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1. INTRODUCCIO
La Pedralta es un deis monuments naturals de caire geomorfológic
mes conegut i visitat del Baix Empordá. Es tracta d'una pedra cavallera
oscil.lant de grans dimensions, la mes grossa de Catalunya i, que en tinguen! noticia, de tota la península Ibérica.
A banda de la seva singularitat geomorfológica, cal fer esment de la
seva importancia com a element de la tradició popular, posada de manifest en l'aplec que cada any se celebra al seu voltant.
La gent que la visita té el costum, molt arrelat, de col.locar una ampolla de vidre sota el bloc oscil.lant. Llavors, es fa moure empenyent-lo
amb les mans, i l'ampolla es trenca, aixafada per l'enorme pes de la roca.
La Pedralta, com altres formes similars, ha estat considerada a vegades un indret mágic a causa del fet que una sola persona pot moure-la
només amb les mans. No es estrany, dones, que Godard (1977), en descriure les pedrés cavalleres de Franca, digui encertadament que, molt so-
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vint, aqüestes han atret l'atenció, han despertat la imaginació i han suscitat llegendes o interpretacions fantástiques.
L'aire de misten que envolta la génesi de les pedrés cavalleres oscil.lants
ha fet que en altres époques els científics pensessin que eren monuments
de cuite paga, veritables megálits aixecats al mateix temps que els dólmens
i menhirs. La relació entre les pedrés cavalleres oscil.lants i el fenomen
megalític es, com a mínim, prou curiosa: les quatre mes grosses que es
coneixen a l'Empordá (Pedralta; roca Mala i roca deis Sacrificis a
Campmany; i la roca de les Guilles a Santa Cristina d'Aro) es localitzen a
la rodalia de megálits. Les dues darreres, a mes, hi mantenen una especial
vinculació: la roca deis Sacrificis de Campmany es una mena d'altar amb
multitud de graváis prehistórics (Tarrús i Chinchilla, 1992); la roca de les
Guilles, per la seva banda, es troba a escassa distancia del dolmen de la
cova d'en Daina i de la cista de la carretera de Calonge (Roque i Fallí,
1994, pág. 79-80).
La caiguda del bloc oscil.lant de la Pedralta, esdevinguda el mes de
desembre passat, ha obert un viu debat sobre di verses qüestions: com es
va arribar a formar?, quants anys fa que existeix?, per qué es movia?,
quines son les causes de la seva caiguda?, cal tornar-la al seu emplacament original?, cal deixar que oscil.li com abans o s'ha de fixar?...
Aquest treball no pretén respondre a totes les qüestions que s'han plantejat, sino que vol ser una aportació de dades geomorfológiques concretes
que permetin aclarir alguns aspectes relatius a les característiques físiques, a l'origen i a l'evolució de la Pedralta.

Fig. 1. Situació geográfica de la Pedralta.
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Foto 1. La Pedralta vista des de Termita.

2. LOCALITZACIO
La Pedralta es troba al massís de Montclar, petit sistema muntanyós
que forma part del massís de l'Ardenya, dins la serralada de la Selva Marítima. Está placada just a la línia divisoria de les conques del torrent de
les Aigües, afluent de la riera de Tueda o deis Molinets, i del torrent del
Vilar o Gotinal, afluent de la riera de Sauladell, totes dues tributáries del
Ridaura. S'alga sobre una estreta plana dominant, dins la serra d'en Cateura,
situada entre els turons del Mirador de Pedralta i d'en Miquel de Pau, a
uns 295 m d'altura. La seva posició exacta es, segons les coordenades
UTM, 2° 59' 00" de longitud est i 41° 47' 34" de latitud nord.
Des de temps antic ha servit de fita de terme, i encara avui fa partió
entre els municipis de Santa Cristina d'Aro i de Sant Feliu de Guíxols
(Esteva i Fallí, 1990 i 1995).
S'hi accedeix amb facilitat seguint el camí forestal enquitranat que
arrenca de la carretera de Sant Feliu de Guíxols a Girona, just a l'entrada
d'aquesta primera població, i travessa la barriada de Bujonis (fig. 1). Prop
de l'acabament del camí es troba Termita de Pedralta i, uns pocs metres
cap a l'oest, l'aflorament róeos damunt el qual sobresortia el bloc oscil.lant
(foto 1).
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Fig. 2. Pedralta vista des de diferents costáis (modíficat de Fallí, 1972).

