donà llicència el 1386 a Francesca Assalit de passar al m onestir de
Pedardell, la com unitat del qual l'havia acceptada060'. Potser es posà
un remei m om entani a la situació, perquè el 1389 Isabel de M illàs,
professa a Bell-lloc de Peralada, es transferí, amb perm ís diocesà, a
V ilanera060. Quins m otius la portaren a preferir una com unitat de
perduració incerta a un m onestir tant consolidat com el de Bell-lloc,
no els aclareix la concessió; el 1396 totes les m onges de Vilanera
dem anaren unànim am ent d'unir-se a Pedardell(162).
No fou, però Pedardell, el m onestir que havia d'absorbir la funda
ció d'Arnau de Soler, sinó Sant Bartom eu de Peralada, de canongesses augustinianes. Així ho disposà el 1403 el papa Benet XIII, per
butlla datada de 18 de novembre, que executà l'adm inistrador apostò
lic de Girona, el cardenal Berenguer d'Anglesola, en data de 5 de maig
de 1404'l63). L'execució docum entà que V ilanera tenia en aquell m o
m ent rendes de 70 lliures, que havia estat fundat per sostenir nou
m onges i l'abadessa, i que només en reunia tres, abadessa inclosa,
perquè Rom ia Serra se n'havia absentat. En canvi, Sant Bartom eu,
traslladat recentm ent (1391) a Peralada*l64), tenia quinze canongesses,
la priora i un prevere porcioner, i disposava de 100 lliures de rendes.
En la unió es determ inaren privilegis especials de servei i llibertats
per l'abadessa de Vilanera, Florència de Palafrugell, que devien incli
nar el seu ànim a consentir a la unió proposada. Encara el 1420 residia
a B ell-lloc(165).
Santa M aria del M ar, de Calonge (1238-1424).
Santa M aria del M ar és citada el 1238, com a església propietària
d'una olivera'l66). Ben aviat, el 1241, en són adm inistradors una certa
Rupiana i el seu germ à Ramon, (dit de vegades fra Ramon), que ad
quireixen per al tem ple petites possesions(167). El títol amb el qual actu-

(160). U-75/2, f 21 v.
(161). U-78, f 9.
(162). U-85, s.f.
(163). Arxiu de Bell-lloc de Peralada; v. Apèndix 5.
(164). J. C l a v a g u e r a "Un monestir medieval a l'Albera", dins R evista de G irona 138
(1990), que es basa sobre l'estudi de Constans, dóna el priorologi fins al 1410 i no
documenta el trasllat de Cantallops a Peralada.
(165). P-16, f 35.
(166). ASD, A rx iv a c ió , núm. 1.
(167). A rx iv a ció , 2-4.
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en és el de procuradors i adm inistradors, i la seva gestió es documenta
fins al 1249(168).
Els documents, lam entablem ent conservats només en extracte, fal
ten fins al 1281. Ara Santa M aria és ja una "casa", de la qual és priora
una certa M argarida*I69). Si en el període anterior la com unitat era
només un projecte, ara cal suposar-la existent. Una concessió del ves
comte de Cardona, del 1300, però, ja suposa que Rupiana havia estat
priora(170).
H avent m ort la priora M argarida el 1305, les m onges elegiren
M aria Figuera, que rebé l'oportuna confirm ació070. Actúa encara el
1314<172). De la seva successora, G arsenda, en resta un acte del
1326073).
El 1351 el bisbe autoritzava que es dem anés caritat pel m ones
tir074’; poc després les religioses recaptaren una butlla que indulgenciava les visites a la seva església*175'. Uns pisans havien dam nificat
Santa M aria el 1360O76) i calgué dem anar alm oina de nou. Hom recorregué al bisbat el 1360 a fi d'erigir altar de Sant Antoni a l'església*177).
El 1391, per defunció de Raim unda de Valmanya, que ja tenia el
càrrec el 1360O78) fou elegida priora Constança de Torre(l79). Les reli
gioses que participaren en l'elecció foren Alam anda d'Estany, Rossa
de Pineda i l'elegida; era absent a Palam ós Guillem a Bruguera, alias
Colls, que impugnà la votació. Constança, segons els informes pre
sos, era natural de Girona, cunyada de Guillem de Donç, notari de la
m ateixa ciutat, d'edat d'uns trenta anys, i bona adm inistradora, perquè
durant els darrers set anys, havent col·laborat amb la priora difunta,
havia rescabalat més de 40 lliures d'endarrerim ents de la casa<180). El
bisbe confirm à l'elecció. C onstança fou prio ra alm enys fins al

(168). A rxivació, núm. 7.
(169). A rx iv a c ió , núms. 8-9.
(170). A rxivació, núm. 10.
(171). G-2, f 9v.
(172). A rxivació, núms. 11-12.
(173). A rxivació, núm. 13.
(174). U-17, f 75v.
(175 ). U-25, f 255v.
(176). U-36, f 135v.
(177). U-39, f 94v, A rxivació, núm. 14. Una nova llicència de dem anar caritat, indici
de recursos migrats, 1382, Q - l , f 105v.
(178). Arxivació, núm. 15 i 16.
(179). Procés d'elecció. Mitra, c. 10, núm. 93.
(180). Mitra, c. 10, núm. 91.
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1401(181). Poc després, el m onestir era autoritzat a aplegar almoines
una vegada més, ara en vista a fortificar-se(182).
El bisbe visità el priorat el 1423. Hi trobà només M agdalena Vilar,
que reconegué ser l'única m onja de la casa(l83). Aleshores les rendes
de Santa M aria del M ar s'havien reduit a 25 sous; el prior de les Medes li havia pres els animals amb els quals feia conrear les terres, i la
dignitat prioral l'estava pledejant la m ateixa M agdalena amb Beatriu
de Pau, religiosa de Sant Daniel. El bisbe acabà la visita concedint
quaranta dies d'indulgència als que fessin caritat al m onestir, però poc
després ordenà a la Vilar de no admetre noves professions, a causa de
la manca de priora(184). Una concessió papal del priorat a Beatriu de
Pau porta data de setem bre de 1424<l85).
M agdalena V ilar pogué fer revocar la concessió el 1431, al.legant
que Beatriu de Pau no havia com plert les condicions que li foren im 
posades*l86). La casa era pobríssim a i en mal estat, i es dem anaren in
formes sobre el cost de la restauració087’. L'inform e, que conté una
descripció m olt detallada de l'edifici i del seu estat el 1432(l88), avalu
ava les despeses previsibles en 1.000 sous aproxim adam ent.
El plet devia sentenciar-se a favor de Beatriu de Pau, la m onja de
Sant Daniel. Aquesta exposava el 1452 que el m onestir era enrunat, a
causa dels pirates i les m ortalitats; en va se cercaven persones per
habitar la casa, tenir llums encesos a l'església i tocar les cam panes(189).
Pot creure's que el títol prioral s'havia convertit per ella en una simple
plebenda, com ho fou quan, el 1458 rebé el nom enam ent de priora
M argarida Sarriera, també m onja de Sant D aniel(190). En definitiva,
després de 1423, no consta que el m onestir fos habitat; les rendes
s'aplicaven a Sant Daniel. Santa M aria del M ar fou víctim a de la pràc
tica dels titulars com anadors que rebien rendes sense residir.
En conclusió, els set m onestirs enumerats es reduexen a sis, un cop
aclarides les relacions entre M atella i Sant Joan de l'Erm.
Pel que fa als inicis d'aquestes fundacions, hem pogut situar-ne

(181).
(182).
(183).
(184).
(185).
(186).
(187).
(188).
(189).
(190).

U-101/2, f 52v.
Concessió de 1393, Q-2, f 16.
P-18, f 36.
U-123, f 103.
ASD, perg. núm. 1112.
ASD, perg. núm. 1113.
U-132, f 10.
ASD, perg. núm. 1143.
U-157, f 41.
U-159, f 44v.
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dues en l'òrbita del m onestir de Santa M aria de Roses, totes del s. XIII,
i una, independent, del m ateix segle. El projecte de vida és en totes
tres de cooperació m asculina-fem enina, sota el títol de donats o con
versos. La fórm ula fou provada igualm ent el 1276 a Sant Joan de
l'Erm, i havia estat prevista a Sant Bartom eu de Torres (Vilavenut) el
1253(I9I). En resum, hom intentava durant el segle XIII d'establir erem itoris seglars, però els que perduraren, ho feren sota regles religio
ses, i concretam ent la de Sant Benet. L'Església, que no desitjava no
vetats, els institucionalitzà. A m itjan s. XIV els donats o conversos
semblen haver desaparegut. No han estat estudiats, ni és fàcil que ho
siguin; a qui interessa una iniciativa fracassada, ni que fos per culpa
d'altri? Les dues fundacions del s. XIV, una deguda a un ardiaca de la
seu, per a nobles, i l'altra a un grup de noies de la noblesa, semblen un
anacronism e; hi havia claresses a Castelló des de 1260 i a Girona des
de 1319; les noies nobles no vulgueren ingressar-hi, i obriren cases
religioses de futur incert a la ruralia. Resten en l'om bra els inicis del
m onestir de Sant M iquel ses Closes; és lícit de pensar que degueren
originar-se més aviat en una iniciativa particular que no pas en m uni
ficències senyorials, que li haurien garantit una protecció de la que no
hem trobat cap record.
Tots els m onestirs desaparegueren entre 1363 i 1450, indici de que
les petites com unitats rurals no podien sobreviure en temps de crisi
econòm ica i bèl.lica, ni atreure noves vocacions, que mai faltaren a
Sant Daniel i Bell-lloc de Peralada. A quest darrer cenobi sapigué an
ticipar-se a les circum stàncies, i assegurà la seva perduració en tras
lladar-se el 1391, de Cantallops a Peralada. Si el recurs de cercar pro
tecció prop de la ciutat no funcionà per Santa M argarida de Roses,
degué deure's a l'excessiva depauperació hum ana del grup quan deci
dí d'arrecerar-se a l'om bra de Castelló d'Em púries.
El govern episcopal de les religioses que hem esm entat es caracte
ritzà per posar remei tòpic a diversos desordres, sense prendre m esu
res radicals, que n'haguessin elim inat les causes profundes. Les liqui
dacions de cases a tancar es feren reservant privilegis vitalicis a les
priores o abadesses, a fi que s'avinguessin a renunciar a la seva digni
tat. D'aquestes liquidacions es beneficiaren els m onestirs de com uni
tat més consistent, Bell-lloc de Peralada i Sant Daniel, amb notables
diferències. M entre Bell-lloc integrà els predis adquirits en un fons
únic, Sant Daniel en m antingué la personalitat distinta, a fi de privile
giar amb les rendes dels priorats certes monges distingides.
(191). C artoral d it de R úbriques V erm elles, ff 105v-106v.
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APÈNDIX I
1226 juliol 10
L'abat Pere de Santa M aria de Roses fu n d a un m onestir fe m e n í a
l'església de Santa M argarida de la Garriga.
ADG, N otularum 1475-1490 (G-69), f 179-180, còpia "vidimus".
In Dei nomine, notum sit om nibus presentibus atque futuris quod nos Petrus, Dei
gracia abbas Sancte Marie Rodensis, comm uni consensu et voluntate tocius nostri
capituli, ad honorem Dei et beate virginis Marie et beate Margarite, laudamus et concedimus
et auctorizamus ecclesiam beate Margarite que sita est iuxta villam de Garriga in nostro
territorio et parochia, Dom ino Deo et omnibus sororibus et fratribus presentibus et futuris
qui volunt ibi degere sive habitaré, vivendo regulariter sub aliqua regula alicuius ordinis
a R om ana ecclesia approbata. Predictam autem concessionem in manu tui Garsendis
Montroge, prime sororis eiusdem loci, et lohannis conversi eiusdem loci facimus in
perpetuum, per nos et om nes nostros successores sub hac forma, quod in singulis annis
sorores et fratres ibidem existentes teneantur nobis et nostro monasterio in perpetuum
singulis annis solvere unum aureum in signum subiectionis in festo Sancte Margarite, et
singulis annis medietatem candelarum que afferantur in dicta ecclesia in festo beate
Margarite, scilicet a vesperis vigilie usque ad diem crastinam, maiori missa cantata, et non
de aliis oblationibus, et nos illuc mittere possim us unum de fratribus nostris vel clericis
qui ibidem illa die divina celebret. Et singulis annis, semel in anno, nos et successores
nostri post nos in perpetuum ad predictam ecclesiam accedere personaliter et sine dampno
et gravam ine aliquo, et secundum Deum correctionem et castigationem ibidem facere, ita
tamen quod sine Gerundensi episcopo quem cum que de ipsis qui ibi fuerint non possim us
excomunicare, nec inde removere vel eicere. Preterea vos et successores vestri num quam
recipiatis sine consensu et voluntate nostra aliquos pa rrochianos nostros ad aliqua
sacramenta ecclesiastica ut ad nupcias vel babtism um vel sepultura m vel aliqua alia que
nominari possunt. ítem non recipietis oblationes parochianorum nostrorum in diebus
dom inicis vel festivis vel aliquo alio die, si propter illam oblationem illius diei nostre
oblationes vel vigilie statute et sollempnes nostri monasterii vel nostri redditus minuerentur.
ítem penitus cavebitis ut in aliquo iure nostro parochiali vel alio iniuriosi nobis et nostro
monasterio non existatis. Et de omni agricultura quam facietis per vos vel per alios in
terris, vineis vel ortis vel aliis, etiam de om nibus novalibus, fideliter nostro monasterio et
nobis singulis annis in perpetuum decimas et primicias persolvetis, de his scilicet que in
nostra parrochia colueritis; sed de modico orto quod ecclesie beate Margarite parietibus
adhereat, decimas et primicias nobis non prestabitis, neque prestabitis nobis decimas vel
primicias de nutrimentis vestrorum animalium, imo sine prestacione decime et primitiarum
ea habeatis; nec subicietis vobis vel ecclesiam vestram vos vel successores vestri ullo
unquam tempore alicui alteri ecclesie vel m onasterio vel ordini vel regule sine licentia
nostra vel successorum nostrorum. Preterea, si contingat ibidem maiorem eligi, ut puta
priorissam vel priorem qui presit toti conventui, volumus quod conventus vester sicut est
de iure canonice possit eligere, et facta eleccione canonice ad nos pertineat confirmacio,
et confirm abim us illam personam electam nos et nostri successive, si electio canònica
fuerit. Et ita om nia predicta inter nos et nostrum m onasterium et vos et vestram ecclesiam
volumus perpetuo irrevocabi 1iter observari. Et ego Garsendis, soror ecclesie beate Margarite
et Johannes conversus eiusdem loci, recipim us a vobis domino Petro abbate et vestro
conventu predictam ecclesiam beate Margarite sub predicta forma inter nos et nostros
succesores et vos et vestros successores perpetuo observandam, et promittim us vobis et
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om nibus vestris successoribus in perpetuum per nos et omnes nostros successores omnia
predicta a principio usque ad finem vobis et vestro monasterio bona fide inviolabiliter
custodire. Statuimus quoque et ordinam us consilio vestro et multorum bonorum virorum
quod mulieres quotquot fuerint inter nos, ita altis et magnis parietibus undique ex omni
parte sint clause quod nullus possit ad eas introitum habere, nec ipse possint aliquo modo
inde exire; et quod homines masculi qui ibi fuerint sint conversi et nom in entur conversi
Sancte Margarite, et quod unus presit om nibus et ministret omnibus, tam masculis quam
feminis, qui sit clericus, et ipse et quotquot clerici ibi fuerint, induant capam brunam
clericalem atque rotundam , et omnes alias vestes albas, et omnes laici conversi, scapulare
album et omnes alias vestes albas vel brunas, nec deferant laici conversi capas. Mulieres
vero defferant om nes suas vestes albas vel brunas.
Actum est hoc .VI. idus iulii anno Christi incarnationis .M CCXXVI.
Sig+num Petri, abbatis Sancte Marie Roden. Sig+num Raimundi, monachi. Sig+num
Gu ilielm i, m onachi. Sig+ nu m Berengarii m onachi. Sig+ num G u ilielm i, monachi.
Sig+numUalgarii, monachi et camerarii. Sig+num Petri, monachi. Sig+num Berengarii,
presbiter ac capellanus Rodensis, subscribo. Sig+num Guilielmi, monachi. Sig+num
Raimundi, monachi. Sig+num Garsendis Montroia, prime sororis, sig+num Ermesendis
Adalberta (ms.: Adalbata), sig+num Ermessendis Perpiniana, sig+num Marie Maiola,
sig+num Marie Christine, sig+num Erm essendis de Cent(sic) Claus, sig+num Raim unde
Brugarola, sig+num Erm esendis Breschone, sig+num Marie Monera, sig+num Florencie
Burriana, sig+num Sibilie de Narbone, sororum predicti loci. Sig+num Iohannis Joffre,
sig+num Petri Chiig, conversorum predicti loci, nos om nes supradicti qui hoc laudamus
et firmamus. Ego Guilielmus de Cabanellis, canonicus Gerundensis, testis huius rei,
subscribo.
Soniarius diachonus qui hoc scripsit. Petrus presbiter, scrptor Castilionis, hoc subscribo.
Ego Petrus monachus et sacerdos, qui hoc fideliter transtuli cum litteris rasis et
emendatis in .XVI. linea. Sig+num Sancii Angles qui hoc fideliter translatavi .11. k. iunii
anno .M CCXX X. tercio. Berengarius presbiter, huius rei testis. Bernardus Guilielmi
sacrista Castilionis, viso et pe rspecto originali et illius testis sum huius translati.

APÈNDIX II
1314 juliol 9
A petició de les monges de Santa Coloma de M atella, el bisbe
Guillem de Vilam arí confirma l'elecció de la priora, Agnès de Pals, i
erigeix la casa en m onestir benedictí.
ADG, Pergam ins de la mitra, c. 10, núm. 23, carta partida.
Noverint universi quod cum dom ine Agnes de Pals, Agnes de Sancto Acisclo, Agnes
de Rodis, Francisca de Perpiniano, Alicsendis de Siurana, Guilielma Costa, Margarita de
Impuriis, Margarita de Castilione et Sibilia de M aylano simul convenirent ut simul vivere
volentes desiderarent et proponerent sub regula beati Benedicti in loco vocato de Sancta
C olum ba de M atela iuxta eiusdem regule prescripta et ordinationes et recipere habitum
qui se cundum predictam regulam competit, cum eis non esset adhuc da tum ab aliquo vel
aliquibus qui ipsum dandi haberet vel haberent aliquam potestatem. Ideo reverendo patri
et dom ino Guilielmo Dei gratia episcopo Gerundensi, in cuius degunt diòcesi et est locus
in quo ipse morantur, suplicaverunt humiliter et devote ut eis deberet dare et concedere
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pre dictum habitum, ut sub eo et regula Sancti Benedictí possent in m undo isto taliter
vivere quod ipsi Deo vero in dicto loco de Sancta C olum ba hum iliter servientes, possent
post huius vite transitum ipsius gloriam feliciter obtinere. Supplicaverunt etiam ut eis
daret aliquam priorissam, sub cuius obedientia esse viverent, et ad cuius m andata precepta
et ordinacionem servarent et servare haberent regulam supradictam. Predictus autem
episcopus earum propositum esse laudabile inveniens, vias carnis et mundi vitare volencium
et eligencium viam Dei, inquisito prius de vita et honestate earum respondit eis quod ad
honorem et virginis gloriose et beati Benedicti et om niu m supernorum concedebat eisdem
regulam et habitum supradictos, sub quibus viverent. Quem habitum omnes domine
superius nom inate et earum quelibet a m anibus predicti episcopi receperunt cum ferventi
animo et devoto. Concessit etiam predictus dominus episcopus ipsis dom inabus ad earum
h um ilem suplicacionem priorissam, videlicet dominam A gnetem de Pals, in manibus
eiusdem dom ini episcopi professam, vita, moribus et conversacione laudabili multipliciter
comendandam , sub cuius essent obediencia et precepto. Concessit etiam eisdem quod in
futurum, cum casus accederit, possint eligere priorissam, que cum per conventum ipsius
loci electa fuerit, Gerundensi episcopo presentetur et munus confirmacionis et benediccionis
recipiat ab eodem. Et incontinenti dicta priorissa per se et per eas que sibi succedent in
fu turum prom isit dom ino episcopo supradicto suisque successoribus obedie nciam
canonicam et reverenciam debitam observare. Qui quidem dominus episcopus eis omnibus
incontinenti mandavit ut perpetue viverent secundum regulam antedictam. Et tam dictus
dominus episcopus quam dicta priorissa quam etiam om nes alie domine superius nom inate
requisierunt me infrascriptum notarium ut de predictis om nibus et singulis facerem hoc
presens instrumentum.
Quod est actum et a predictis domino episcopo, priorissa et dom inabus ipsis approbatum
et firmatum .VII. idus iulii anno Domini millesimo .CCC. quartodecimo, presentibus
testibus ad hec vocatis specialiter et rogatis venerabilibus Berengario de Pavo, archidiacono
Im puritanensi et Jaçperto Folcrandi, sacrista secundo ecclesie Gerundensis et lohanne
Guilaberti de Villatenimo et Berengario Jaçperti de Valdaviano, clericis comm orantibus
Gerunde.
Nos G u i l ie l m u s , e p is c o p u s G e r u n d e n s is , salvo iure d i g n it a ti s e p is c o p a li s ,
subscribimus*.
Eg+o Petrus Capmany, publicus predicti domini Gerundensis episcopi notarius, qui
predictis omnibus et singulis interfui, hec scripsi et clausi.

APÈNDIX III
1363 setem bre 5, Girona
El vicari general Pere de Rius uneix els m onestirs de Santa Coloma
de M atella i Sant Joan de l'Erm al de Vilanera.
ADG, Notularum 1362-1364 (G-44), f 87-88v.
Noverint universi quod nos Petrus de Flum inibu s, a rch ipresbiter eccle siarum
Segorbicen. et de Albarrasino, vicarius in spiritualibus et temporalibus reverendi in
Christo patris et domini domini Enneci, Dei gratia episcopi Gerundenssis, attendentes,
scientes et considerantes quod monasterium Sancte Marie de Villaneria, ordinis Sancti
Benedicti dioecesis Gerundensis, in quo est et esse consuevit et presidet ac consuevit
presidere abbatissa, et inibi consueverunt esse et Domino famulari moniales sub regulari
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obedientia beati Benedicti, et monasterium Sancte Columbe de Mathella et monasterium
Sancti Iohannis de Herem o ordinis Sancti Benedicti, ordinis et dioecesis predictorum,
propter mortalitates que divino iudicio in his partibus viguerunt, ad tantum deffectum
reddituum et ad tantam bonorum inopiam pervenerunt quod moniales inibi non possunt
esse, vivere vel sustentari, sic quod in dicto monasterio Sancte Marie de Villaneria solum
est venerabilis Saurimunda, Dei gratia eius monasterii abbatissa et una sola monialis,
videlicet Francisca de Turricella, et in dictis monasterii Sancte Columbe de Mathela et
Sancti Iohannis de Heremo, que duo monasteria sunt unita et fuerunt ab anticho, non sunt
nisi tres moniales, videlicet Francisca de Pals, Brunissendis de Solerio et Rom ia Serra, que
absque priorissa et regimine debito habitant in dicto monasterio Sancti Iohannis de
Heremo. Attendentes quod propter paupertatem predictam in dictorum monasterii inopiam
dicte moniales in dictis m onasteriis non valent comode vivere vel sustentari, imo, nisi
succurrerentur de remedio subscripto dicte moniales haberent contra statum et in m axim um
dedecus dicti ordinis et condicionem earum per mundum quasi oves aberrantes sine
pastore incedere mendicando. Et hec pe rspicientes dicte abbatissa et unica monialis dicti
monasterii de Villaneria et tres predicte moniales in dicto monasterio Sancti Iohannis de
H erem o residentes salubri ducte consilio supplicarunt dicto dom ino episcopo et nobis
etiam eius in spiritualibus et temporalibus vicario quod de dictis tribus monasteriis
efficeretur unum monasterium quod sit dictum m onasterium de Villaneria, in quo dicte
tres moniales, videlicet Francisca de Pals, Brunissendis de Solerio et Rom ia de Serra, que
nunc actu resident in dicto monasterio Sancti Iohannis de Heremo, transferantur et sint
eiusdem monasterii de Villaneria moniales, et inibi domino Deo et beate Marie virgini
beato Benedicto sub regulari obedientia et sub reverentia dicte domine abbatisse et
successorum eius in dicto monasterio fa m ulentur et eis ibidem provideatur ut monialibus
dicti monasterii de Villaneria debet et consuetum estp rov ideri, sic quod de cetero non sint
in dictis monasteriis de Sancta C olum ba de Mathela et Sancti Iohnnis de H erem o moniales
nisi fieret ex speciali providencia domine abbatisse et conventus dicti monasterii de
Villaneria; consenseruntque omnibus ordinationibus salubribus faciendis per dictum
episcopum vel per nos in premissis, prout de consensu dictarum Francische de Pals,
Brunissendis de Solerio et Romie Serra monialium constat per public um instrumentum
inde confectum .XI. die mensis presentis augusti anno presenti in posse Nicolay Figuera
clerici et notarii publici infrascripti. Et de consensu dicte dom ine abbatisse et dicte sui
monasterii monialis constat inferius in hoc presenti intrumento. Igitur attendentes constans
propositum et salubre predictarum que predictis in solida persistunt devocione constanter
cupientes predicta abbatissa et moniales in dicto m onasterio Sancte Marie de Villaneria
tranquillitatis gratia firmiter et quod dicte moniales non habeant contra honestatem sui
ordinis et in opprobrium sue religionis m endicando evagare, ex causis predictis et aliis
causis iustis et rationabilibus que nostrum super hoc anim um debite atraxerunt, auctoritate
officii quo fungimur, dicta tria monasteria, videlicet beate Marie de Villaneria, Sancte
Columbe de Mathella et Sancti Iohannis de Herem o applicamus et unimus, et de eis unum
monasterium facimus, et esse unum monasterium perpetuo ordinamus, quod monasterium
ex dictis tribus effectum sit dictum monasterium de Villaneria tamquam aptius et dignius
et honorabilius, pro eo quod in eo presidet et presidere debet perpetuo abbatissa, capud,
radix et etiam fundamentum, et bona, redditus et iura omnium dictorum monasteriorum de
Mathela et de Sancto Iohanne de Herem o de cetero et perpetuo sint dicti monasterii de
Sancta Maria de Villaneria, et ad regim en et administrationem domine abbatisse dicti
monasterii pertineant pleno iure sicut alia bona et iura ipsius monasterii de Villaneria.
Transferentes auctoritate ordinaria dictas Franciscam de Pals, Brunissendem de Solerio et
Romiam de Serra ad dictum m onasterium Sancte Marie de Villaneria ut sint moniales de
cetero eiusdem monasterii de Villaneria sub regulari obedientia et reverentia dicte dom ine
abbatisse et sibi succedentium in suo monasterio de Villaneria moniales, et debitum
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impendant ibidem virtutum Dom ino famulatum , statuentes ex causis predictis quod in
dictis monasteriis de Mathela et Sancti Iohannis de H erem o non sint vel stent de cetero
moniales, nisi fieret ex providencia domine abbatisse et con ventus monasteriii de Vi llaneria
predicti. Volentes etiam et statuentes pro debito effectu premissorum et tenore presentis
publici instrumenti continentis vice epistole in hac parte m andantes quod om nes et singuli
qui dictis monasteriis de M athela et de H erem o tenebantur prestare redditus, agraria,
census et iura aliqua, quod de cetero inde respondeant er satisfaciant abbatisse et
monasterio de Villaneria predictis perpetuo pleno iure, et hominibus propriis dictorum
m onasteriorum de Sancto Iohanne de H erem o et de Mathella quod pareant et obediant et
hom agium et fidelitatem prestent dicte abbatisse monasterii de Villaneria predicti, et eam
recognoscant in eorum dom in am tem poralem propriam, et alia sibi faciant ad que dictis
m onasteriis vel eorum altero tenebantur. Et hec omnia predicta volumus esse perpetualia
et ea volumus et pre cipim us de cetero obsevari. Sed quia fundator dicti monasterii de
Villaneria ordinavit quod in dicto monasterio de Villaneria non reciperentur monache nisi
essent de genere militari, et dicte Brunissendis de Solerio et Rom ia de Serra non sunt de
genere militari, volumus quod propter huiusm odi earum translacionem in aliis actibus
dicto monasterio de Villaneria non fiat preiudicium aliquod ullo modo. Et ego Saurimunda,
Dei gratia abbatissa et Jacobus Bonimul clericus procurator dicte domine abbatisse et sui
monasterii conventus de Villaneria, et habens ab eis procuracionem ad hec et alia cum
instrumento confecto .VIII. die augusti anno presenti in posse Jacobi Ferrarii, auctoritate
domini comitis Im puriaum per totum comitatum Im puriarum et per totam terram et
dom in atio nem suam constitutus, predicta laudamus et firm am us et ego dictus procurator
iuro per Deum et eius sancta .1111. Evangelia a me corporaliter tacta predicta omnia et
singula firma et rata habere et non contravenire aliqua ratione sive causa.
Que fuerunt acta Gerunde et a dicto d om no vicario et abbatissa firmata et laudata .V.
die septembris, et a dicto procuratore firmata et laudata et iurata Balneolis .1111. octobris
anno a nativitate Domini .M CCCL X tercio presentibus ad hec vocatis testibus Bernardo
Ora ebdomedario et Berengario Figuera clerico de Palafrugello, Garcia presbitero in
ecclesia Valentina et Vincentio Carbonelli clerico tonsurato de Castilione dioecesis
Gerundensis.

APÈNDIX IV
1374 desem bre 5, Castelló d'Em púries
Garsenda de Canadal i Sibil.la Bosch, religioses de Sant M iquel de
Closes, donen possessió a Guillem Solana, cambrer de Sant Pere de
Rodes, de la casa i possessions del seu antic monestir, que li han venut
p er 7.500 sous.
ADG, Pergs. de Bell-lloc, s. n.
In nomine Domini, amen. Noverint universi quod nos Garsendis de Casanadallo,
priorissa olim, et Sibilia Boscha, monialis monasterii Sancti Michaelis de Crosis, ordinis
Sancti Benedicti, dioecesis Gerundensis, scientes et attendentes quod venerabilis domina
priorissa monasterii Sancte Marie de Pedardello et venerabiles domine moniales eiusdem
monasterii, ordinis et dioecesis predictorum , in capitulo eiusdem monasterii receperunt
nos et eciam dom inam Beatricem de Montepalacio in moniales dicti monasterii de
Pedardello una cum omnibus bonis nostris, que fuerunt extimata ad septem mille quingentos
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solidos raelg., quos recepim us per manus venerabilis et religiosi viri fratris Guilielmi
Solana, camerarii monasterii Sancti Petri Rodensis, ordinis et dioecesis predictorum, cui
et eius officio camerarie dimittimus et re linquimus perpetuo totum locum Sancti Michaelis
de Crosis cum eius terris et possessionibus, honoribus, iuribus, redditibus, censibus,
dominiis directis et pertinenciis universis ad ipsum locum et monasterium et nobis
pertinentibus infra pa rrochiam Sancti Iohannis de Crosis et extra ubilibet, cum omnibus
et singulis privilegiis et libertatibus et immunitatibus eidem m onasterio et nostrarum
predecessoribus quondam in eodem per quascumque personas concessas. Ideo nos dicta
Garsendis, olim priorissa et Sibilia, conversa monasterii Sancti Michaelis de Crosis, gratis
et ex certa sciencia, recognoscentes predicta esse vera iuxta pacta inter nos dudum inhita
et vos venerabilem fratrem G uilielmum Solana, cam era rium predictum, de consensu
reverendi in Christo patris et dom ini Bernardi, Dei gratia abatis monasterii Sancte Marie
de Rosis, comissarii infrascripti, relinquimus et desheremus vobis dicto venerabili fratri
Guilielmo Solana, camerario prefato pressenti et vestro officio, et desheruisse fa temur et
realiter et de facto que fuerunt locum Sancti Michaelis de Crosis cum domibus et edifficiis
et terris et possessionibus, honoribus, iuribus et redditibus, censibus, dom iniis directis ad
ipsum locum et eius m onasterium pertinentibus quocum que titulo, tam infra parrochiam
Sanet Iohannis de Crosis quam extra ubilibet, cum om nibus et singulis privilegiis et
libertatibus et im m unitatibus eidem m onasterio et nostra rum predecessoribus quondam in
eodem per quascum que personas concessis, tam quam successores nostri in predictis sine
aliquo retentu, quem in predictis non facimus in aliquo, salvis nobis et monialibus olim
dicti monasterii Sancti Michaelis prefati et retentis bonis mobilibus cam erarum nostrarum
dum taxat, mandantes nichilominus tenore huiusm odi publici instrumenti, vicem epistole
in hac parte gerentis, omnibus et singulis personis cuiu scum que condicionis sint et
existant, quod vobis dicto cam erario et successoribus vestris in dicto officio de predictis
om nibus et singulis tam quam legitime successori nostro in predictis respondeant, prout
nobis in dicto loco seu monasterio respondere tenebantur antea. Et pro huiusmodi
remissione et dimissione confitem ur nos a vobis dicto cam era rio habuisse et recepisse pro
iusta extimacione predictorum bonorum et iurium septem mille quingentos solidos maig.,
pro quorum sex millibus solidis maig. emim us ab universitatibus de Virginibus et de
Talliata comitatus Im puriarum viginti unam libras et octo solidos et sex denarios maig.
rendales et perpetuales habendos annuatim et percipiendos super dictis universitatibus et
bonis dictarum universitatum et singularium hom inum de eisdem, per dom inam priorissam
monasterii de Padardello et eius successorum in dicto monasterio de Padardello. Cui
quidem domine priorisse licet absenti et ius monasterio de presenti damus et assignamus
dictum censum dictarum viginti unius librarum et octo solidorum et sex denariorum
(.segueixen clàusules). Et residuos mille quingentos solidos assignamus vobis dicte
domine priorisse et conventui vestro in tabula venerabilis Petri Bernardi, tabellarii ville
Castilionis, in qua sunt depositi per vos venerabilem cam erarium prefatum, per eundem
tabellarium tradendos vobis eidem dom ine et conventui vestro in proximo venturo festo
Psche Domini. M andantes (segueixen clàusules). Et nos frater Bernardus, Dei gratia abbas
monasterii Sancte Marie de Rosis et comissarius super predictis et aliis deputatus per
reverendum in Christo patrem et dom in um Petrum, Dei gratia abatem monasterii Sancti
Cucufatis, presidentem deputatum in capitulo provinciali ordinis Sancti Benedicti
provinciarum T errachonensis et Cesa raugustane, predictis om nibus et singulis assentimus
auctoritate predicta et ea firmamus. De quibus om nibus et singulis supradictis, tam dicta
dom in a olim priorissa Sancti Michaelis quam prefatus cam erarius pecierunt eis fieri per
me notarium infrascriptum et tradi publicum instrumentum, unum et plura et tot quot
pecierint et habere voluerint, ad h a bendum de predictis m em oriam in futurum.
Que fuerunt acta et per predictas partes prefatum dom inum abbatem comissarium
prefatum laudata, concessa et firmata Castilione Im puriarum, die quinta decembris anno
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a Nativitate Domini millesim o tricentesimo septuagesimo quarto, vocatis ad hec et
presentibus testibus venerabilibus fratre Petro de Rexacho, m onacho monasterii Sancte
Marie de Rosis, Iohanne Burgesii, sacriste minore ecclesie beate Marie Castilionis et
Guilielmo Gaufredi, scutiphero reverendi domini fratris Bernardi, Dei gratia abbatis
monasterii Sancte Marie de Rosis.
Sig+num mei, Dalmacii Jasperti, notarii publici Castilionis auctoritate domini comitis
Impuriarum, qui hoc scripsi, feci et clausi.