CARACTERÍSTIQUES GEOMORFOLÓGIQUES DE LA PEDRALTA

5

3. MORFOLOGÍA
La configurado original de la Pedralta, abans de la seva caiguda, corresponia al clássic exemple de pedra cavallera oscil.lant (balancing rock,
rocking stone o logging stone, en anglés; wackelstein, en alemany;/?/erre
branlante o roche tremblant, en francés; piedra caballera oscilante, en
castellá), forma típica, pero poc abundant, de les regions de modelat granític (fig.2).
Les referéncies i descripcions d'aquestes formes son relativament freqüents a la literatura científica especialitzada en geomorfologia granítica.
Així, segons Fairbridge (1968), son un tipus especial de tor en els quals el
bloc superior, que pot arribar a teñir una mida i un pes considerables, es
troba en una posició inestable, de manera que pot balance]ar-se en tocarlo amb la má.
En aquest mateix sentit, segons Twidale (1982), es tracta de blocs o
boles que es troben en una posició d'equilibri tan delicada que es balancegen només de tocar-les.
Pedraza et al. (1989) assenyalen que l'existéncia d'una pedra cavallera
es quasi un fenomen fortu'ít, de manera que cal teñir present a l'hora d'estudiar aqüestes formes de modelat el seu carácter efímer en el temps,
entes a l'escala geológica. La meteorització (tant física com química) i
l'erosió son les responsables, com veurem, de la seva génesi, pero també
de la seva rápida desaparició. La persistencia d'una forma d'aquest tipus
pot xifrar-se en tan sois uns quants mil.lennis.
3.1. LITOMORFOLOGIA

Es descriuen aquí les principáis característiques de la roca que constitueix la Pedralta, ates que moltes teñen a veure amb la génesi i l'evolució
que aquesta forma ha seguit al llarg del temps.
Les roques que afloren a l'entorn de la Pedralta no son, de cap manera,
objectes estables que perduren indefinidament en el temps. Just al contrari, a mesura que els fenómens atmosférics (precipitació, canvis de temperatura, vent, humitat, entre altres) hi incideixen, es transformen tant peí
que fa a la seva forma com a la seva composició.
A la majoria deis treballs que citen i descriuen la Pedralta es fa esment
de la seva composició litológica: es tracta de roques granítiques. Els granits (prenent aquest nom en un sentit molt ampli) son roques que s'han
format a l'interior de la Terra com a conseqüéncia del refredament d'una
massa de material fos (un magma). Les condicions de pressió i de temperatura en qué aqüestes roques es van formar eren molt mes grans que les
que hi ha a la superficie del planeta. Quan, per diferents processos
geodinámics, els granits arriben a posar-se en contacte amb l'atmosfera,
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els seus minerals tendeixen a descompondre's en fases minerals mes estables i a disgregar-se en fragments mes petits. En conjunt, ambdós fenómens s'agrupen dins la meteorització. Els processos externs (torrencials,
fluvials, eólics, entre molts altres) s'encarreguen d'erosionar els materials
meteoritzats i de fer aflorar els que encara es conserven inalterats.
La intensitat i la velocitat de la meteorització de les roques granítiques
son dos parámetres que depenen de molts factors, i els mes importants
son el clima i el temps. El clima determina la modalitat i la intensitat de la
meteorització. Lógicament, com mes llarg es el lapse de temps d'exposició de la roca a l'atmosfera, mes intensa pot arribar a ser la meteorització.
Si les condicions climátiques i el temps d'exposició ais agents externs
son constants, fet que pot considerar-se cert per a una área de dimensions
redu'ides com el massís de Montclar, es factible plantejar-se per qué les
roques aflorants presenten una varietat de formes tan gran. El modelat
que adquireix una roca com a conseqüéncia de la meteorització i deis
processos d'erosió depén de dos factors essencials inherents a ella mateixa: les característiques litológiques i l'estructura. Es tracta de dos factors
que determinen la presencia d'una forma o una altra, així com els trets de
detall de cadascuna.
a) Característiques litológiques
La roca que constitueix la Pedralta té la mateixa composició mineralógica i textura que les de la seva rodalia. A simple vista s'observa que es
tracta d'una roca ígnia de tipus plutónic, de color rosat vermellós, que
presenta uns cristalls de mida mitjana a grossa. Es pot observar amb una
certa facilitat que conté molts cristalls de quars, de feldspat i de biotita. El
grau d'alteració de la roca a nivell superficial varia molt d'un indret a un
altre, pero, en conjunt, es pot considerar elevat.
A nivell microscópic s'observa que la roca es holocristal.lina i
heterogranular. Presenta, per ordre d'abundáncia relativa, la composició
mineralógica següent: plagióclasi de tipus oligóclasi (35%), disposada en
forma de macles polisintétiques; feldspat potássic (28%); quars (27%), i
biotita (10%). Com a minerals accessoris conté moscovita, zircó, apatita,
magnetita i granáis. Com a conseqüéncia de l'alteració de la roca, s'han
formal els minerals secundaris següents: clorita i fucsita, derivada de la
biotita; i caolí i sericita, que provenen tant de les plagióclasis com del
feldspat potássic.
Aquests percentatges en la composició mineral, junt amb la mida deis
cristalls, permeten classificar la roca com un leucogranit monzonític biotític
de gra gros a mitjá. De fet, es tracta d'una de les varietats de roca plutónica mes abundant del massís de Montclar, i també de tota la resta de les
muntanyes de l'Ardenya.
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La seva densitat, segons les determinacions fetes a partir de mostres
molt poc alterades recollides a l'entorn mes immediat de la Pedralta, es de
2,63 gr/cm3. Aquest valor es perfectament atribu'ible a la roca que constitueix el bloc superior -caigut- de la Pedralta.
b) Estructura
Les roques descrites están afectades per una xarxa espessa de fractures visibles a simple vista. Es tracta, majoritáriament, de diáclasis, es a
dir, fractures d'escala métrica a decamétrica al llarg de les quals no es
produeix un desplafament significatiu.
L'orientació deis plans de diaclasat es molt variable, i sol canviar en
pocs metres de distancia. No obstant aixó, s'ha pogut determinar que les
principáis direccions en aquesta zona son les que corresponen ais valors
(Fallí, 1972) següents:
Direccions dominants
N 40° - 70° E
N 20° - 30° W
N 35° - 40° W