APÈNDIX V
1403 novem bre 17, Avinyó
Butlla del papa B enet XIII, que uneix el m onestir de Santa M aria de
Vilanera al de Sant Bartomeu de Bell-lloc, de Peralada.
Còpia dins l'execució de la mateixa butlla, de 5 maig 1404; ADG, Pergamins de Belllloc, s. núm.
Benedictus, episcopus, servus se rvorum Dei, dilecto filio Berengario, tituli Sancti
Clem enntis presbytero cardinali, administratori ecclesie Gerundensis in spiritualibus et
temporalibus per sedem apostolicam deputato in illis partibus de nostro beneplacito
commoranti, salutem et apostolicam benediccionem. Ad ea libenter intendimus que
personarum sub regulari habitu virtutum Dom ino fam ulancium utilitates et comoda
respicere dinoscuntur. Exhibita siquidem nobis pro parte dilectarum in Christo filiarum
priorisse et conventus monasterii Sancti Bartholomei de Pulcroloco, per priorissa m soliti
gobernari, ordinis Sancti Augustini Gerundensis diòcesis petició continebat quod fructus,
redditus et proventus ipsius monasterii, propter guerras, mortalitates, pestes et terrarum
sterilitates que diucius in illis partibus viguerunt et alias adeo diminuti existunt, quod ex
illis priorissa et quindecim canonice eiusdem monasterii de nobili genere procreate
existentes ibidem, non ha bent unde valeant congrue sustentari, quodque m onasterium
Beate Maria de Villanera, ordinis Sancti Benedicti dicte diòcesis, quod in littore maris
consistit et in quo abbatissa cum quatuor monialibus preesse dinoscitur, a decem annis
continuis et ultra, ex eo fuit et est inhabile factum quod abbatissa et moniales ipse
infidelium sarracenorum, qui partes illas navigiis nocturnis et insidiosis insultibus
frequenter invadunt, timore perterrite illud necessario deseruerunt seu alibi hinc inde
transferendo; quare pro parte dictarum priorisse et conventus nobis fuit humiliter
supplicatum ut tibi monsterium ipsum Beate Marie cum omnibus dignitatibus, personatibus,
administracionibus et officiis ac aliis iuribus et pertinenciis suisprefato monasterio Sancti
Bartholom ei perpetuo incorporandi, annectandi et uniendi, dictas abbatissam et moniales
ad prefatum m onasterium Sancti Bartholomei transferendi, ac statuendi et ordinandi quod
abbatissa prefata loci ordinario vel illi cui antea suberat in solum subiecta existat, et
quamdiu vixerit habitum regularem dicti ordinis Sancti Benedicti ut prius deferre valeat
sibique in eodem monasterio domus sive locus statui suo conveniens, ubi cum duabus
canonicis et duabus ancillis habitaré possit, necnon de fructibus eiusdem monasterii certa
porcio congrua ex qua sibi, canonicis et ancillis huiusmodi in victu et vestitu et aliis
necessariis decenter provideatur, assignetur, et quod ipsa abbatissa, si forsan extra dictum
m onasterium voluerit ad tempus proficisci, una cum canònica monasterii Sancte Marie
sibi ad hoc eligere valeat, dicte priorisse licencia non petita, et quod interim ipsius
c anon ice de dictis fructibus p rovid ea tu r m oderate, quod que ad ipsius abbatisse
consolacio nem dilectam in Christo filiam N icholaam Struciam, m onialem monasterii de
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Pedardello, ordinis Sancti Benedicti et dioecesis predictorum, de ipso monasterio ad
pre fatum monasterium Sancti Bartholom ei transfferendi ac inibi recipi faciendi in
canonicam et in sororem potestatem committere de benignitate apostolica dignaremur.
Nos igitur, huius supplicacionibus inclinati, circumspectioni tue, de qua in hiis et aliis
plenam in Dom ino fiduciam obtinemus, per apostolica scripta comm itim us et m andam us
quatenus, si tibi expediens videatur, premissa omnia facias et exerceas, et nichilominus si
unionem huiusmodi per te fieri contingat, eisdem priorisse et conventui concedas quod,
postquam unio huiusmodi suum sortita fuerit effectum, liceat eis per se vel procuratorem
suum corporalem possessionem monasterii Beate Marie et dignitatum, personatuum,
administracionum et officiorum iuriumque et pertinenciarum predictorum ex tunc propria
auctoritate apprehendere et nancisci, ac fructus, redditus et proventus ipsorum in suos et
dictorum m onasteriorum usus et sustentacionem predictam libere et licite convertere,
cuiu squam licencia minime requisita, quibuscumque constitucionibus apostolicis ac
sta tu tis et c o n s u e tu d i n i b u s m o n a s te r i o ru m et o r d i n u m p r e d ic to r u m iu ra m e n to ,
confirm atione apostolica vel qu a cu m q ue firmitate aliove roboratis, contrariis non
obstantibus quibusc umque, proviso quod ipsum monasterium Beate Marie debitis non
fraudetur obsequiis, sed supportentur debite eius onera consueta. Datum Avinione, .XV.
kalendas decembris pontificatus nostri anno nono.
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LA SALA 3 (O DE LA PREMSA DE VI)
DEL CASTELL-PALAU DE LA BISBAL.
RECERCA ARQUEOLÒGICA I
PROPOSTA D'EVOLUCIÓ HISTÒRICA
XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ

INTRODUCCIÓ
A mitjans de l’any 1993, l’Ajuntament de la Bisbal d ’Empordà inicià
un seguit de treballs arqueològics a la planta baixa del castell-palau de la
ciutat, previs a la seva restauració. Aquesta recerca no tan sols va
comportar canvis notoris en la pròpia aparença interior del monument sinó
que, a més, va contribuir de manera significativa a millorar els coneixements
respecte de l’evolució històrica del castell (fig. 1). Els resultats d ’aquests
treballs foren publicats d ’una manera preliminar en d ’altres treballs
anteriors (Rocas 1993; 1994 a; 1994 b).
L ’estudi que ara encetem s’ocupa monogràficament dels resultats
obtinguts en la recerca arqueològica de la sala coneguda com a sala 3 o sala
de la premsa de vi. L ’estudi exhaustiu de les diferents troballes, la seva
relació estratigràfica, així com la consulta dels fons documentals que
d ’aquesta estança es conserven, ens ajudarà a aproximar-nos a la seva
evolució històrica.
DESCRIPCIÓ DE L ’ESTANÇA. RESTES VISIBLES
La sala 3 és aquella que s’ubica a la banda nord-est de l’edifici. De
planta rectangular i coberta amb volta apuntada -amb vestigis de l’antic
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encanyissat-, ocupa una superfície de 66 m2. En el mur oriental hi ha dues
finestres romàniques, d ’arc de punt rodó i d’una sola esqueixada, actualment
tapiades i cobertes per un arrebossat de color blanc. La connexió d’aquesta
sala amb la crugia central del recinte es realitza mitjançant una porta d’arc
de mig punt centrada a la paret de ponent i que obre a un pas situat sota
l’escala d ’accés al pis; aquest pas, alhora, mena al passadís que comunica
amb el pati central. En aquesta mateixa paret de ponent hi ha una altra porta,
de construcció idèntica a l’anterior, però que es localitza enlairada respecte
del sòl. Oberta a mitja alçada tallant la volta, demostra l ’existència en
102

LA SALA 3 DEL CASTELL-PALAU DE LA BISBAL

3

època romànica d ’una divisió
de so stre s m itja n ç a n t un
terrabastall de fusta. L ’accés a
la sala de tramuntana es realitza
per un arc rebaixat que es
localitza a l ’extrem de la sala;
damunt mateix d’aquest arc, es
conserva una altra porta d’arc
de m ig punt que confirm a
l ’existència d ’un altre pis.
D ’altres estructures d ’època
més tardana es distingeixen
perfectament perquè trenquen
l’antic aparell de carreus ben
escairats o la volta. Així, a la
paret de ponent, just en el seu
extrem sud-oest, es troba una
altra porta -o més ben dit un
esvoranc en forma de porta-, la
qual dóna a l’escala interior
d ’accés a la planta noble. A la
paret de llevant, una finestra
rectangular dóna llum a 1’estança
juntament amb una altra que es
troba a la paret de migdia. Sota
d ’aquesta finestra es troba una
porta rectangular que obre a
l’exterior del castell.
El sòl que pavimentava la
sala abans de com ençar els
treballs arqueològics era un
enrajolat modern, sobreenlairat
respecte de l’original.
DESCRIPCIÓ ESTRATIGRÀF1CA I ESTRUCTURES
La complexitat del s diferents
estrats i elements descoberts en
l ’ex cav ació d ’aquesta sala
aconsella fer una descripció
exhaustiva d’aquests.
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El paviment superior era fet
de rajoles de 3 0 x l5 x r5 c m
disposades per parelles verticals
i horitzontals a junta seguida
(3012). G eneral a to ta la
superfície de la sala, no s’hi
ob se rv a v e n
re p a ra cio n s
evidents, si exceptuem en
l ’extrem sud-est l ’elem ent
3062, una arqueta de llum molt
moderna coberta amb una tapa
metàl·lica (3014), i voltada per
un paviment (3015) relacionat
amb la seva construcció (fig.

2 ).
El sòl superior reposava
d am unt una p re p a ra ra c ió
d ’argamassa (3016). Al nord de
la sala (just en aquells punts on
la cota més baixa obligava a
p u ja r el n iv e ll) a q u esta
preparació descobria un estrat
d ’elevació (3019) compost de
grava de format petit barrejada
amb fragments de fusta i canyes;
era un estrat on no abundava el
material arqueològic.
Els estrats 3016 i 3019
c o lg av en una e stru c tu ra
complexa, descrita en un treball
anterior i interpretada a partir
de les restes constructives, com
a premsa de vi (Rocas, 1994 b,
pàg. 647-649, fig. 3).
Per sota de 3019, hom
diferenciava el mur 3020, fet
amb pedres del país sense
treballar, fortament unides amb
morter de calç. El mur delimita
dues tines per a fer vi (3021 i
3023), dos elements de planta
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Fig. 4.- Excavació de la tina 3021

circular revestits cadascun amb 24 rajols circulars a tot vol (“curbets”) i
amb un diàmetre de 2 m. L ’espai marcat pels elements 3021 i 3023 era
reomplertpels respectius estrats 3022 i 3024, d ’idèntiques característiques:
formats bàsicament de runa, amb gran quantitat de pedres, argamassa i
peces de rajoleria, de color blanc, poc consistents i estèrils arqueològicament.
La potència dels dos estrats era també similar, d ’uns 0 ’40 m, que farcien
gairebé en la seva totalitat l’interior de les dues tines (fig. 4). Per sota de
3022 s’identificava un nou estrat, el 3064, compost de terres cendroses i
sorra, molt prim (amb una potència màxima de només 0 ’8 m) i tou, de color
grisós, damunt mateix del sòl de la tina. Malgrat aquesta poca potència, el
nivell era molt ric en material arqueològic. Aquest estratigrafia es repetia
també a l’altra tina, en el nivell 3067, de composició i característiques
idèntiques al descrit. El sòl de cada tina (anomenat 3066 i 3069
respectivament) era un paviment fet de cairons, col·locats ajunta seguida
i diagonalment a les parets de la sala (fig. 5). Vist en planta, s’aprecia
clarament que es tracta del mateix sòl, dividit en dos per la construcció de
les tines. Damunt mateix del paviment, i obert al capdavall de l’enrajolat
que folra les parets de cada tina, es localitzen dos petits forats (3065 i 3068)
que travessen el mur 3020 i actuen com a desguàs de líquids per decantació.
Sota de 3019 també es localitzaren dues parets paral·leles i simètriques
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(3025 i 3026), alineades nord-sud i centrades pel punt de flexió del mur
3020, en el qual es recolzen; ambdues parets presenten a la part superior
un acabat de carreus de pedra sorrenca, molt ben treballats i escairats, i
fortament units amb argamassa. Entre les dues parets es conforma un espai
rectangular d ’1’90 m de llargada per l ’60 m d’amplada i 0 ’80 m de
fondària, en el fons del qual es troba un bací. L ’extrem de migdia
d’aquestes parets ve determinat per un altre mur (3036-3041), transversal
a les parets laterals de la sala, on, evidentment, s’hi recolza. Molt sòlid, és
fet de pedres irregulars, no gaire grans, amb la presència també d ’algun
fragment de rajol, tot molt ben lligat amb morter de calç. La seva
construcció retalla les estructures preexistents, constatable a nivell
superficial amb el canvi d’enrajolat (fig. 3).
L ’excavació de l’espai delimitat per les parets 3025 i 3026 va permetre
trobar una seqüència estratigràfica prou diferenciada de la que colgava les
dues tines. Damunt de tot es va localitzar l’estrat 3027. Compost de terres
llimoses, molt compactades, correspondria a un veritable sòl de terra
trepitjada. De color negre i completament estèril, tenia una potència d ’uns
0’06 m de gruix. Aquest estrat desapareixia al llarg d ’una estreta franja en
forma de L on hi havia, a tocar la paret de llevant, l’estructura formada pels
elements 3028, 3029 i 3030, una mena de solera formada per peces de
rajoleria (tova i maons). A tocar l’element 3020, on el nivell 3027 no
existia, es diferenciava l ’estrat 3031 (fig. 6). Aquest estrat, general a tot el
bací, es descobrí com una capa homogènia, dura i compacta en alguns
moments. Format bàsicament de runa, es diferenciava clarament dels
estrats que omplien les dues tines, no tant per la seva composició, sinó pel
seu color, molt més groguenc.
L ’estrat 3031, un clar nivell de farciment i elevació, colgava la totalitat
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Fig. 6.- Nivell d ’abandó que colgava l’estructura que delim ita el bací.

dels elements de l’interior del bací. La seva excavació va permetre
descobrir que l’aparell dels costats dels murs 3025 i 3026 és fet de pedres
irregulars, sense treballar, amb la presència d ’algun rajol, tot lligat amb
abundant morter de calç per igualar i donar un bon acabat al conjunt de
l’estructura. L ’alçada des de la seva part superior fins al sòl on hi ha el bací
és de 0"65 m aproximadament. Per poder salvar aquest desnivell, hom va
construir una escala, composta de dos graons i un replà (3070, 3071 i
3072), feta de grans carreus de pedra sorrenca reaprofitats d ’altres
construccions, els quals s’anivellen per mitjà de petits rajols disposats a
manera de falques entre un i altre graó. El pla on es disposa el bací ve
determinat per un seguit de petits carreus, ben escairats, de forma quadrada
(3077), localitzats sota mateix del darrer graó de l’escala, i per dos
enrajolats de toves (3078 i 3079) que enmarquen, a banda i banda, el bací.
Estrictament, el bací és l’element que hem anomenat 3075; buidat en un
únic bloc de pedra sorrenca, de forma quadrada, amb una mena de
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cassoleta al centre i un encaix horitzontal al capdamunt per a poder
acoblar-hi una tapa, es troba encaixat en el punt de flexió del mur 3020.
L ’interior d ’aquest es trobava reomplert per l’estrat 3076, similar a 303 1
però amb una major presència de pedres de format gros. El color d’aquest
nivell era més marronós (fig. 7 i fig. 9).

Fig. 8.- El bací un cop acabada la seva excavació.
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L ’excavació del farcit 3031 va permetre també descobrir dos grans
blocs de pedra (elements 3073 i 3074) encastats en el mur 3020 i que
permetien la comunicació entre les dues tines i el bací a través d ’un forat
de desguàs (fig. 8).
A banda i banda de les parets 3025 i 3026, sota també de l’estrat 3019
i entre el mur 3020 i el 3036, s’identificaren els estrats 3032 i 3034. Es
tracta de dos nivells de preparació, damunt dels quals hi hauria reposat un
paviment desaparegut en època incerta. Malgrat aquesta pèrdua, les
marques en negatiu deixades pels rajols damunt la pasta fresca evidencien,
en els dos casos, un idèntic enrajolat de cairons col·locats ajunta seguida.
Ambdós nivells presentaven la mateixa composició i color, morter fet
d ’argamassa blanca. Vistos en planta, tant la prepació 3032 com la 3034
es troben afectades per la construcció del mur 3036-3041, el qual retalla la
continuïtat que originalment hauria tingut la pavimentació de la sala (fig.
3). L ’excavació dels nivells inferiors va demostrar com la trinxera oberta
amb la construcció d ’aquest mur talla directament tots els estrats inferiors.
L ’estrat 3032 s’havia perdut just a tocar el mur 3020 i hom identificava
un nivell inferior, el 3033. Es tracta d’un altre nivell de farciment i elevació,
barreja de terra i grava, de color marró, amb una potència mitja de 0'40 m
i amb la presència elevada de pedres de format divers. Força tou en alguns
moments, es va mostrar com un estrat pobre en material arqueològic. Per
sota de 3032 també hi havia la banqueta de fundació (3090) de la paret
3025. La banqueta sobresurt considerablement de l ’amplada de la paret formant una mena de plataforma on es recolza 3032-, i se situa j ust on acaba
la filada exterior de carreus ben escairats. L ’estrat 3033 estaria en relació
a les necessitats d ’haver d ’elevar i consolidar la construcció d ’aquesta
paret (fig 9).
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Fig. 10.- Planta general de la sala 3.
empedrat.
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L ’excavació de 3033 va
p e rm e tre
d e sc o b rir
els
fonaments del mur 3020 per
aquella banda (3092), que
sobresurten considerablement
m és enllà de la paret que
aguanta, i que es correspondrien
a la part de mur que té les pedres
petites i irregulars. Fets de
pedres i argamassa fortament
unides, es troben encaixats dins
una trin x e ra talla d a de la
m ateixa amplada dels murs
(3098). L ’estrat 3033 fou abocat
directament sobre un paviment
sòlid i m olt ben conservat
(3091), fet de grava i morter de
calç de color blanc i m olt
com pacte, reb e n tat per la
c o n stru c ció dels d ife ren ts
elements comentats més amunt.
A l’altra banda de la paret
3026 es reprodueix la mateixa
e s tra tig ra fia : el n iv ell de
preparació de paviment 3034
desapareix abans d ’arribar al
mur 3020 i s’identifica l’estrat
3035. Aquest nivell és idèntic
en composició, potència i color
al que trobàvem a 1’altra banda,
i correspon a un estrat de
farciment i elevació per afermar
la construcció de 3026. Al
dessota de 3034 es descobria
també la banqueta de fundació
d ’aq u esta p aret, 3095, de
c a ra c te rístiq u e s sim ilars a
aquella que alçava el mur de
l’altra banda. Els fonaments del
mur3020 (3100) s’identificaven
sota de 3035, encaixats dins la
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trinxera 3104, la qual estava reomplerta per l’estrat 3099, de grava estèril
(fig. 9). L ’estrat 3035 cobria un empedrat format per còdols de forma
irregular i magnitud molt diversa, units en sec (3096). En relació directa
amb aquest empedrat, es va localitzar una canalització feta de blocs de
pedra sorrenca, rectangulars, amb un canaló tallat en forma d ’U al seu
interior (3097), i que travessa la paret de ponent per aparèixer a la sala 3,
l’origen de la qual hauria estat probablement el pati del castell. Aquest
canaló, amb un desnivell pronunciat, devia dirigir-se vers l’exterior del
castell creuant tota la sala. Just a la mateixa cota on es troba l ’empedrat, i
també cobert per 3035, la paret de ponent de la sala (3004) presenta un
ressalt que sobresurt de la seva vertical, 3102, fet amb els mateixos carreus
de forma rectangular allargassada i escairats, que conformen el parament
de la paret (fig. 10).
Elm ur 3036-3041, ja ressenyat més amunt, delimitales estructures que
conformen la premsa per la banda de tramuntana. Molt sòlid, és fet de
pedres sense treballar, de format mig, amb la presència també d ’algun
fragment de rajol, tot ben lligat amb argamassa; malgrat això, l’acabat
general és irregular. De fet, estrictament, el que es conserva d ’aquest mur
són els seus fonaments, amb algunes parts vistes, 3036 i 3041, i d ’altres
coronades per un paviment a la part superior (3038, 3040, 3042, i 3043).
Vista en planta la disposició que adopten aquests paviments, la paret hauria
tingut dues obertures, l’una centrada respecte a l ’estructura del bací, amb
un buit igual que l ’amplada donada pels dos murets, i l’altra, molt més
petita, oberta a tocar la paret de ponent. Aquests paviments regularitzaven
i planejaven la superfície del mur per deixar-la en el mateix ras que el
paviment general de l’estança; una capa molt prima de preparació, 3039,
feia de basament als diferents paviments.
La construcció del mur 3036-3041 es realitza mitjançant l’obertura de
la trinxera 3037 que retalla totes les estructures preexistents. L ’estrat que
colga aquest element, en els espais buits deixats entre el mur i la paret de
la trinxera, és el 3089. Compost de terra argilosa i llimosa força neta de
pedres, de color beix-marronós, i poc dur, es va demostrar com un estrat
pobre en material arqueològic tot i que, com veurem, molt significatiu (fig.
7).
Amb una marcada tendència a pujar de cota en direcció migdia, es
trobà, cobert directament per 3016, el paviment 3046. Fou, sens dubte, el
sòl original de funcionament de la premsa, rebentat en època posterior per
la construcció del mur 3036-3041. Enrajolat amb cairons de 25 x 25 x 3’5
cm col·locats a junta seguida i per filades verticals, va aparèixer força
malmès -sobretot a prop de la porta que s’obre a façana-, amb molts dels
seus cairons esquerdats, trencats i, fins i tot, desapareguts, on es descobria
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Fig. 11.- Vista del paviment 3046 i de la seva preparació en els llocs on aquest es troba
perdut.

la seva preparació (3047), feta d ’argamassa blanca, idèntica a aquella que
trobaven a banda i banda dels murs del bací (fig. 11). El paviment 3046,
molt castigat per l’ús, serà reparat diferents vegades -tal com es constata
en els diferents enrajolats conservats, com ara 3044,3045 i 3049-, fins i tot
en aquells llocs on el paviment ha desaparegut, palesant diferències
evidents en les preparacions (3051, 3052, 3053, 3055, 3056) que tallen
l’original (fig. 3).
També sota de 3016, i adossada just a l’angle sud-est de la sala,
s’identificà l’altra estructura que completa la premsa, l ’element 3057,
disposat en dos nivells, un de superior, planer i amb una lleugera pendent
cap a l’exterior, i un d ’inferior, en forma de bací. Aquest element es troba
molt malmès per la construcció, just al seu damunt i tallant-lo, d’una
arqueta per a col·locar els tubs que porten llum a la sala (3062), feta de
totxanes i ciment i, evidentment, molt moderna. La trinxera oberta en
construir l’arqueta (3060) trenca part de la premsa, i apareix la part
conservada reomplerta per l’estrat 3058, compost de ciment amb fragments
de totxana. Aquest nivell demostra que l’element fou descobert en la seva
totalitat i destruït amb coneixement de causa (fig. 3 i fig. 12).
Per sota de 3047, i fent de solera a aquest i a la resta de preparacions de
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la sala, es descobrí l’estrat

3080, uniforme i general a
tota la sala, que gairebé
colgava tota l’extensió de la
sala. Aquest nivell és de terra
i grava de color marró, amb
gran quantitat de pedres de
form at divers. Amb una
potència mitja de 0'40 m,
era un nivell en general força
tou. El material arqueològic
hi és escàs (fig. 7).
Davant mateix de la porta
que dóna a l’escala interior
d ’accés a la planta noble,
just a l’extrem sud-oest de la
sala i sota la preparació 3051,
es va localitzar un petit estrat
diferenciat del general, el
3081, am b una m ajor
p resè n c ia de pedres de
Fig. 12.- La construcció d'una arqueta de llum
format mitjà i petit. Per sota
va comportar la destrucció parcial de la base de
d’aquest nivell, i també de
sustentació d ’una premsa mecànica.
3080, s’identificà un nou
e stra t, 3082, lo c a litz a t
davant de la porta d ’entrada i que relliscava fins a la meitat de la sala.
Clarament diferenciat dels nivells de sobre, era format de runa, amb gran
quantitat de pedres i argamassa; de color blanc, poc consistent i amb molt
poques troballes de material arqueològic (fig. 13).
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Fig. 14.- Vista general de l ’empedrat.

Per sota de 3080 i 3082 es descobria el basament de l’element 3057,
designat com a 3059, destruït en part per la trinxera moderna de l’arqueta
del llum. És fet de pedres no gaire grans i sense treballar, però fortament
unides amb morter de calç. La trinxera oberta per a la seva construcció,
3094, talla els elements preexistents.
Els estrats 3080 i 3082 foren abocats directament sobre un empedrat de
còdols (3083), de forma irregular i magnitud molt diversa, units en sec.
Força ben conservat, es localitza fonamentalment al costat de migdia de la
sala, just en aquells llocs on les construccions posteriors no l’han destruït.
Està tallat per totes les construccions relacionades amb la premsa i cal
igualar-se a 3096 (fig. 10 i fig. 14).
L ’empedrat 3083 no és, però, homogeni: amb un fort pendent vers a
ponent, presenta una faixa d ’aproximadament 1 metre d ’amplada buida de
pedres, on apareix l’estrat 3084. Malgrat que no s’ha excavat, s’endevina
una capa homogènia, dura i compacta, barreja d ’argiles amb sorra, de color
marró fosc. Hom ha interpretat aquest espai com la zona destinada a
acomplir funcions de filtre per a evacuar sucs i d ’altres brutícies dels
animals estabulats (Rocas, 1994 a, pàg. 645).
A l’altra banda d ’empedrat, i recolzat a aquest, es localitza un altre
paviment, 3085, sòlid i compacte, de grava unida amb morter de calç, el
qual molt probablement refà l ’empedrat malmès en aquesta banda i que cal
relacionar amb el paviment designat com 3091.
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Per sota de 3080 i 3082 també es localitzà (a la mateixa cota on es troben
3083, 3084 i 3085 i resseguint el llarg de la paret de ponent de la sala)
l’element 3105, un ressalt que sobresurt de la vertical del mur i amb un
parament idèntic a aquest, igual a 3102.
El fet que els objectius de l’excavació estiguin condicionats per la
restauració global de l’edifici, va aconsellar parar l’excavació en aquest
punt. Els elements descoberts i la seva relació estratigràfica, però, ens
forneixen de dades suficients com per arribar a conclusions prou segures
que oferirem més endavant.
EL MATERIAL. CONSIDERACIONS CRONOLÒGIQUES
No descobrim res de nou en constatar l’escassa atenció que entre els
arqueòlegs de casa nostra ha despertat l’estudi de la ceràmica dels segles
XVIII i XIX procedent d ’excavacions. L ’interès de la majoria de
professionals de recollir i estudiar les produccions ceràmiques més antigues
en detriment de les més modernes ha comportat l’omissió sistemàtica
d’aquestes en la bibliografia especialitzada; com a màxim, una petita
ressenya per documentar la freqüentació i/o ocupació d ’un jaciment en
època recent. Aquesta situació provoca un important desconeixement
d ’aquests testimonis materials, tant pel que fa a atribuir les diferents
produccions a un taller determinat com per fixar-ne la cronologia. Amb les
dades obtingudes durant l’excavació de la sala 3 del castell-palau de la
Bisbal esperem ajudar a omplir una part d’aquest buit.
El privilegi que suposa poder contrastar les dades arqueològiques amb
les informacions addicionals aportades per la documentació, ens ha de
permetre fixar de manera força fiable les datacions d ’algunes de les
produccions ceràmiques d ’època més recent.
ESTRAT 3019

Contenia poc material arqueològic i, en general -llevat d’alguna peça
força entera-, molt esmicolat.
Un sol fragment de plat amb ala és tota la representació de terrissa
decorada recollida en aquest nivell. Malgrat ser un fragment molt petit, s ’hi
distingeix que hauria tingut una decoració jaspiada sobre fons palla.
Dins la terrissa sense decorar, hi predominen les peces del parament de
la llar, emprades tant en les tasques estrictament culinàries com en d’altres
usos domèstics.
Entre les formes recollides en aquest nivell hi ha fragments d ’olles,
cassoles i pots, però també orinals, gibrells i escorredores. Destaquem la
troballa d ’una cassola plana, gairebé sencera (fig. 15, núm. 4), de tipologia
115

16

XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ

molt peculiar, amb un fons esfèric i carena molt marcada, cos troncocònic
de parets molt curtes, dues nanses enganxades al cos i llavi engruixit i de
forma triangular. Presenta un bany de vernís transparent (plumbífer), per
dins i per la vora. Una altra peça significativa és l’olla alta (fig. 15, núm.

Fig. 15.- Material arqueològic: U.E.3019: 1, escorredora; 2, olla alta; 3, gibrell; 4, cassola
plana; 5, sivella de bronze; 6, fitxa de dominó. U.E.3067: 7, 8 i 11, cassoles; 9 i 10, plats fondos
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2), amb la seva característica vora inclinada cap a l’exterior, dues nanses
i parets obertes marcant una botxa poc pronunciada. Cal mencionar també
la troballa d ’alguns fragments d ’ansat, amb el característic perfil en “S” i
cos globular.
La producció d ’obra de foc s’introduí a la Bisbal a través d ’uns quants
ollers vinguts de Quart i de Breda a mitjan segle XIX (Lloberas, 1959, pàg.
236). Aquests terrissers van reproduir les peces tradicionals dels obradors
bredencs, especialment les olles i cassoles, amb les terres pròpies de la
Bisbal, fins a esdevenir objectes plenament assumits per la indústria
terrissera bisbalenca. La producció d ’aquests atuells, amb alts i baixos, es
mantindria amb força almenys fins a l’any 1944 (Bover & Casademont,
1991, pàg. 12-13) i seria eliminada gradualment durant els any seixanta
(Albertí & Santanach, 1984, pàg. 31).
D ’altres fragments de terrissa sense decorar recollits en l’estrat 3019
corresponen a orinals, tant del tipus de paret oberta (orinals de partera),
amb bany de vernís vermell per dins i boca amb algun riell exterior, com
del tipus de cos globular, amb una nansa, llavi exvasat i engalbat en blanc;
gibrells (fig. 15, núm. 3) i escorredores (fig. 15, núm. 1) engalbades en
blanc i verd i cobertes de vernís transparent. Cal destacar que no hi ha cap
fragment clarament identificable de càntir o poal, almenys pel que fa a
guarniments, tot i que hi ha alguna base de peça indeterminada que podria
correspondre-hi.
La terrissa negra també hi és present, tot i que a causa de la magnitud
dels fragments conservats es fa difícil poder identificar els diferents tipus.
Hom hi distingeix un galet cilíndric, probablement de càntir.
La pisa recollida en aquest estrat ens ve representada per dos únics
fragments de plats fondos i un minúscul bocí de ceràmica blava sobre fons
blanc.
Finalment, destaquem la troballa d ’algun fragment de capsa d ’enfornar.
Pel que fa al material no ceràmic, cal fer esment de la troballa de gran
quantitat de materials orgànics, com ara canyes i fusta, així com també (en
menor nombre) taps de suro o ossos. Destacar la troballa d’una fitxa de
dòmino feta de fusta cremada i os (fig. 15, núm. 6), una petita sivella de
bronze (fig. 15, núm. 5) i una moneda il·legible. També s’hi han localitzat
fragments de vidre.
La formació d ’aquest estrat està en funció de la construcció del
paviment superior de la sala. La conservació de materials peribles com
canyes, fusta o suro, indica una datació molt recent que ve corroborada tal com veurem més endavant- per la documentació en un moment
indeterminat de finals de 1901 o principis de 1902.
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Fig. 16.- M aterial arqueològic: U.E.3064: 1, olla xata; 2 i 3, tupins. U.E.3067: 4, olla xata;
5 a 7, tupins; 8, platet de Pickman. U .E .3031:9 a 11, capses d ’enfornar; 12, tupí de terrissa negra;
13, tupí; 14, tarot de càntir.
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ESTRAT 3031

Correspon al nivell que colgava l’interior del bací, format bàsicament
de runa, amb fragments de maó i pedra barrejats amb morter. Les troballes
de material arqueològic hi són molt escasses i de poca significació; anotem
la troballa de diferents fragments de capsa d ’enfornar (fig. 16,núm .9a 11),
així com també l’aparició de terrissa sense decorar amb una vora de tupí
(fig. 16, núm. 13) i un tarot de càntir (fig. 16, núm. 14). Completa el conjunt
una vora indeterminada, probablement un tupí, de terrissa negra (fig. 16,
núm. 12).
L ’estrat 3031, clarament abocat per farcir i igualar el nivell de 1’interior
del bací al ras de la part superior de les parets que el delimiten l’estratigrafia demostra que el reble que omple aquest espai fou llençat en
un mateix moment-, ens confirma un canvi important en la funcionalitat de
la sala. El sòl de terra trepitjada de damunt seu (3027), així com els
elements 3028, 3029 i 3030 -veure descripció estratigràfica- estan en
relació amb aquesta reforma. L ’obliteració d’un dels espais fonamentals
per al funcionament de la premsa de vi demostra com aquesta ja ha deixat
de funcionar com a tal, i esdevé aleshores una estructura molesta que cal
tapar, almenys en part, per adequar la sala a un nou ús.
La comparació de les característiques físiques de l’estrat 3027 i dels
elements 3028, 3029 i 3030 amb la notícia de la utilització d ’aquesta sala
-des de l’any 1886-, com a magatzem per ala companyia de bombers (altra
vegada la documentació esdevé un element imprescindible per poder
precisar la cronologia del conjunt), ens suggereix una relació prou evident;
una relació que, creiem, es demostra clarament en l’aspecte cendrós de
3027. Atorguem, doncs, una datació per a la formació de 3031 i dels
elements que s’hi relacionen, durant l’any 1886; d ’altra banda, el material
arqueològic descobert dins aquest estrat no contradiu aquesta cronologia.
ESTRATS 3064 I 3067

L ’estudi dels dos estrats es realitzarà conjuntament, puix que corresponen
a una mateixa fase d’ocupació. Un i altre són els reompliments inferiors de
les tines. Ja hem comentat en la descripció estratigràfica les similituds tant
de composició com de textura i color dels dos nivells; 1’anàlisi del material
arqueològic no fa més que confirmar l’estreta relació entre ells, amb peces
d ’idèntica tipologia i fragments de la mateixa peça trobats indistintament
en ambdós farcits.
Les dues capes tenen una potència estratigràfica molt limitada, però el
material arqueològic recollit hi és en nombre significatiu. Els objectes de
ceràmica, malgrat aparèixer força fragmentats, són gairebé reconstruïbles
en la seva totalitat. Cal destacar, a més, que la major part de peces
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Fig. 17.-Material arqueològic: U.E.3064: I i 5, tapadores; 2, plat decorat a trepa; 3, plata
decorada a trepa; 4, escorça de pi tallada en forma de vaixell; 6, platet de bronze.
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localitzades mostren evidents senyals d ’ús: els atuells destinats a coure els
aliments presenten la cara exterior coberta de sutge; altres peces presenten
el vidrat gastat per l’ús o escarbotat.
La terrissa decorada hi és present amb dues peces senceres: una plata
(fig. 17, núm. 3) i un plat (fig. 17, núm. 2), molt ben acabats i de belía
factura. De forma similar, amb el llavi en ala i lleugerament inclinat cap a
l’interior i cos còncau, només es diferencien perquè la plata té les parets
més fondes, de manera semblant a un casquet. La base d ’ambdues peces
és poc marcada, amb un lleuger reenfonsament interior.
El plat té el fons decorat amb un motiu aplicat a trepa, que representa
un copa amb flors, pintat amb engalba vermella sobre fons palla i amb
algun punt esquitxat de color verd, tot plegat cobert de vernís transparent;
l’ala està decorada amb quatre motius florals contraposats, probablement
fulles d ’alzina.
L’ornamentació de la plata és també de tipus vegetal, amb un ram de
fulles i flors pintat amb engalba blanca sobre el fons vermell de la peça i
vernís transparent al capdamunt. Sobre l’ala també trobem decoració
vegetal aplicada a trepa.
Pel que fa a la terrissa sense decoració recollida en aquests dos estrats,
cal dir que correspon exclusivament a l ’àmbit domèstic, amb un clar
predomini dels atuells per cuinar, com ara olles, cassoles i tupins.
Amb un exemplar a cada estrat i trets idèntics en ambdós casos, s’han
recuperat dues olles xates senceres (fig. 16, núm. 1 i 4). Presenten un llavi
prominent i de forma triangular, coll diferenciat, però curt, i adopten una
forma general globular, sense carena i amb el fons arrodonit; dues nanses
contraposades se situen sota mateix del llavi i arriben fins a la part més
ampla del cos. Acabat de vernís transparent per dins i per la vora, amb algun
riell a l’exterior.
La forma d’aquestes olles recorda la de les olles xates produïdes a Quart
(Bover, 1993, pàg. 44), tot i que els nostres exemplars difereixen del
prototipus, ja que tenen un perfil general més estilitzat i el coll molt més
desenvolupat. Aquestes diferències tipològiques, així com també les
característiques de la pasta -les argiles dels exemplars trobats en els estrats
que estem estudiant són vermelloses i dures, ben depurades, amb desgreixant
de quars i mica i mida de gra petit- suggereixen un origen bisbalenc per a
aquesta producció.
Al costat d’una única forma d ’olla, es constata una major varietat
tipològica en les cassoles: destaquem la troballa d ’un exemplar de cassola
xop característic, amb el llavi rabassut, parets altes i gruixudes i fons
bombat marcat per una suau carena (fig. 15, núm. 8). També ha aparegut
un exemplar de cassola plana de dimensions reduïdes, amb el llavi en ala,
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ample i lleugerament inclinat cap a l ’interior, paret exterior facetada i amb
una gran base plana (fig. 15, núm. 7). Destacar també la troballa d ’una altra
cassola de forma prou singular, amb un llavi ben marcat per una aresta i
reentrat cap a l’interior, parets bombades i obertes i base plana (fig. 15,
núm. 11).
La producció de terrissa sense decorar predominant a ambdós estrats és
el tupí o ansat (fig. 16, núm. 2 ,3 ,5 ,6 i 7), amb el seu característic -i gairebé
immutable en el temps- cos globular i perfil en S. La base és sempre plana
0 amb un petit ressalt, i té una sola nansa que sol sortir directament del llavi
1 arriba fins a la part més ampla del cos. Presenten un bany de vernís
transparent per dins i part superior del llavi. Entre els exemplars localitzats,
es constata diversitat pel que fa a la vora, la qual la podem trobar sense
diferenciar de la paret i amb un acabat simplement arrodonit, oberta i
engruixida o, fins i tot, exvasada.
Cal destacar també la troballa de dues tapadores de petites dimensions:
l’una en forma de disc i amb un pom al centre de la cara externa per poderse agafar, vora sense ressaltar, parets horitzontals i vernís transparent a
l’exterior (fig. 17, núm. 5); l’altra té el llavi ample i alt, ben marcat per un
solc exterior, i un perfil general més esvelt i vertical que la precedent;
gastada per l’ús, té la cara vista coberta amb engalba blanca i està decorada
amb un meandre de vernís verd a tot vol i una línia d ’engalba vermella
resseguint la part superior del llavi, tot cobert per un bany de vernís
transparent (fig. 17, núm. 1).
Cal fer esment també de la troballa, en aquest cas només en l’estrat
3067, de tres peces realitzades amb pasta blanca: dos plats fondos idèntics,
amb el llavi en ala, estret i inclinat cap a l’interior, parets corbades i gran
base plana amb peu poc marcat que té al seu revers la marca estampada HA
(fig. 15, núm. 9 i 10), i un platet de parets obertes, vora indiferenciada i peu
marcat, decorat a la cara vista per dues línies blaves de diferent amplada
i amb una marca pintada al fons de la casa Pickman de Sevilla (fig. 16, núm.
8). Aquestes importacions donen testimoni de la penetració a finals del
segle XIX de certes produccions forànies considerades “de luxe” en un
moment justament d ’esplendor de la producció ceràmica bisbalenca.
El material no ceràmic és també força nombrós. En destaquem la
troballa d’un forrellat i diversos objectes de bronze, entre ells un platet baix
amb el llavi volat i cargolat sobre ell mateix (fig. 17, núm. 6), i un pom de
moble decorat amb motius vegetals. Constatar també l’aparició d’una
moneda de difícil identificació -aixafada probablement per a convertir-la
en fitxa de joc-, i que per les poques restes legibles podria ser d ’uns 2
maravedís ressegellats a 4, de mitjans segle XVII.
Com a materials rars i interessants, cal mencionar la troballa -en l’estrat
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3064- de fragments de pell i gran quantitat de borra del que hauria estat un
probable collar de tir. També d ’aquest mateix estrat és la descoberta d’una
escorça de pi tallada en forma de vaixell, amb els forats marcats per poder
introduir-hi els palets on anirien les veles (fig. 17, núm. 4); aquesta mena
de vaixells de joguina foren realitzats per la mainada fins a èpoques molt
recents.
Ja s’ha mencionat l’escassa atenció que entre els arqueòlegs ha despertat
l’estudi de la ceràmica del segle XIX i, més especialment, de la terrissa; un
oblit que ha comportat un gran desconeixement del material i la seva
cronologia. Feta aquesta consideració prèvia, entendrem millor perquè la
datació dels estrats que estudiem es realitzarà no tant amb l’estudi de la
ceràmica, sinó sobretot mitjançant altres vies, com ara la revisió de les
fonts documentals i la seva connexió amb les dades arqueològiques, i
l’examen de les relacions estratigràfiques.
Estratigràficament, els estrats 3064 i 3067 es van localitzar sota uns
potents nivells de reble (3022 i 3024). Les clares diferències, tant de
composició com de contingut entre uns i altres -vegeu descripció
estratigràfica-, semblarien indicar una obliteració de les tines en dos
moments clarament diferenciats.
Caldria relacionar la formació dels estrats superiors (3022 i 3024) amb
els treballs d’anivellament de la sala, quan es va fer la construcció del
paviment superior; la documentació, recordem, dóna la notícia que aquests
treballs foren realitzats a finals de 1901 o principis de 1902. Aquesta
datació serveix als estrats 3064 i 3067 com a terminus ante quem .
D ’altra banda, la conservació, dins aquests estrats, de materials tan
periples com la pell o l’escorça de pi ens suggereixen una datació
relativament recent per a la formació d’aquests estrats, la qual ve confirmada
amb el material arqueològic recollit. Cal fer notar també que la major part
de les peces ceràmiques localitzades tenen senyals d ’ús.
El terminus post quem ens el proporciona l’estrat 3031. La seva
formació, recordem, estava directament relacionada amb la instal·lació a
la sala, l’any 1886, del magatzem de la companyia de bombers. La premsa
de vi ja no es trobava aleshores en funcionament i esdevingué un element
molest que calia tapar per adaptar la sala a les noves necessitats: es colgà
el bací, però es mantingueren obertes les dues tines, segurament perquè era
un bon espai per poder deixar part dels ormeigs de la nova companyia. 3064
i 3067 es degueren formar d ’una manera gradual, mentre la sala era
magatzem i caserna de la companyia de bombers (de 1886 a 1901), la
presència de restes d ’un collar de tir dins el farcit 3064 apunta cap aquesta
direcció, així com també els senyals d’ús en la majoria dels objectes
recollits.
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Fig. 18.- Material arqueològic: U.E.3080: 1, escudella de pisa blava decorada a “roda de
carreta” a l ’orla i centre amb “esglaons” ; 2, plat de l ’estil dit de “Poblet” ; 3 i 5, plats fondos de
terrissa decorada; 4, plat de pagès; 6 i 10, gerres; 7, escudella; 8 i 9, tapadores; 11, cassola; 12,
olla; 13 i 14, poals; 15, cobertora de terrissa negra; 16, gibrell; 17, plata; 18, plat amb ala; 19,
càntir; 20, rajola policroma; 21, greixonera.
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ESTRATS 3080, 3033 I 3035

Separats en construir el mur 3036-3041 (vegeu descripció estratigràfica),
considerem tots tres nivells com un de sol. L ’estudi del material arqueològic
no fa més que confirmar aquesta idèntica filiació, amb les mateixes
produccions ceràmiques a cada un d ’aquests estrats i, fins i tot, amb
algunes peces que, malgrat haver-se trobat en nivells diferents, s’adiuen.
Esmentem, en primer lloc, el nombre relativament poc nombrós de
fragments recuperats si es compara amb el volum total de l ’estrat. A més,
entre aquest material, hi trobem pràcticament de tot: des de ceràmica de
pisa en verd-manganès fins a terrissa del segle XVIII. La major part del
material, a més, ha aparegut molt esmicolat, la qual cosa ha dificultat un
estudi precís. De tota manera, destriant tot el material més antic, el conjunt
apareix força homogeni, i ens podem fer una idea bastant aproximada del
moment de la seva formació.
D ’entre tot el material arqueològic aparegut en els estrats 3080, 3033
i 3035, el que més interessa destacar és la pisa blava del segle XVIII i la
terrissa decorada del tipus dit “de Can Falló”, ja que són els materials més
moderns del conjunt. Abans d ’estudir-los amb més deteniment, però,
ressenyem l’aparició d ’altres materials més antics, com ara pisa decorada
en verd i manganès del segle XIV, blaus catalans i valencians del XV -amb
l’escudella com a forma identificable- i ceràmica de reflex metàl·lic
decorada amb pinzell-pinta, de segona meitat del segle XVI -en aquest cas
també la forma és una escudella-. Dins el material renaixentista destaquem
la troballa de rajoles policromes, decorades amb motius geomètrics (fig.
18, núm. 20; fig. 19, núm. 5) i que es daten entre les darreries del segle XVI
i principis del s. XVII (Miquel, 1984, pàg.54, làm. II), així com també una
escudella de pisa blava decorada, amb el tema decoratiu de “roda de
carreta” a l ’orla, i centre amb “esglaons” (fig. 18, núm. 1), amb una datació
del primer terç del segle XVII (Telese, 1991, pàg. 112-113, làm. II, IV).
Pel que fa al conjunt de pisa decorada en blau del segle XVIII, s’han
recollit fragments de plats amb decoració de “la ditada” i de l’estil dit de
“Poblet” (fig. 18, núm. 2), amb una orla del tipus “arc simple fent cadena”
(Telese, 1986, pàg. 42). Aquest material hauria de datar-se dins la primera
meitat del segle XVIII (Cerdà, 1993, pàg. 29). D ’altres plats tenen
decoració blava de l’estil conegut com “d ’influència francesa”, amb un
exemplar que té el fons decorat amb un motiu central floral emmarcat dins
d ’una doble circumferència envoltada per trèvols i punts (fig. 19, núm. 9)
i que s’ha de datar dins la segona meitat del s. XVIII (Cerdà, 1993 , pàg.30)
Quant a la terrissa recollida en aquests estrats, i per facilitar el seu
estudi, hem dividit el conjunt en dos grans grups, segons si es tracta de
terrissa decorada o sense decorar.
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Respecte de la terrissa decorada, cal destacar el grup conegut com de
“Can Falló”. Aquest nom li ve donat pel lloc on fou distingida i caracteritzada
per primera vegada, les voltes de la casa canonical coneguda com a Can
Falló, de Girona (Soler, 1984, pàg. 31), amb quatre formes generals: el plat
amb ala -conegut a la Bisbal com a plat fondo-, l’escudella amb i sense
orelles o plat de pagès, i la plata. En els estrats que estem estudiant, hi
predominen els individus del tipus de plat amb ala (fig. 18, núm. 3 i 5; fig.
19, núm. 6) per sobre de les escudelles sense orelles (fig. 18, num. 4; fig.
19, núm. 1). L ’altra forma de terrissa decorada recollida en aquests nivells
ha estat la plata fonda, amb la vora exvasada i poc diferenciada de les parets
(fig. 19, núm. 7).
L ’examen acurat dels diferents plats amb ala recollits en aquests estrats
mostra -malgrat el seu estat fragm entari-1’existència de variants a la forma
general: així, podem distingir plats amb l’ala curta, que adopten una forma
general similar a un casquet (fig. 18, núm. 3 i 5), i d ’altres amb la visera
molt desplegada i oberta i que tenen un perfil més troncocònic (fig. 19,
núm. 6). Ambdós grups comparteixen tenir, cap a la meitat de la paret
interior, una marcada carena -de vegades prop del llavi, n ’hi trobem una
altre-, un fons còncau-convex i el llavi arrodonit o rom. La decoració és
sempre a la cara vista i els reversos rústics.
Els motius decoratius trobats corresponen ales típiques circumferències
concèntriques d ’engalba vermella damunt fons groc, disposades com a
motiu central en forma d’espiral (fig. 18, núm. 4), o bé com a motiu
secundari prop de la vora i a la carena interior -delimitant una línia verda
en meandre- (fig. 19, núm. 7). També aplicats a llanterna, trobem d ’altres
motius centrals senzills: un ocell vers la dreta (fig. 18, núm. 5) o d’altres
de temàtica vegetal (fig. 19, núm. 1). L ’altre motiu aparegut en aquests
estrats és aquell conegut com a decoració marbrada o jaspiada (fig. 18,
núm. 3) que sembla reproduir motius florals molt estilitzats, de color
vermell, sovint complementats amb pinzellades de color verd -que a
vegades semblen punts; a vegades, fulletes-.
Pel que fa a la cronologia de la terrissa decorada, es data grosso modo
de mitjans segle XVIII a la primera dècada del XIX, tot i que el moment
d ’esplendor de la producció se situa dins de la segona meitat del segle
XVIII (Cerdà, 1993, pàg. 21). Malgrat que algunes troballes semblen
apuntar a un inici de la producció dins la primera meitat d’aquest segle,
com ara la descoberta -entre moltes altres peces- de dues escudelles sense
orelles a l’interior d ’una volta de Sant Feliu de Guíxols (Esteva et al., 1986,
pàg. 135, fig. 15), sembla clar que el període de màxima producció del tipus
se situa dins la segona meitat avançada del segle XVIII, com ho demostrarien
les troballes realitzades dins algunes voltes bisbalenques, com ara les de
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Fig. 19.- Material arqueològic: U .E.3033:1, plat de pagès; 2, tapadora; 3, cassola; 4, ampolla
de vidre; 5, rajola policroma. U .E.3035:6, plat fondo; 7, plata; 8, tapadora; 9, plat decorat en blau
de l ’estil dit “d ’inluència francesa” ; 10,poal; 1l,b o l.U .E .3 0 8 1 :12, plat decorat en blau de l’estil
de " l’arracada” ; 13, plat decorat en blau; 14, plata de terrissa decorada; 15, plat de pagès; 16,
tapadora; 17, plat/tapadora de terrissa negra; 18, escudella de pisa blava decorada amb
“esglaons” ; 19, gibrell; 20, cassola de terrissa negra. U.E.3082: 21, sivella de ferro; 22, conca
de rajoler. U.E.3089: 23, plat fondo; 24, botó de nacre; 25, plat que victoreja la reina Isabell II.

127

28

XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ

l’hospital o la de la casa número 17 del carrer del Raval (Bover et al., 1993,
pàg. 10).
A tall de puntualització, esmentem que les dues escudelles de Sant Feliu
han estat datades erròniament -amb el conjunt- dins la primera meitat del
segle XVII (Esteva et al., 1986, pàg. 140). Al nostre entendre, caldrien
datar-se en un moment posterior, ja que entre el material recuperat es trobà
una gran plata de ceràmica catalana blava decorada de l’estil dit de “la
botifarra”, amb una cronologia de primer quart del segle XVIII (Cirici &
Manent, 1977, pàg. 243).
Hem de referir-nos també a la terrissa sense decoració la qual representa,
pel nombre de fragments trobats i varietat de formes, el grup ceràmic més
nombrós dels trobats en els estrats que estudiem. El que primer sobta del
seu estudi és l’absència -almenys pel que fa a fragments clarament
identificables- d’olles i tupins, tan habituals en d ’altres nivells. En canvi,
sí que trobem ben representades d ’altres peces del parament de la llar, com
ara cassoles -la major part dels exemplars segurs presenten un característic
encaix vertical entorn del llavi i nanses horitzontals- (fig. 18, núm. 11; fig.
19, núm. 3); plates (fig. 18, núm. 17); gibrells (fig. 18, núm. 16); gerres (fig.
18, núm. 6 i 10) i tapadores (fig. 18, núm. 8 i 9; fig. 19, núm. 2 i 8). Hi ha
també d ’altres peces de la vaixella de taula, com ara plats amb ala (fig. 18,
núm. 18); escudelles (fig. 18, núm. 7) i petits bols (fig. 19, núm. 11). La
tipologia d ’aquestes peces és del tot similar a la dels atuells més
representatius de voltes datades entre la darreria del segle XVIII i la
primera meitat del segle XIX (Bover, 1993, pàg. 5-7)
Destacada també és la presència de poals (fig. 18, núm. 13 i 14; fig. 19,
núm. 10) amb el coll cilíndric, estriat i de poca alçada, així com també
càntirs (fig. 18, núm. 19).
La terrissa negra trobada en aquests estrats està constituïda
majoritàriament per fragments de conques de rajoler, de forma general
troncocònica i amb un llavi pla molt característic, inclinat cap avall i cap
endins -a vegades decorat amb un meandre incís d’ondes al seu damunti que sobresurt interiorment; del cantell exterior d ’aquesta ala penja una
revora plana quasi vertical i que forma una aresta aguda (Rosal, 1990, pàg.
48, fig. 5). També s’han recollit cobertores (fig. 18, núm. 15), en forma de
casquet esfèric i amb una nasa vertical just al centre del costat còncau, i una
possible greixonera (fig. 18, núm. 21) amb forma bàsica de cassola i bec
prominent.
Entre el material no ceràmic, se’n destaquen diversos fragments de vora
de vidre (fig. 19, núm. 4), probablement d'ampolla.També s’han recollit
diversos objectes d ’os i metall.
Aquests tres estrats, recordem, corresponen al gran reompliment abocat
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per elevar el sòl de la sala, en el moment de la construcció de la premsa. El
seu estudi permet datar el colgament de l’empedrat i, a més, ens dóna el
terminus post quem per a la datació de la construcció de la premsa. Val a
dir que són equivalents als estrats 3081 i 3082, els quals són també farcits
d ’elevació i preparació, amb un material quasi idèntic. Una vegada revisats
els materials arqueològics apareguts, i tenint en compte la cronologia que
ens proporcionen, cal situar la formació dels estrats 3080, 3033 i 3035 en
una data entorn el darrer quart del segle XVIII.
ESTRAT 3081

Malgrat ser una capa d ’elevació i preparació força limitada en extensió
i de poca potència estratigràfica, hi fou recuperat un conjunt prou significatiu
de material arqueològic. La ceràmica recollida té una total similitud amb
els estrats anteriors -fins i tot hi ha fragments que enganxen amb d ’altres
trobats a 3080 (fig. 19, núm. 18)- i demostra que corresponen a una mateixa
fase d ’ocupació.
D ’entre tot el material assenyalem la troballa d ’un plat decorat amb
blau de l’estil dit de “l’arracada“ (fig. 19, núm. 12), amb ramells d ’herbei
a la vora entre els quals penja, com una garlanda, una mena de collar. La
producció d ’aquests plats s’inicia vers el 1750 i continua almenys fins a
l’any 1805 (Cerdà, 1993, pàg. 30, fig. 25); és una troballa important que
confirma la datació de la construcció de la premsa durant la segona meitat
avançada del segle XVIII.
De terrissa decorada s’han recollit fragments de plata, de base anular i
decorada per un motiu vegetal aplicat a llanterna (fig. 19, núm. 14); una
altra forma representada és el plat fondo, amb un motiu central també de
temàtica vegetal i una circumferència que ressegueix la carena interior, tot
de color vermell sobre fons palla (fig. 19, núm. 15).
Pel que fa a la terrissa sense decoració, destaquem la presència de
gibrells (fig. 19, núm. 19) i tapadores (fig. 19, núm. 16). Les produccions
de terrissa negra estan representades amb formes com ara el plat/tapadora
(fig. 19, núm. 17) i la cassola, de tipologia similar a aquelles vidrades (fig.
19, núm. 20).
ESTRAT 3082

Aquest estrat, situat directament damunt mateix de l’empedrat 3083
correspon, igual que els estrats 3080, 3033, 3035 i 3081, al gran farcit
d ’elevació i preparació. Les mateixes consideracions cal fer en referir-se
al material d ’aquest nivell, tot i que les troballes hi són escasses: s’han
recuperat fragments informes de terrissa decorada i sense decorar, atribuïbles
a les formes abans ressenyades Entre les produccions de terrissa negra
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assenyalem la troballa d ’una vora de conca de rajoler (fig. 19, núm. 22),
així com fragments de bases que podrien correspondre a diferents càntirs.
Entre el material no ceràmic, és important la quantitat de ferros
recollits, de formes diverses, entre els quals destaca una mena de sivella o
argolla (fig. 19, núm. 21)
ESTRAT 3089

Aquest estrat correspon al reompliment que colgava la trinxera feta per
a construir el mur 3036-3041. Es descobrí com un nivell quasi buit de
troballes, tot i que entre el poc material arqueològic recuperat hi ha alguna
peça prou distintiva com per poder-ne treure coclusions cronològiques
vàlides.
El fragment ceràmic que ens serveix per datar el nivell correspon a un
bocí de la base d ’un plat pla, decorat amb engalba vermella, engalba blanca
i vernís transparent que presenta una inscripció aplicada a trepa i parcialment
conservada, on es llegeix Y II (fig. 19, núm. 25). Sense cap mena de dubte,
aquest plat correspon a la sèrie d’atuells dedicats a la reina Isabel II, els
quals porten la llegenda V.Y.II. (Viva Ysabel II ) amb una corona al
capdamunt. Aquestes peces foren produïdes en abundància a la Bisbal població molt vinculada als corrents liberals- durant el període de la segona
guerra carlina, tot i que es coneixen produccions similars ja des de l’època
de Ferran VII. La datació d ’aquestes peces victorejant la reina Isabel II se
situa a mitjans segle XIX.
Un altre material ceràmic recuperat en aquest estrat és un plat decorat
amb engalba blanca i vernís transparent, de forma troncocònica, amb un
reenfonsament central a l’interior (plat fondo) i ala curta horitzontal, amb
un horitzó cronològic similar al descrit anteriorment (fig. 19, núm. 23), i
la troballa d ’un botó de nacre (fig. 19, núm. 24).
D’ALTRES FONTS PER A CONÈIXER LA HISTÒRIA DE LA SALA
Coincidint amb la recerca arqueològica, es procedí a la revisió de la
documentació i s’inicià tot un seguit d’entrevistes a particulars. La intenció
d ’aquests treballs era ampliar les fonts de coneixement, no només per
poder verificar les dades que s’anaven obtenint durant la recerca, sinó per
proporcionar nova informació amb què ajudar a entendre millor l’evolució
històrica de la sala.
La consulta de les fonts escrites ens ha permès reconstruir a grans trets
els canvis principals en 1’aparença de la sala (almenys pel que fa a les etapes
més recents) i ha facilitat la datació de part de la seqüència estratigràfica
descoberta en els treballs arqueològics. Val a dir, que moltes vegades la
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documentació és poc concreta a l’hora d’ubicar una determinada funció o
un determinat fet en una sala específica; en aquest sentit, i pel que fa a
l’estança que ens ocupa, hem procurat recollir les notícies que amb tota
seguretat es refereixen a aquest espai, i n’hem obviat d ’altres que no tenien
una ubicació precisa. La revisió de la documentació cartogràfica i
fotogràfica, escassa en quantitat, però amb un interès extraordinari, ens ha
permès conèixer la distribució espacial del castell en un instant precís en
el temps, així com també poder documentar estructures actualment
desaparegudes; a més, per la seva pròpia idiosincràsia, tenen la virtut de
l’objectivitat.
Les entrevistes realitzades a persones de la Bisbal ens han proporcionat
també dades d ’interès; és cert que aquestes notícies orals són sovint poc
precises i a vegades contradictòries, però també és cert que ens forneixen
de dades de difícil constatació per d ’altres mitjans. En aquest sentit, i
especialment, voldríem agrair al Sr. Jordi Frigola la paciència d ’aguantar
els nostres reiterats requeriments, així com l’ajut valuós que ens ha
proporcionat la seva conversa.
Les referències que tot seguit enumerem es troben ordenades
cronològicament, de més antigues a més modernes.
En la documentació relativa al castell existeixen notícies directes o
indirectes sobre la producció de vi i d’elements estructurals relacionats
amb aquesta explotació; ja a l’inventari de béns ordenat pel bisbe Gastó de
Montcada l’any 1328 es menciona l’existència d ’un possible celler: “ítem.
V. saumate (semals)vmi prim i que fuerunt misse apud Gerundam. ítem
alie. V. saumate de musto e de reemostquefuerunt misse apud Gerundam ”
(Frigola, 1972, pàg. 17). El lloc on s’ubicava aquest celler no ens és
especificat, tot i que podria ser que a mitjans del segle XV es trobés a
l’exterior del castell, dins el seu recinte jussà (Matas, 1989, pàg. 23).
El castell, recer segur per als ramats de la Mitra, comptarà des de sempre
amb espais destinats a estables. Referències directes a aquests, així com
també a elements per a la producció de vi, els trobem -de manera reiteradaen els capbreus sobre el terme de la Bisbal. Així, entre les moltes servituds
que els diferents masos del terme reconeixien al bisbe, s’esmenten sempre,
entre les feines a fer al castell, l’obligació de treure els fems dels estables
i la neteja de les tines (AHCLB, capbreu del bisbe Josep Ninot 1666-1668;
AHCLB, capbreu del bisbe Tomàs de Lorenzana 1776-1783). També en
el capbreu de Joan Anglada de l’any 1778, hi trobem referida l’obligació
de
escombrar las casas y estables de dit castell, y traurer los fems
y la vinassa de las tinas de aquell, y treta que sie la dita vinassa netejar
les ditas tinas ab aigua, y aportar esta a las ditas bassas del dit castell,
(AHCLB, capbreu fons patrimonial Anglada).
131

32

XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ

Joan Anglada escriu el seu capbreu l’any 1778; les dades arqueològiques
confirmen la datació de la construcció de la premsa de la sala 3 en la segona
meitat del segle XVIII. Tant un com les altres ens porten a pensar en la
possibilitat que les esmentades prestacions de treball -malgrat que es vagin
repetint de manera mecànica des d ’antic- ja es refereixin explícitament a
la premsa descoberta en aquesta sala.
El 12 de maig de l’any 1823 entren a la Bisbal les tropes franceses dels
Cent mil Fills de Sant Lluís (Lloberas, 1969, pàg. 72). Coincidint amb
aquesta ocupació, es dibuixa un plànol detallat del castell. Conservat a
l’arxiu del castell de Vincennes a França i reproduït parcialment a la
cartografia de ciutats de Girona (Atlas II, 1994, núm. 364), consta d ’un
plànol de situació del castell amb les places i els edificis dels encontorns
més immediats, així com també plantes en detall de cada un dels nivells en
què es distribueix l’edifici. Un alçat de la façana completa el dibuix; la
llegenda és en francès i signa el plànol Daigremont, capità del segon
regiment de Génie (fig. 20 i fig. 21).
L ’examen detallat del plànol de la planta baixa, així com també l’alçat

Fig. 20.- Plànol del castell i del seu entorn, i alçat de la façana principal, segons Daigremont.
Any 1823.
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Fig. 21.- Planta general de la planta baixa del castell i defenses exteriors, segons
Daigremont. Any 1823.

de la façana, permet reconstruir amb exactitud com era la sala que ens
ocupa, el dia 12 de maig de 1823: l’estança comunica directament ala plaça
mitjançant una porta oberta a façana, protegida per una barbacana; a
l ’angle sud-est, hi trobem representada una premsa, m encionada
expressament per facilitar la comprensió del dibuix; les obertures
romàniques estan en ple funcionament, mentre que les espitlleres del mur
de llevant es troben parcialment tapiades, amb un muret a manera d’envà,
al fons. L ’estança forma aleshores un tot amb l’àmbit est de la sala 2,
designat com a celler. No es constata cap divisió de la sala per un sostre de
fusta i les dues portes obertes a mitja alçada resten tapiades, tant la de la
paret de ponent com la de damunt mateix de l’arc rebaixat (AHCLB, còpia
plànol Chateau de la Bisbal).
No serà fins a l’any 1901 quan tornem a tenir més notícies directes
d ’aquesta sala; és aleshores quan el notari arxiver del districte, Rosendo de
Pouplana de Ciurana, demana al consistori instal .lar-hi 1’arxiu de protocols.
L ’acord establert aleshores amb l ’Ajuntament dóna un usdefruit del local
per deu anys. L ’adequació a aquesta nova funció comportà la realització
d ’un seguit d ’obres de condicionament i millora de l’estança durant els
anys 1901 i 1902, entre les quals destaquen explícitament l’arrebossat de
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Fig. 22.- Detall de la paret que dividia la sala en dos àmbits. Correspon a l’entrada central.

les parets, l’arranjament de les obertures i la instal·lació d ’una nova
pavimentació. La documentació també esmenta que la sala s’usava
anteriorment com a magatzem de la Companyia de bombers. (AHCLB,
Instàncies presentades a l’Ajunt. 1869-1924)
Revisant les fonts documentals relatives a aquesta Companyia podem
conèixer que la formació inicial fou creada l’any 1886, moment en què es
compraren, gràcies a donatius i subscripcions populars, tot un seguit
d ’estris per equipar la nova companyia. Malgrat que no s’esmenti
específicament, cal suposar que el lloc on s’instal.là la caserna i magatzem
dels bombers era la sala que estem estudiant (AHCLB, Expedient
Companyia de bombers 1888).
Com hem vist, des del 1901 hi ha instal·lat a la sala l’Arxiu Notarial.
Gràcies a informacions orals sabem quina era la distribució interna
d’aquest arxiu: des de la porta d ’entrada fins a un mur que hi havia més o
menys a la meitat de la sala es trobava el dipòsit de documentació; la sala
de consulta quedava reduïda a l’espai entre el mur partidor i l’arc rebaixat
(el qual aleshores es trobava tapiat).
Vers l ’any 1969 es retira d ’aquesta habitació l’Arxiu Notarial (Frigola,
1972, pàg. 39). Segons informacions orals, les parets de la sala es trobaven
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aleshores cobertes amb uns gruixuts arrebossats de calç pintats exteriorment
de blau (blauet); les úniques obertures visibles eren les dues finestres amb
reixats metàl·lics, obertes a les parets de ponent i migdia, així com també
la porta que obre a l’exterior del castell i una altra que dóna a l’escala
interior d ’accés a la planta noble i que es localitza a l ’extrem sud-oest de
la sala. Aquest mateix any 1969 comencen les obres de condicionament
com a sala d ’exposicions: es repiquen les parets i s’obren la porta que dóna
al pas situat sota l’escala d ’accés al pis, l’arc rebaixat del fons de la sala i
les espitlleres de la paret de llevant, tots ells tapiats aleshores.
Una fotografia presa el mateix any 1969 amb motiu de l ’exposició
“Ceràmica catalana actual” ens mostra, transversal als murs laterals i al
bell mig de l’estança, un petit fragment de la paret que dividia la sala en dos
espais (fig. 22). Obertes en aquesta sala, hi havia una porta centrada i una
altra a tocar el mur de ponent. També hi podem observar com la pavimentació
de la sala és de rajoles disposades dos per una. El mur partidor hauria estat
enderrocat poc temps després.
CONCLUSIONS
L ’excavació d ’aquesta sala ha permès descobrir una seqüència
estratigràfica prou completa com per permetre, amb l ’ajut de les altres
fonts, reconstruir les distintes fases d ’ocupació i veure el seu
desenvolupament històric. La fase d ’ocupació amb una datació més
reculada correspon al mateix moment d ’edificació del castell. Les restes
descobertes d’aquest període són aquelles que conformen l’espai en un
estable: d ’una banda, un reompliment que eleva i prepara el terreny -del
qual només apareix una banda aproximadament d ’l metre d ’amplada
(3084) resseguint el mur que limita l’estança per ponent- i, de l’altra, per
damunt seu, un magnífic empedrat fet de còdols (3083=3096). D ’aquest
moment és, també, una canalització (3097) que travessa la paret de llevant
i que apareix a la sala en relació directa amb l’empedrat (fig. 10).
Malgrat que la datació de 1’estable esdevé incerta perquè es va preservar
de l’actuació arqueològica tant l’empedrat com el mateix reompliment, hi
ha un seguit d’elements que ens permeten proposar de manera força fiable
la seva cronologia: d’una banda el ressalt que es troba a la paret de llevant
sobresortint de la seva vertical (3102=3105) i que apareix just a la mateixa
cota on es troben ambdues unitats estratigràfiques i, de l ’altra, una
canalització que, travessant aquella mateixa paret, també apareix relacionada
amb aquest nivell (3097).
Al nostre entendre, l’eixamplament de la paret de llevant cal interpretarse com la banqueta de fundació del mur 3004; cal pensar -igual que ens hem
135

36

XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ

trobat en d ’altres sales- que dessota aquest ressalt comença la fonamentació
de l’edifici. D ’altra banda, la canalització que travessa la paret de llevant
també es disposa -en aparèixer a la sala- en relació directa amb l’empedrat,
tot i que de seguida pren una forta inclinació per guanyar desnivell i dirigirse vers l’exterior del castell. El fet que una i altra estructura -banqueta i
canalització- són construïdes contemporàniament al propi castell, suggereix
una datació per a l’empedrat vers el segle XII o, com a màxim, al
començament del segle XIII, cronologia amb la qual -des de criteris
estilístics exclusivament- s’ha datat tradicionalment el castell (Bolòs,
1989, pàg. 178).
Altres elements ens serveixen per intentar reconstruir encara més bé
l’aparença de la sala durant aquesta fase d ’ocupació més antiga; d ’altra
banda, força diferent a l’actual. Cal imaginar l’empedrat cobert de palla i
amb el bestiar estabulat al seu damunt; la brutícia es deuria recollir en el
lateral buit de rierencs, mentre que a l’altra banda hi hauria la/es menj adora/
es per al ramat. Dos únics accessos possibles donaven entrada a aquest
estable, la porta centrada a la paret de ponent que comunica amb el pati
central i l’arc rebaixat del fons de la sala que dóna a la sala de tramuntana;
les espitlleres de la paret de llevant, situades a molt poca alçada respecte
de l’empedrat, deurien estar obertes. A tall d ’hipòtesi, creiem que
l’explicació per a aquest poc desnivell s’hauria de buscar en una cota de
carrer considerablement més baixa que l’actual. Aquesta hipòtesi vindria
corroborada per la canalització que travessa la sala, la qual, recordem,
adopta una marcada tendència a baixar de nivell.
Damunt mateix de l’estable, a una certa altura del soler, hi hauria un
sostre de bigam que dividiria la sala en dos nivells, tal com ens ho
demostren el seguit de forats rectangulars que trobem a banda i banda de
les parets laterals, on s’encaixaven les impostes sobre les quals s’assentava
l’embigat. La sala, doncs, era distribuïda en dos nivells, amb l’estable a la
planta baixa i un terrabastall al damunt. L ’accés a aquest pis es deuria fer
des de les dues portes que trobem a mitja alçada, una a la paret de ponent
i l’altra al damunt de l’arc rebaixat de la paret de tramuntana, i que
comunicaven aquest terrabastall amb d ’altres també desapareguts.
La segona fase d ’ocupació ben documentada correspon a la construcció
d ’una premsa de vi, la qual modificarà de forma molt significativa
l’aparença anterior de la sala. La seva construcció se situa, segons hem vist
amb l’estudi del material ceràmic trobat en els estrats que s’hi relacionen,
entorn del darrer quart del segle XVIII (fig. 3).
Certament, però, del segle XII al segle XVIII hi ha un lapse de temps
massa llarg com perquè no es produeixin modificacions o petits canvis en
les estructures de l’estable fruit del propi manteniment d’aquestes. Un
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exemple de reforma menor podria ser el paviment 3085, de grava unida
amb morter de calç, que es recolza a l’enllosat, el qual, molt probablement,
i malgrat no haver-se excavat al seu dessota, cal ser interpretat com una
reparació. No es documenten, però, canvis substancials com per fer-nos
pensar en una altra fase d ’ocupació, sinó més aviat adequacions i millores,
conseqüència del propi desgast que patiria l’empedrat amb el pas del
temps. Com a dada curiosa, i de resultes de la freqüentació de la sala durant
aquest llarg període de temps, es constata a l’interior de les dues espitlleres
(les quals conserven encara part d ’un arrebossat antic) l’existència de
grafits amb la data 1634 i la llegenda Bona Venium incisa damunt el
morter que cobreix la paret, i que pel traç i factura semblarien d ’època.
No insistirem ni en la descripció exhaustiva de les diferents estructures
que conformen la premsa de vi ni tampoc en l’estudi en detall del seu
funcionament, ja estudiats en treballs anteriors (Rocas, 1994 a, pàg. 647649). El que tractarem de reflectir són els canvis estructurals que la seva
construcció comporta en l’organització de la sala: la descripció que fem es
basa tant en la suma de les dades recollides durant la recerca arqueològica
com en la informació que ens poden aportar les fonts documentals.
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La construcció de la premsa comporta la total desaparició de l’antic
estable, destruït en part per les trinxeres obertes per a la construcció de les
noves estructures (3094, 3098 i 3104) i en part colgat en abocar-s’hi al
damunt un seguit d ’estrats (3033,3035,3080 i 3082) d ’elevació i igualació
al nivell marcat per les noves construccions. L ’elevació del soler de la sala
a una cota molt més alta obligà també a suprimir el terrabastall del damunt
i, conseqüentment, a tapiar les obertures que permetien accedir-hi. Les
espitlleres també es deurien tancar aleshores, sense cap utilitat en quedar
gairebé a ras del nou paviment (fig. 23).
Sembla clar que la porta que s’obre a façana (3003) fou construïda
també en aquest moment, davant la necessitat de tenir una connexió directa
amb l’exterior per a facilitar les operacions de càrrega i descàrrega del
gènere -cal recordar que en el plànol de 1823 ja figura aquesta porta-,
D ’altra banda, les connexions interiors amb la resta d ’estances de la planta
baixa se seguirien realitzant per la porta centrada a la paret de ponent i l’arc
rebaixat del fons de la sala.
A mitjans del segle XIX la sala tornà a sofrir una altra reforma que
modificà de manera substancial la seva disposició interior. El canvi fou tan
important que suposà l’inici de la tercera fase d ’ocupació: és aleshores vegeu estudi del material trobat en l’estrat 3089- quan es bastí la paret
3036-3041.
La construcció de 3036-3041 marca la divisió de la sala en dos àmbits
diferenciats; l’un correspondria a l’espai ocupat per les dues tines i el bací,
l’altra s’extendria des de la porta centrada a la paret de ponent fins a aquella
que obre a l’exterior. La informació que ens proporcionen les restes
arqueològiques i els documents fotogràfics permet reproduir amb seguretat
l’aparença d’aquesta paret; dues entrades servien per comunicar els dos
àmbits de nova creació, l’una centrada respecte al bací i l’altra, molt més
petita, oberta a tocar la paret de ponent. Abans de ser demolida, la paret
estava totalment arrebossada i pintada de blanc.
Les raons que expliquen la construcció d’aquesta estructura ens són
desconegudes. No sabem si obeeix a un canvi general en la funcionalitat
de la sala o si simplement és una modificació puntual del funcionament de
la pròpia premsa. A tall d’hipòtesi, creiem més plausible la primera
possibilitat, ja que és aleshores -mitjans segle XIX- quan el castell pateix
una reforma substancial que n ’afectarà tota la planta baixa, aïllant les seves
principals estructures, de la resta.
Malgrat que no tenim dades fiables com per poder-ho assegurar amb
total certesa, pensem que caldria datar el tapiament de l’arc rebaixat del
fons de la sala coincidint amb la construcció d ’aquesta partició. La raó seria
aïllar aquesta sala de la resta d ’estances de la planta baixa, les quals
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esdevenen aleshores presó del partit judicial. Tanmateix, caldria relacionar
amb aquesta reforma l’obertura dels dos finestrals rectangulars que donen
llum a l’estança per assegurar la il.lumicació natural als dos nous àmbits
creats amb la construcció del mur partidor -l’un a la paret de llevant, l’altra
a la paret de migdia-. La porta centrada a la paret de ponent romandria
oberta per comunicar aquesta sala amb el passadís que porta al pati central,
així com també el portal que dóna a la plaça.
L ’any 1886, recordem, s’adequa novament l’estança i esdevé la seu de
la nova companyia de bombers. La nova fase que ara s’enceta comporta
poques modificacions de l’aspecte general de la sala. Només podem
relacionar amb aquest moment petits treballs d ’adequació, com ara el
colgament del bací i la utilització de les dues tines com a dipòsits on poder
guardar part dels ormeigs de la nova companyia.
A principis del segle XX -concretament a finals de 1901 o principis de
1902 segons les fonts documentals- la sala torna a sofrir una nova
transformació amb la instal.ació, ara, de l’arxiu de protocols. L ’adequació
a aquesta nova funció comportà la realització d ’un seguit d ’obres de
condicionament i millora, entre les quals hi ha el colgament definitiu de les
dues tines i la instal·lació d ’una nova pavimentació. En aquest sentit, la
documentació esmenta també les obres d ’arrebossat de les parets i
arranjament de les obertures. També comportà tapiar la porta lateral oberta
a la paret de ponent -informacions orals ens confirmen aquest fet- i
l ’obertura d ’una nova entrada a l’extrem sud-oest de la sala. Aquesta nova
entrada permetrà, m itjançant la construcció d ’una escala, accedir
directament des de l’escalinata interior a l’arxiu, aïllant totalment aquesta
sala de les altres destinades a presó.
L ’any 1969 es retira l ’arxiu notarial i la sala es reconverteix en sala
d’exposicions. En un moment indeterminat de la dècada dels setanta
s’enderrocaran les dues arcades del mig de la sala, s’igualarà l ’enrajolat i
es tornarà a obrir tant l’arc del fons com la porta centrada a la paret de
ponent, cosa que marca el moment final de reformes a l’estança (fig. 2).
D ’aleshores ençà, el seu ús ha estat exclusivament com a espai d’exposicions.
L ’any 1993, concretament el mes de setembre, va començar l’excavació
arqueològica d ’aquesta sala. Un cop acabats els treballs, hom procedí a la
construcció d’una passarel·la provisional per damunt de totes les estructures
descobertes i que en facilita la visita. Ara només cal esperar l’adequació
definitiva que convertirà aquest espai -juntament amb la resta d ’estances
de la planta baixa del castell- en una sala d ’exposició permanent que
mostrarà la història del propi edifici i, de retruc, la història medieval de la
ciutat.
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FONTS DOCUMENTALS
ARXIU HISTÒRIC COM ARCAL DE LA BISBAL D ’EM PORDÀ (AHCLB):
-Fons Ajuntament de la Bisbal:
Expedient Com panyia de bombers 1888 (lligall 399)
Instàncies presentades a l’Ajunt. 1869-1924 (lligall 389 - sign. antiga 13.25)
-Fons patrimonial Anglada:
Còpia del capbreu de Joan Anglada 1778.
-Còpia del capbreu de la Bisbal i Univ. forana del bisbe Josep Ninot 1666-1668
-Còpia del capbreu de la Bisbal 1776 - 1783 del bisbe Tomàs de Lorenzana
-Còpia del plànol Chateau de la Bisbal
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ALUMNES DEL REIAL COL.LEGI
DE CIRURGIA DE BARCELONA
(1760-1843) DEL BAIX EMPORDÀ
JOSEP Ma MASSONS