Cabussaments
70° - 80° N 45° W
30° - 50° N 70° E
5° - 30° N 20° E

Com a resultat de la presencia d'aquestes diáclasis, la massa granítica
es troba compartimentada en blocs de tendencia paral.lelepipédica i de
mida variable. Lógicament, els blocs son mes petits com mes espessa es
la xarxa de diáclasis. En general, la densitat de fracturació es elevada,
llevat deis afloraments amb un grau d'alteració baix, on es presenten amb
uns espaiats superiors a mig metre.
3.2. MORFOMETRIA

En aquest apartat es descriuen les característiques geométriques de la
Pedralta, com també les formes de detall que s'hi han detectat. Per simplificar l'exposició, es tracta en primer lloc el bloc superior caigut; en segon
lloc, el conjunt de blocs inferiors sobre els quals es recolzava l'anterior; i,
finalment, s'analitzen els punts de contacte entre el bloc superior i els
inferiors.
a) El bloc superior
Vist en planta, té una forma similar a un triangle rectangle amb l'angle
mes agut truncat. Els tres costats principáis fan 6,2, 5,5 i 3,5 m, mentre
que la secció truncada fa 1,6 m. L'algada del bloc varia entre 3,4 i 2,3 m.
El seu volum aproximat es de 34 m3; no es possible una determinació
precisa atesa la irregularitat de la seva forma. El seu pes, prenent com a
densitat el valor de 2,63 gr/cm3 abans esmentat, es d'unes 90 Tm.
Un tret peculiar de la part alta del bloc es la presencia de nombrases
cassoletes d'erosió (fig.3). La majoria es traben connectades i agrupades
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al seu costat est. Es tracta de cassoletes de planta circular i de fons pía,
en algún cas amb les vores lleugerament sobreexcavades (núm.l). Els
seus diámetres oscil.len entre 140
cm (núm.2) i 35 cm (núm.6). Laprofunditat máxima es de 62 cm
(núm.2). L'aigua que s'hi acumula
2m
s'escorre cap al costat nord del bloc
(considerant-lo en la posició origiFig. 3. Esquema de la distribució en
nal, abans de la caiguda), ja sigui diplanta de les cassoletes d'erosió del bloc
rectament (núm. 1, 2, 5 i 6) o be vessuperior de la Pedralta.
sant cap a altres cassoletes (núm.3 i
4). Els fons de les cassoletes núm.3
i 4 s'inclinen entre 7° i 14° cap al nord-est. La de la número 1, en canvi, es
pía. De totes aqüestes cassoletes, només la número 1 pot reteñir l'aigua de
pluja, es a dir, funciona avui día. Les altres des de fa temps son inactives.
Hi ha una cassoleta deslligada del conjunt principal que es troba situada a la part meridional del bloc (núm.7). La seva forma es el.líptica en
planta, amb l'eix major de
l'el.lipsi disposat paral.leí a la
direcció de máxim *pendent.
•**
Fa 62 cm de llarg per 42
d'ample, i la seva profunditat es de 24 cm. El seu fons
s'inclina 15° cap al sud, que
es cap on desguassa. Aquesta cassoleta connecta amb
una canalera de 180 cm de
llarg per 25 cm d'ample i 20
cm de profunditat (foto 2).
Cal assenyalar que el bloc
superior presenta altres formes de detall, que han quedat ocultes després de la caiguda peí fet de trobar-se a la
part basal, pero se'n té consFoto 2. La Pedralta vista per la cara SE. A l'extrem de ponent de la pedra cavallera es pot observar la cassoleta núm. 7, i la canalera que s'hi asso-