LA SITUACIÓ DE LA CIRURGIA AL BAIX EMPORDÀ EN EL
MOMENT DE LA CREACIÓ DEL RCC. DE BARCELONA
Com tots els demés catalans, quan al Baix Empordà la gent es posava
malalta recorria a dues menes de professionals: als metges o als cirurgi
ans. Els metges estudiaven a la Universitat i gaudien d ’una bona conside
ració social.
Els cirurgians, en canvi, es formaven al costat d ’un altre cirurgià com
ho feien i ho fan els fusters o els mecànics d ’automòbils avui dia. L’únic
control de llurs coneixements era un exàmen teòric per part d ’uns metges
delegats del «Protomedicato» (un Tribunal que hi havia a Madrid format
pels metges personals del rei) els quals atorgaven la corresponent autorit
zació per a exercir la cirurgia.
Aquests cirurgians s’establien en un poble obrint una botiga on es de
dicaven simultàniament a la Barberia i a la Cirurgia. El nombre de cirur
gians era sempre més gran que el de metges, atès que molts pobles petits

Sigles:
RCC = Reial Col.legi de Cirurgia.
AUC = Arxiu de la Universitat de Cervera.
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no tenien altre sanitari que un cirurgià-barber. Els coneixements d ’aquells
artesans eren més aviat modestos, per bé que no faltaven exemples de
gent habilidosa i estudiosa o que havia tingut ocasió de rebre una bona
formació com la dels ex-alumnes del Col.legi Bruguera a Montpeller on
hi anaven joves gironins o per haver adquirit en campanyes militars una
experiència especial.
Julià(1) ens parla d ’una trepanació practicada amb èxit l’any 1744 a
Sant Feliu de Guíxols. Però tots aquests casos eren excepcions. El nivell
general de preparació científica i tècnica dels nostres cirurgians era
pobríssim.
Però acabada la guerra de successió l’any 1714 es va iniciar a Espanya
el procès -que va durar més d ’un segle- dit de la Il·lustració. Un grup
d ’homes aristòcrates i intel·lectuals van arribar a la convicció que Espa
nya era un país «demasiadamente pobre», a causa de la falta de cultura i
del poc amor al treball.
El primer pas havia de consistir en què tothom -universitaris, artesans,
pagesos, navegants, etc...- aprenguessin bé llur ofici. Això es va fer a base
d ’enviar joves becaris a estudiar a França, a Holanda, a Anglaterra i, a la
vegada, afavorir la instal·lació a Espanya d’industrials estrangers dispo
sats a crear empreses noves, com la confecció de catifes, la fabricació de
rellotges, etc...
Tota aquesta labor va ser difícil a Espanya amb l’excepció de tres cen
tres que per ordre d’importància van ser Catalunya, el País basc i la ciutat
de Càdis que monopolitzava tot el comerç amb les immenses colònies
americanes. A Catalunya es va prodüïr el fenòmen (que tots nosaltres
hem viscut) del Japò i d’Alemanya, dues nacions derrotades i arruïnades
que s’han situat en primera línia de la economia mondial.
Catalunya humiliada per la derrota militar de 1714 i ofegada per les
contribucions d ’un cadastre abusiu, es va oblidar de tot això, es va posar
a treballar de valent i no va deixar ni un pam de terra sense explotar; és
més va «trencar» el bosc convertint-lo en vinyes a base de crear feixes de
terra amb marges als vessants de les muntanyes i va organitzar una esqua
dra d ’embarcacions comercials i no va descuidar el modernitzar indústri
es tradicionals com la fabricació de paper, els teixits de les menes més
variades, les puntes de coixí i la conversió dels vins de baixa qualitat en
aiguardent. Aquest moviment renovador va afectar també la cirurgia.
L’any 1699 va néixer a Vilallonga del Camp, Pere Virgili. Els seus
ascendents paterns eren tots pagesos però en els materns hi havia un ca
( I ) Benet Julià. Gim bernat 4, 33, 1985.
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pellà, un metge i un cirurgià. A casa seva no hi havia recursos per fer-ne
un hereu, ni tampoc per a enviar-lo a Cervera a cursar Medicina. Van
optar per la solució barata:entrar d’aprenent a l’obrador d ’un cirurgiàbarber. Primer a Constantí, després a Tarragona i quan feia les pràctiques
a l’hospital d’aquella capital va ser captat com cirurgià per a un Regiment
que va anar primer a València i poc temps després a unir-se a les forces
que pretenien recuperar Gibraltar.
Allí va conèixer un cirurgià francès -Jean de la Combe- aleshores cap
dels cirurgians adscrits a la Marina de Guerra. La Combe que va saber
endevinar la enorme intel·ligència d ’aquell jove cirurgià li va explicar
com eren preparats a França els cirurgians i el va invitar a servir la M ari
na dins de la qual La Combe volia crear una escola d ’on sortissin bons
cirurgians.
Virgili va fer a la Marina una carrera meteòrica i l’any 1748 va acon
seguir crear, amb la protecció del ministre Marquès de la Ensenada, una
escola de cirurgians a Càdis. Aquell Col·legi era un internat. Hi van acu
dir alumnes de tot arreu. Naturalment, que els andalusos integraven el
grup més nombrós però, a continuació, venien els catalans malgrat els
1.000 kilòmetres llargs que separen Càdis del Principat.
L’èxit d ’aquell Col·legi que va enviar els seus millors alumnes a les
embarcacions de guerra i va anar dotant amb els sobrants moltes poblaci
ons d’Espanya i adhuc d ’Amèrica, va determinar la creació a Barcelona
l ’any 1760 d ’un establiment similar destinat a assortir l’Exèrcit.
Però Virgili -que gaudia del favor reial- va voler que el «seu» Col·legi
controlés tots els cirurgians de Catalunya, perseguint als que no tenien
cap títol i obligant als joves a passar un mínim de tres anys estudiant a
Barcelona. Virgili va voler també prestigiar l ’exercici de la cirurgia i va
exigir que els alumnes aprovessin un Batxillerat previ amb coneixements
de Llatí i Filosofia.
Aquells joves sortien del Col.legi amb el títol de «Cirujanos Latinos»
(o sigui que tenien la categoria d ’universitaris) dels que va establir 4 cate
gories: els de 9 exàmens que es podien establir a Barcelona o a qualsevol
lloc d ’Espanya i d’Amèrica, el de 5 exàmens amb dret a obrir botiga a
Girona, Tarragona, Lleida, Cervera, Vic, Manresa i Tortosa, els de 3 exà
mens (aviat suprimits) i els de 2 exàmens que podien fer-ho a qualsevol
de les altres poblacions de Catalunya.
Virgili va veure també que no tothom tenia els diners suficients per a
enviar un noi a un centre important on es podés preparar pel Batxillerat
en Filosofia i Llatinitat i va decidir atorgar títols a joves sense aquells
coneixements. Eren els cirurgians romancistes que sortien del Col·legi
amb dues menes de títols. El de cirurgià romancista de 2 exàmens (un
teòric i un pràctic i cinc anys d ’estudi) i els romancistes d ’un exàmen i
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tres anys d ’estudi, dits també sagnadors. La diferència entre uns i altres
eren que els primers podien practicar tota classe d ’intervencions, mentre
que els sagnadors s’havien de limitar a practicar sagnies, arrencar quei
xals, etc... és a dir, practicar la cirurgia menor. Una altra limitació dels
sagnadors era que no podien establir-se en pobles de més de 300 habi
tants.
Aquest sistema va durar fins l’any 1795 en què Antoni Gimbernat l’alumne més il.lustre de Virgili- va modificar els estudis dels cirurgians
llatins. En comptes de les distincions en el nombre d ’exàmens va establir
els tres graus que hi havia a les Universitats. Primer aprovaven la revàlida
de Batxiller en cirurgia mèdica, passaven a Llicenciats i més tard -si voli
en- podien arribar a Doctors en cirurgia mèdica. Els romancistes van que
dar igual.
L’any 1799 Gimbernat va intentar reunir els estudis de medicina i ci
rurgia en una sola carrera. La reforma només va durar un any, però al
1827 Pere Castelló ho va aconseguir. El Col.legi de Barcelona -apart de
romancistes- atorgava títols de Batxiller, Llicenciat o Doctor en medicina
i cirurgia.
El sistema d’ensenyament era molt bó i molt exigent. Al costat de les
classes teòriques hi havia demostracions i disseccions anatòmiques i, més
endavant, classes amb presentació de malalts i assistència a operacions
quirúrgiques. El primer obstacle que els alumnes havien de superar era el
de la seva matriculació.
Els era exigida la presentació dels documents següents: 1/ Certificat
dit de «vita et moribus», és a dir de bona vida i costums estès per les
autoritats locals, 2 /Acreditació d ’haver practicat la cirurgia al costat d’un
cirurgià establert i aprovat, 3/ Set partides de baptisme -la de l’estudiant,
dos dels pares i quatre dels quatre avis- complementades amb una decla
ració de vàries persones, tot per a demostrar la «limpieza de sangre», és a
dir que en la seva ascendència no hi havia hagut ningú moro, ni jueu, ni
sentenciat pel Tribunal de la Inquisició.
Finalment, als que volien cursar la carrera de Llatinitat els era dema
nada la presentació del títol de Batxiller en Llatí i Filosofia o certificació
d ’haver cursat els estudis corresponents. Tots aquests documents havien
d ’estar avalats per tres notaris. Aquesta documentació era -moltes vega
des- difícil d ’obtenir i això explica el fet de Pere Fàbrega i Ferrer (de
Torroella de Montgrí) que es va matricular el 7 de setembre de 1764 quan
ja havia aprovat dos cursos, perquè la Direcció de l’Escola es feia càrrec
de les dificultats i impartia classes i examinava tot i esperant l’arribada
dels papers(2).
(2) AUC. 167, 41.
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De manera semblant van admetre a les classes a Francesc Negre i
Cadenet (de Corçà) el 4 d’octubre de 1785 fent constar que li faltava «la
fee de pràctica»(3).
Hem vist com els que s’acontentaven amb cursar els estudis de cirur
già romancista no se’ls exigia cap mena de certificat sobre llur prepara
ció. Al cap dels anys es va veure que la caligrafia i la ortografia d ’alguns
era lamentable (Francesc Puig, professor del Col.legi des de 1760 fins
1782 deia d’ells que eren «analfabéticos»)(4). Amb la reforma de Gimbernat
se’ls va demanar un exàmen de cultura general i, sobre tot, de Gramàtica.
Així consta al llibre de matrícula de Grau Dellunder, matriculat el 19 de
setembre de 1798" «después de un examen de Gramàtica»(5).
Les classes començaven el 2 d ’octubre i acabaven al juny, moment en
què començaven els exàmens de cada any. Aquests exàmens se’n deien
«particulares». L’alumne era preguntat al primer any sobre les matèries
que havia cursat. Al segon, però, l’exàmen abarcava les d ’aquell any i de
l’anterior i així successivament, de manera que al sisè curs l’alumne rebia
sis notes. L’aprovat era de les classes següents:«m ediano, bueno y
sobresaliente». Un suspens -en deien «reprobado»- en les matèries de
l’any, suposava repetir el curs. Un suspens de les assignatures dels anys
passats, obligava a una repassada d’aquelles matèries. Tancava els dife
rents cursos l ’exàmen final de revàlida davant d ’un Tribunal. Aquí no hi
havia notes però l’alumne sortia aprovat amb els tres vots del Tribunal
{némine discrepante) o per dos vots favorables i un desfavorable (a
«pluralidad de votos»). Evidentment, no era el mateix tenir a l’expedient
de revàlida un o altre mena d ’aprovat.
De manera similar, el que era «reprobado» podia ser-ho per dos vots a
un o per tres vots. La conseqüència de la qualitat d ’un exàmen de revàlida
era el temps assenyalat per a un nou exàmen, que anava des d ’un any en
els casos de notòria insuficiència fins a mesos o adhuc dies com va ser el
cas de Joaquim Montells de La Bisbal suspés de la revàlida en medicina i
cirurgia el 4 de desembre de 1829 i aprovat el 12 del mateix mes(6).
El que va succeir amb la gent del Baix Empordà queda reflectit en els
Quadres I i II.

(3) AUC. 770,598.
(4) Josep Ma Massons.- Francesc Puig i els cirurgians del seu temps. Publicacions del Sem i
nari Pere Mata, 1993, p. 109. D ’ara en endavant: F. Puig.
(5) AUC. 175, 80.
(6) AUC. 142, 88.
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POBLACIONS I NOMBRE D ’ALUMNES DEL REIAL COL.LEGI DE
CIRURGIA
En una societat formada per agricultors, pescadors i artesans la forma
ció intel·lectual no havia de ser certament una preocupació primordial.
No obstant, la Catalunya de 1760-1843 sentia molt més que altres contra
des d ’Espanya la necessitat d ’uns mínims de saber -que moltes vegades
es reduïen a llegir, escriure i dominar les quatre regles d ’aritmètica- útils
a les transaccions comercials i obligat esglaó per als que desitjaven nave
gar o aprovar uns estudis com els de la cirurgia.
La columna vertebral d ’aquest vestíbul de la cultura eren els mestres
de minyons que els nostres Ajuntaments contractaven des de temps im
memorial. Hem assajat estudiar aquest punt en pobles de l’Alt Maresme.
La conclusió ha estat que per tractar-se de gent mal pagada era molt difí
cil assegurar la continuitat d ’un bon professional.
Es legítim pensar que al Baix Empordà la cultura primera passava per
les mateixes dificultats que a Calella, Pineda o Malgrat. Que la presència
continuada d ’un bon mestre es reflectia en el nombre d ’individus que
cursaven en centres d ’ensenyament de certa categoria com ho era el Reial
Col.legi de Cirurgia de Barcelona.
Si estudiem la relació entre el nombre d ’habitants i el d ’alumnes -és a
dir el nombre de matriculats per 100 habitants- obtindrem el resultats
següents.
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(*) Al 1787 els seus habitants estaven censats a Palamós.

Com veiem hi ha set poblacions amb més d’un cirurgià per 100 habi
tants. D ’aquestes set viles, les quatre primeres tenien una mitjana de 520
habitants. Les altres tres la tenien de 2.043.
El que crida l’atenció és que viles importants -i per tant amb possibili
tats de bons ensenyaments de primària- com Begur o, sobretot, Sant Feliu
de Guíxols presentin uns índexs tan pobres.
NOTES

(7) F. Puig, p. 79.
(8) AUC. 147, 20; 180, 220; 136, 42 D.
(9) AUC. 190, 84.
(10) J.M. Calbet Camarassa i J. Corbella
Corbella. Diccionari biogràfic de metges cata
lans. Sem inari Pere M ata, B arcelona 1982,
núm. 6196. D'ara en endavant: Diccionari.
(11) AUC. 91, 15.
(12) Diccionari núm. 6205.
(13) Josep Danon. Aportació a l ’estudi de
la M edicina social a Catalunya, Barcelona,
1975.
(14) Diccionari, núm. 7231.
(15) Ibidem, núm. 7900.
(16) Ibidem, núm. 7433.
(17) Ibidem, núm. 392.
(18) AUC. 175, 209; 140, 11.
(19) AUC. 178, 176.
(20) AUC. 178, 219.
(21) AUC. 142, 75; 162, 39.
(22) AUC. 176, 178.
(23) AUC. 143, 78; 176, 205.
(24) AUC. 151, 101.
(25) AUC. 184, 120; 160, 28 D.
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(26) Diccionari núm. 7269.
(27) Ibidem, núm. 6941.
(28) Ibidem, núm. 1864.
(29) Ibidem, núm. 1276.
(30) Ibidem, núm. 6395.
(31) AUC. 167, 49.
(32) AUC. 134, 448; 165, 257.
(33) Diccionari núm. 3933.
(34) Ibidem, núm. 6294.
(35) Ibidem, núm. 1275.
(36) Ibidem, núm. 1057.
(37) Ibidem, núm. 7706.
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LES LLUITES PEL PODER MUNICIPAL
ENTRE EL MONESTIR I LA VILA DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS:
LA INSACULACIÓ DE LANY 1803
MIQUEL BORRELL i SABATER

Les lluites entre el poble de Sant Feliu de Guíxols i el monestir bene
dictí del mateix lloc foren constants des de l’aparició dels jurats com a
representants de la vila a finals del segle XIII. Els plets i processos per
reafirmar el monestir la seva jurisdicció sobre la vila i els jurats per treu
re’s del cim la feixuga tutela abacial ompliren les sales de la Cúria reial
primer i de la Reial Audiència més tard: les concòrdies de l’any 1386; els
plets medievals sobre el delme del peix, solucionats amb el dret que con
cedí el papa Gregori XIV l’any 1591 donant al monestir un terç del peix
agafat diumenges, vigílies i festius per a construir la sagristia del mones
tir; l’entrada propiciada pels jurats i Consell l’any 1594 dels pares agustins per fer-se càrrec de la parròquia i hospital de Sant Joan en detriment
del monestir i les lluites entre l’abat, el bisbe i la universitat fins l’expul
sió dels agustins l’any 1600; el plet de l’any 1601 favorable al monestir
que implicava l’obtenció del seu permís per tal de construir torres i edifi
cis a la vila; la sentència favorable al monestir de l’any 1607 declarant-lo
castell termenat i com a tal senyor jurisdiccional de la vila; el plet de 1634
mitjançant el qual l’abat era declarat senyor de les carnisseries; la concòr
dia favorable als pescadors de l’any 1654 per pagar menys peix els dies
festius, i les lluites contínues pel control de la capella de Sant Joan, anne161
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xa a l’hospital, conformen un seguit de circumstàncies que no acabaren
fins l’exclaustració dels monjos l’any 1835(1).
Certament ens trobem davant una problemàtica gens local, on una so
cietat civil més reivindicativa intensificà al llarg dels segles XVII i XVIII
diversos i constants intents per a desfer-se de les càrregues senyorials(2).
Així, les noves relacions econòmiques emergents crearen una forta resis
tència dels ganxons a reconèixer determinats drets del monestir sobre la
pròpia vila. Aquesta resistència no tenia només un interès a deslliurar-se
de les prestacions econòmiques que s’havien de satisfer (pagament del
vintè del peix, drets de ribatge..) sinó, i potser més important, la possibi
litat d ’alliberar-se de la tutela monacal en la seva diària i constant inter
venció en la vida pública local: nomenament de càrrecs, festes, funcions
religioses, urbanisme, notaria,...
Tanmateix aquestes lluites il·lustren l ’existència d ’interessos polítics i
socials antagònics. Darrere i al voltant del monestir i de l’ajuntament es
movien els cavallers i els comerciants, els arrendataris de drets senyorials
i els menestrals, de forma que el que es dilucidava, desdibuixat a voltes
sota la preeminència dels drets feudals del monestir sobre la vila, era la
preponderància de determinats sectors socials en la vida política ( i de
retruc econòmica ) de la població.
El nostre treball es fixarà en un dels aspectes més importants d ’aques
tes lluites: el que mantingué l’abat del monestir amb l’ajuntament ganxó
a principis del segle XIX per tal de canviar el sistema d ’elecció dels càr
recs polítics municipals.
EL SISTEMA MUNICIPAL GANXÓ EN EL SEGLE XVIII
D ’acord amb la filosofia del Decret de Nova Planta de Catalunya, l’any
1718 el capità general de Catalunya Príncep Pío dictà les instruccions
pertinents per tal d’organitzar el nou règim municipal(3). El dualisme impo

(1) GIL DALM AU, ISIDORO « Sinopsis cronològica de los sucesos principales de la his
toria del monasterio de San Feliu de Guíxols « dins Estudis del Baix Empordà, Introducció
d ’Ernest Zaragoza, n° 9, 1990, pp 161-185 i Bosquejo histórico de la villa de San Feliu de
Guíxols de GONZALEZ HURTEBISE, EDUARDO, Tesis d ’Oposició, Barcelona 1905, publi
cat per ANCORA anys 1963-1967.
(2) Les lluites per a deslliurar-se de les jurisdiccions senyorials eren generals a tot el Princi
pat i s’agreujaren en la segona meitat del set-cents. Vegeu: COTS I CASTANE, ALBERT: «
Aproxim ació a l’estudi dels conflictes senyorials a Catalunya (1751-1808) dins Estudis d ’his
tòria agrària n° 6, Barcelona 1983, pp. 241-271.
(3) Edicte del Capità General de Catalunya Princep Pío, de 6 de juliol de 1717: De la
jurisdicción ordinaria y del gobierno político y económico de los pueblos.
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sat en el govern de Catalunya (Capità General i Reial Audiència) es
transplantà d’alguna manera en els municipis. Així, els corregidors en les
ciutats caps de corregiment, els alcaldes majors en els sotcorregiments o
els batlles en la resta de pobles i viles, representaven l ’autoritat superior i
com a tals presidien les juntes municipals, decidint només en cas d ’empat
dels regidors. Els antics jurats, cònsols, paers... representants del poble a
través dels gremis, serien substituïts pels regidors, nom amb què es co
neixeria a partir d ’ara els nous membres dels consistoris catalans. El total
de regidors aniria d’acord amb la grandària de les poblacions, sense so
brepassar mai el nombre de vuit regidors assignats a les capitals de corre
giment, excepte Barcelona que en tindria 24. A Sant Feliu de Guíxols li
correspongueren set regidors. L’elecció de batlles i regidors, que deixaria
de fer-se per insaculació, es faria anualment per la Reial Audiència de
Catalunya que nomenaria en cada cas els més idonis dels proposats pels
regidors sortints. Els regidors, malgrat diversos intents d’evitar-ho per
part dels senyors jurisdiccionals, s’encarregarien, dirigits pel regidor degà
(substitut de l’extingit conseller en cap), del control i l’exclusiva en matè
ria de policia i abastaments.
A Sant Feliu de Guíxols el sistema insaculatori perdurà fins 1’any 1717
essent Benet Pallicer, Gabriel Buscarons i Joseph Quintana els últims ju 
rats de la vila, ja que l ’any 1718 s’inicià el sistema de nomenament direc
te que perdurà fins l’any 1803 quan es reinstaurà el sistema insaculatori.
El primer regidor degà del nou municipi fou Benet Barraquer que ocupà
el càrrec l’any 1718(4).
Malgrat tot, el sistema borbònic municipal, amb càrrecs vitalicis, sala
ris baixos o nuls, fortes inhabilitacions entre càrrecs per parentius fins a
quart grau, abusos de batlles i regidors degans, s’anà mostrant obsolet i
amb necessitats de renovacions de forma que l’any 1760 s’introduí el
càrrec de síndic procurador general, nomenat entre « gent important « de
la població i l’any 1766 s’introduïren els càrrecs de síndic personer i di
putat del comú, elegits pel poble per tal de representar els seus interessos
i evitar abusos dels regidors'3’. Mentre el síndic personer fiscalitzaria els
regidors i defensaria els ciutadans dels seus abusos, el diputat del comú
vigilaria els aspectes econòmics on intervenien els regidors per tal que no
perjudiquessin el comú.
Respecte a Sant Feliu, el segle XVIII havia començat malament per

(4) GONZALEZ HURTEBISE,E:op. cit Bosquejo histórico... p. 177.
(5) TORRAS I RIBÉ.J.M. Els municipis catalans de l ’antic règim 1453 - 1808 Barcelona
1983.
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als interessos de la universitat: pocs anys abans el monestir havia vist
reconeguts els seus drets com a senyor de Sant Feliu en acceptar-se les
proves presentades per l’abat Alonso Cano l’any 1606 on demostrava que
el monestir havia estat i era « castell termenat « i com a tal havia de tenir
el domini ple de la vila. Aleshores un dels aspectes més rellevants de les
aferrissades lluites entre el monestir i la universitat cal veure’l en els cons
tants i repetits intents dels regidors d ’alliberar-se del control jurisdiccio
nal de l ’abat.
Dos foren els fronts de fricció que s’obriren i utilitzaren: el control i
gestió de l’hospital de pobres per part dels antics jurats i actuals regidors
i la creació i potenciació de la capella de Sant Joan per tal d ’intentar convertir-la en la « parròquia « dels vilatans prescindint del monestir. En
aquest segon cas, l’ajuntament guanyà un plet l’any 1738 per tal de poder
engrandir la capella, i fundar-hi aniversaris i beneficis(6).
Respecte a l’hospital, els regidors, com a administradors nats que
n ’eren, intentaren sostreure al monestir el control religiós i administratiu
i així nomenaren el 15 d ’agost de 1792 Narcís Marsillach, prevere, en
carregat de l ’hospital. Aquest, el mes de setembre de 1798 envià al rei
unes ordenances per aprovar una congregació de vilatans per a cuidar
malalts. En les ordinacions s’hi feia constar que la congregació dependria
de l’església de Sant Joan, dirigida en aquells moments pel mateix admi
nistrador de l’hospital, Narcís Marcillach. Sense cap mena d ’oposició
s’aprovaren les ordenances de la Congregación de Maria Santísima en el
Misterio de su Purísima Concepción(7).
L'OPOSICIÓ DE L'ABAT BONAVENTURA SANS
Però l ’any 1801, seguint l’ordre rotatiu quadriennal, Bonaventura Sans
és nomenat abat del monestir començant aleshores una forta campanya
en contra de la política dels regidors de la vila.
Dos seran els temes que usarà l’abat per a recuperar la posició que
lentament va perdent el monestir respecte a la seva influència en el poble.
Un, purament formal, que serà intentar penetrar, participar i dirigir en la
congregació recentment creada per ajudar els malalts. El segon punt i
més important, aconseguir el canvi en el sistema de provisió de càrrecs
municipals. Anem a veure els dos aspectes, que no són res més que dues

(6) Les picabaralles pel control de la capella poden veure’s a GONZALEZ HURTEBISE,E.
op. cit\_Bosduqjo histórico... pp 124-133.
(7) A.C.A. Reial Audiència, Cartas Acordadas, LLigall n° 101 n° 2.
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manifestacions del mateix problema: la lluita pel poder local. L’Ajunta
ment elegit l’any 1802 que es trobarà amb tota la problemàtica plantejada
per l’abat estava format per:
Batlle:
Sebastià Vidal
Regidor degà:
Francesc Patxot
Regidors:
Joan Casas, Anton Remus, Joan Cubias,
Geroni Vilanova, Felip Ribot, Benet Agustí
Així, amb data 18 de novembre de 1802, la Reial Audiència demanà
informació al corregidor gironí sobre la denúncia presentada per l’abat
del monestir en considerar aquest que la congregació no havia de depen
dre de l’església de Sant Joan, sinó del monestir essent-ne l’abat el pre
fecte. El corregidor, sorprès davant la petició, lamentà que l’abat es quei
xés directament davant el Consell de Castella ja que la congregació, que
complia tots els requisits, ja estava erigida i establerta i ningú no s’hi
havia oposat. Malgrat tot, el corregidor tornà a fer una acurada defensa de
la congregació , ja que opinava que l’església de Sant Joan, situada da
vant per davant de l’hospital de pobres « casi en el centro de la villa « era
el lloc idoni per anar-hi, reunir-s’hi i cuidar els malalts, mentre que el
monestir « se halla situado en un extremo del Pueblo y en una punta que
no proporciona una expedita asistencia, ya mayormente en invierno por
hallarse entre el Monasterio y la villa una Rhiera cuyas aguas, en sus
avenidas, se derraman y extienden dentro de la villa». Rebutjat l’aspecte
situacional, l’abat buscà altres subterfugis i denuncià que una congrega
ció mixta d ’homes i dones cuidant de nit malalts, atemptava contra el
pudor; el corregidor va refutar-ho insinuant que « ...a cuya perspicacia no
se escondió lo caduco de unos sobresaltos que sintiendo el aspecto del
zelo de Parroco no era otro que una alarma vertida con mana por ver si se
lograría sorprender el zelo pastoral del reverendo Obispo». I l’abat inten
tà torpedejar encara la congregació denunciant que els càrrecs d ’adminis
trador de l’hospital, de prefecte de la congregació i de prevere de l’esglé
sia de Sant Joan els ostentava la mateixa persona ( Narcís Marsillach ),
denúncia que també fou rebutjada per considerar el fet purament circum
stancial. Tanmateix, no hi havia cap article on es prohibís la compagina
ció de càrrecs, de forma que existia una vertadera separació entre càrrecs
seculars i càrrecs religiosos, desestimant-se així tots els intents de l’abat
per a controlar la congregació(8).

(8) A.C.A. Reial Audiència Consultes n° 1167 fs. 127-128, 25 de novembre de 1802.

165

6

MIQUEL BORRELL i SABATER

LA LLUITA PEL PODER MUNICIPAL
Més fortuna tingué l’abat en les seves denúncies sobre el funciona
ment de l’ajuntament. La seva tesi era molt clara: els regidors sortien
sempre d’uns grups tancats d’interessos, de forma que any darrere any,
els regidors sortints proposaven com a regidors entrants persones afins a
les seves idees de controlar la vila en contra dels interessos del monestir.
Aquest seria l’últim i definitiu pas de l’abat per a salvar els seus interes
sos: ja que no podia parar totes les activitats que feia l’ajuntament per
allunyar-se de la tutela senyorial del monestir, calia canviar l’ajuntament.
Evidentment que d ’una forma legal. I curiosament trobà l’abat en l’alcal
de major de Girona. D. Fernando de Leon Benavides, la persona adient
als seus interessos. Tanmateix, aquest intent de reintroducció del procés
insaculatori no podem considerar que sigui una simple i pura pressió de
l’abat: pels vols d'aquells mateixos anys, altres poblacions gironines tor
naren a la insaculació ( Banyoles l’any 1790, Figueres el 1801, Blanes el
mateix 1803, La Bisbal el 1804 ). Les autoritats aprofitarien les lluites
entre faccions locals, ( monestir versus vila, comerciants versus pagesos)
per intentar fer una neteja en la dinàmica municipal, deteriorada després
de tants anys de propostes de regidors i nomenaments a d i t (9).
Així, l’abat denuncià amb data 13-11-1802 al Consell de Castella la
degradació de la vida ciutadana a la vila de Sant Feliu de Guíxols i propo
sà el sistema d ’insaculació de càrrecs municipals com a solució per evitar
desordres locals i el nepotisme que caracteritzava l’ajuntament ganxó, i
amb data 25 de gener de 1803 el rei envià a la Reial Audiència la denún
cia de l’abat per tal que investigués els fets. Vegem doncs l’opinió de
l’abat sobre el funcionament de la vila:
«[Els habitants de Sant Feliu]...divididos entre sí forman vandos
opuestos que chocando reciprocamente ocasionan un verdadero sisma civil
cuyo resultado es la irreligiosidad, la insoburdinacion y el desafecto de
las Potestades que deviera amar y respetar. Los vicios mas torpes tienen a
infinitos seguidores que transtornan el orden y la decencia de las
costumbres publicas. Se ven a muchos jovenes insolentes y sin ideas de
honor ni religion ; quienes por las noches van como en grupo, alborotando
las calles y mal obrando de palabra y de obra quantos encuentran hasta
llegar al criminal y detestable ....de azotar en sus carnes a las mugeres
habiendo havido hijo que lo exercita en su Madre. El execrable obrar de

(9)
TORRAS I RIBÉ, J.M. « La reintroducción del procedimiento insaculatorio en los
ayuntamientos catalanes a finales del siglo X V III« dins Haciendo historia. Homenaje alprofesor
Carlos Seco, M adrid 1989, pp. 207-213.
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los que llaman codolets que consiste en un dialogo nefando de dos o mas
personas que sin temor de Dios, colocandose en parages distintos pero
proporcionados en sus distancias, fingiendo la voz para no ser reconocidos
se preguntan y responden mutuamente sobre las circunstancias y conduc
ta de los que toman por objeto de sus (4v) malediciencias, causan los
mayores escandalós porque se publican los defectos falsos o verdaderos
de los viudos, de los casados, de los solteros de ambos sexos sin perdonar
a los mas acreditados y nombrado por este otros medios la disension entre
los casados, la division entre las familias y los odios entre los vecinos con
escandalo y horror de todo el pueblo.»
Malgrat tots els intents que fa l’abat per evitar aquests escàndols no
aconsegueix que li'n facin cas i a voltes ha demanat ajut al Governador de
Girona, el qual ha arribat a portar tropa a la vila ganxona, però així que
n'han marxat han tornat a començar els escàndols. La causa de tots aquests
problemes la troba l’abat en:
«(5)Una porción de hombres mancomunados, algunos de ellos muy
pobres y todos ignorantes, incapaces de intenciones perversas, de un
caràcter indócil y turbulento, y los mas de conducta vien achacosa, son
los monopolistas de todos los oficios de república, y alternando entre sí
han establecido una succesión hereditaria que tiene siempre el Govierno
de la Villa, y dirige todos sus diferentes ramos. Como los mas son
negociantes hacen especulaciones sobre todas las rentas públicas
destorbando a objetos recomendables y.... pero que ellos saben convenir
sin escrupulós a sus intereses individuales. De aqui(5v) son consiguientes
el contrabando, la injuria en los abastos, el injusto reparto de la sal y la
ninguna formalidad ni arreglo en la exaccion de los tributos con que per
judica notablemente a la Real Hacienda y arruinan a mas a mas a los
Pueblos; gentes casi todas sin nacimiento, sin educacion, sin luces y sin
ideas del verdadero honor, toleran vergonzosamente los mas execrables
desordenes y miran con indiferencia que la corrupcion y el libertinaje se
introduzcan hasta los mas ocultos rincones de la Villa. Tales son, Senor,
los actuales bayles y regidores de este infeliz pueblo, tales son los que se
han propuesto para obtener estos empleos en el ano próximo y tales seran
siempre los que governaran la Villa si V.M. no destruye esta liga»(10)
El cinc de maig de 1803 l’Audiència elaborà un inform e"” en el qual
l ’Alcalde Major de Girona confirmava l’existència de desordres, mono
polis i desavinences en un:

(ÍO)A .C.A. Reial Audiència Cartes Acordades Reg. 1020 fs. 3-6v.
(11) A.C. A Reial Audiència Consultes n° 1168 any 1803 ff. 61 -64, 5 de maig de 1803.
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«...(f. 62) pueblo de màs de 1000 vecinos y en estado de aumento por
razon de su Comandancia Marítima; como siempre reside la Jurisdicción
y poder en manos de personas o de baxa esfera o de perversas costumbres
o de miras ambiciosas, no se desempenan estos sino por intereses y fines
particulares, dandose lugar a una tolerancia del magistrado de que resulta
una total licencia en la Juventud de dicha Villa. En efecto, es tal el desarreglo y arrojo de muchas gentes que no hay lugar seguro para persona
alguna; turbase la tranquilidad publica, salen aquadrillados los mozos de
ambos sexos, insultan, escandalizan y atropellan enormemente.
La insoburdinación, las rencillas, el espíritu de partida y casi una sombra
de Anarquia son las execrables costumbres toleradas por los Magistrados
de San Feliu; y su Abad pàrroco nato y de cuya autoridad anelan substraerse
tales livertinos, no puede con todo su zelo contener tan viciosa conducta.
Sebastiàn Vidal, baile durante los dos últimos anos, es un hombre
publicamente tenido por irreligioso y de malas costumbres, en tanto que
el ano pasado se vio precissado el anterior Abad a recurrir al Governador
de Gerona para que cumpliera el precepto parroquial; y en 1791 se le
formaron actos criminales por comision del Conde de Laci; como también
a José Sentí, que según parece se halla ahora propuesto para Regidor
Decano de este ano, sobre ciertas producciones perjudiciales a los asuntos
politicos y bien del Estado en aquella época, por cuya causa fueron
apercibidos con pena de presidio y condenados a las costas; y en el ano
1802 fue el mismo Sebastiàn Vidal siendo Baile, multado en 50 libras por
este dicho tribunal y condenado en las costas del Expediente por no haber
querido administrar justicia al Reverendo padre Abad y Monasterio en
despachar los mandatos que por este se solicitaron para el pago de
laudemios.
Francisco Patxot, Regidor Degano del ano pasado es un comerciante
sin instrucción, y el que le substituye este ano llamado Juan Casas fue
carpintero de Ribera: se vio preso en la càrcel y procesado por ladron por
el Ministro de Marina. Geronimo Vilanova, regidor tercero,(f63) es un
negociante rudo que casi siempre està ausente de San Feliu. Felipe Ribot,
regidor cuarto no sabe leer ni escribir, es ambicioso y su conducta desarreglada le ha obligado a vender la mayor parte de sus bienes. Benet Agus
tí, Regidor quinto es un rustico de poco talento, acusado de defraudador
de diezmos. Antoni Remus, regidor sexto, es un idiota miserable lleno de
resentimientos particulares que no duda manifestar con el màs escandaloso
descaro. Finalmente, un Albanil que aunque hombre de bien es de muy
poco talento y espiritu aderido al voto de los demas por motivo de su
incapacidad. Para Baile se ha propuesto a Manuel Cabanas, hijo de familia
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pero intrigante. Para Regidor segundo se ha propuesto a Benito Blanch
hombre vago, disipador de su Patrimonio, procesado por defraudador de
diezmos y condenado por el tribunal de este consulado al pago de dos o
tres mil libras por haver sido convenido de suplantacion de un recibo y
otras cosas. Los demàs propuestos para Regidores, aunque hombres de
bien son rudos y buscados a proposito para ser voto de reata, como prueban
algunos que conociendose ineptos han solicitado eximirse.
Por una conclusion nada equívoca se viene a deducir que los
monopolios experimentados hasta ahora son efecto de haber sido los Bailes y Regidores de San Feliu unos hombres ambiciosos, dedicados al co
mercio, lo que les ha ensenado varias especulaciones perjudiciales a dicha
Villa, intrigantes y sediciosos en tanto grado que el ano pasado por la
Semana Santa intentaron robar la Imagen de la Virgen de los Dolores
quando fuese de procession por las calles para colocarla en cierta hermita,
lo que se impidió por haver enviado el Governador de Gerona una partida
de tropa a dicho intento.
En consequencia a esta exposicion a la que la Audiència ha dado el
valor que se requiere, oydo del vuestro Fiscal que se conforma con la
solicitud del Abad y Monasterio estimo que solo la insaculacion era el
golpe que puede d esb aratar de pronto la cadena con que estos
mancomunados y enlazados quantos se anteceden y suceden en dichos
empleos de Republicà y proporcionaries a sugetos aptos y morigerados,
de los quales hay suficiente copia en dicha Villa de San Feliu de Guíxols
para insacularlos dobles, y de esta suerte entraran a estos empleos los que
hasta ahora se hallaban arrinconados; se exterm inaran los abusos
perjudiciales y los Partidos; y se administraran con pureza los causales
publicos, sacandose otros felices efectos de la insaculacion solicitada por
el Abad»
Malgrat l’opinió favorable a la insaculació de l’alcalde major de Girona,
els nous reg id o rs de Sant F eliu no es lim ita re n a e sp era r els
aconteixements(12). Sabien que darrere aquest procés hi havia la mà de
l’abat. Un mes més tard d ’aquest informe, D. Natacho Ortiz de Lanzarote,
apoderat i representant de l’ajuntament ganxó a la cort de Madrid, amb

(12) L’Ajuntament elegit per l’any 1803 estava form at per:
Batlle:
Manuel Cabaíïas
Regidor degà:
Josep Sentis (botiguer)
Regidors:
Benet Blanch (fabricant de mitges),
Josep LLoberas (negociant),Gerard Carbó (paleta),
Geroni Rufí (barriler), Joan Robert (taper) i
Domingo Buigas (sastre).
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data de sis de juny de 1803 remetia al Consell de Castella una petició per
a sostreure’s de la senyoria del monestir i convertir-se en vila reial:
«(f 117v)...el monasterio tiene en concepto de propia la citada villa, su
jurisdicción y vasallaje sin duda por enajenación de la Corona Real. En
consequencia, percibe Derechos Dominicales y Jurisdiccionales y pone
Justicias, Oficiales de Ayuntamiento, Escribanos, Fiscales, Pregoneros,
extendiendo sus facultades hasta la pesquería y demàs de que es subceptible
la villa y puerto. Por esta razón se experimentan todos los inconvenientes
que su consequencia de hallarse los Vassallos enagenados de la corona en
la elección de los oficios y administración de la justicia y sobre todo en
los obstaculos de que se oponen a la prosperidad de un Pueblo que por su
situación por ser Puerto de mar y por el caracter industrioso de sus vecinos
es capaz de mayor población y riqueza. Todos estos perjuicios caen
assimismo sobre la Real Hacienda y para evitarlos o de una vez o por
medio de tanteo e incorporación a la Corona Real de la villa de mi parte,
su jurisdicción y demàs que como consequencia de esto disputa o exerce
el monasterio...»
De forma que, amb la intenció de separar el poble del monestir, dema
nà iniciar un procés del que el primer pas era exigir que el monestir pre
sentés els títols originals de senyoria sobre la vila de Sant Feliu, petició
que el Consell de Castella acceptà i el tres de setembre de l’any 1803 el
notari Francesc Sala va informar a l'abat del monestir que per ordre reial
disposava de trenta dies per a presentar davant el Consell de Castella els
seus drets de senyoria sobre la vila(13).
Tanmateix, i com a procés separat d ’aquest intent de l ’ajuntament, per
Real Resolución de 3 d ’agost de 1803 s’ordenava realitzar el procés
insaculatori a Sant Feliu de Guíxols amb una duració dels càrrecs de cinc
anys. L’ajuntament va fer un últim intent per a pressionar l ’administració
i prescindint de l’ordre de la insaculació, amb data 2 de setembre de 1803,
proposà els següents noms com a regidors per l’any següent, proposta
que no seria escoltada, ja que un mes més tard es faria la insaculació a
Sant Feliu de Guíxols. Aquests foren els últims regidors proposats:
Regidor degà:
Geroni Patxot (comerciant) o
Benet Rufí (comerciant)
Regidor segon:
Simon Rovira (pintor) o
Miquel Nadal (negociant)
Regidor tercer:
Antoni Vidal(comerciant) o
Joseph Prats(comerciant)

(13) A.H.M.S.F.G. M anual d ’Acorcls 1802-1805 ff. 113 i 117-118.
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Regidor quart:

Antonio Massanés(fuster) o
Francesc Jordà (barriler)
Regidor cinquè:
Joan Sabater (serraller) o
Francisco Mas (fuster)
Regidor sisè:
Francisco Batet (taper) o
Francisco Pribas (barriler)
Regidor setè:
Isidro Quintana (sabater) o
Gerard Andreu (soguer)
Aquesta llista, seguint el costum, restà exposada més de tres dies a les
portes de la Casa de la Vila i en una cantonada de la plaça pública, de les
set del matí a les cinc de la tarda04).
LA INSACULACIÓ DE L'ANY 1803
Però de res no serví aquest últim i desesperat intent de l’ajuntament
ganxó. Un advocat reial es traslladà a Sant Feliu i començà el procés de
buscar les persones més aptes per posar dins el sac de la insaculació: per
sones preferiblement amb experiència de govern municipal i capacitades.
I així, el dia quinze d ’octubre de l’any 1803 tornà, després de 87 anys, la
insaculació dels càrrecs municipals a Sant Feliu de Guíxols, sortint ele
gits per una mà infantil posada dins les bossetes els següents vilatans:
Batlle:
Joan Torroella
Regidor degà:
Josep Dausà
Regidors:
Benet Casas
Miquel LLorens
Narcís Malloll
Joan Martí
Jaume Civils
Joan Salgars
Però aquesta insaculació va tenir els seus detractors des del mateix
moment en què sortiren els noms de les bossetes. El mateix dia de la
insaculació, Narcís Siscarts, Procurador Síndic i Pere Forrest, Síndic Per
soner presentaren una denúncia davant l’Alcalde Major de Girona sobre
el procés de la insaculació realitzada05’. En primer lloc, denunciaven no
estar assabentats de la Real Ressolució de 3 d’agost de 1803 sobre l ’obli
gatorietat de la insaculació a Sant Feliu de Guíxols. En segon lloc, denun
ciaven que no s’havia fet pública la llista dels insaculats, com es va fer a

(14) A.H.M.S.F.G. M anual d ’Acords 1802-1805 f. 115.
(15) A.H.M.S.F.G. M anual d ’Acords 1802-1805 ff. 120v - 121.
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Blanes, i en canvi només s’havien comunicat els noms dels elegits. A
continuació feien un repàs a tots els insaculats elegits per intentar demos
trar la parcialitat i alevosia amb què s’havia realitzat la insaculació.
Així, Domingo Suris, elegit com a Síndic Procurador General, era pro
curador dels assumptes del monestir. Els denunciants creien que si el real
Acuerdo i el Consell de Castella havien decidit fer la insaculació «...ha
sido para hacer màs feliz a la Villa, solo lograble por los buenos patricios,
y no de los apassionados del Convento, cuyos choques continuos contra
la Villa ignora el Consejo...» I amb aquests nomenaments creien que el
que es feia era beneficiar el monestir. Continuant el repàs dels càrrecs
elegits, denunciaven que el batlle Joan Torroella era metge del monestir i
com a tal tindria interessos afins al convent i no a la vila. Entre els altres
regidors insaculats i elegits, Miquel Llorens i Joan Martí havien signat la
causa a favor del monestir per evitar que el Comú posés clergue secular a
la vila per tal de desfer-se de la tutela religiosa del monestir. L’altre regi
dor, Benet Casas, a més de signar també a favor del monestir, era compra
dor de peix per al monestir i en tenia arrendat el delme, la primícia i el
vuitè del peix del monestir. I la resta d’insaculats també havien signat a
favor del monestir per evitar l’existència del clergat secular a la vila.
A la vista del que semblaven manifestes irregularitats, els síndics ame
naçaren de denunciar el procés d ’insaculació davant el Consell de Castella
i com a acte immediat i per la part que els pertocava, declararen nul.la la
insaculació.
El batlle sortint Manuel Cabanas, va demanar comprovar la veracitat
de les denúncies i el secretari en confirmà la certesa, de forma que l’ende
mà, dia 16 d ’octubre es presentà la denúncia a l’Alcalde Major de Girona,
D. Fernando de Leon Benavides present a Sant Feliu de Guíxols, el qual
va exigir, per posar-hi entrebancs, que es signés la denúncia, que es po
sés en paper segellat, que se’n fessin còpies i li entreguessin a ell l’origi
nal, entrebancs que pogueren solucionar el mateix dia els síndics. L’alcal
de major va prometre estudiar les queixes, però no en devia fer un cas
excessiu ja que els insaculats actuaren de regidors el temps que els cor
responia.
Un últim acte d’oposició a l’alcalde major feren encara els regidors
sortints: quan s’acabà la insaculació, l’Alcalde Major, vingut expressa
ment de Girona per portar-la a la pràctica, demanà que l’Ajuntament
pagués dels béns de propis 838 lliures, 2 sous i 7 diners com a despeses
corresponents a la compra de l’arca, panys, claus, bosses, boles i dietes
del tribunal. L’Ajuntament, amb data 20 d ’octubre de 1803 va considerar
que aquesta despesa no estava prevista i que, com que no era una ordre
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del Consell Reial, havia de consultar en primer lloc l’Intendent General
per veure quina obligació tenia de pagar considerant que la insaculació
no l’havia demanat, sinó que li havia estat imposada.
Fou l’últim acte dels ajuntaments sorgits amb el Decret de Nova Plan
ta: el 24 d ’octubre de 1803 el nou consistori insaculat, com a regidors i
antics jurats prengueren possessió com a administradors de l’església de
Sant Joan i de l’Hospital, així com de l’ermita de Sant Elm, obrint i tan
cant les portes i emportant-se i tornant a posar els ciris i la cera(l6).
La facció que veié els seus interessos perjudicats amb la insaculació
n'aprofità les irregularitats per restar-li validesa. La denúncia presentada
davant l ’alcalde major no prosperà i es feu directament al rei, el qual va
demanar informació a la Reial Audiència que recollí les opinions de Geroni
Patxot, Síndic Personer de Sant Feliu de Guíxols el febrer de l’any 1805 i
del corregidor de Figueres:
«Que luego que el Abad supo que tenia el Alcalde[ es refereix a l’al
calde major de Girona] la Comision le preparó casa en el transito por
Llangostera; que estando el Alcalde en San Feliu pasó el Abad a buscar su
muger a Gerona y la acompanó a San Feliu; que se le enviaron platos del
Monasterio; que así ganó el Abad una Insaculacion de sugetos parciales
sucios y logró el que se revocasen los poderes que tenia otorgados el
Antiguo Ayuntamiento para seguir el Pleito sobre parroquialidad; que
fueron excluidos de la Insaculacion los vecinos honrados. Que el Alcalde
Mayor sugerió al Abad que para excluir de la Insaculacion a los sugetos
que no le acomodasen le presentase testigos que declarasen su ineptitud y
que no hizo caso de los recursos del Ayuntamiento ni de las protestas de
los Síndicos.
El Acuerdo pasó este recurso al corregidor de Figueras a fin de que
informase lo que se le ofreciese y pareciese, quien en su cumplimiento
expuso: Que el Alcalde mayor de Gerona se valió de Informes partidarios
del Monasterio para verificar la Insaculacion de sugetos de su faccion,
excluiendo los màs arraigados y de buenas intenciones i que lejos de ha
ver producido buenos efectos, ha ocasionado recursos, desavenencias y
partidos por el mal método con que se hizo; que conbendría elevarle a
V.M. y practicar nueva insaculacion de sugetos idoneos y de arraigo y
que la extraccion se hiciese a Consejo abierto...»

(16) A.H.M.S.F.G. M anual d ’Acords 1802-1805 f. 26.
(17) A.C.A. R. Audiència Consultes Reg. 1170 ff. 198-199.
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El 16 de setembre de l’any 1805, l ’Audiència va concloure que mal'grat totes les irregularitats, practicar una nova insaculació seria « dar
margen a otros disturbios...» de forma que aconsellà al rei que desestimés
el recurs com així va fer, posant punt i final a aquest procés<17).
CONCLUSIONS
Començava així un nou procés on sens dubte podem observar un dels
últims triomfs de l’abat del monestir sobre el poble. S’acomplia el que
tan certerament ha reflexionat Torras i Ribé: «Les persones que eren afa
vorides per la insaculació del seu nom quedaven investides per espai de
cinc o deu anys en dominadors absoluts del municipi, sense haver de
donar comptes a ningú dels seus actes i només esperant que l’atzar anés
repartint el torn de l’elecció anual. En definitiva, ens trobem, doncs, que
la insaculació de finals de segle va representar la consolidació en el poder
d’un reduït nombre de persones, vint o trenta a cada població, que pel nou
procediment disposaven del monopoli absolut i consagrat per la llei del
govern municipal durant un llarg període de temps»(18). De fet, les autori
tats borbòniques volien deixar el domini del municipi en mans de les
classes altes i privilegiades, classes que des de l’existència de diputats i
síndics veien perillar el seu predomini municipal.
A Sant Feliu de Guíxols el fons de l’assumpte no es resumia en si
l’ajuntament havia quedat en mans d ’una munió de comerciants i/o nego
ciants com denunciava l’abat i l’alcalde major de Girona. El problema no
era que aquest grup dominés l’ajuntament. De fet, analitzant l ’Apèndix 1
podem veure com l’havia dominat al llarg de tot el segle. El problema que
plantejava l’abat és que era un grup de comerciants i negociants declara
dament oposats a la tutela monacal.
La insaculació de l’any 1803 representa, doncs, a Sant Feliu el triomf
no només del monestir, sinó de les forces socials que veien, d ’anys enre
re, com perdien poder i influència davant l’empenta d ’uns grups més di
nàmics gens lligats a la dinàmica econòmica del monestir, grups que per
aquest motiu podien oposar-se a la seva primacia. Fracassaren, però pocs
anys més tard s’anà veient cóm n ’eren de caduques les pretensions dels
abats benedictins de Sant Feliu de Guíxols.

(18)
TORRAS I RIBÉ J.M . Els municipis catalans de l 'antic règim. 1453 -1808 Barcelona
1983 p. 369.
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UN ASPECTE DE LA VIDA
ADMINISTRATIVA DE PALS
L’ANY 1832: LES TABES
ANNA-MARIA CORREDOR PLAJA

Aquest treball es basa en part del contingut d ’un manual de Pals de
l’any 1832, realitzat pel notari Juan Puig y Planas^1). En un manual, s’hi
registraven tots aquells esdeveniments que es volien formalitzar davant
notari i testimonis; per tant, s’hi troben des de documents de compravenda o d ’arrendament fins a testaments. Això fa que aquests reculls si
guin un testimoni importantíssim de la manera de viure i d ’organitzar-se
dels nostres avantpassats: tractarem en aquesta exposició dels arrenda
ments dels comerços i de les terres comunals.
1. TIPUS DE COM ERÇOS I SISTEM A D ’ARRENDAM ENT

Els establiments que es mencionen en la font consultada són: la gavella(2), la fleca, la carnisseria i els dos hostals. Pel que fa al comerç anome
nat «gavella», cal dir que de les diverses accepcions que es troben regis
trades per aquest mot al diccionari Alcover-Moll, només una s’ajusta al
tipus de local que és descrit en el document i que és la de «magatzem on
es guardaven i expenien els gèneres estancats, especialment la sal» (l’im

(1) Arxiu Històric de Girona. Manual de 1832 (Fons notarial de Pals, llibre n° 14).
(2) Hem respectat la «v» de la grafia d ’aquest mot perquè és així com apareix sempre en el
manual.
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post que es pagava sobre la sal s’anomenava també «gabella»^3)). La fle
ca i la carnisseria corresponen més o menys als comerços actuals del mateix
nom. Quant als dos hostals, eren establiments on es donava allotjament i
on es venia vi; en el document, es diferencia entre «el primer hostal ó sie
de la vila» i «el segon hostal dit hostal de Samaria».
Aquests locals eren arrendats pel magnífic ajuntament de la vila, per
un període d ’un any a comptar de 1’ 1 de gener al 31 de desembre, i pel
sistema de subhasta. Els arrendataris havien d ’acceptar uns «pactes» o
condicions imposades per l ’ajuntament, relacionats en un document ano
menat «taba» (gairebé sempre escrit «tabba»). La taba de cada establi
ment era subhastada públicament pel pregoner^ i es concedia l’arrenda
ment al major postor, el qual compareix amb testimonis davant del notari
perquè es faci oficialment l’escriptura en què consta com a arrendatari,
amb el nom i un cognom, i l’ofici que té. Així, per l’any 1833, la gavella
és arrendada a Pere Moret, negociant; la fleca, a Pere Roura, flequer; i els
dos hostals, el primer, a Silvestre Bofill, teixidor de lli, i el segon, a Carlos
Jofre, ferrer; les actes d’aquests arrendaments són datades de desembre
de 1832. Pel que fa a la carnisseria, el manual recull l’acta del seu arren
dament per l’any 1832, realitzada el febrer del mateix any i en què consta
que es concedeix a Domingo Moret, negociant.
7. 1 PRODUCTES EN VENDA

En totes les actes dels arrendaments s’hi relacionen els pactes que conté
la taba (que hem transcrit en annex). Aquests pactes feien referència, en
primer lloc, als productes o serveis que l’establiment havia d ’oferir i a la
qualitat que els articles havien de tenir. Així, en la taba de la gavella,
s’especifica que l’arrendatari té l’obligació de «tenir provisió d’oli bo
pera menjar, sabó moll, bacallà sech y remollat tot de bona cualitat y ven
tractat»; l’arrendatari de la gavella tenia també a càrrec seu «lo vendrer
sal» i se li encarrega igualment «lo tabaco y paper sellat». A la fleca, calia
«tenir pa blanch y també provisió de moreno aixis mateix de bescuits tot
de bona cualitat y ven tractat y coca», així mateix, «quan lo pa serà calent
deurà tambe tenirne de aixut per qui lin demanarà». A la carnisseria, es
tenia obligació de «vendrer carn y tenirne provisió bona y rebedora en tot

(3) Cf. La guerra de la sal (sota la direcció de R. M egevand i R. Sala. Liceu Déodat de
Séverac. Céret, 1985), «novel·la històrica que es descabdella durant l ’anomenada revolta dels
angelets, un aixecament contra un impost odiat, la gabella, que va tenir lloc a les valls de l’Alt
Vallespir pocs anys després de la signatura del tractat dels Pirineus» (extret del pròleg, realitzat
per Heribert Barrera).
(4) En l'acte d ’arrendament de la carnisseria s’especifica que la taba es va subhastar «per la
plassa publica de esta vila en varios dies festius»
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lo
any de son arrendament à eccepció desde Pascua de resurrecció, fins a
pentecostes, perque en est temps serà de la sua obligació matar anells
bons y rebedors y tenirne de moltó en los dies festius durant la matansa de
anells si hi ha despaig». El dia de Nadal, l’arrendatari de la carnisseria
havia de vendre «un tossino mort de pes sincuanta carnisseras^5^» i de
juny fins a setembre havia de «matar dos dies la semana dos moltons
bons y rebedors». Pel que fa als hostals, tenien l’obligació de «tenir vi bo
y rebedor» y de «donar lo degut hospedatge à tothom que se presentia,
pagant al arrendatari», de manera que queda clar que el que no podia
pagar havia d ’anar a l’hospital de pobres.
1.2 CONDICIONS ECONÒM IQUES I OBLIGACIONS DELS ARRENDATARIS

La taba recull també tot el que fa referència als guanys dels arrendata
ris i al preu dels articles així com a les penalitzacions, de 30 rals, a aplicar
en cas de no respectar les normes establertes o en cas de no donar correc
tament el pes i la mesura exigits. A la gavella, l’arrendatari rebia sis diners^6) per cada lliura^7) que venia, i per l’oli, dues lliures per bóta, i per
aquest producte se li exigia de presentar un certificat de la persona a la
qual l ’havia comprat per tal de fixar-ne el preu de venda; el preu de la sal,
també li era indicat. A la fleca, s’havien d’aplicar els preus dels flequers
de Palafrugell i calia presentar un certificat quan hi havia una variació. A
la carnisseria, els preus fixats havien de ser regits pels de La Bisbal i
també calia presentar un certificat del mostassà d ’aquesta vila en cas d’ha
ver-se de fer alguna modificació. Als hostalers, se’ls concedien 12 rals de
guany per cada bóta de vi que venien i mig «cuarto(8)» per cada lliura de
pa, que tenien l’obligació d ’anar a comprar a la fleca. Si calia fer alguna
excepció en el preu d ’un article, la taba també ho especificava: en el cas
de la gavella, l’arrendatari havia de vendre l’oli al mateix preu que el
comprava si aquest havia de servir per la «obra de la Parroquial iglesia» i,
igualment, havia de donar «sens lo menor interes dos cuartos de oli per lo
consum del rellotge de dita present vila». El flequer, havia de donar un pa
blanc de sis lliures cada vegada que l’ajuntament anés a l’església, per tal
que hi pogués haver pa beneït.
Un altre aspecte que contempla la taba és el de l’exclusivitat dels ar

(5) Una lliura carnissera tenia trenta-sis unces (1,200 Kgm); aquesta m esura s’utilitzava per
pesar carn o peix.
(6) Un diner equivalia a un cèntim de pesseta (aprox.).
(7) Una lliura són 400 g. Com a m oneda antiga, a Catalunya tenia un valor de 20 sous
(aprox.).
(8) Un «cuarto» equivalia a tres cèntims de pesseta.
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rendataris en la venda dels productes designats; de fet en cada comerç
s’establien unes normes: pel que fa a la gavella, l’arrendatari no podia
donar permís a ningú per vendre els articles mencionats, amb l’excepció
del bacallà; l’oli també era una altra excepció, ja que queda establert que
qualsevol en pot vendre, tant si és de la seva collita com si no, a condició,
en aquest últim cas, de vendre’l de «mitjas en mitjas cuartas^9)» i de pagar
a l’arrendatari «dos cuartos per cada cuarta que ne vendrà». Pel que fa a la
fleca, s’especifica que si algú volgués vendre pa, hauria de pastar-lo a la
mateixa vila i pagar la meitat de l’arrendament i de les altres despeses.
Quant a la carnisseria, només l’arrendatari tenia dret a vendre carn, i pel
que fa als hostals, solament els arrendataris podien fer d ’hostalers i ven
dre vi.
En la part final de la taba, hi consta el preu de l’arrendament (que
oscil.la entre les 20 i les 25 lliures), les condicions de pagament (quatre
pagues, una cada tres mesos i anticipadament), els dies de les «cuartas
pujas» (termini per fer l’última paga), les despeses administratives, l ’obli
gació de fer cremar quatre atxes a la processó del dijous sant i la de pre
sentar dues persones en qualitat de «fermansas» o fiances. A més d ’això,
que era comú als quatre establiments, l’arrendatari de la gavella havia de
donar dues lliures d ’ametlles quan se li demanés, i en el cas de la carnis
seria, es recorda a l’arrendatari que té l ’obligació de fer «empostissar» el
taulell amb posts bones, de fer un piló nou de fusta d’om i de «fer lluhir
de part de dins tota la carnisseria; es dir, rebatrer y lliscar».
2. L’ARRENDAM ENT DE LES TERRES COM UNALS

Pel que fa a l’arrendament de terres comunals, el manual recull una
taba anomenada «tabba dels tersos de la Casanova» que fa referència a
«las terras dels grans d ’aresta resultats i resultadors en la present cullita
de la heretat anomenada Casanova^10) y aixarts dits de Cramany^11)». De
la mateixa manera que pels establiments, es concedeix l’arrendament al
major postor de la subhasta: en aquest cas, l’arrendatari és Pere Carreras,

(9) Una «cuarta» equivalia a un litre (aprox.).
(10) Segons testimoni d ’Esteve Navarra (Pals, 1898), que ho va sentir explicar, el mas que
encara avui s’anomena La Casanova (s. XVI), havia estat utilitzat com a magatzem per l’Es
glésia, que hi guardava els impostos que cobrava en espècies.
(11) Els aixarts, són terres que es troben a la m ateixa zona de La Casanova. Es fa difícil
establir una relació entre aquestes terres i el topònim Cramany, ja que les muntanyes de Cramany,
encara que dins del terme de Pals, es troben força allunyades. Els habitants del lloc sempre han
sentit parlar dels aixarts, però mai del aixarts de Cramany. Una possible hipòtesi, que caldrà
verificar en futures recerques, és que Cramany sigui, en aquest cas, un antropònim: caldria,
doncs, trobar també una explicació pel canvi de d ’en en de.
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Fotografia recent del mas de la «heretat anomenada Casanova» (Arxiu familiar de Josep
Andreu)

menestral, el qual té dret a cobrar un terç del gra d’aresta que es troba
sembrat en aquell indret, pagant, això sí, primerament «delme y cussura
segons es de estil»(12\ L’obligació de l’arrendatari és també de fer reco
llir el gra i portar-lo en un graner «bo y segur, sens poderne extraviar
vendrer ni alienar un sol gra». En aquesta taba, com a les altres, hi consta
el preu de l’arrendament (56 lliures de moneda catalana), les condicions
de pagament (dues pagues iguals, una el dia de l’escriptura i l’altra 1’ 1 de
setembre) i l ’obligació de donar dues «fermansas»; en canvi, no hi ha cap
referència al temps de validesa: fou escripturada el 2 d ’agost però s’hi fa
constar que fou lliurada a l’arrendatari el 20 de maig; és possible que
l’arrendament es fes pel període de la collita. Entre les despeses adminis

(12)
El delme era un impost equivalent a la desena part de la collita, que es pagava a l’Es
glésia o al rei i altres senyors; fou anul.lat definitivament el 1841: en lloc del delme s’instaurà,
però, un nou impost anomenat «cuito y clero». La cussura era un dret de mesuratge damunt els
cereals.
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tratives, hi consta que calia pagar «sis cortans^13) de blat al campaner que
tots anys seli acostuman donar per lo toch final de cada hu que mor en
esta parròquia».
Tot i que les tabes són reculls de disposicions escrites, que s’incloïen a
l’escriptura de l ’arrendament, l’expressió «Digahi qui mes dirhi voldrà»
que apareix a la part final del text, recorda que l’acta és la continuació, en
part, de l’activitat oral que havia estat la subhasta.
Heus aquí, doncs, una petita mostra de les normes d ’arrendament de
comerços i terres. A banda del valor que tenen com a documents adminis
tratius, cal remarcar que les tabes aporten també diversos elements que
ajuden a entendre millor la manera de fer d’un poble. Bé podem dir que
els noms dels productes, de les mesures de pes i de capacitat, de les mo
nedes en curs, de certs costums, etc. retraten una època i una societat
determinada, són, doncs, documents històrics amb valor administratiu,
però també, lingüístic, etnogràfic i sociològic.
ANNEX. TRANSCRIPCIÓ DE LES TABES(14)
1. TABBA DE LA CARNISSERIA^15)

«Cualsevol persona que vulga arrendar la carniceria de la present vila
de Pals, per lo any mil vuit cents trenta y dos, lo Magnifich ajuntament de
esta vila la hi arrendarà baix los pactes següents = Sapia lo arrendatari
que tindrà obligació de vendrer carn y tenirne provisió bona y rebedora
en tot lo any de son arrendament à eccepció desde Pascua de resurrecció,
fins a pentecostes, perque en est temps serà de la sua obligació matar
anells bons y rebedors y tenirne de moltó en los dies festius durant la
matansa de anells si hi ha despaig: lo que ecsecutarà à coneguda del ajun
tament. Per lo die de Nadal de dit any tindrà que vendrer a la carniceria un
tossino mort de pes sincuanta carniceras = Sapia que en los mesos de
juny, juliol, agost y setembre tindrà obligació de matar dos dies la semana
dos moltons bons y rebedors durant son arrendament; vendrà totas las
carns manadas en los preus las vendran en La Bisbal, essent de la sua
obligació de tenir que portar un sertificat del mostassa de dita vila, sem
pre que hi hage aument ó disminució en dita carn per cada vegada que
contravindrà a tot lo dit, com y de no donar lo degut pes y mesura serà

(13) M esura de grans de valor diferent segons les comarques, equival, aproxim adam ent a
una capacitat de 15 1.
(14) Per tal de no allargar massa el treball no hem transcrit les actes senceres: ens hem
lim itat a reproduir purament el contingut de la taba de cadascun dels arrendaments.
(15) És datada del 12 de febrer de 1832 (f. 43-44).
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apremiat de trenta rals aplicadors en los termes acostumats y en cas de
mes despaig deurà donar lo abast = Sapia que es privatiu i obligatiu a ell
sol lo vendrer carn amb la prevenció que si algun altre vendrerne voldrà
serà apremiat de trenta rals en los termes acostumats per cada vegada =
Sapia que lo preu hi oferirà lo satisfarà al majordom de propis de est
comu amb dos iguals pagas, la primera en lo die primer del mes de febrer,
y la altre en igual die del mes de setembre totas en lo any de son arrenda
ment amb or ó plata moneda espanola = Sapia que a mes del preu oferirà
satisfara tres lliuras quinze sous per lo salari del acte, paper sellat y demes
annecso à la escriptura se li farà y tres lliuras al corredor per sos treballs
tot en lo die se li firmarà la escriptura = Sapia finalment que tindrà obligacio
de fer empostissar amb pots bonas lo taulell y fer fer un piló nou de om, y
de fer lluhir de part de dins tota la carnisseria; es dir, rebatrer y lliscar;
com y tambe de pagar deu rals per la junta del bon postor = E digahi =»
2. TABBA DE LA GAVELLA^16)

«Cualsevol persona que vulga arrendar la gavella de la present vila
per lo proxim any de mil vuit cents trenta y tres, lo Magnifich ajuntament
y junta de propis de dita esta de Pals lin firmaran acte d ’arrendament baix
los pactes següents = Sapia que dit arrendament durant tindra lo arrenda
tari obligació de tenir provisió de oli bo pera menjar, sabó moll, bacallà
sech y remollat tot de bona cualitat y ven tractat, donantseli de ganancia
per lo pertanent à pes sis diners per cada lliura tendera se vendrà, peró en
cuant al oli dos lliuras per bota, devent portar un certificat de la persona à
qui lo haura comprat per donarli lo degut preu. En intelligencia que cada
vegada que à lo previngut faltarà com y també en donar lo corresponent
pes y mesura serà apremiat de trenta rals, en lo modo y forma acostumat
= Sapia que tot lo oli que necessitia la obra de la Parroquial iglesia de la
present vila, lo haura de vendrer al mateix preu amb que lo haurà com
prat; y à mes haurà també de donar sens lo menor interes dos cuartas de
oli per lo consum del rellotge de dita present vila = Sapia que no podra lo
arrendatari donar permis a ninguna persona de vendrer ninguna especie
de las que se manan amb la present, baix pena de vint y sinch lliuras, à
exepció del bacallà, que es privatiu y no obligatiu = Sapia que tot vehi de
la present vila podrà vendrer oli de la sua propia cullita sens pagar dret
algun, y de mitjas en mitjas cuartas encara que no sie de la sua cullita,
pagant al arrendatari dos cuartos per cada cuarta que ne vendrà. Tot lo que

(16)
Es datada del 23 de desembre de 1832 (f. 160-161). En el manual també s’hi troba
l’acta de l ’arrendament de la gavella per l ’any 1832 (datada del 12 de febrer, f. 44-45); el
contingut, però, de la taba és el mateix.
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se deurà cumplir per qui oli vendrer voldrà baix pena de trenta rals per
cada contravenció = Sapia: que estarà à son carrech lo vendrer sal à la
menuda las fanegas que se li entregaràn à causa de calcularlas necessarias
per lo consum dels transehunts y pobres de solemnitat de aquesta vila, per
cual venda de sal haurà de arreglarse lo arrendatari al preu se li senalarà =
Sapia: que se li encarrega lo tabaco y paper sellat en lo modo acostumat =
Sapia: que lo preu oferirà deurà pagarlo al Majordom de propis de esta
vila amb cuatre iguals pagas de tres en tres mesos cada una sempre antici
padament respecte del any de son arrendament, amb moneda de or ó plata
corrent en est principat = Sapia que à mes del preu oferirà satisfarà los
drets de correduria y salari y accessoris del acte fahedor segons estil, tot
en lo die se li firmarà la escritura = Sapia: que haurà també de satisfer deu
rals per la junta del bon postor segons previngut per ordres superiors =
Sapia per ultim que tindra que prestar dos fermansas idoneas à coneguda
del ajuntament, en lo acte de firmarse la escritura, deura fer cremar dos
atxas en la professo del Dijous Sant, quedant à son favor las sobras, y
deurà donar dos lliuras de ametllas cuant serà avisat = Digahi = Nota: si
ve en los demes anys no se feya merit en la tabba de la gavella del temps
consedit per cuartas pujas, per saberse que duraba noranta dies inmediats
al de lliurarse aquella; se adverteix que en lo present any se ha deduhit
aquell fins al die ultim de Novembre per superior disposició =»
3. TABBA DE LA FLECA^17)

«Cualsevol persona que vulga arrendar la fleca de la present vila per
lo proxim any mil vuit cents trenta tres, lo Magnifich ajuntament de esta
vila li arrendarà baix los pactes següents = Sapia lo arrendatari que tindrà
obligació de tenir pa blanch y també provisió de moreno aixis mateix de
bescuits tot de vona cualitat y ben tractat y coca en lo die pastarà venentse
à qui lin demanarà al preu dels flaquers de Palafrugell, à cual fi presentarà
un certificat de dita vila sempre que hi hagia augment ó disminuhició, y
en cas de no tenir dita provisió de pa y vescuits de bona cualitat ben
tractat y de no donar lo degut pes y mesura, serà apremiat de trenta rals
per cada vegada, aplicadora amb oficial executant = Sapia que baix les
prevencions dalt ditas tindrà obligació de tenir pa blanch recuit y vendreme
a qui lin demanarà donatli de disminuhició una onsa per cada lliura ne
vendrà = Sapia que es privatiu y obligatiu à ell sol lo vendrer pa à exepció
que si algun altre vendrerne voldrà deurà pastarlo en la present vila y en
est cas deurà pagar la mi tat del montant de est arrendament junt amb la

(17) És datada del 23 de desembre de 1832 (f. 161-162)
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mitat tambe de sos accessoris en lo die se posia à vendrer = Sapia que
donarà un pa blanch de pes sis lliuras per cada vegada que lo ajuntament
anirà en la Iglesia, en cuals dies hi haurà pa veneit = Sapia: que quan lo pa
serà calent deurà tambe tenirne de aixut per qui lin demanarà, baix la
pena de trenta rals per cada vegada que contravindrà à lo dit, y que deurà
donar dos fiansas idoneas à coneguda del ajuntament = Sapia que lo preu
hi oferirà deurà pagarlo amb trimestres anticipats al majordom de propis
de esta vila amb bona moneda de or ó plata y a mes deu rals per la junta
del bon postor = Sapia: que solament se consedeix de temps per les quartas
pujas fins lo ultim die del mes de Novembre proxim y no mes = Sapia que
à mes del preu oferirà haurà de pagar lo salari y accessoris del fahedor
acte, y aixis mateix los corresponents drets de correduria, com y no menos
fer cremar dos atxas en la professo del Dijous Sant = Digahi qui mes dirhi
=»

4. TABBA DEL SEGON HOSTAL, DIT HOSTAL DE SAMARIA<18)

«Cualsevol persona que vulga arrendar lo segon hostal ó sie hostal de
Samaria de la present vila per lo proper vinent any mil vuit cents trenta y
tres lo magnifich ajuntament de ella li arrendarà, mediant los pactes
següents = Sapia: que se lliurarà la present tabba à favor del mes beneficiós
postor = Sapia que tindra obligació de tenir vi bo y rebedor, y vendrene à
qui ne voldrà, per lo que se li concedeixen dotse rals de ganancia per cada
vota que ne vendrà = Sapia: que es privatiu al sol arrendatari, lo vendrer
vi, à exepció del hostaler de la vila; en intelligencia, que si algun altre
vendrerne voldrà, insidirà à la pena de trenta rals per cada contravenció
aplicadora segons estil = Sapia: que no podrà donar permís à ninguna
persona de vendrer vi, ni tampoch de fer de hostaler ecsepto al ja dit de la
vila, baix pena de vint y sinch lliuras aplicadoras segons estil = Sapia que
deurà donar lo degut hospedatge à tothom que se presentia, pagant al
arrendatari, y, que tindrà obligació de anar à comprar lo pa que necessita
rà per lo consum del hostal, a la fleca de la present vila de Pals, donantseli
de ganancia mitg cuarto per cada lliura de pa que vendrà = Sapia: que lo
preu oferirà deurà de satisfer al majordom de propis de esta vila amb
cuatre pagas iguals de tres en tres mesos cada una, sempre anticipada
ment y amb bona moneda de or ó plata del principat = Sapia: que a mes
del preu oferirà haurà de satisfer deu rals per la junta del bon postor se
gons lo previngut amb ordres superiors, y lo corresponent per rahó del
salari y demes accessoris per lo acte del faedor arrendament y no menos

(18) És datada del 23 de desembre de 1832 (f. 162-163)
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los corresponents drets de correduria = Finalment: Sapia lo arrendatari,
que solament se concedeix temps per las cuartas pujas desde lo die de St.
Miquel vint y nou Setembre en que se lliurarà la present, fins al derrer die
del mes de Novembre respecte del corrent any: tot en virtut de ordres
superiors y no com antes se feya; que haurà de donar dos idoneas fiansas
a coneguda del ajuntament per seguretat de dit arrendament y fer cremar
dos atxas en la professo del Dijous Sant = Digahi qui mes dirhi voldrà =»
5. TABBA DEL PRIM ER HOSTAL Ó SIE DE LA VILA^19)

«Cualsevol persona que vulga arrendar lo primer hostal de la present
vila de Pals per lo proper vinent any mil vuit cents trenta y tres lo magnifich
ajuntament de ella li arrendarà, mediant los pactes següents = Sapia: que
se lliurarà la present tabba à favor del major y mes beneficiós postor =
Sapia: que tindrà obligació de tenir vi bo, y vendrerne à qui ne hi demanarà,
per lo que se li concedeixen dotse rals de ganancia per cada bota que ne
venga = Sapia: que es privatiu y obligatiu al sol arrendatari lo vendrer vi,
à ecsepció del segon hostaler que viu en lo carrer dit de Samaria del terme
de aquesta vila, en intelligencia que si algun altre vendrerne voldrà insidirà
a la pena de trenta rals per cada contravenció, aplicadors segons estil =
Sapia: que no podrà donar permis à ninguna persona de vendrer vi ni
tampoch de fer de hostaler baix pena de vint y sinch lliuras aplicadoras
segons costum = Sapia que deurà recullir a tot transeünt, pagant, y donarli
lo degut hospedatge; devent anar à buscar lo pa consumiran los passetjants
en la fleca de la present vila de Pals, donantseli de ganancia mitg cuarto
per cada lliura ne vendrà = Sapia: que lo preu oferirà deurà entregarlo al
majordom de propis amb cuatre iguals pagas de tres en tres mesos cada
una anticipadament, del any de son arrendament, amb moneda de or ó
plata corrent en est principat = Sapia: que a mes del preu oferirà haurà de
satisfer deu rals per la junta del bon postor, segons queda previngut per la
superioritat = Sapia: que a mes de lo dit haurà també de satisfer lo corres
ponent al notari per rahó de la autorisació del fahedor acte y demes acces
soris; com y no menos los competents drets de correduria = Finalment
sapia tambe lo arrendatari que haurà de fer cremar dos atxas en la professo
del dijous Sant, que haurà de donar dos fiansas idoneas à coneguda del
ajuntament per seguretat del arrendament, y una mesura de vi bó sempre
que se li demania = Digahi qui mes dirhi voldrà = Nota: Que si ve en los
demes anys no se feya merit en la tabba del hostal del termini concedit
per cuartas pujas à causa de saberse que duraba noranta dias comptadors