da.

fotografies,
•
,.
. ,
Publicáis 1 de notes

tánda a parür de
treballs

de camp inédites preses anys
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enrere. Les mes notables d'aquestes formes son els alvéols, agrupáis dins
un tafone de base de bloc, molt poc desenvolupat (reprodu'ít a Vilaplana
1987, pág. 125).
Dins aquest tafone hi ha una pátina negrosa que recobreix la roca, que
correspon a una acumulació de sílice hidratada i amorfa (opal) i, en menys
proporció, d'óxids de manganés. Aquests dipósits, anomenats espeleotemes
(Vidal Romaní i Vilaplana, 1984), es generen com a conseqüéncia de la
precipitació de les substancies dissoltes en l'aigua que goteja o flueix per
sobre la roca. Els processos que regeixen la formació deis espelotemes
son encara poc coneguts, perqué fins fa pocs anys no van atreure l'atenció
deis geomorfolegs. No obstant aixo, son unes formes de detall molt abundants en la majoria de paisatges granítics.
A la part alta del bloc, a mes de les formes de modelat natural ja descrites, hi ha una creu de ferro clavada (vegeu annex III), una placa de
coure fixada i diversos gravats insculpits a la roca. A la cara est, prenent
les orientacions tal com es trobava plagat el bloc abans de la seva caiguda, es pot veure gravada la paraula CASTOS. Al costal de la creu de ferro
hi ha una placa rectangular
de coure de 20 cm de llarg
per 7 d'ample, amb les inscripcions CEM (Centre Excursionista
Montclar),
APLEC DEL 30-5-66 i les
iniciáis ABG, AMA, JAP i
MAM. A la cara sud hi ha la
inscripció GE i EG (aquesta
darrera lletra borrosa), corresponent al Grup Excursionista i Esportiu Gironí.
b) Els blocs inferiors
L'agrupament de blocs
sobre els quals se situava la
pedra cavallera constitueix
un tor, es a dir, es tracta d'un
apilament ordenat de blocs
que no han tingut un despla9ament manifest, i per aixo
es possible d'identificar la
Foto 3. La Pedralta vista des del costat de ponent. Es pot observar l'enreixat de diáclasis que
compartimenta la roca en blocs paral.lelepipédics.
13
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var molt be l'enreixat de diáclasis que subdivideix la massa granítica en
un conjunt en blocs paral.lelepipédics (foto 3).
Les dimensions del tor son 8 m de llarg per 5,5 m d'ample. La seva
altura máxima, que correspon a la cara oest, es de 10 m. El costat est, que
es per on s'accedeix a la part alta del conjunt, té una altura de 7 m.
La part superior d'aquest tor está formada per tres grans unitats rocoses, compartimentades per dues diáclasis quasi paral.leles. La unitat central i la septentrional están subdividides per altres fractures, de manera
que s'hi poden diferenciar altres subunitats menors (fig.4).
A la unitat septentrional es poden observar dues cassoletes d'erosió.
L'una, inactiva, es localitza just al marge nord de l'aflorament róeos. La
seva planta es subcircular i fa 40 cm de diámetre per 40 cm de profunditat. L'altra cassoleta es troba al costat de ponent, en un bloc mes baix que
la resta. Es tracta d'una cassoleta activa de planta el.líptica i fons pía, que
fa 57 cm de llarg per 40 d'ample i 20 de profunditat.
En els dos blocs de mes cap a ponent de la unitat central, sobre els
quals se situava la pedra cavallera, s'observa una pátina de color gris negros que ocupa una superficie irregular. Just després de la caiguda del
bloc superior aquesta
pátina estava tapada
per trossos de vidre allí
acumuláis, pero, en
desaparéixer aquests,
es va posar de manifest. Es tracta d'un recobriment d'espeleotemes de menys
d'un mil.límetre de
gruix, molt similar al
que hi ha a la part basal del bloc superior.
La seva composició,
com en aquell cas, es
fonamentalment opal i
óxid de manganés.
Observant el recobri2m
ment en detall, es possible diferenciar-hi
dues zones. L'una, la
Fig. 4. Esquema de la part alta deis blocs inferiors de la
mes extensa, corresPedralta, sobre els quals es recolza la pedra cavallera
pon a un dipósit esoscil.lant.
14
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Foto 4. Graváis corresponents a la fita núm. 8, que delimita els termes municipals de Sant
Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro.