(19) És datada del 23 de desembre de 1832 (f. 163-164)
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del en que se lliuraba dita tabba: en forsa de ordre superior se adverteix
que per lo que mira à la present subasta, deurà rematarse aquesta y lliurarse
en lo die de Sant Miquel vint y nou del mes de Setembre de mil vuit cents
trenta y dos(2°), y de aquest comensaran ditas cuartas pujas, y finiran fins
10 die ultim de Novembre del mateix any =»
6. TABBA DELS TERSOS DE LA CASANOVA^21)

«Cualsevol persona que vulga arrendar las terras dels grans de aresta
que actualment se troban sembrats en la Casanova lo magnifich ajunta
ment de esta vila los hi arrendarà baix los pactes següents = Sapia lo
arrendatari que cobrarà ters de tot lo grà de aresta que actualment se trova
sembrat en la Casanova y aixarts de Cramany, pagant primerament delme
y cussuras segons es de estil = Sapia que es de la seua obligació lo fer
recullir dit gra y conduhirlo amb un graner bo y segur, sens poderne ex
traviar vendrer ni alienar un sol gra baix pena de dret = Sapia que lo preu
hi oferirà lo tindra que pagar amb dos iguals pagas, la primera en lo die se
11 firmarà la present escriptura y la altre lo die primer del procsim mes de
Setembre amb moneda de or ó plata espanola y corrent = Sapia que tindrà
que donar dos fermansas idoneas à coneguda de dit ajuntament per la
major seguretat del dit arrendament, lo die serà avisat per la escriptura se
li farà del mateix = Y finalment sapia que à mes del preu hi oferirà, satisfarà
lo salari del acte paper sellat y demes annecso à la escriptura seli farà del
mateix, y cuatre diners per lliura al corredor per las suas corredorias y sis
cortans de blat al campaner que tots anys seli acostuman donar per lo toch
final de cada hu que mor en esta parròquia: los salaris del acte, paper
sellat y demes per lo pregoner los deurà entregar lo die seli firmarà lo acte
de est arrendament = E digahi =»

(20) Es tracta, ben evidentment, d ’un error.
(21) És datada del 2 d ’agost de 1832 (f. 104-106)
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ELS RAGOLTA, UN LLINATGE
CATALÀ A CUBA
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L’emigració de gironins a Amèrica, i concretament a l'illa de Cuba, i la
riquesa dels vincles humans, culturals, econòmics, polítics que van esta
blir entre ambdós mons, són temes de notable interès que en els darrers
temps van essent progressivament estudiats(1). El Baix Empordà, al costat

Sigles:
APC: Arxiu Parroquial de Calonge
AFR: Arxiu de la família Ragolta
AFM: Arxiu de la família M uní
(1)
Per al coneixement de les relacions Catalunya-Am èrica tingueren gran importància les
Jornades d ’Estudis Catalano-Americans, organitzades primer per la Comissió Catalana del
Cinquè Centenari del Descobriment d ’Am èrica i després per la Comissió Amèrica i Catalunya
(organisme de la Generalitat), que es van celebrar biennalment els anys 1984, 1986, 1988 i
1990. Aquesta trajectòria investigadora va prosseguir després amb l’elaboració del Diccionari
dels Catalans cl’Amèrica. Contribució a un inventari biogràfic, toponímic i temàtic (4 vols.
Barcelona, 1992), que és una font obligada de consulta per a aquests temes. Pel que fa al Baix
Empordà veg. R.GIL, Els indians. Quaderns de la Revista de Girona, núm. 23 (1989). Citem
també l ’article de C.YANEZ: «L’emigració guixolenca durant el segle XIX». L’Avenç, núm.
95, desembre 1986, pp. 82-89. Cenyint-nos a Calonge, veg. M.VILAR,«Un català del Baix
Empordà a Amèrica: Josep de Vila i M ir (1799-1822)», pp. 203-209, publicat en les actes de
les primeres Jornades d ’Estudis Catalano-Am ericans (1984). La VII Trobada Cultural del Cas
tell de Calonge (1993) va ser dedicada a «Calongins a les Amèriques» i actualment investiga
aquest tema en la població l’historiador local Jordi Bautista.
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d ’altres comarques catalanes, ocupa un lloc important com a punt de par
tença de molts dels que emigraren a les Antilles a la recerca de fortuna o,
simplement, d ’aventura. Molts d ’ells no varen tornar, d’altres no tingue
ren sort («van perdre la maleta a l’Estret») i solament uns quants van
tornar per passar la seva vellesa al seu lloc d ’origen: foren els indians,
que van deixar la seva empremta a la comarca construint torres, escoles,
convents o hospitals, o ajudaren a diverses obres benèfiques i assistencials
i maldaren per recrear a Catalunya l’ambient en què havien viscut i que
van enyorar sempre més.
Aportem a aquests estudis interculturals algunes dades sobre la nostra
família materna, els Ragolta(2), oriünds del lloc de Treumal, barri de
Calonge, a les Gavarres, alguns membres de la qual, a partir de 1840,
emigraren a Amèrica, concretament a l’Havana, on es relacionaren amb
d ’altres emigrans catalans i on participaren en les guerres que somogue
ren l'illa. La correspondència que mantingueren amb els seus familiars
(pagesos i propietaris) i que ha estat trobada recentment (una quarantena

(2)
La grafia més antiga del cognom és «Recolta» o «Racolta» i no es converteix en «Ragolta»
fins ben entrat el segle XIX. Segons Alcover, el cognom prové del francès «Recòlte», que vol
dir collita. També podria procedir de «recolleta» o «recollita», que designa un privilegi m edie
val que hom concedia a les places fortes o als senyors de castells, consistent a poder aplegar a
la ciutat o fortalesa els habitants de les poblacions indefenses en cas de perill. La recollita
suposava per a aquests refugiats la protecció contra els possibles invasors, però també una sèrie
d ’obligacions m ilitars sovint molt oneroses, com a contribució a la defensa del lloc de recollita.
També reben el nom d ’establida. (GEC).
A la Garrotxa, municipi de Besalú, hi ha la capella en ruïnes (1970) de la Mare de Déu de
Racolta. J.M. GAVÍN, Inventari d'esglésies. Garrotxa-Ripollès (vol.4) Barcelona, 1978 p.34.
en publica una fotografia. Sembla un edifici del s.XVII o XVIII. La Gran Enciclopèdia Cata
lana, en canvi, dins l ’article «Besalú», explica que dintre el terme hi ha l’antiga església de la
Mare de Déu de la Recolta, amb el veïnat de la Recolta. A l ’article corresponent diu: «Veïnat de
45 habitants disseminats <1970> del municipi de Besalú (Garrotxa), a l’esquerra del Fluvià,
aigua avall de la seva confluència amb la riera de Capellada. Hi ha l’antiga església de Santa
M aria de Recolta». No se sap si els «Recolta» de Calonge procedien d ’allí. A l ’església parro
quial de Sant M artí de Calonge trobem que el 15 de desembre de l’any 1609 el vicari Nicolau
Saguer va batejar Joan Joseph Recolta «fill de Joan Recolta i de M aria muller sua». Foren
padrins M ontserrat Bassa, paraire, i padrina Anna Cofras. Aquest Joan Recolta, que devia ha
ver nascut a l’últim terç del segle XVI, és l’habitant de Calonge més antic que hem trobat fins
ara amb aquest cognom. Curiosament, porta el nom de Joan, que després sovintejarà a la fam í
lia. A final d ’aquella centúria trobem una Margarida Recolta (59), batejada el 25 d ’octubre de
1687: «M argarida Catalina Clara filla de Joan Racolta [sic] treballador i de Margarida, m uller
sua. Padrins: els esposos Antoni i M aria Bonet». En el volum de baptismes corresponent als
anys 1678-1720 trobem les partides baptismals de diversos infants que porten el cognom de
Recolta: M aria (fol. 78), Pere (101), Grau (115), Joan (138), M artí (160), Jaum e (182), Josep
(203), Anna M.(220). Si ens remetem al següent llibre de baptismes (III, 1720 a 1752) veiem
que en els anys posteriors el cognom Recolta s’ha estès notablement a la població. Hi havia
famílies amb aquest cognom al barri del Pedró de Calonge i al poblet de Sant Cebrià dels Alls.
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de cartes que abasten des del 1845 fins
al 1905)(3), constitueix una interessant
font de dades. Aquests lligams epis
tolars juntament amb d ’altres docu
ments de l’arxiu familiar i del parro
quial de Calonge, perm eten fer-se
càrrec de les relacions humanes d’una
família del Baix Empordà que va cre
uar l ’Atlàntic.
ELS RAGOLTA DE TREUMAL
El barri de Treumal està situat a la
part sud-oriental de Calonge. Limita
al nord amb la riera de Calonge, al
sud i a l’est amb la Mediterrània, i a
l’oest amb el barri dels Vilars i el ter
me municipal de Castell d ’Aro(4). Al
segle XIX era una barriada rural, for
mada per unes quantes cases de pa
gès esparses. Els seus habitants esti
Fig. 1. A n tò n ia L lo re t i M ont
gueren vinculats a les parròquies de
(Calonge, 1789-1869), vídua de Pere
Santa Maria de Fenals (al terme de
Ragolta, mare de Ponç Ragolta i Lloret.
Castell d ’Aro) i a la de Sant Martí de
Calonge.
Pere R agolta i A lbertí (Fenals
d ’Aro, 1778 - Calonge, 1862), de sobrenom «Rusques»(5), fill de Joan de
Fenals i de Cristina (oriünda de Calonge o de Santa Cristina d’Aro, se
gons altres documents, i morta el 1819), treballador de la Platja de Sant
Antoni, va contraure matrimoni amb Antònia Lloret i Mont (Calonge,
1789-1869) a la parròquia de Sant Martí de Calonge, el 30 de setembre de
1810(6). En el seu testament declara ser del veïnat de Vilars o de Treumal.
(3) Les cartes foren trobades pel meu germà Xavier Aymar i Ragolta el 1994 i catalogades
pel meu pare Jaume Aymar i Montón.
(4) R CANER, La Vall de Calonge. Calonge, 1983, pp. 66-67.
(5) El sobrenom «Rusques» sembla que prové del fet següent: Pere Ragolta, essent molt
pobre, volia fer-se una casa, però com que tenia pocs mitjans tothom li deia: «Com te la fa
ràs?», i ell responia: «En un rusc!».
(6) «Als trenta de setembre de mil vuit cents y deu Jo Joan Baster Pre. Sacrista de la Iglesia
Parroquial de Sant Martí de Caonge, obtinguda la llicencia del molt llustre Sr.V.S de Tobia,
despedida als vint y nou de dit mes, per asistir al Matrimoni celebrador entre Pere Recolta jove
jornaler, habitant en dita parròquia de Calonge, fill legítim i natural del difunt Joan Recolta
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Fig. 2. Ponç Ragolta i Lloret (Treu
mal, Calonge, 1821 - Barcelona, 1897) i
els seus fills C aterina i Lluís, en una
fotografia acolorida (vers 1864).

Pere i Antònia tingueren set fills,
tots nats a Calonge: Maria (18111879), casada amb Josep Ponjoan i
Boada (1814-?); Teresa (1814)i
Rosa (1816), que romangueren sol
teres; Esteve (1819-1887), que es va
casar amb Rosa Salvador i Sala
(1818-1898), de Romanyà de la Sel
va. Un germà de Rosa, Joan, el tro
bem actiu a Managua(7) el 1875. Es
teve i Rosa restaren a Calonge i tin
gueren vuit fills, dels quals parlarem
més endavant; el seguí Ponç, al qual
dediquem un capítol, Quirze (18251905), que es va casar amb Antònia
Blavis i Joanals, de Fenals, i van te
nir vuit fills(8), i Antoni (1826-1903),
que vivia a Sant Feliu de Guíxols i
que no va tenir descendència.
PONÇ RAGOLTA, UN INDIÀ
Ponç Ragolta i Lloret (Treumal,

Fig. 3. Ponç Ragolta i Lloret amb uni
forme de capità dels voluntaris de Cuba.

Pagès de la Parròquia de Fanals y de Christina
Albertí, conjugue vivint, de una part y Antònia
Lloret, soltera filla legítim a y natural de Sal
vador Lloret jornaler del veinat de m ar y de
T eresa M ont, c o n ju g u e s v iv e n ts de d ita
parròquia de Calonge; aventlos interrogat y
ante lo mutuo consentiment de dits contrahents
los he u n it en m a trim o n i se g o n s rito y
ceremonia de Nostra M are la Iglesia, essent
presents per testimonis Jordi Xifró, jove pa
gès y Pau Bartés, tots de Calonge...» (APC,
M atrimonis, III, 99).
(7) AFR. Atorgam ent de poders de Joan
S alvador i Sala a la seva germ ana Rosa.
M anagua, 28/02/1875.
(8) Narcís (1853-1903), casat amb Elvira
Vicens i Albertí (1873); Jaume (1836); Joan
(1859-1879); Teresa (1861); Ramon (1864);
Esteve (1867), casat amb Joaquima Domènech
Rotllan (1861), Salvador (186...) i Hortènsia.
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Calonge, 1821 - Barcelona,
1897) va néixer a can Rusques de Treumal. Era el fadristern o cabaler i cap al
1840 se’n va anar a fer les
Amèriques en contra de la
voluntat paterna i es va es
tablir a l’Havana. La prime
ra carta que en conservem
és del 20 de setembre de
1845(9) i es veu que ja feia
temps que hi era. Es curiós
Fig. 4. Creu del mèrit m ilitar atorgada a Ponç
que quan escriu a la seva
Ragolta i Lloret.
familia castellanitza el seu
cognom i el converteix en
Poncio Rebuelta, possiblement perquè aquest llinatge, del nord de la pe
nínsula, ja abundava en aquells rodals i li semblava la correspondència
més propera al seu. En aquesta carta diu que ja n ’ha escrit quatre al seu
pare sense resposta.
El 1850 Ponç va entrar com a voluntari a l’exèrcit*10). Consta docu
mentalment que el 20 de maig de 1853 havia comprat una casa «de mampostería, tablas y tejas», amb el seu terreny corresponent, al barri de Gua
dalupe, carrer de la Zanja Real núm. 25, cantonada al carrer de Manrique,
confrontant amb el Monestir de Santa Caterina, al centre de l’Havana(11).
En aquesta ciutat, Ponç va connectar amb els seus compatricis calongins. Molt probablement tingué contacte amb Josep Vilar i Puig, natural
també de Calonge, que els anys 1854-55 va dirigir la Societat de Benefi
cència de Naturals de Catalunya o Beneficència Catalana, entitat degana
de la colònia catalana a Amèrica*l2).
El 20 d ’abril de 1861 trobem novament documentat Ponç Ragolta, ja
que sostingué un plet amb Andreu Cabrera perquè suspengués la cons

(9) AFR. Carta 1.
(10) AFR. Voluntarios de la Isla de Cuba. Primera Companía. Cazadores de Jesús del
Monte. Hoja biogràfica del Voluntario Poncio Ragolta y Lloret.
(11) AFR. Document de compra.
(12) Diccionari dels Catalans d ’Amèrica, vol. 1, p.95. Vilar es va casar amb Dom inga Juera
i Patxot, de Sant Feliu de Guíxols, fundadora el 1894 a Calonge del Col.legi dels Germans de la
Doctrina Cristiana i de les Germanes Carmelitanes de la Caritat (Cf. J.AYMAR - M. DARNACULLETA,«Les Carmelites de la Caritat a Calonge (1894 - 1910)», Estudis sobre temes del
Baix Empordà, Publicacions de l ’IEBE, 2 (1983), pp. 303 - 348.
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trucció d ’una paret que entra
va dins de la seva propietat i
que obstruïa una conducció
d’aigua(13).
Sabem que el 21 de desem
bre de 1867 morí a l ’Havana,
sense fer testament, el calongí
Joaquim Boada i Paradeda, que
era conegut de Ponç Ragolta
(dos anys després aquest es va
casar amb la seva germ ana
Rosa) que apareix esmentat en
l’esquela de Boada. A l’arxiu
de la família Muní de Calonge
es conserva el seu inventari de
béns, en el qual figuren 217
cavalls de lloguer i dos esclaus
anomenats José Ma Càrdenas i
Manuel Lucumí. És interessant
la descripció que es fa de la
capella ardent del tal Boada:
«en la calle de San Rafael en
Fig. 5. Lluís Ragolta i Barrera (l’Havana,
tre
Belascoain y la de Luce
1860 - Barcelona ? 1884) vestit de soldat.
n a ^ y en la posesión alta que
se encuentra a la entrada del
tren o establo segunda pieza se hallaba un túmulo con cuerpo de siete
luces y en una caja forrada de negro como lo demàs galoneada de plata
se encontraba un hombre blanco bestido [sic] con pantalon blanco, levita negra, chaleco y corbata negra, al parecer naturalmente muerto»<]5>.
El 1868 va esclatar el primer dels conflictes bèl.lics que havien de
precedir la independència de Cuba i que havia de durar deu anys. El pri
mer de febrer de 1869, Ponç Ragolta, als quaranta-vuit anys, va ingressar
com a voluntari a la Primera Companía de Cazadores de Jesús del Monte,
on va assolir el grau de capità. Va ser condecorat amb la creu del mèrit

(13) AFR. Certificació estesa pel tinent fiscal Agustín Saavedra amb còpia de l ’acta de
conciliació.
(14) AFM. Sector situat al barri d ’Aramburu o Cayo Hueso de l’Havana, prop del Cementerio
de Espada.
(15) Arxiu de la família M uní de Calonge.
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Fig. 6. Caterina Ragolta i Barrera (l’Havana, 1857- Barcelona, 1887).
Fig. 7. Quadre que representa santa Rosa de Lima, patrona de les Amèriques, brodat per
Caterina Ragolta i dedicat a la seva tia.

militar i amb la medalla d ’Amadeu I de Saboia. Causà baixa de l’exèrcit
el primer de setembre de 1873(16).
S’havia casat en primeres núpcies amb Antònia Barrera (t 1860), de la
qual tingué tres fills: Ramon (l’Havana, 1853- ?), mort de molt petit; Ca
terina (l’Havana, 1857- Barcelona, 1887) i Lluís (l’Havana, 1860 Barcelona ? 1884). En una carta que Ponç adreça al seu pare el 5 de març
de 1861(17) li comunica que fa uns quants mesos que ha enviudat i que té
aquests tres fills, i li fa palesa la seva voluntat de viatjar l’any següent a
Catalunya perque els avis puguin conèixer els seus néts.
De Caterina, que sabem que tocava el piano, en conservem un quadre
teixit que representa santa Rosa de Lima, patrona de les Amèriques, dedi
cat a la seva tia Rosa, i un altre amb ornaments florals fets amb els seus
propis cabells. De Lluís, que tocava el violí, es conserven alguns dibui
xos.
El 12 de desembre de 1869, Ponç Ragolta i Lloret es va casar en sego
nes núpcies amb Rosa Boada i Paradeda(18), de Calonge, a la Catedral de

(16) AFR. Voluntarios de la Isla de Cuba... (doc. cit.).
(17) AFR. Correspondència. Carta datada a l’Havana el 5/03/1861.
(18) APC. Matrimonis V, fol. 161 rv.
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Fig. 8. Ornaments florals fets amb cabells de Caterina Ragolta.
Fig. 9. Ponç Ragolta, ancià, pintat a l’oli per J.Espelt.

Fig. 10. Lluís Ragolta. Oli de J.Espelt.
Fig. 11. Pere Ragolta i Salvador (Treumal, Calonge, 1852- l’Havana? d.1908) vestit de
voluntari.
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Girona, amb la qual tampoc no van tenir descendència. És versemblant
que l'hagués coneguda a l’Havana, on la família Boada tenia propietats.
Probablement va ser en aquest viatge a Catalunya que Ponç va animar
alguns dels seus nebots a viatjar a Cuba. Així, Pere Ragolta i Salvador,
nascut a Calonge el 1852 i fill gran del seu germà Esteve, se’n va anar a
l’Havana el mes de gener de l’any 1870, probablement amb el seu oncle
Ponç i la segona esposa d ’aquest, Rosa. Només tenia disset anys(19).
L’any següent, dos germans de Pere, Narcís (Calonge, 1854- l’Hava
na, 1905) i Vicenç (Calonge, 1856- l’Havana? d.1905) seguiren les pas
ses d ’ambdós i el 21 d ’octubre de 1871 (als disset i quinze anys, respecti
vament) emigraren a Cuba. Per una carta sabem que els dos germans van
arribar a l’Havana després de 31 dies de navegació amb molta calor a la
mar i que es van marejar en sortir de Barcelona. El seu oncle Ponç espe
rava el vapor(20).
El 18 de juliol de 1873, Ponç Ragolta va adquirir a Barcelona una casa
al carrer de les Moles números 31 i 33, construïda per l’arquitecte muni
cipal Antoni Rovira i Trias (Barcelona, 1816-1889). Era un edifici amb
tres botigues als baixos i cinc pisos, prop del carrer Fontanella(21). La va
comprar al fabricant de sedes Josep Vilumara i Sans, dedicat a la importa
ció de material industrial i al descompte de lletres. Dos anys després, a
l’Havana, Ponç va adquirir un forn i una taverna, i va llogar una casa al
cèntric carrer d ’Amistad cantonada Reina, al davant dels jardins de Cam
po de Marte, una de les grans places de l’Havana, segons consta per una
escriptura del mes d ’abril de 1875(22). El 3 de juny d ’aquell mateix any va
vendre «tres casas de tabla y tejas» amb dos solars annexos del carrer del
Castillo, al Barrio de Concha, a la Sociedad de Cuberta y Cía. per tres mil
pesos d’or(23). Aleshores vivia a la Calzada de Luyanó, 57. Sabem també
que el 1879 es va fer voltar d ’una tanca un solar a Barcelona, al carrer de

(19) APC. Baptismes IX (1851-1863) (fol.25) Pere Recolta (així consta en la partida) i
Salvador nasqué el 15/08/1852 i fou batejat el mateix dia. Fou confirmat a la m ateixa església
parroquial de Sant Martí, quan tenia un mes, el dia 14 de setembre de 1852, pel bisbe de Girona
Florencio Lorente i Monton (APC. Llibre de Confirmacions I, fol. 3 rv). El trobem també
documentat el dia 13/05/1866 en la partida de baptisme de la seva germana Rita Recolta i
Salvador, de la qual fou padrí, juntam ent amb Rita Vilar, de Calonge (APC Baptismes X, fol.
55); en Pere tenia aleshores tretze anys.
(20) AFR. Carta 3.
(21) AFR. Escritura de Inventario de los bienes que dejó a su fallecimiento Don Poncio
Ragolta y Lloret. Autorizada por D.Miguel M artí y Beya (5/05/1897).
(22) AFR. Notícia de l’escriptura de traspàs atorgada a l’Escrivania de Carlos Laurent, a
l’Havana.
(23) AFR. Notaria pública de D. Bartolomé Marrero (l’Havana) n. 213.
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Còrsega i construir-hi un habitatge(24), i que el desembre
del mateix any va comprar
per mil pessetes una casa i un
terreny a la platja de Sant Pol,
al term e de Sant Feliu de
Guíxols.
Entretant, els nebots dona
ven notícia de la situació an
tillana. En una carta de Pere
Ragolta al seu pare del dia de
Nadal del 1880 li diu que:
«esta semana se a cogido una
conspiracion grande que ha
abido muchos pasados por
las arm as y an m andado
ceiscientospor Fernando poo
que creo que pocos llegaran
alli»(25). L 'illa vivia la que
s’anomena la «Guerra Chi
Fig. 12. El capità Pere Ragolta i Salvador.
quita». Pere s’alegra d ’haver
rebut les credencials, que diu
que són documents necessaris per a qualsevol cosa, sobretot si hagués
d ’esborrar-se de voluntari.
Ponç Ragolta, al retorn de Cuba, es va establir definitivam ent a
Barcelona, al primer pis de la seva casa del carrer de les Moles. Per un
inventari dels seus béns tenim coneixement que posseïa diversos mobles
de caoba procedents de l’Havana(26). El seu fill Lluís, que havia romàs

(24) AFR. Cuenta de lo que M iguel Aguilar alabanil acredita de D.Poncio Ragolta por razón
de jornales y m ateriales empleados en la habitación y cercar el solar que dicho Senor posee en
la calle de Córcega (Ensanche de Gracia). 28/10/1879.
(25) AFR. Carta 11.
(26) AFR. Cessió temporal de béns dels germans Joan i Ponç Ragolta Salvador a Rosa
Boada Paradeda, vídua de Ponç Ragolta i Lloret: «un armario ropero de caoba; una còmoda
papelera también de caoba; un peinador de caoba; un costurero; un balancin pequeno de caoba;
una silla pequena de las llamadas de tijera con brazaderas; una làm para de comedor; una mesa
de nogal tam bién para comedor; una cesta de flores artificiales con su globo de cristal; un
cuadro bordado con la Imagen de Santa Rosa; un cuadro con la Imagen de San Rafael; otro
cuadro con el retrato al óleo de Da Rosa Boada; una silla pequena y varias prendas de ropa
blanca [...] una cama para m atrimonio con sus colchones, jergón, manta y cubre cama; una
làm para con tres mecheros; un cuadro con el retrato al óleo de D. Poncio Ragolta; una silla
grande con asiento de rejilla y brazaderas; una persiana y un cuadro de caligrafía dedicado por
D. Luis Ragolta a sus padres...».
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solter, va morir prematurament el 1884, als vint-i-quatre anys. Caterina,
que s’havia casat amb Cristòfol Freginals i Massana, va morir el 1887 als
trenta anys. No van tenir descendència.
Ponç, en virtut del seu testament (19 de juliol de 1894)(27) va deixar a
la seva esposa una pensió vitalícia anual de 450 duros, sempre amb la
condició que es mantingués vídua, i va fer hereus els seus nebots, Joan i
Ponç Ragolta i Salvador, per parts iguals. Va deixar cinc-centes pessetes a
l’Asil Naval de Barcelona i altres cinc-centes a l’Asil de Sant Joan de
Déu(28). Va morir el 5 de març de 1897 a les deu de la nit. Les seves exèquies van celebrar-se a la parròquia de Santa Anna. Hi assistiren vint nens
de Sant Joan de Déu. Fou enterrat al Cementiri de Montjuïc(29).
RELACIONS EPISTOLARS
Pere Ragolta, des de l ’Havana, en nom propi i dels seus germans Nar
cís i Vicenç, que rarament escrivien, va sostenir una interessant corres
pondència primer amb els seus pares i, a la mort d ’aquests, amb el seu
germà Joan, en la qual dóna notícies de la vida a l’illa. En aquestes cartes
també es reflecteixen els seus sentiments d’enyorança. Així, el 14 de març
de 1873, quan s’assabenta que la seva mare ha quedat impossibilitada,
escriu: «veo que mi estimada madre que es una de lasprendas que yo mas
estimo, Dios ha querido que se hayga [sic] innutilizada, lo que nos à
causado un grande trastorno al saber esta nobedad, al pensar que la
emos dejado buena y sana, y ahora el día que quiere ir a cualquierparage
tener que hir con muletas, es triste pensar de que manera se compondrà
para hacer pan y otros trabajos que hacia muy aprisa, que heran del
trangin de la casa...».(30)
El 14 de novembre de 1882 escriu a la seva mare i li diu, entre altres
coses: «estamos gozando de una completa alegria al ber las proposiciones
que V. nos hace de hechar la lloca a criar los pollos para cuando bengamos
[...] tan pronto tenga un lugarsito tendre el gusto de abrasarlos a todos
porque ya me parece que hace un siglo que no los beo, pero no pasa una

(27) AFR. Copia simple de la escritura de Testamento de D. Poncio Ragolta y Lloret,
autorizada p o r D. M iguel M artí y Beya... Barcelona, 19/07/1894. A la seva germana Rita, li
deixa 400 duros, al seu germà Quirze una pensió vitalícia d ’una pesseta diària, al seu germà
Antoni l ’usdefruit de la peça de terra edificada (ja esmentada), situada al paratge de Sant Pol de
Sant Feliu de Guíxols.
(28) AFR. Rebut de l’«ASILO DE SAN JUAN DE DIOS» para ninos escrofulosos, raquíticos
y ciegos pobres (13 de maig de 1897).
(29) Hipogeu columbari 36, 2a classe, via de Santa Eulàlia, 1.
(30) AFR. Carta 5
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Fig. 13. Pere Ragolta dalt de cavall.

hora que no los tenga todos a la memòria», i els envia a casa de Ramon
Pallàs i Vicens de Sant Feliu de Guíxols trenta-quatre pesos d ’or per a la
carn de porc fresca per a fer amb arròs el dia de Nadal(31).
PERE A LA GUERRA D'INDEPENDÈNCIA
El 24 de febrer de 1895, amb el «Grito de Baire», va començar la
guerra de la independència cubana, que es perllongà fins al 1898. Pere
Ragolta va assolir el grau de capità de la Segunda Companía Movilizada
del Batallón de Jesús del Monte de cavalleria. En una carta del maig de
1896 que escriu des de Managua a la seva mare, Rosa Salvador, li diu
que, si no hagués estat per la guerra, ja hauria vingut a visitar-la i afegeix
que «esta situación no durarà toda la vida, por los telegramas que se
reciban de Espana maridaran por el otono cien mil hombres mas del
Egercito que con ciento cincuenta mil que hay aquí algo se podrà hacer.
En esta epoca no se puede mandar a nadie porque el bomito los diesma,
yo he tenido la suerte de probarme mucho este clima»(32).
El trobem mobilitzat en campanya en el Campamento de Castellanos,

(31) AFR. Carta 14.
(32) AFR. Carta 24.
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a la provincià de Pinar del Río, el dia 15 d ’abril del 1897, en plena guerra
de la independència cubana. Tenia un sergent de confiança anomenat Jaume
Ferrer, procedent de Sant Feliu de Boada, «companero de fatigas i trabajos
en campana».(33)
PERE, BOTIGUER A L'HAVANA
El 10 d ’abril de 1899, ja pacificada l'illa, Pere Ragolta (a qui anome
naven familiarment Perico) apareix com a propietari d ’una «Maicería y
frutos del país», situada a la Calzada de Jesús del Monte, 225, de l’Hava
na. Cal recordar que quatre anys abans, el 1895, s’havien establert en
aquesta ciutat els germans Francesc i Joan Molla i Presas, fundadors de
l’empresa Molla & Cía., dedicada a la importació i venda de taps de suro,
articles i maquinària per a licoreries i embotelladores. La Casa Molla
posseïa uns amplis magatzems i despatxos. Va col·laborar amb ells el
calongí Joan Font. També a l’Havana fundaren una fleca i pastisseria ano
menada La Catalana, establerta al carrer de l’Estrella, on feien uns tor
tells farcits de massapà que tingueren molt d’èxit(34). Sabem que Joan Molla
tingué relació amb Pere Ragolta: en una carta del 7 de gener de 1900
parla del «amigo Juan Molla» i explica que li va fer a mans uns mocadors
per a ell i els seus germans, «con muy bonitas pintas y marcados» de part
de la família(35). Després Molla apareix signant com a testimoni en un
rebut de Pere Ragolta datat el 27 de juliol de 1905<36). Joan Molla fou
president del Centre Català de l’Havana, fundat el 1882, durant els anys
1920-21, i vocal, diverses vegades, de la Junta de la Beneficència Catala
na. També era de Calonge Martí Vilar que, juntament amb el seu pare, va
muntar una empresa de petits vaixells que es dedicaven a fer travessies
entre ports americans(37).
En una carta del 9 de març de 1900 adreçada al seu germà, Joan, Pere
l’informa que el seu antic sergent, l'esmentat Jaume Ferrer, li ha demanat
parer per tornar a Cuba i que ell li ha respost «que no venga por aquí, que
en el an Pur dcí (Empordà) se està mejor»{38). Amb tot, Ferrer no va fer cas
del seu consell i aquell mateix estiu va tornar a Amèrica sense dir-ho a
ningú. Pere ens informa que el seu amic treballava de forner(39).

(33) AFR., Carta 26.
(34) R.GIL, op.cit., p.36.
(35) AFR, Carta 27.
(36) AFR. N úm .35.
(37) Ibídem.
(38) AFR. Carta 28.
(39) AFR, Carta 29.
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Fig. 14. «La 2a Com panía M ovilizada del Batallón de Jesús del Monte, al mando de su
Capitàn D. Pedro Ragolta Salvador en cam pana en el cam pam ento Castellanos en la Provincià
de Pinar del Río el día 15 de abril de 1897».

La pèrdua colonial també va quedar reflectida en altres lletres. Pere
Ragolta va escriure al seu germà Joan: «el general Suares fu e de los que
mas opero pero todofue inútil, todo se estrallo que me parece hasta mentirà
de la manera que espana perdio esto» (15 d’agost de 1902)(40).
El 20 de gener de 1904 Pere Ragolta, en una carta adreçada al seu
germà Joan, li dóna interessants notícies sobre la vida a l’Havana: «me
dices que los jornales de los trabajadores estan subidos, pero yo creo que
aquí cobran algo mas porque un albanil gana 3 duros diarios, o sea 15
pesetas y un carpintero poco menos i [sic] si es un peón de albanil gana 7
1/2 pesetas diarias y el que menos 5 pesetas; pero también una ampolla o
sea una botella de vino cuesta una peseta i si es una gallina 5 pesetas y 4
huevos una peseta i así lo demàs, se gana pero se gasta, lo que està bara
to es el pan que dan una libra de 16 onzas por un real de vellón que aquí
le llamamos medio, y pan bueno todo blanco por que aquí no hay pan
moreno, aquí lo mismo lo come el rico que el pobre, la carne también
està barata cuesta una libra de 16 onzas una peseta, sea de cerdo o bien
de buey, aquí todo el mundo tiene que comer carne diariamente por
obligación sopena de morir se tísico por que las demàs comidas la mayor
parte son poco alimentisias, y por eso Narciso pasó la enfermedad, porqué
cuando la Guerra había poca carne y Narciso comía poca pero ahora ya
todos comemos la que nos hace falta». I continua amb un comentari so
bre la situació política: «hoy aquí hay artículos que cuestan carísimo
porque el gobierno quiere hacer un empréstito de 35 millones de pesos
para pagar al ejército Cubano que libertó a Cuba pero de buenas comidas,
y por esto ha puesto un sello a muchas cosas que viene ser unos consumos
i a consecuencia de esto hay cosas carísimas como es el vino, hace 3
meses una bota de vino valia 45 pesos de oro espanol hoy vale 70 pesos i
así otras cosas...»(41).
(40) AFR. Carta 30.
(41) AFR. Carta 31.
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L’últim document que
conservem de Pere Ragolta
és el rebut de la seva herèn
cia datat el 13 de gener de
1908. No tenim notícia que
tornés mai més a Catalunya.
Suposem que va m orir a
l’Havana.
ELS RAGOLTA DE
CALONGE
Joan Ragolta i Salvador
(Treumal, Calonge, 1860Calonge, 1928) es va casar
amb Genoveva Plana i Bell
ver (Calonge, 1863-1947),
de la qual tingué quatre fills:
Enrica (Calonge, 1896-99),
Rosa (Calonge, 1887-1949)
F elícia (C alonge, 18911973) i Ponç (C alonge,
Fig. 15. Joan Ragolta i Salvador (Treum al,
1899
- Barcelona, 1979).
Calonge, 1860 - Calonge, 1928) amb la seva espo
Joan
i la seva família de
sa Genoveva Plana i Bellver i els seus fills Rosa,
Felícia i Ponç.
primer fixaren la seva resi
dència a Calonge, al carrer
Nou. Amb l ’herència de
l’oncle Ponç, Vamericano, va poder construir (1901) una casa de tres
plantes i una cúpula al Quintar del Jofre, al peu de la carretera de la Bis
bal, dita primer avinguda de Puigcerver i després de Sant Jordi. Aquesta
casa, que va rebre també el sobrenom històric de «Can Rusques» va ser
construïda amb pedres de la torre quadrada del castell de Calonge i s'hi
conserven uns balcons de la mateixa traça que els de la casa del carrer de
les Moles. Els retrats dels parents d’Amèrica foren penjats a la sala prin
cipal. Aquesta casa, anys després tingué com a llogater el Dr. Manuel
Morlius i Aulet, metge de la població, i el 1939 acollí una facció de l’exèrcit
roig en retirada.
Rosa i Felícia, que romangueren solteres, habitaren tota la vida a Can
Rusques de Calonge. Ponç es va casar a Barcelona amb Angelita García i
Moreno (Barcelona, 1904), filla de pares aragonesos. Fixaren la seva re
sidència a la ciutat comtal, on Ponç fou funcionari municipal. Van tenir
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Fig. 16. Ponç Ragolta i Salvador (Calonge, 1872 - Sant Feliu de Guíxols, 1935), amb la seva
esposa Rita Bech i M artimort i el seu fill gran.
Fig. 17. Narcís Ragolta i Salvador (Calonge, 1854 - l ’Havana, 1905). El 19 d ’agost de 1900
envia a Catalunya, des de l’Havana, cinc retrats com aquest, un per a cada germà.

dues filles: Maria Luz, casada amb l’industrial barceloní Jaume Aymar, i
Francesca, mestra, que va maridar amb el professor romanès Virgil Ani.
Els fills del matrimoni Ani-Ragolta conserven aquest doble cognom(42).

(42)
Altres germans foren: Francisca Ragolta i Salvador (1862-1926), que es va casar amb
Pere Plana i Bellver (1859-1913), germà de la seva cunyada Genoveva. Tingueren quatre fills:
Genoveva, Hortènsia, Virgínia (1892-1957) i Ponç, que eren cosins per doble costat dels ja
esmentats germans Ragolta-Plana.
Rita Ragolta i Salvador (1866-1943), que es va casar amb Josep Bellver i Plaja (18711930). Tingueren dues filles: Enriqueta (1894-1977), casada amb Joan Xifreu i Ros (18901973) (sense descendència), i Maria, casada amb Joan Ribas i Cantó, dels quals nasqué una
filla anomenada Rita.
Ponç Ragolta i Salvador (1870-1935), casat amb Rita Bech i M artim ort i amb tres fills que
va anar a viure a Sant Feliu de Guíxols.
Lluïsa Ragolta i Salvador (1872-1924) va contraure matrimoni amb M artí Bou i Sabater
(1869-1930) i va tenir dos fills, Joan (1899-1948), casat amb Rosa Vidal i Sitjas (1898-1987),
i Adelina, casada amb Lluís Lloberas.
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Segle XIX
BENET JULIÀ FIGUERAS

L'esperit de solidaritat dels guixolencs que es mantingué al llarg de
centúries en diferentes formes com les deixes, les causes pies, les cofradies
d'ajuda sobretot a la gent de mar, etc., és el que volem presentar en aquest
escrit centrant-lo en dos apartats: el primer sobre el sosteniment del seu
hospital de pobres i pelegrins — com anteriorment era conegut— i l'altre,
sobre la creació de societats de socors mutus, més conegudes entre nosal
tres amb el nom de "germandats", tot escollint per època, majoritàriament,
la primera meitat del segle passat, pels canvis que en ella es produïren i
modificaren la població.
Comencem pel primer o sigui per l'hospital que a principis del segle
que tractem, ja tenia mig mil.leni d'existència, almenys coneguda, i man
tingut sempre pel suport caritatiu dels seus conciutadans. Això ens ho
acabarà de confirmar la declaració de l'abad guixolenc P. Maur Gras i de
Roca (1824-1828) en contestar a una sol.licitut del Govern demanant les
rendes del dit hospital, segons escriu N. Marcillach pvre., i on declarà que
"el monestir ni com a Senyor, ni l'abad com a rector, havien tingut mai
intervenció en assumptes de tal establiment".
Aquest, a principis del segle XIX i en una població modesta de prop
de 5.000 habitants, consistia en una senzilla casa més dues d'adossades
on, a vegades, es posaven malalts que, en un moment determinat, no cabi
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en a l'edifici dedicat pròpiament com a centre sanitari. Aquest devia ésser
molt modest, car en un inventari que feren els nous administradors a fi
nals de 1700, només poden declarar que hi havia sis llits de ferro, setze
màrfegues (que segurament en cas de necessitat podrien estendre's sobre
uns catres), vuit flaçades, la majoria velles, i cent quaranta dos llençols,
entre bons i usats, fets de cànem o borra.
El centre benèfic es mantenia amb un fons propi, modest, format per
censos i censals, el lloguer de quatre cases que havia heredat, almoines en
el bací de la capella, la capta de l'hospitaler, la venda de cobles, i la recap
tació corresponent a les collites, sobretot la del vi en temps de verema. En
aquella època el Rei pagava 30 lliures anuals per medecines i certa quan
titat si s'havien ingressat soldats o mariners malalts. Però una ajuda im
portant provenia moltes vegades dels donatius de particulars; així recor
dem, ja a les darreries del segle XVIII, la del mestre d'aixa Joan Perantoni
amb 100 lliures, la del traginer Narcís Arxer Vinyoles amb 200 lliures i la
del Dr. Tauler que segurament fou de més de 1.000 lliures.
D'aquesta època també hi havia hagut el lloguer de la sala gran que
separava les cambres dels homes de la de les dones, per fer balls, teatre i
"volatins". Així trobem que els comediants l'any 1780, donaren 3 lliures,
set sous en una ocasió i 4 lliures, 17 sous en una altra. Bernadet (Vidal)
per ballar per Carnestoltes donà 1 lliura, 10 sous l'any 1786 i pels balls de
Carnestoltes i Nadal de 1789, 3 lliures, 15 sous com també 48 lliures pels
saraus de 1797. Els nous administradors, però, ho suprimiren del tot per
creure que no estava bé per una casa de malalts, i sobretot per l'abús que
a vegades representava, l'haver de treure'ls fora de l'edifici per poder ofe
rir més lloc per a les festes indicades.
Mes en aquest segle que volem estudiar, els ingressos seran de les
almoines que a continuació detallarem, i a partir de 1834, de l'administra
ció del nou cementiri i la seva capella, que fou efectiva a partir de 1836,
posant a la venda els nous nínxols bastits al preu de 6 duros de plata més
2 duros per cada vegada que hi practiquessin una inhumació. L'any se
güent es feu la benedicció de la capella, la construcció d'un pou per poder
regar els xiprers plantats en el camí i per últim es traslladà al dit oratori,
l'altar de la congregació dels Dolors que havia estat en l'abandonat mo
nestir.
Però, com tenim insinuat, hi havia l'altruisme d'algun benefactor amb
quantitats importants que ajudaven a la sempre precària economia de la
casa. De documentació guardada en ella podem citar una llista de genero
sos guixolencs que es mereixen ser recordats. Així tenim que comença
l'any 1803, amb el comerciant Cristòfol Mauri, deixant en testament la
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xifra important de 500 lliures. El mateix any, Francisca Ribas — que morí
a l'hospital— cedí 58 lliures. Acció que era freqüent en agraïment per les
atencions rebudes o per tractar-se de persones sense familiars.
Segueix el 1804 amb l'almoina de 20 lliures de Dalmau Busquets. Més
tard, els anys de 1807 a 1810, època de guerra, trobem donatius dels nos
tres corsaris. Així comença Bartomeu Bosch, regalant 15 lliures, després
d'una presa; d'aquest patró volem recordar que ja el 1789 i el 1791, havia
donat petites sumes repetides en tres ocasions i pel mateix motiu marítim.
També en una altra ocasió i amb l'anotació "del fondo del cos de la mitja
galera", del mateix Bosch hi ha donades 66 lliures mentre que en el 1809
del "sobrant d'un somatent" entregà 107 lliures. El mateix any Geroni
Basart, capità de galera, entregà d'una presa la quantitat de 16 lliures. Per
últim l'any 1810, Francesc Patxot i Cateura legà en son testament, 75
lliures.
La relació quedà interrompuda aquí perquè, estant el país en guerra
contra Napoleó, cessa la redacció de les llibretes per expatriar-se els que
la redactaven, i s'inicien de nou el 1813 amb un donatiu de l'hospitalitza
da Margarida Salgas amb 50 lliures. Segueix el 1817 amb Francesc Patxot
i Marcillach que donà d'almoina 75 lliures i el mateix any, Joan Reig 30
lliures. El 1819, el comerciant Antoni Vidal, entregà 30 lliures i l'any
següent cedeix 15 lliures més, almoina que igualment repetí el 1721 amb
la mateixa quantitat. També aquest mateix any, una hospitalitzada, Anna
Carreras i Rossell, llegà 25 lliures i posteriorment altres 25 lliures. El
1830, Nicolau Bas, comerciant, deixà el producte de l'arrendament de la
seva casa del carrer de la Creu en testament. El 1837 foren deixades per
Martí Pagès 50 lliures i per Caterina Fort i Lloveras altres 50 lliures en les
seves últimes voluntats. El 1836 hi ha una curiosa sol·licitud d'Anton
Feliu(a) Roig, requerint "diari sustento" per trobar-se sol i vell i oferint en
compensació als Administradors de l'Hospital, poder cobrar l'arrendament
de la seva casa, quan ell morís, fins a rescabalar-se del que els havia fet
gastar. El 1839 surt la persona d'Antoni Vidal, menor, habitant a Marsella,
amb l'almoina de 30 lliures. El 1841, el ja citat Dalmau Busquets deixà en
son testament la seva casa del carrer de la Processó i el mateix any, Antoni
Vidal, major, habitant a Sant Feliu, donà 54 lliures d'almoina, mentre que
Francesc Patxot i Marcillach deixà en son testament, 100 lliures.
Un nou intent de filantropia es coneix de l'any 1844, a càrrec del patri
ci Joan Font i Arxer, domiciliat a Barcelona disposat a sufragar el valor
d'unes obres per poder construir dues cambres de tres llits destinades a
convalescents, una per a homes i l'altre per a dones. Però fet el pressupost
d'aquestes obres, pujaven a uns 1.066 duros, quantitat que fou trobada
massa elevada pel dit patrici; no defugi de portar-ho a terme i buscà l'aju
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da d'altres persones, responent Antoni Vidal i Calsada i els germans
Francesc i Geroni Patxot, que ajudaren a obtenir la quantitat estipulada
per a les obres.
L'any 1853 hi ha una entregà original per al nostre hospital. Efectiva
ment, la família Vidal de la població, cedeix una caseta de bany feta de
fusta, situada a la part oest de la platja, propietat d'un d'ells i de nom Josep
Ma, amb la sola condició que ell o les tres seves germanes puguin fer-ne
ús quan els convingui. També l'any 1855, Antoni Vidal i Calsada de
Marsella, comprà la casa de l'horta de n'Abric situada en el camí del Mall
i que afrontava mitjançant un galligant amb la paret de la nova secció de
convalescència, permetent això d'ampliar i millorar les cambres destina
des a aquesta funció.
Però l'actuació del patrici Joan Font s'extengué una vegada més quan,
el 1856, va enviar cartes a tots els guixolencs benestants que vivien i
treballaven fora del país, sol·licitant ajuda per al nostre centre hospitalari
i motivant això l'obtenir la deixa més important d'aquell segle, com ho
fou la del pròcer Joan Suris i Llorens de l'Havana, que deixà vint mil
duros en testament i que permeteren una remodelació important de la
casa, essent segurament el fonament on s'asentaren les succesives modi
ficacions posteriors. Per aquesta obra important fou necessari traslladar
els malalts a l'antic monestir, deshabitat per absència de la comunitat be
nedictina on romangueren tot el temps que duraren les obres fins al seu
final que fou l'any següent.
Més altres mostres de solidaritat envers els seus compatricis desval
guts foren practicades per diversos estaments de la població. En primer
lloc, cal recordar les persones que desinteressadament formaren part de
les diverses juntes administratives on passaren els seus maldecaps per
poder portar a terme la seva missió, sobretot en temps de maltempsades,
com fou en moments de guerra i a vegades amb topades per coses puerils
amb certs personatges de l'ajuntament, sense experiència en les necessi
tats de la casa.
Donem una relació dels diversos administradors que coneixem. El se
gle XIX s'inicià essent-ho Narcís Marcillach pvre., Narcís Salamó, Baldiri
Thomàs, Francisco Jofre. L'any 1801 hi ha el canvi de Thomàs per Baldiri
Riquesa. El 1814 són citats només Marcillach, Anton Romaguera, Anton
Massanés. El 1827, canvien tots; Miquel Pla prve., Pere Viader, Anton
Romaguera (l'únic que persisteix de la junta anterior) i Joan Carreras. El
1833 torna Marcillach més Joan Jofre, Isidre Quintana i Anton Casas,
mentre que el 1848 la formen Josep Marimon, Josep Oliva (a) Llibori,
Anton Bascós, Jaume Rubert i Joan Esteve. L'any 1840 tornem a trobar a
Mn. Marcillach, Anton Bascós, Josep Marimón, Josep Oliva i Joan Este
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ve, essent reem plaçat Oliva per Josep Pagès l'any 1842. Finalment
Marcillach, el 1851, continua essent administrador.
Uns altres guixolencs solidaris a recordar a partir de 1827 és el de les
administradores voluntàries. Havien d'ésser vídues sense família o solte
res de més de 40 anys, sanes i robustes i de bones costums. D'aquestes
administradores, coneixem Teresa Calsada que, en casar-se, fou reempla
çada per Antònia Reig, vídua i amb Teresa Andreu Bernich com a supernumerària. Això era el 1840, mentre que el 1846, Rita Planellas i Agustí,
substituïa la citada Antònia Reig. Al mateix temps se senyala la presència
a l'hospital de "pies i caritatives devotes" que les tardes dels dies festius,
ajudaven a remendar la roba. No serà fins el 1858 que trobem la presència
de tres monges provinents de Vic, qualificades per Marcillach de terciàri
es de Santa Teresa.
Com que a principis de segle i amb un pressupost raquític, els Admi
nistradors es trobaven que a la nit, no tenien ningú que atengués als ma
lalts, idearen solucionar el problema creant una congregació de caritat
anomenada de la Puríssima Concepció els afiliats de la qual es compro
metien a altemar-se en les guàrdies nocturnes de la casa hospitalària. Aquest
servei que es posà en marxa l'any 1800 abans hagué de passar un calvari
burocràtic per una cosa de tan sentit comú que ara ens sembla ridícul.
Començaren el 1798 presentant una instància a l'ajuntament local que fou
aprovada. D'aquí passà al Suprem Consell de Castella que delegà a la
Reial Audiència de Barcelona perquè informés, sol·licitant aquesta a son
torn, l'informe de l'ajuntament de la vila. Però la Reial Audiència no con
formada amb les indicacions de les autoritats locals demanà referència a
l'alcalde de Girona (?) Fernando de León Benevides el qual demanà a
l'hospital la quantitat adelantada de 12 lliures pel seu treball. A continua
ció retornà en sentit contrari tot aquest mecanisme burocràtic per ésser
finalment acceptada dita congregació al cap de dos anys, havent encara
de passar, sense problemes, per l'Ordinari Eclesiàstic.
D'un "estadillo" municipal de Beneficència (1855) sabem que els ma
lalts eren assistits per tots els metges que exercien a la vila i eren: Sebastià
Fabre, metge cirurgià, Joan Ricard, id., Anton Romaguera, id., Eliseu
Forest, id. En el mateix document s'indica no tenir nomenament especial
ja que hi havia el costum d'alternar en l'assistència, tots els que exercien a
Sant Feliu. Igualment és citat Tomàs Vila com a cirurgià sagnador.
Abans de finalitzar aquest apartat hospitalari, voldríem exposar les
atencions amb què eren tractats els nostres malalts. Per això copiarem
unes normes sobre règim dietètic i higiènic aconsellades per Joan Ricard,
un dels facultatius que actuaven a la casa. Escrit el 1857 diu així: «lr. Els
llits estaran sempre a punt per admetre malalts a totes hores i individual
ment puix, recordem el costum que encara es practicava en la centúria
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anterior en certs centres, de posar dues persones en un mateix llit. 2n. Els
llits havien de ser de tres fustes amb màrfegues, robes etc. 3r. Neteja de
les cambres abans de la visita facultativa. 4t Atenció amb els focs que
puguin encendre's per combatre el rigor de l'hivern i que no puguin into
xicar. 5è A l'hora de la visita mèdica, cada malalt estarà en el seu llit amb
"respeto y decoro" pertinent. 6è. Les hores de dita visita seran a l'hivern a
les 7 del matí i a les 3 i mitja de la tarda. A l'estiu seran a les 6 del matí i
a les 5 de la tarda».
Però el capítol dedicat a l'alimentació dels ingressats, és més interes
sant. Així coneixem que hi havia malalts que estaven només a caldo. Lla
vors tenien dret a 4 tasses, una a les 6 hores del matí; una altra a les 11
hores i a les 4 de la tarda i l'última a l'hora del "retiro". S'alternava amb
begudes i tissanes.
Malalts que estaven a caldo i sopa; se'ls hi donava tres plats de sopa al
dia alternant amb tassetes de caldo.
Malalts a mitja ració. A més de tres plats de sopa se'ls hi donava una
unça i mitja de carn, tres unces de pa i mig "quartillo" de porró de vi a
cada àpat.
Malalts de ració completa. Com l'anterior però amb el doble de carn i
pa.
Estava prohibida l'entrada de qualsevol aliment o beguda.
El règim per als convalescents era de mitja unça de bona xocolata amb
pa torrat al matí. A les nou, una sopa d'olla. Per dinar, sopa, tres unces de
carn de l'escudella i un petit guisat de carn, peix o bacallà, vuit unces de
pa i un "quartillo" de vi. A la tarda un bescuit amb una mica de vi i a la nit
com els de ració completa. La nota aconsellava estar ben assortit de des
files, benes, compreses, una caixa d'intruments quirúrgics junt amb els
d'amputació, trepants i algàlies (sondes curves).
Les adversitats com malalties, invalidesa o morts en el cap de família,
sempre han preocupat la humanitat. Per això trobem que ja a l'edat mit
jana els gremis, com a corporacions destinades a la defensa dels seus
professionals, dintre dels tres graus en què estaven organitzats — aspi
rants, oficials i mestres— ja havien creat unes ajudes mútues per als dos
darrers grups. Igualment moltes confraries a més de la seva dedicació
religiosa, tenien, la majoria, unes certes modalitats d'ajudes en diners per
als seus afiliats afligits d'alguna malura. Recordem que a Sant Feliu hi
havia en ple segle XVIII, entre altres, la dedicada a la Degollació de Sant
Joan Baptista formada per fusters, barrilers i boters; la de Sant Antoni
abad per als traginers; la de Sant Elm per a la gent de mar i que tanta
actuació tingué en aquesta centúria en l'ajuda, junt amb els mercedaris,
per a rescatar captius guixolencs en terres nord-africanes. Desapareguda
aquesta, la seva necessitat obligà a crear el juliol de 1855, l'anomenada en
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castellà — segons nor
m es del m o m en t—
"Confraria de San Pedro
Gonzàlez Telmo" (puix
fins castellanitzaren el
sant patró) dedicada a
socórrer els malalts i im
possibilitats, tots gent de
mar però "matriculats".
Igualment podien ajudar
als desperfectes fets pels
tem porals com tam bé
l'hospital local. Final
ment recordem la con
fraria de la Puríssima, ja
explicada anteriorment,
que fundada per l'administradorMn. Marcillach
pvre., entre les seves actu ac io n s re lig io se s,
s'obligaven a alternar en
les v etlles nocturnes
ho spitalàries quan hi
havia malalts delicats.
Però al segle XIX
amb la seva industria
lització i els conflictes entre capital i obrers, sorgí la necessitat de crear
organismes d'ajuda mútua pels casos d'adversitats que a vegades podien
prendre aspectes fortament tètrics. Posarem breument un exemple tret de
les notes del llibre de la Conferència de Sant Vicens de Paul de Girona,
predecessora de l'actual Càritas i que descriu com el desembre de 1857
hagueren d'ajudar una família en la qual el pare, d'ofici manobre, no po
dia treballar per crisis d'ofec, ni mantenir l'esposa, una filla de 16 anys i
quatre infants més. Havien de passar el dia sense cap més aliment que
rosegons de pa, vivint amuntegats en una habitació sense cap seient, ha
vent de passar la nit a la cuina d'una persona tan o més miserable que ells
però que per caritat els deixava dormir en un mal llit els uns i els demés
sobre un munt de palla escampada al voltant del forn. Les ajudes foren de
metge i medecina per al pare, treball per la vaileta i una altra habitació
més confortable.
Per aquest estat de coses, no estranya que a les poblacions catalanes
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fortament industrialitzades sorgissin les entitats d'assistència mútua amb
una majoria que aprofitaven per defensar també els seus drets laborals.
Per això el 1839 sortí una R.O. ordenant les condicions a regir per la
formació d'aquestes societats. D'aquella època es coneix la Societat dels
teixidors de Barcelona (1840), les de Sabadell i fins de professions libe
rals com la mèdica de Madrid que l'any 1846 disposava d'un capital de
tres milions de rals de bilió. Però les de reinvindicació laboral foren abo
lides l'any 1856 pel Capità general Zapatero, sobrevisquent només les
que es dedicaven exclusivament a un fons mutual.
Com que la nostra població guixolenca de llavors havia mantingut
aquests tipus d'organisme de socors mutus, coneguts entre nosaltres amb
el nom de "germandats", per aquest motiu voldríem presentar a una de les
primeres i potser la pionera, anomenada "SOCIEDAD DE SOCORROS
MÚTUOS LA CONCORDIA", sota la invocació de Nostra Senyora del
Remei.
Era l'any 1854. La vila vivia de la creixent importància de la fabrica
ció del tap i la seva exportació junt amb la de la sardina prensada i l'acti
vitat del port amb un moviment de 351 vaixells entrats corresponent a
unes 12.379 tones segons informava el seu alcalde constitucional. A Sant
Elm, moria Grau Roura, el darrer ermità mentre que a la plaça s'havia
alçat un arbre amb la bandera nacional i llegendes de "Viva la Reina cons
titucional. Viva la Libertad. Abajo la Tirania". A la badia, les embarca
cions procedents de Barcelona, estaven ancorades uns vuit dies per ob
servació sanitària degut a un nou brot d'epidèmia colèrica. Per últim en
trava a la Casa de la Vila una sol.licitut firmada entre altres, per J. Ant°.
Forest i Salvador Berga Calzada per poder organitzar una societat de so
cors mutus a favor dels malalts, que fou aprovada per considerar-la una
associació humanitària, amb el nom ja indicat abans de "La Concòrdia".
Amb l'informe favorable de l'ajuntament, de les Juntes municipals i
provincials de Beneficiència; del governador de Girona i de la Junta Ge
neral del ram, començà a actuar malgrat que deu anys després (1864)
encara un informe de la secció de Governació i Foment del Consell d'Estat hi posà certes objeccions en la seva elaboració per admetre que segu
rament no arribarien a cobrir les despeses.
A continuació exposem les parts més interessants del seu reglament
editat a la impremta Torres de Girona el 1857.
1854. SOCIEDAD DE SOCORROS MUTU OS LA CONCORDIA, bajo
la invocación de Nuestra Senora del Remedio.
Objecte: proporcionar mitjans d'assistència als socis en llurs malalti
es i facilitar alguns socors quan arribin a impossibilitar-se.
Fons: d'entrada, els socis pagaran 20 rals billò i els seus fills 10 rals
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billò. Id. mensuals. 4 rals de billò cada soci. El prim er fons és el general
i el particular és de 4 rals billò per semestre.
Extracció dels fons: Estipendis per als malalts (medecines incloses
les sangoneres; les funcions divines; els utensilis indispensables per al
servei de la Societat).
Tipus d'estipendis: malalts allitats i amb febre, 11 rals billò diaris.
Malalts allitats sense febre (ferides, tumors, etc.) 6 rals billò. Malalties
cròniques que impedeixin el treball, 2 rals billò. Als socis de 75 anys, 2
rals billò. Per als malalts precisarà dictàmen mèdic i estar-ho més de 7
dies. Si precisés canviar de població per la seva indisposició, cobrarà 12
rals billò però sense pagar les medecines en els de l a classe i només 6
rals en els de segona.
No entraran els mals veneris.
En cas d'epidèmia queda tota indemnització suspesa.
La festa anual de Nostra Senyora del Remei es farà en una església
determinada amb l'obligació d'assistència. Es guardaran quatre atxes
per acompanyar el viàtic d'algun soci.
Hi haurà un caixer que guardarà al seu domiciliari, la caixa dels di
ners de la Societat, protegida amb tres panys, les claus de la qual, guar
darà una ell i les altres, dos clavaris.
Aquest tipus de "germandats" persistiren algunes d'elles fins a la im
plantació de la Seguretat Social tenint com a major dificultat per la seva
subsistència, les malalties cròniques dels seus associats. Trobem encara
en un estudi de principis d'aquest segle, on Martí Roger indicava que una
família tapera els ingressos totals de la qual fossin de 2.415 ptes. i les
despeses de 2.250 ptes., en gastava 12 a l'any per germandat.
Abans d'acabar voldríem recordar com en alguna d'aquestes societats
s'imposà el costum de les vetlles nocturnes alternes a càrrec dels socis en
els casos de malalties de llarga durada i poder alleugerir els familiars del
malalt, sobretot si també eren treballadors, actuació que fa recordar als
confrares de la Puríssima a l'hospital.
Una altra modalitat d'aquest tipus de societat d'ajuda mútua, aparegué
aprofitant el recurs de Mendizàbal del 1844, que permetia deslliurar del
servei militar a tot jove que aportés certa quantitat de diners que permetés
alimentar a un altre soldat. De Sant Feliu hem trobat notes sobre l'anome
nada "Sociedad de socorros mutuos de Quintas", autoritzada el 28/1/1862,
segons R.O. D'aquest any hi ha anotats un total de 9.712 duros recaptats,
havent pagat 6 "quintes" d'associats a raó de 400 duros cada una.
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Acabem aquí d'exposar dues facetes de l'esperit solidari guixolenc del
segle passat, encara que podríem aportar altres exemples com foren les
suscripcions per auxiliar la gent pobre en els dies d'epidèmia colèrica; per
ajudar els familiars dels desapareguts per naufragi, com fou amb els del
llagut M aria, perduts a Vinaròs o per als nàufrags acollits a la caseta del
Salvament com els italians del cúter Giacomo III o els del pailebot ma
llorquí Paulina, etc. Però això ja seria un altre tema.
Fons consultades:
Manuscrit de N. i J. M arcillach prves.
Arxiu Hospital de Sant Feliu de Guíxols »
Arxiu Diputació Provincial de Girona. Beneficiència.
Arxiu Històric i Municipal de Sant Feliu de Guíxols. Sanitat. Beneficiència.
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LA FARSA DE LES ELECCIONS
MUNICIPALS FRANQUISTES:
L'EXEMPLE DEL PARTIT JUDICIAL
DE LA BISBAL (1948)
JO S E P C L A R A

El nomenament dels regidors dels nostres municipis, durant el fran
quisme, va fer-se a través de dos sistemes: a) la designació directa pel
govern, d'acord amb el decret de 30 de setembre de 1936 i l'ordre de 30
d'octubre de 1937, i b) la designació per sufragi articulat orgànicament,
mitjançant la família, el sindicat i el municipi. El primer procediment va
tenir vigència fins al 1948, en què s'arbitraren les eleccions controlades
per seleccionar addictes entre els addictes.
Els principis del sufragi articulat orgànicament eren fixats a la Llei de
Règim Local de 17 de juliol de 1945 i formaren part de les mesures de
pseudo-transformació política que el règim endegà per tal de superar la
situació compromesa en què es trobava després del resultat final de la II
Guerra Mundial, desfavorable als partidaris dels feixismes.
Amb tres anys de retard, quan el boicot internacional pesava sobre el
país, i poc després de l'entrevista entre Franco i don Juan de Borbón al
golf de Biskaia, el govern espanyol va inaugurar la nova fórmula de se
lecció, la qual fou presentada amb una retòrica triomfalista i exagerada.
El ministre de la Governació, Blas Pérez, anuncià, ni més ni menys que
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"la incorporación de los espanoles a las tareas del Estado"m, i la premsa
del sistema comentà, amb paraules del mateix caire, la transcendència de
la convocatòria bo i ressaltant que la consulta tenia un significat adminis
tratiu estricte(2).
El procediment establert per a la designació dels regidors els dividia
en tres grups: a) els elegits pels veïns que eren caps de família, b) els
elegits pels organismes sindicals, i c) els elegits —pels triomfadors dels
grups a i b— entre els veïns que eren membres d'entitats econòmiques,
culturals o professionals del terme municipal.
Les limitacions d'aquesta fórmula eren nombroses. Només els caps de
família inscrits en el cens electoral tenien dret a votar els representants
del terç familiar (les dones casades pogueren votar a partir del 1970). Els
candidats del terç corporatiu eren tots proposats pel governador civil. I
els del terç sindical eren escollits a través d'uns compromissaris que eren
vocals de les juntes sindicals de les entitats del mateix terme, organitza
des — naturalment— en sentit vertical.
Les condicions per ser regidor familiar eren: a) haver estat o ser regi
dor del municipi, b) ser proposat per dos procuradors o exprocuradors a
Corts, representants de les corporacions locals de la província; per tres
diputats o exdiputats provincials, o per quatre regidors o exregidors del
municipi, i c) ser proposats pels caps de família en nombre no inferior "a
la vigésimaparte del total de electores". El filtre era encara més acusat en
els terços corporatiu (denominat "terç del governador") i sindical.
El nou sistema s'estrenà el 21 de novembre de 1948 per a les eleccions
del terç familiar i continuà els diumenges immediats per seleccionar els
representants dels terços sindical i corporatiu. L'ordre de convocatòria
duia data del 30 de setembre i havia estat publicada el 7 d'octubre.

(1) A questa retòrica de Blas Pérez era qüestionda per un altre ministre del govern, Alberto
Martín Artajo, responsable de la cartera d'Afers Exteriors, qui va advertir el general Franco que
la nota donada per comentar la celebració de les eleccions "pone al descubierto el caràcter
limitado de la votación. Temo — afegia— que anule en parte el gran efecto que el anuncio
había acusado en la prensa de todo el mundo" (J. TUSELL, Franco y los católicos. Madrid,
Alianza, 1984, p. 180).
(2) Extraiem aquesta mostra de Los Sitios (18 de novembre de 1948): "Barridas las miasmas
por la victorià de la Espana autèntica, tenem os ahora convocadas unas elecciones municipales.
jCuàn distintas de aquéllas! No se debaten ahora problemas políticos, ni banderías de partido.
No se desatan ahora pasiones, ni se va a discutir el usufructo de prebendas. No se va contra
nadie, sino que, por el contrario, se realiza un servicio. Hay que dotar a los m unicipios espanoles
de los hombres mas capacitados; de quienes, por su saber personal y sus condiciones mas
óptimas, mejor solución y mas ponderado tino pueden imprimir, con màs garantías de acierto,
a la administracion municipal, que nada tiene que ver con las ideas políticas de cada ciudadano".
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En aquest treball volem remarcar el caràcter fictici d'aquestes elec
cions. Ens limitem al districte o partit judicial de la Bisbal, perquè és
l'únic del qual s'ha conservat documentació a l'arxiu del Govern Civil de
Girona, i centrem la qüestió en el terç familiar, que és el que podia susci
tar més interès de la consulta(3).
LA DISTRIBUCIÓ DE LES VACANTS
El quadre I reflecteix els municipis del partit judicial de la Bisbal, el
nombre d'electors, els llocs de regidor que calia proveir i el nombre de
candidats que aspiraven a ocupar-los.
QUADRE I

(3)
Arxiu Històric de Girona, Fons del Govern Civil. Eleccions de 1948. Hem complemen
tat les dades amb les reportades per la documentació electoral que guarda l'arxiu de la Diputa
ció.
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Torroella de M ontgrí
Ullà
Ullastret
Ultram ort
Vall.llòbrega
Vulpellac

128
128
97
62
117

3
1
1
1
1
1

3
2*
2*
2*
2*
2*

*candidats teòrics

Després de fer una lectura atenta de la documentació dels arxius del
Govern Civil i de la Diputació, podem distribuir els 35 municipis del
partit judicial de la Bisbal en tres grups:
a) Municipis en què no se celebraren eleccions perquè el nombre de
candidats era igual al dels llocs que s'havien de proveir. Total: 6 casos.
b) Municipis en què celebraren, realment, eleccions. Total: 6 casos.
c) Municipis que presentaren actes manipulades. Total: 23 casos.
MUNICIPIS SENSE ELECCIONS
Els municipis en què s'aplicà l'article 21, és a dir, l'elecció automàtica
dels candidats presentats, foren els següents: la Bisbal, Calonge, Pals,
Peratallada, Santa Cristina d'Aro i Torroella de Montgrí. Les persones
que es beneficiaren d'aquesta fórmula que estalviava la competició prèvia
van ser les que relacionem a continuació.
La Bisbal: Josep Cortadellas Bou, Francesc Sirvent Janoher i Tomàs
Verdaguer Saura.
Calonge: Ricard Carreras Saguer, Octavi Darnaculleta Valmana i Josep
Pijoan Pelegrí.
Pals: Jaume Puig Riembau i Ramon Sagué Ribas.
Peratallada: Baldiri Bassas Cals i Josep M. Fina Vidal.
Santa Cristina d'Aro: Vicenç Roca Auladell i Narcís Serra Xuclà.
Torroella de M ontgrí: Prim Casadevall Suquet, Jaum e M undet
Bernatallada i Juli Parella Hereu.
MUNICIPIS QUE CELEBRAREN ELECCIONS
Les poblacions que cridaren els electors a votar van ser Begur, Castell
d'Aro, Palafrugell, Palamós, Rupià i Sant Feliu de Guíxols.
A Begur, els vots es repartiren així:
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A Castell d'Aro, la distribució va ser aquesta(4):
Pere Esteva Raventós
130 vots
Miquel Albertí Cama
97
Josep Clara Massoni
38
Vots en blanc
12
Vots nuls
1
A Palafrugell, la votació anotada es reparteix d'aquesta manera:
Francesc Alsius Granés
1.212 vots
Marius Deulofeu Martinelll.191
Joan Sitjas Ferrer
1.063
Rafael Regualta B aneras
813
Sebastià Ribas Vidal
746
Juli Martí Marenà
676
Vots en blanc
26
A Palamós, el recompte donà aquests resultats:
Joan Castillo Vidal
536
Martí Boada Gelabertó
486
Josep Ciurana Puig
429
Joan Danés Gelabert
344
Fèlix Gubert Ribera
303
Carles Pagès Belleville
225
Pere Lloret Carbó
206
Lluís Ferrer Ferriol
159
Santiado Juera Pòlit
128
Vots en blanc
18
Vots nuls
10
A Rupià, l'acta de votació reporta aquests resultats:
Narcís Martinell Barnés
58 vots
Jaume Solés Faixeda
16
Vots en blanc
1
Finalment, la distribució de Sant Feliu de Guíxols és aquesta:
Manuel Clavaguera Trull
503 vots
Salvador Agulló Serra
501
Ignasi de Blas Vila
474
Enric Pont Carreras
259

(4)
Cal remarcar les diferències en el document de la Diputació: Pere Esteva té 133 vots; els
vots en blanc són 11 i els nuls, 2.
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Alfred Mont Carles
Josep Dalmau Romaguera
Carles Nadal Gallart
Llorenç Planells Carreras
Antoni Ribot Pujol
Vots nuls i en blanc