sencialment horitzontal i molt prim. L'altra, situada al límit nord-oest de
la taca, presenta un desenvolupament vertical incipient, de manera que
está constituida per petites estalagmites de fins a un mil.límetre d'altura.
Tot aquest dipósit es va originar com a conseqüéncia del goteig i l'escolament de l'aigua que lliscava per sobre del bloc superior.
Sobre la unitat central, en concret sobre el bloc de mes a llevant, es
conserva el gravat de la fita número 8 que delimita els termes municipals
de Sant Feliu i de Santa Cristina d'Aro (foto 4). Está constitu'ít per un
angle de 70°, amb una cassoleta al vértex, els costats del qual fan 40 cm
cada un. A la cara nord hi ha les lletres SÁ i a l'oest CA (Santa Cristina
d'Aro). A la part interior de l'angle s'observen les lletres SNFU (Sant Feliu
de Guíxols), gravades de sud a nord. Al costat de la fita hi ha insculpida
una creu (Esteva i Fallí, 1990).
c) Els punts de contacte
A la zona de contacte entre el bloc superior i la part alta del tor hi
devia haver mes d'un punt de suport, ja que si no la pedra cavallera hauria
tingut diferents plans d'oscil.lacio i podría, fins i tot, haver arribat a rotar
sobre aquest punt (Amat, 1997).
El considerable pes del bloc superior feia que, en els punts de contacte, la roca estigués sotmesa a una pressió elevada. Aquest fet, junt amb el
moviment oscil.latori del bloc superior, va provocar un fort poliment en
les zones de suport. Una vegada les superficies deis blocs inferiors han
15
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quedat ben netes de vidres,
els punts sobre els quals es
recolzava
la roca oscil.lant
punt de contacte
son fácilment identificables. Així, s'observen dues
petites superficies quasi circulars, d'uns 6 cm de diámetre cadascuna, situades a
banda i banda de la diáclasi que subdivideix el bloc
de ponent de la unitat central (fig.5). Els centres deis
20 cm
dos punts disten 67 cm.
L'observació acurada
d'altres pedrés cavalleres
oscil.lants permet corroborar que sovint només es recolzen en dos punts. En el
cas de la roca de les Guilles, que es l'exemple mes
proper
de dimensions grans
Fig. 5. Detall del bloc de ponent de la unitat central, en el qual es localitzen els punts de contacte.
(el bloc superior pesa unes
12 Tm), la separació entre
els dos blocs es prou gran
perqué hi passi la llum, de manera que es pot arribar a veure que només hi
ha dues petites zones de contacte.
Els dos punts de suport de la Pedralta están voltats peí dipósit
d'espeleotemes descrit anteriorment. Lógicament, pero, no n'estan recoberts, ja que no es possible que s'acumuli opal en unes zones de contacte
dinámic com aqüestes.
La relació entre els punts de suport i els espeleotemes permet deduir
tres fets importants. En primer lloc, no hi havia contacte al llarg d'una
aresta, perqué en aquest cas no hi hauria acumulació d'ópal entre els dos
punts esmentats. En segon lloc, la presencia d'espeleotemes sota l'acumulació de fragments de vidre indica que aquesta zona no patia una meteorització gaire acusada, ates que en el cas contrari no s'haurien preservat.
La velocitat de precipitació era, sens dubte, mes rápida que la de meteorització. En tercer lloc, la superficie de roca que hi havia sota els trossos
de vidre no estava sotmesa a un desgast mecánic, ja que, si hagués estat
així, tampoc no s'haurien preservat els espeleotemes.
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3.3. MORFOGÉNESI