251
244
219
218
191
26

MUNICIPIS AMB ACTES MANIPULADES
La resta dels municipis del partit judicial de la Bisbal presenta actes
manipulades. En la majoria dels casos es tracta de fer veure que s'havien
celebrat eleccions quan, de fet, els candidats proclamats haurien estat ele
gits automàticament perquè no tenien contrincants.
Donem una ullada a cada municipi per tal de ressaltar les anomalies
detectades.
Casavells: Es va presentar una acta al Govern Civil en què Josep
Figueras Figueras obtenia 42 vots i Joan Matabosch Reixach, 14. Els elec
tors haurien estat 83, els votants 58 i hi hauria hagut 2 vots en blanc.
L'acta de l'arxiu de la Diputació atorga 12 vots a Matabosch, i reporta 87
electors, 58 votants, 2 vots en blanc i 2 de nuls.
Castell d'Empordà: En una primera acta figura un sol candidat: Josep
Bassó Amer. Després se'n va fer una altra en què se li atorgaven 16 vots i
tenia un competidor — Jaume Visellach Ferrer— que hauria obtingut 2
vots. Els votants haurien estat 18.
Corçà: Les discrepàncies entre les actes del Govern Civil i de la Dipu
tació són evidents. La primera reporta 104 vots per a Martí Plaja Busquets,
94 per a Josep Ros Santanach i 38 per a Jaume Casas Arolas. La segona
els atorga 84, 40 i 8 vots, respectivament. Els votants haurien estat 132.
Cruïlles: En una primera acta, els dos candidats presentats — Josep
Estanol Grau i Emili Alsina Ullastres— són elegits automàticament per
l'article 21. Una segona acta atorga 48 vots a ambdós, i inclou dos noms
més: Rafael Boadella Felip i Esteve Martí Torallas, amb 11 vots cadas
cun. Els votants haurien estat 59.
Foixà: En una primera acta, els dos candidats presentats — Joan Mallol Ventura i Francesc Pons Solés— són elegits automàticament per l'ar
ticle 21. Posteriorment es va redactar una nova acta que inclou un tercer
candidat: Mateu Torras. Segons la documentació del Govern Civil, s'ator
garen 82 vots a Mallol, 60 a Pons i 22 a Torras. L'acta de la Diputació
parla de 60, 20 i 2, respectivament. Els votants haurien estat 90, incloses
8 paperetes en blanc.
Fontanilles: En una primera acta, l'únic candidat presentat — Josep
Frigola Pou— és elegit automàticament per l'article 21. En una segona
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acta s'afegí el nom d'Eugeni Borrell Roura, i s'atorgaren 25 vots al primer
i 17 al segon. Els votants haurien estat 45, incloses 2 paperetes en blanc i
I de nul.la.
Fonteta: En una primera acta, l'únic candidat presentat — Josep Casas
Cals— és elegit automàticament per l'article 21. A la segona, feta poste
riorment, s'hi afegí Josep Sala Pericay, i es repartiren 39 vots al primer i
II al segon. Els votants haurien estat 50.
Gualta: En una primera acta, l'únic candidat presentat — Josep Grassot
Andreu— és elegit automàticament per l’article 21. A la segona s'afegeix
el nom de Ponç Planas Pellicer, i s'atorguen 48 vots al primer i 32 al
segon. Amb 2 vots en blanc i 2 de nuls, els votants haurien estat 84.
Monells: L'acta manipulada atorga 32 vots a Paulí Mercader Merca
der i 19 a Francesc Salvador Mascarós. Els votants haurien estat 54, in
closes 2 paperetes en blanc i 1 de nul.la.
Mont-ras: En una primera acta, Pere Barceló Clavaguera i Enric
Juscafresa Duran són elegits automàticament. Se'n va fer una altra amb
un tercer candidat —Joan Pruneda Mont— i una distribució de vots així:
Juscafresa 119, Barceló 95 i Pruneda 24. L'acta de la Diputació reporta
57, 38 i 24 vots, respectivament. Els votants haurien estat 119.
Palau-sator: En una primera acta, Joan Roura Rocas i Pompeu Puig
Rubau són elegits automàticament per l'article 21. Després n'ompliren
una altra amb un tercer candidat: Esteve Bonay Carreras, i escriviren 98
vots per a Roura, 82 per a Puig i 72 per a Bonay. L'acta de la Diputació és
diferent. Els votants haurien estat 126.
Parlavà: L'acta manipulada atorga 71 vots a Joan Feixas Neire, i 32 a
Josep Ponsatí Solà. Els votants haurien estat 103.
La Pera: En una primera acta, els candidats — Josep Condom Deportós
i Ramon Fabrellas Torrent van ser elegits automàticament per l'article 21.
S'hi afegí, en una altra de posterior, el nom de Pere Fuster Figuerola, i 55
vots per al primer, 56 per al segon i 37 per al tercer. L'acta de la Diputació
només en reporta 19 per al tercer. Els votants haurien estat 74.
Regencós: En una primera acta, l'únic candidat presentat — Anicet Mató
Piferrer— és elegit automàticament per l'article 21. Posteriorment se'n
redactà una altra on apareixia un segon candidat: Sebastià Piferrer Gispert,
i s'atorgaren 48 vots al primer i 8 al segon. Els votants haurien estat 56.
Com a curiositat, l'acta enviada a la Diputació reporta que el segon candi
dat es deia Àngel Sabater Dalmau.
Sant Sadurní de l'Heura: En una primera acta, els dos candidats pre
sentats — Joan Bach-esteva Llorella i Jaume Gou Frigola— van ser ele
gits automàticament per l'article 21. Posteriorment se'n redactà una de
nova amb un tercer competidor: Joan Mont Batlle. Hom els repartí 88, 80
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i 11 vots, respectivament. Els votants haurien estat 91, incloses tres pape
retes en blanc. A l'acta de la Diputació, el nombre de vots concedits a
Mont és 8.
Serra de Daró: Inicialment, el municipi envià una acta amb tres candi
dats (un per cada terç de representació) i els donà per elegits segons l'ar
ticle 21. Posteriorment es va redactar una nova acta del terç familiar en
què Lluís Pascual Presas tenia 48 vots i un altre (sense nom) 22. Els vo
tants haurien estat 70.
La Tallada: L'acta m anipulada presenta tres candidats: Francesc
Figueras Ferrer, 78 vots; Joan Blanch Alemany, 69 vots, i Josep Palomeras
Aradas, 53 vots. Els votants haurien estat 100. Hi ha discrepàncies amb
l'acta enviada a la Diputació, on la distribució de vots és 94, 85 i 47,
respectivament, i els votants sumen 113.
Torrent: En una primera acta, l'únic candidat presentat— Conrad Barrull
Parals— és elegit automàticament per l'article 21. Després es va fer una
altra acta amb un segon candidat — Àngel Sabater Dalmau, el mateix que
havia aparegut a Regencós— , i es concediren 28 vots al primer i 7 al
segon. Els votants haurien estat 35.
Ullà: En una primera acta, l'únic candidat presentat — Josep Valentí
Figueras— és proclamat automàticament per l'article 21. Posteriorment
es redactà un nou document en què Valentí tenia 69 vots, i un segon can
didat — Pere Costa Soms— 40. Els votants haurien estat 110, inclosa una
papereta nul.la.
Ullastret: Hi ha una acta amb tres noms —Josep Artigas Casas, Conrad
Serra Ralló i Joaquim Baneras Torró— que corresponien als elegits auto
màticament per l'article 21, un per cada terç. Atès que pel terç familiar
només hi havia un lloc per cobrir, es redactà una acta nova en què s'atri
buïen 87 vots a Artigas i 34 a un altre candidat sense nom. Els votants
haurien estat 121.
Ultramort: Hi ha una acta amb dos noms: Josep Carbó Caixàs i Francesc
Pagès Casellas. El segon havia estat destituït d'alcalde el 1947 i retirà la
candidatura davant les irregularitats que pogué observar en el període
pre-electoral(5). A l'acta s'atorgaren 62 vots a Carbó i 2 a Pagès. Els vo
tants haurien estat 64.
Vall.llòbrega: Es presentà un sol candidat: Mateu Sais Frigola. La
Guàrdia Civil envià un telegrama en què el qualificava de desafecte al
règim, i a l'acta final es concediren 29 vots a Vicenç García Besalduch, i
17 a Sais. Els votants haurien estat 46.
(5)
Reproduïm la denúncia sencera a l'apèndix III. És una bona m ostra de no doblegar-se a
les imposicions arbitràries.
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Vulpellac: En una primera acta, l'únic candidat presentat — Jaume Purrà
Cullell— és elegit automàticament per l'article 21. Posteriorment se'n va
fer una altra amb un contrincant: Francesc Salvà Pou, i s'atorgaren 44
vots als primers i 16 al segon. Els votants haurien estat 61, inclosa una
papereta en blanc.
CONCLUSIONS
En els municipis més grans — els que passaven de 1.000 electors— se
celebraren les eleccions o s'aplicà l'article 21. La manipulació de les ac
tes, en canvi, es va fer en municipis petits que no superaven els 200 elec
tors.
La participació popular en la consulta fou molt baixa. Si deixem de
banda, per raons òbvies, les actes manipulades i ens fixem en els llocs on
realment l'electorat acudí a les urnes, obtenim aquests resultats de partici
pació: Begur (53,63 per cent), Castell d'Aro (46,13), Palafrugell (70,63),
Palamós (51,58), Rupià (70,09) i Sant Feliu de Guíxols (38,98).
A més a més de les actes del partit judicial de la Bisbal, s'han conser
vat altres testimoniatges que demostren que la manipulació va ser genera
litzada a tota la demarcació provincial. Així, per exemple, aquest ofici del
secretari municipal de dos pobles de la Cerdanya —Das i Urús— , en què
explica al governador civil l'actitud diferenciada — davant les manipula
cions— de les juntes municipals i meses electorals dels dos indrets:
"Tengo el honor de remitira V.E. adjuntos documentos sobre elecciones
municipales por el tercio de representación fam iliar de Das y Urús. La
Junta y Mesa de Das ha respondido firmando todos sus componentes
Respecto a Urús, no he podido lograr nada; no obstante, le adjunto
idèntica documentación para justificarme he hecho lo que he podido,
pero sinfirm as ni sello, por obrar éste en poder del Sr. Juez.
Asimismo le mando acta del escrutinio general que debía verificarse
jueves próximo dia 25, a fin de que obre en poder de V.E. para presentarlo
oportunamente ".
La referida comunicació és datada, a Das, el 22 de novembre, i conté
també una postil.la que diu: "El Sr Alcalde de Urús ha hecho lo que ha
podido, sin resultado tampoco".(6)
Una altra mostra que certifica la intervenció dels secretaris municipals
en l'afer és aquesta carta adreçada per l'alcalde de Girona (qui alhora era
sots-cap provincial del M ovimiento) al secretari de l'Ajuntam ent de
Cornellà de Terri:

(6) Arxiu Històric de Girona, Fons de la Diputació, lligall 772.
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"Muy senor mío: Obedeciendo insírucciones del Gobierno Civil de
esta provincià, por la presente le ruego se sirva acudir a mi despacho
antes del próximo sàbado, y de recibir ésta con posterioridad, antes del
día 23 de los actuales, pero siempre m ejory mucho mas ventajoso sàbado
próximo, a fin de orientarle sobre una cuestión de caràcter profesional.
De no hallarme en mi despacho, 'la Secretaria le facilitarà dichas
orientaciones
De la simple lectura d'aquesta carta, és evident que ningú no podria
deduir que les orientacions "professionals" fossin, precisament, la mani
pulació de les actes electorals. Però va ser el mateix secretari de Cornellà
de Terri el qui anotà, al damunt de la carta, quines havien estat les "orien
tacions" rebudes: "Debe enviar se acta de votación como si se hubieran
celebrado elecciones, no obstante que aquí fueron proclamados por el
articulo 21, antes articulo 29"{1\
De fet, la intromissió governamental era la feina sistemàtica dels go
vernadors civils i caps provincials del Movimiento. Només cal llegir les
instruccions reservades que reberen de la Secretaria General del
Movimiento (transcrites a l'apèndix I) i les que enviava el ministeri de la
Governació (apèndix II) per comprovar-ho rodonament(8).
Per tot plegat, doncs, podem acabar aquest treball afirmant que les
eleccions municipals del franquisme foren una simple farsa ritual, con
trolada des del Govern Civil per tal de repartir càrrecs entre els adeptes i
fer veure que la gent participava en les tasques de gestió adminstrativa
dels municipis.
La tàctica emprada per tal d'establir els resultats que interessaven, la
trobem explicitada sense embuts en les mateixes paraules del governador
civil i cap provincial del Movimiento a Girona, qui el 1951 escrivia:
"Creo que en esta provincià hemos arraigado con siete u ocho hombres,
cada uno de los cuales lleva una comarca, y diez o doce secretarios de
Ayuntamiento, despiertos y sagaces, que en un santiamén organizan,
revuelven y mueven todo este tinglado electoral, a tal punto que trabajo
les doy a hipotéticos contrincantes para vencerlos en una lucha electoral
a la antigua usanz,a".í9)

(7) J. PORTELLA, Cornellà de Terri. Girona, Diputació i Caixa de Girona, 1985, p. 61.
(8) Les norm es de l'apèndix I ens han estat facilitades per l'amic M artí Marín i Corbera, a
qui agraïm la seva generositat. Cal advertir que, en les de l'apèndix II, corresponents a les
eleccions m unicipals de 1951, les referències a l’article d'elecció autom àtica dels candidats
havia passat del 21 al 18.
(9) Arxiu del Govern Civil de Girona, Secretaria particular, 1951. Carta del governador
M azo M endo al secretari general del Movimiento, datada el 28 de novembre .de 1951.

224

LA FARSA DE LES ELECCIONS MUNICIPALS FRANQUISTES

11

Era un "tinglado electoral", com ell apuntava, que no tenia res a veure
amb la democràcia, ni amb cap tipus de democràcia:
"No creemos que nuestra aspiración sea convertirnos en unas vestales
del sufragio puro, y partiendo de esta base es verdaderamente fàcil y
hasta cómodo, respetando exteriorm ente los preceptos legales y
madurando las cosas y los casos con tiempo y reflexión, llevar las aguas
al molino propio. Téngase en cuenta que los gobernadores, jefe s
provinciales y alcaldes son de designación directa por el Gobierno, y en
estas condiciones, con unas mesas cuidadas y un equipo hàbil, es tanto
como jugar con un adversario cuyas cartas se traslucen".(l0)
Però el venien a la gent com a "democràcia orgànica". Una fórmula
basada en la corrupció electoral sistemàtica i en la raó de la força.

(10)
Text citat per J.A. M IRANDA ENCARNACIÓN i J.F. PÉREZ ORTIZ, "Actitudes
falangistas ante las elecciones municipales (1948-1957)", dins Anales de la Universidad de
Alicante. Historia Contemporànea, 8-9 (1991-1992), ps. 139-147. Aquest estudi pot complementar-se amb el de M. M ARÍN CORBERA, "Franquismo y poder local. La puesta en m archa
de la democracia orgànica municipal en la Cataluna urbana, 1945-1957", dins El régimen de
Franco (1936-1975). Madrid, Uned, 1993, ps. 569-579.
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APÈNDIX I
Instrucciones reservadas para las elecciones municipales
La prom ulgación del Decreto de 30 de Septiembre del corriente ano, por el que se dan
normas para la celebración de Elecciones Municipales, no altera en absoluto los principios
doctrinales en que se basa la Falange desde la fecha de su fundación, sino que, por el contrario,
viene a afirmarlos y corroborarlos.
El hombre, dijo José Antonio, de mil maneras, no nace, vive y se desenvuelve en un partido
político, sino que nace en una familia, vive en un Municipio y se desenvuelve desarrollando
una actividad, un trabajo, comprendido en la òrbita de un Sindicato determinado. Familia,
M unicipio y Sindicato, son, pues, las tres grandes células sociales a las que la Falange ha
rendido tributo, dentro de la grandiosa empresa de la patria. Nada tiene de extrano, por lo tanto,
que la Falange excite a sus núcleos provinciales a que presten la màxima atención a la
preparación y al desarrollo de las Elecciones M unicipales que se anuncian. Es a ella como
único, arraigado y poderoso movimiento político nacional, a quien mas interesa que los miles
de Ayuntamientos, que componen nuestro primer estamento gubernativo, estén regidos por
hom bres competentes, honestos, estusiastas y prestigiosos, capaces de plegar sus intereses
particulares al interès de los pueblos cuyo servicio se les encomienda, y a través de ellos, al alto
interès de Espana. Pero, a estas elem entales dotes, la Falange une otra exigencia: la de que los
hombres que resulten elegidos estén impregnados de s u fe política, para que proyecten en su
labor municipal la inspiración de nuestra doctrina, preparando organismos capaces de coadyuvar
con el Estado en el difícil y necesario engrandecim iento de nuestra Patria, tarada por varios
siglos de postración y desfallecimiento.
Los Jefes Provinciales deben medir, pues, esta ocasión que se les ofrece — acaso la mas
grave desde el punto de vista de responsabilidad de gestión, desde el 18 de Julio— , para poner
en juego su doble condición de Jefes Políticos del M ovimiento y representantes del Gobierno.
Después de la elección y con vistas al resultado de la misma, es al Gobierno y al Jefe del Estado
al que han de rendir cuentas de su labor y a través de ellas ambos calibraran su sagacidad
política, su habilidad y el uso que han hecho de su confianza, pero es el M ovim iento el que ha
de recoger los frutos de su habilidad o de su torpeza, por todo ello, a la Falange corresponde
llam ar la atención a cuantos tienen en sus manos los resortes de la política local, a fin de que
después no pueda haber sorpresas de ninguna clase.
Esa Jefatura Provincial ha de movilizar por tanto a la Falange — sin alharacas ni estridencias
externas, para que sus hombres, cada uno en su puesto, presten el servicio que se les pida,
estando atentos no sólo a la m archa general de la elección, sino a cada una de las incidencias y
pormenores donde la mecànica electoral exija una colaboración o una asistencia por insignificante
que ésta sea.
PROPAGANDA
Dado el tiempo transcurrido desde la convocatoria, los Jefes Provinciales han tenido tiempo
suficiente de meditar sobre el contenindo del Decreto de referencia y, de acuerdo con su propia
experiencia y conocim iento de la tipicidad política de sus provincias, calibrar el posible interès
que las elecciones pueden despertar tanto en la capital como en los pueblos, así como intuir si
existe su abstencionismo que pueda ser peligroso para el lucimiento de la elección.
De aquí la importancia y la elasticidad que deben tener las campanas de propaganda en las
que habrà que distinguir varias etapas.
V .- D E SIM PLE INFORM ACIÓN D EL CUERPO ELE C TO R A L.- Este periodo es el actual
y se funda en la periòdica notificación, a través de los distintos medios de propaganda, de los
detalles de la elección, constitución de las mesas, em plazamiento de los Colegios, inclusiones
en el censo, etc.
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2a - D E ORIENTACIÓN P O L Í T I C A La oportunidad del com ienzo de este periodo queda
a juicio de los Jefes Provinciales, y sus fundamentos estan contenidos en la prim era parte de
estas instrucciones (necesidad de una constitución idónea de los Ayuntamientos, importancia
que para los propios electores tiene esta constitución, artículos doctrinales sobre la postura de
los fundadores de la Falange ante la vida municipal espanola, palabras del Caudillo a los alcal
des en múltiples ocasiones y, en las provincias que se estime oportuno, síntesis expresiva de las
m ejoras locales conseguidas por el M ovim iento: construcción de viviendas, instalaciones
sanitarias, etc. Asimismo, y siempre a juicio de los jefes, puede aludirse en este ciclo a los
proyectos y mejoras pendientes de realización sobre todo cuando convenga despertar el interès
popular por los próxim os comicios.
3a - PROPAGANDA D E LAS C A N D ID A T U R A S- Se vigilarà la propaganda que pueda
hacerse por candidatos no presentados por Falange impidiéndola totalmente por los medios
que los Jefes tienen a su alcance, cuando se tratara de francos adversarios que aspirasen a ser
proclamados.
Asim ism o se procurarà, cuando llegue el momento, la difusión por todos los m edios de los
nombres de los candidatos que los Jefes han procurado que se proclamasen, de acuerdo con las
instrucciones que se dan m as adelante, silenciando los nombres de los que se han presentado
espontàneamente al amparo del art. 16, a no ser que por algún m otivo especial y siempre previa
consulta, interese la sim ultànea publicación de dichos nombres.
En general, la propaganda ha de tener dos aspectos: uno para el hombre de la Falange, otro
para el hombre de la calle, hacia las m asas neutras. La primera ha de realizarse a través de
entrevistas, para que todos los M ilitantes capten el alto significado político de la elección y
estén dispuestos a prestar el concurso que se les pida. En ella hay que vencer resentimientos,
alejam ientos posibles y posturas personales que conduzcan al recelo o al abstencionism o
fundàndolo para ello en la propia doctrina y en la clara actitud de José Antonio ante la vida
municipal, expresada desde los PUNTOS INICIALES DE LA FALANGE ESPANOLA, hasta
el ultimo de sus discursos. En el pronunciado en el cine Madrid el 19 de Mayo de 1935, decía:
"Tenemos que em pezar por el hombre y pasar por sus unidades orgànicas y así subiremos del
hombre a la familia y de la fam ilia al M unicipio y por otra parte al Sindicato y culm inaremos en
el Estado que serà la armonía de todo".
En cuanto a la propaganda que m ira hacia la calle, conviene subrayar el aspecto económicoadministrativo de la elección. No se trata de un acto de revalidación del régim en, que se ganó
con armas menos fràgiles que una simple papeleta electoral, sino de una invitación al pueblo
para que escoja por sí a sus propios municipios. El sistema político es lo suficientem ente firme
para que este acto se realice con plena seguridad, lo que no excluye — propaganda interior— el
que aseguremos el éxito y la eficacia de la elección.
SELECCIÓN D E CANDIDATOS.— El art° 16 del mencionado Decreto establece la fórmula
de presentación de solicitudes y propuestas, por lo que puede ocurrir que haya aspirantes
espontàneos a candidatos.
No obstante, los Jefes Provinciales haràn y presentaran con las form alidades que dicho
articulo establece sus propias candidaturas.
En dichas candidaturas estarà asegurado elpredominio absoluto de los candidatos netamente
falangistas, sin que ello quiera decir que vayamos al copo, entre otras zonas porque es princi
pio de buena política implicar en las tareas de gobierno m inoritariam ente a hombres que, si
bien sean afines al Movimiento, no estén sujetos a su disciplina, siempre que tengan en los
términos respectivos singular representación, popularidad o relieve.
Para la ràpida y fàcil presentación de estas candidaturas y elim inación de las que convenga,
se sugiere que los Jefes Provinciales m onten un Servicio Especial compuesto por un núm ero el
màs limitado posible de M ilitantes experim entados y conocedores de la provincià, que en
contacto directo con el Jefe del que dependen en su calidad de Gobernador las Juntas Provinciales
y M unicipales el Censo, conozcan las solicitudes y propuestas que se hayan podido presentar
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espontàneam ente al amparo del ya citado art. 16, las informe ràpidamente y realicen cuantas
operaciones sean precisas para que sean presentadas las candidaturas que convengan, a base
de que los Ayuntamientos estén contituídos p o r una mayoría auténticamente falangista.
En esta selección se eliminaran sin contemplaciones aquéllos que habiendo desempenado
cargos de gestores y concejales hayan probado incompetencia durante su desempeno, aquéllos
otros que sean manifiestamente impopulares porrazones claramente comprensibles y, finalmente,
cuantos vayan a la elección con una significación'política propia y adversa al Movimiento.
Este Servicio estarà debidamente coordinado con los pueblos importantes, sean o no cabezas
de partido, para que a su vez, en conexión con todos los pueblos de su demarcación puedan
informarse, mediante Junta o Servicios Locales anàlógos muy restringidos en su composición,
las solicitudes y propuestas que se hayan podido presentar, y presenten por su parte las que
convenga, siempre dando cuenta a la Jefatura y contando con su aprobación y plena conformidad.
El Servicio Especial de referencia tendra un caràcter meramente informativo. La eliminación
de los candidatos p o r motivos políticos ha de ser resuelta po r el Jefe deform a absolutamente
secreta, aseguràndose previamente de que no existe, en el Servicio Especial citado, ningún
cam arada capaz de cometer la menor indiscreción ni oficiosidad cerca de los interesados. Por
otra parte, los candidatos no admitidos han de recibir la impresión de que seran proclamados
sin dificultad en la sesión pública a que se refiere el art° 18 para evitar gestionen nuevas
fórmulcis de propuesta. En previsión de las reclam aciones que en tal acto se puedan formular
por los interesados, la Junta Municipal del Censo, recibirà en el momento de comenzarse la
sesión de referencia una justificación form ularia de la eliminiación, fundada en la falta del
cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos por el art. 17 o en la concurrència de algunos
de los supuestos que se m encionan en los artículos 6 y 8 del Decreto de referencia.
TERCIO D E REPRESENTACIÓN FAMILIAR - Es el único en el que el cuerpo electoral,
con arreglo al Decreto, va a moverse sin restricciones. Por ello es el único del que han de
sacarse por los observadores políticos de dentro y de fuera consecuencias sobre el posible
quebrantam iento de las bases políticas del Movimiento, y siendo así, seria ingenuo que no nos
anticipàsemos a suministràrselas cuantos elementos de juicio necesitan para convencerse de lo
contrario.
Es en este tercio por consiguiente donde los Jefes Provinciales han de utilizar cuantos resortes
tienen en su mano para que resulten propuestos y triunfantes los candidatos que reuniendo las
condiciones de honestidad y capacidades antes sefialadas sean incondicionales de Franco y de
la Falange, sin perjuicio de que en algunos casos y en proporción mínima convenga resulten
elegidos por este tercio elementos que no sean calificadam ente falangistas a base de que no
sean adversarios.
TERCIO D E R E P R E SE N TA C IÓ N SIN D IC A L - Los D elegados Sindicales recibiràn
instrucciones de su Delegación Nacional.
De todos modos, los Delegados Sindicales estaràn a las ordenes directas y aceptaràn la
inspiración de los Jefes Provinciales para todas las incidencias y preparación de la elección de
com prom isarios y de concejales correspondientes a este tercio. En caso de duda consultaran a
la Vicesecretaría General.
Como orientación general, ha de tenerse muy en cuenta el caràcter representativo laboral
de los concejales electos por el mencionado tercio, a fin de que resulten proporcionalmente
representados los empresarios, los técnicos y los obreros, habida cuenta siempre del número
del concejales a elegir y del particular caràcter y problemas laborales del M unicipio de que se
trata.
Los Jefes Provinciales, en la selección de candidatos de este tercio, deben tener en cuenta
que, contrariamente a los principios de libertadpolítica que inspiraron las elecciones sindicales,
donde podia incluso convenir la representación de calificados adversarios para implicarlos en
nuestra Organización Sindical, en esta elección hay que valorar la adhesión a los principios
fundam entales del M ovimiento de los que resulten elegidos. La existencia en el futuro de un
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amplio plantel de focos de rebeldía política, enquistados en los Ayuntamientos, puede tener
importancia. Ello no significa que se deshechan sistemàticam ente a quienes, por su historial
sindical, pueden representar un obstàculo en los futuros Ayuntamientos, sino que se acentúe la
vigilancia para evitar su deliberada infiltración. En todas estas operaciones de selección de
candidatos ha de tenerse en cuenta, como m edida general, que en ningún caso se circularan por
escrito instrucciones para su eliminación.
TERCIO D E REPRESENTACIÓ N D E ENTID AD ES. - Los Jefes Provinciales tienen la
suficiente experiencia política para la elección, con un criterio selectivo propio, de los
representantes de este tercio.
D E LAS M ESAS E L E C T O R A L E S- Caducada ya la fecha de la constitución de las mesas
electorales, en la que sin duda se han tenido en cuenta las experiencias del pasado Referèndum,
se hace preciso que, de acuerdo con aquellas experiencias, los Jefes Provinciales, aprovechen
la organización de los Distritos de F.E.T. y de las J.O.N.S. en las capitales de provincià y de las
Jefaturas Locales de los pueblos, así como la masa de sus afiliados debidam ente coordinadas
para que, en cum plim iento del últim o pàrrafo del art. 28, las m esas estén definitivamente
nombradas ocho días antes del senalado por la elección, y en el momento de iniciarse la votación
no pueda darse el caso de que ningún colegio perm anezca cerrado o mal presidido.
D EL ACTO D E LA E L E C C IÓ N - En cuanto al desarrollo de la mecànica electoral, no ha de
ofrecer dudas de ninguna clase quedando a la buena comprensión de los presidentes de las
m esas para el éxito final de las candidaturas escogidas, su obligación de leer ellos m ismos las
papeletas en alta voz al realizar el escrutinio, de acuerdo con lo que establece el art. 44 de la
Ley de 8 de agosto de 1907, vigente a tales efectos, sin que exista posibilidad, por otra parte, de
que cuantas autoridades y funcionarios han de colaborar con el Jefe en el transcurso de la
elección, le nieguen su concurso.
FINAL
La Falange tiene plena confianza en la capacidad, competencia, agilidad y tacto político de
todos sus Jefes Provinciales. Està segura de que han de vencer con un c-riterio elàstico las
incidencias naturales de la elección. Y sobre todo, no duda de que todos y cada uno de ellos han
sabido valorar de antemano todos los factores políticos que en la m isma intervienen para, en
ningún caso, dejarse sorprender. Una cosa es que no aireem os con exceso el sentido político de
la elección porque no somos demócratas, y otra, muy distinta es que, no siendo demócratas
como no lo somos, esperem os cruzados de brazos el resultado de la elección sin obtener de la
misma todas las consecuencias políticas que en servicio de Espana, de Franco y del Movimiento
podemos lograr.
Por otra parte, las elecciones van a ser valoradas políticamente, queramos o no, tanto en el
exterior como en el interior, y la Falange està obligada, sobre todo en este momento interna
cional en que tan califïcada es su significación, a m ostrar su arraigo en la vida nacional.
Por Dios, Espana y su Revolución Nacional-Sindicalista
Madrid, octubre de 1948.
Archivo General de la Adminstración, Alcalà de Henares. Secretaria General del Movimiento.
Delegación Nacional de Provincias, capsa 321.
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APÈNDIX II
Indice de directrices políticas para la celebración
de las elecciones de concejales
Primera.
V
El gobierno y el M ovimiento, por medio de sus autorizades, jerarquías y organizaciones, ha
de actuar constantem ente en todo el àmbito nacional para encauzar la opinión de los electores.
Segunda.
Esta función orientadora ha de llevarse a cabo con la cautela necesaria para no dar en el
interior una sensación de acusada intervención oficial, que inhibida totalmente al cuerpo electoral,
ni proyecte hacia el exterior información casuística que pueda corroborar apreciaciones ya
hechas por corresponsales y agencias, según las cuales el mecanismo de las elecciones estaba
com pletamente en manos del Gobierno.
Tercera.
La clave del éxito, en lo que concierne a la política interior, ha de buscarse en una cuidadosa
selección de candidatos; debiendo aspirarse a que sean proclamados como tales los vecinos de
mayor prestigio y arraigo en cada Municipio, esto es, los que arrastren m ayor volumen de
opinión y cuyos nombres sean, por sí solo, un programa de buena administracion de los intereses
del común.
Cuarta.
El m ayor prestigio de los elegibles ha de conjugarse, no obstante, con su adhesión al
M ovimiento, manifestada por su adscripción a cualquiera de los grupos que lucharon por su
triunfo en la Cruzada de Liberación y han continuado dentro de la ortodoxia del Régimen
después de la Unificación. Se procurarà, por tanto, conseguir en todos los M unicipios mayorías
de personas francamente adictas; pero sin despreciar la ocasión de atraer a aquéllas otras que,
sin haber hecho acto formal de adhesión, reúnan condiciones de moralidad, inteligencia y
patriotismo que hagan interesante su cooperación.
Por ello, es oportuno prestar la mayor atención a las fórmulas de presentación solicitadas y
propuestas para candidatos a Concejales que se derivaràn del contacto directo del Gobernador
hacia las Juntas Provinciales y Municipales del censo, a fin de conocer las solicitudes y propuestas
que se hayan podido presentar espontàneam ente al amparo del art. 13 del Decreto de normas.
En resument, habrà que perseguirse la final idad de obtener mayoría integrada por Concejales
pertenecientes al Movimiento, completàndose los Ayuntamientos con personas bien conceptuadas
y de prestigio que, al incorporarlas a las tareas m unicipales, se consigan atraer a nuestra òrbita
política.
En el supuesto de presentarse candidato o candidaturas con significación màs o menos
encubierta de enemiga del Régimen, por los Gobernadores civiles habrà de exponerse la situación
creada a la Superioridad sometiendo el caso a consulta.
Quinta.
En forma semejante a los antiguos encasillados, se procurarà favorecer las candidaturas que
ofrezcan mayores coincidencias con el Régimen (si no pudiera llegarse, com es de desear, a la
confección de una candidatura totalm ente adicta) y en la que se integren, debidam ente
ponderados, todos los elem entos deseables en cuyo ultimo caso, el apoyo serà decidido e
ilim itado, prestando cuantas orientaciones, m edios y elem entos requiera su triunfo. Los
Gobernadores civiles cuidaràn celosamente de prom over la formación de candidaturas de este
tipo, actuando para ello a través de juntas o comitès electorales provincial y locales cuya
presidencia o dirección no ha de llevar ostensiblemente.
Conviene evitar en todo caso el dar publicidad a que una determinada candidatura es la
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oficial, sin perjuicio de lo cual puede patrocinarse y ser conocido el que a determinados candidatos
se les considera los raàs idóneos de los proclamados.
Sexta.
Como norm a de caràcter general, se debe de ir en las próximas elecciones a la renovación
efectiva de las personas que han venido desempenando los cargos de Concejales y solamente y
como excepción podrà irse a la reelección en aquéllos casos en que por circunstancias especiales
se estime conveniente.
Séptima.
Siendo el de Alcalde cargo de nom bram iento gubernativo, que puede recaer lo mismo en
Concejales que en vecinos que no reúnan dicha cualidad, se procurarà que los que actualmente
lo ostenten, no figuren en las candidaturas, así como aquellas otras personas que se estime que
en un futuro próxim o convendrían ser designadas para tal cargo, evitàndose de esta form a las
situaciones, en ocasiones difíciles, de que al cesar en la Alcaldia se continúe form ando parte de
la Corporación.
Octava.
Los Gobernadores civiles consultaran con el M inistro de la Gobernación la form ación de
candidatura protegida en las capitales de provincià y M unicipios de m às de veinte mil almas.
Novena.
El Gobernador civil dedicarà la m àxim a atención al funcionamiento del m ecanism o legal
establecido para la p roclam ación de candidatos. In dependientem ente de los casos de
proclam ación directa, a la que sólo pueden aspirar los C onsejales o ex-C oncejales del
Ayuntamiento de que se trate, habrà de tener prevenidos a los Procuradores y ex-Procuradores
en Cortes, y a los Diputados o ex-D iputados provinciales, a fin de que propongan como
candidatos proclamables a los que le interesen y rehúsen hacer uso de sus facultades con res
pecto a aquéllos que no convenga. Ha de tenerse en cuenta que los C oncejales o ex-Concejales
sólo pueden proclamar dentro del M unicipio en que ejercieron, en tanto que los Procuradores y
Diputados pueden cubrir sim ultàneamente de proclamaciones todo el àmbito provincial.
Dècima.
El art. 18 no deberà aplicarse con tal exceso que produzca la impresión de unas elecciones
carentes de calor, faltas de vivacidad, por abstención de los electores. Sin embargo, procurarà
hacerse uso de él en las pequenas localidades y allí donde se produzca espontàneam ente una
feliz candidatura de integración, que exprese con fidelidad la situación del pueblo sin m engua
del Régimen.
Igualmente es aconsejable la aplicación del art. 18 en aquellas localidades donde se tengan
fundados temores de que, como consecuencia de rivalidades entre grupos, escisiones políticas
o cualquier otra circunstancia, pudieran derivarse problem as locales de difícil solución.
Para aplicar el art. 18 en capitales de provincias y ciudades importantes serà im prescindible
la previa consulta al Ministerio.
Undécima.
Como el requisito de la proclamación previa es imprescindible para la elección de Concejal,
habrà de tenerse en cuenta que, en aquéllos M unicipios donde nadie se proclam ara candidato,
quedaria sin presentación. Para descartar este evento, los Gobernadores cuidaràn de proclamar
en todos los Ayuntamientos tantos candidatos como Concejales hayan de elegirse, como mínimo.
Estos candidatos, a falta de elementos nuevos, podrían buscarse en los m ismos integrantes
actuales de la Corporación.
Duodécima.
La propaganda deberà tener tres fases. La prim era de caràcter doctrinal o de información

231

JOSEP CLARA
del grupo electoral, y que alcanzarà hasta la proclamación de candidatos. Deberà fundarse en la
periòdica notificación a través de los distintos medios de propaganda, de los detalles de la
elección, constitución de las mesas, emplazamiento de los colegios, etc. La segunda fase deberà
ser de orientación política, que deberà iniciarse a partir de la fecha en que se realice la
proclamación de los candidatos (10 de noviembre), justificàndola con las razones de la sustitución
idónea de los Ayuntamientos, la importancia que para los propios electores tiene, la conveniencia
de que los intereses municipales se encuentren en manos de los veciíiòs màs capacitados, etc.,
artículos doctrinales sobre la postura de la Falange y el Movimiento, pensamientos del caudillo,
obras y mejoras de màs acuciado interès en cada uno de los Ayuntamientos, etc. La última fase,
de caràcter netamente político, deberà estar encaminada a evitar el riesgo de una abstención
considerable, por lo que serà procedente la realización de una propaganda profusa de la
obligatoriedad de votar y de que el cumplimiento de la misma se exigirà mediante certificación
para el cobro de haberes de funcionarios y empleados del Estado, provincià, m unicipio y
M ovim iento, anunciàndose los recargos que establecen las disposiciones en vigor para la
contribución, para aquéllos que no justificasen igualmente el haberlo hecho. Persiguiendo la
m ism a finalidad podrían lanzarse noticias oficiosas o com entarios callejeros de que la
certificación de haber votado se exigirà para cobros de subsidios, jornales o salarios y que serà
imprescindible hasta para renovar la Cartilla de Abastecimiento y del Fumador.
Décimotercera.
En el caso de que, frente a la candidatura protegida, se alzase otra que por circumstancias
locales arrastrara previsiblemente m ayor número de sufragios, se procurarà hacer innecesaria
la pugna electoral m ediante una candidatura de comprom iso en que los candidatos de la prim e
ra tengan por lo menos la paridad. Si esto no fuese posible, convendrà suscitar una tercera
candidatura de elementos afines a los opositores, aunque sea puramente ficticia, repartiendo
papeletas con los nombres entrecruzados convenientemente. Si aun así no pudiera asegurarse
el triunfo, se utilizaràn los recursos de fortuna que su celo e ingenio sugiera al Gobernador
civil.
Décimocuarta.
Los Gobernadores civiles podràn contar con el auxilio económico del Gobierno. Debe tenerse
en cuenta que los gastos han de producirse con m oderación y que las Corporaciones locales han
de atender a los que constituyan tradieionalm ente obligación legal a su cargo.
Décimoquinta.
Los Gobernadores consultaràn a este M inisterio por el medio màs ràpido cualquier duda o
problem a que por su trascendencia o interès consideren conveniente exponer. Asim ism o
informaran de las incidencias de m ayor relieve.
Arxiu del Govern Civil de Girona, Eleccions m unicipals de 1951.
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APÈNDIX III
Instància de Francesc Pagès, d'Ultramort, en què renuncia a ser candidat
Excmo. Sr.
Don Francisco Pagés Casellas, proclam ado candidato por la Junta M unicipal del Censo
Electoral del pueblo de Ultram ort, para el Grupo de Cabezas de Fam ilia, acude a V.E. y
atentamente
EXPONE: Que en virtud de las incidencias últim am ente ocurridas en esta localidad y que
relaciona a continuación, decide por su propia voluntad retirar su candidatura, y, por tanto, que
sea proclamado concejal sin necesidad de concurrir a votación, el próximo dom ingo día 21 de
los corrientes, Don José Carbó Caixàs, presentado y apoyado por el actual Ayuntamiento.
Fundam enta su petición en los siguientes extremos:
1°.- Irregularidades cometidas por la Junta Municipal del Censo Electoral, al aceptar solicitud
de José Carbó Caixàs para ser proclamado candidato una vez caducado el plazo legal para su
admisión, según acta notarial que obra en mi poder.
2°.- Irregularidades en la rectificación de las listas electorales incluyendo personas para que
hagan uso del voto — que son dudosas para ejercer este derecho— y, dejando de incluir a otras
que, encontràndose en las m ismas condiciones que las primeras, no figuran en las listas porque
no son suficientemente adictas a la personalidad proclam ada y al Ayuntamiento que hoy día
rige este municipio.
3°.- Por amenazas y coacciones ejercidas por unos senores que se dicen apoderados de los
propietarios Bach de Fontcuberta y Viuda Grassot, residentes en Barcelona y San Juan de
Palamós, respectivam ente, contra los arrendatarios agrícolas de los m encionados senores, para
que emitan el voto a favor de Don Juan Carbó Caixàs, o de lo contrario tomaràn represalias.
4°.- Por prom esas efectuadas por el actual alcalde, dirigidas a los vecinos, que los que voten
al candidato que apoya él mismo, seràn beneficiados en la distribución de los cupos de cereales
que deberàn efectuarse en los sucesivo.
5°.- Por m anifestaciones privadas y que, seguramente, V.E. ya debe conocer, que atribuyen
en la m ayor parte de estos actos que llevan a cabo al que suscribe para que V.E. forme un
concepto equivocado de mi actuación.
Presentàndose, por tanto, la lucha electoral en este pueblo en una form a muy distinta de la
que podia imaginarme. por las armas que està usando el adversario, no muy dignas en la
actualidad, por creer que ya habían desaparecido las mismas, que antiguamente solamente eran
empleadas por los caciques electorales y por la palabrería de algunos políticos de ocasión, y,
para evitar que la pròxim a lucha tome caracteres demasiado violentos entre los vecinos de la
localidad, como asimismo que no puedan ser represaliados algunos, y, teniendo un concepto
distinto de lo que deben ser unas elecciones municipales en los pueblos, que en lugar de envenenar
a la opinión, crear enem istades, hay que buscar la buena armonía entre todos, y para no ser
juguete yo m ismo y arrastrar a mis amistades a que lo sean el día de manana de esta gente y,
también, para no dar un espectàculo denigrante en la lucha mofàndose de ésta los contrarios e
indiferentes del Régimen, es por tal m otivo que me dirijo a V.E.. para que teniendo en cuenta
todas estas consideraciones, se sirva admitir mi renuncia como candidato para que ordene dejen
de acudir a las urnas los vecinos de este municipio el próximo domingo, proclamàndose concejal
a Juan Carbó Caixàs por el articulo n° 21.
Hoy m ismo doy cuenta de mi resolución al Presidente de la Junta M unicipal del Censo
Electoral.
Dios guarde a V.E. muchos aíïos.
Ultramort, diecinueve de noviembre de 1948
Firmado: Francisco Pagés Casellas.
Exmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincià. Gerona.
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