La génesi i l'evolució de la Pedralta son el resultat de diferents processos naturals que han actual a'illats o conjuntament al llarg d'un lapse de
temps considerable. Com la majoria de formes granítiques del seu entorn,
s'ha desenvolupat primer en condicions endógenes i després exógenes
(fig.6).
a) La compartimentació de la roca
Deixant de banda els processos magmátics relacionáis amb l'emplacament i cristal.lització de la massa ígnia, i partint directament del massís
granític solidificat, el primer fenomen que té molt a veure amb la formado de la pedra cavallera es la compartimentació en blocs que aquest massís experimenta com a conseqüéncia del desenvolupament del sistema de
fractures. La disposició i l'espaiat de les diáclasis, determinades per les
diferents fases tectóniques que actúen sobre la roca, guiaran en gran mesura la forma final de la Pedralta.
b) L'obertura de les diáclasis i la penetració d'aigua
El segon procés important té lloc quan la massa granítica es troba propera a la superficie, i té a veure amb la penetració d'aigua dins seu. De fet,
els granits inalterats i sense fracturar son roques totalment impermeables.
No obstant aixó, quan la massa rocosa es troba prop de la superficie, les
diáclasis s'obren perqué deixen d'estar sotmeses a compressió, fet que
permet que l'aigua subterránia circuli a través seu.
La presencia d'aigua en contacte amb el granit origina una serie de
reaccions químiques que comporten la descomposició d'alguns deis seus
minerals, es a dir, cometa a actuar la meteorització química.
Les zones d'intersecció de fractures son les que pateixen una alteració
mes efectiva, i com que coincideixen amb els vértexs i les arestes deis
blocs, aquests tendeixen a arrodonir-se.
La irregularitat en la distribució deis plans de fracturació determina
que la meteorització no progressi uniformement. Així, les zones amb una
xarxa de fractures espessa s'alteren molt mes rápidament i fins a una profunditat major que les que només presenten uns pocs plans de penetració
d'aigua. De la mateixa manera, els blocs petits, de menys de mig metre de
costat, es descomponen del tot molt abans que els de dimensions grans.
El producte que deriva de la meteorització química deis granits -el
sauló- permet que l'aigua penetri a través seu amb una certa facilitat, a
diferencia de la roca inalterada. Aixó fa que, a mesura que la roca es
descompon, la circulació sigui mes efectiva, de manera que el procés de
meteorització química s'incrementa encara mes a les zones ja alterades.
Amb el pas del temps, si les condicions climátiques son favorables, la
17
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Fig. 6. Evolució de la Pedralta. 1, fase endógena de forta meteorització química que progressa a través de l'enreixat de diáclasis. 2, fase exógena d'erosió del sauló i d'inici d'aflorament
en superficie del relleu residual. 3, aflorament en superficie de la Pedralta. 4, desplacament del
bloc superior cap a l'oest i inici del moviment d'oscil.lacio. 5, caiguda del bloc superior.
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meteorització química converteix el massís granític en un mantell de sauló de gruix considerable que limita en profunditat amb la roca inalterada.
Les irregularitats en la progressió de l'aigua determinades per la distribució de les fractures fan que la superficie de contacte entre la roca inalterada
i el mantell de sauló no sigui plana. Hi queden "gravades" tant les zones
prominents, on la descomposició no ha progressat gaire, com les deprimides, on ha estat mes efectiva, i en conjunt constitueixen el que es coneix
com a relleu de fons. A mes, dins el mantell poden quedar alguns nuclis
residuals de roca encara no del tot descompostos, relictes deis blocs de
dimensions mes grans.
En el cas de la Pedralta, es van donar les condicions necessáries perqué la roca es conserves inalterada en aquell punt del massís granític, ja
que l'espaiat de la xarxa de diáclasis va ser prou gran perqué els blocs de
granit només s'alteressin en els vértexs i patissin tan sois un cert arrodoniment. D'aquesta manera, el tor que constitueix la Pedralta es va preservar
com a relleu residual en el fons del mantell de meteorització.
c) L'erosió del sauló i l'aflorament de les formes residuals
Les característiques d'un mantell de sauló no difereixen gaire de les
d'un dipósit de sorra gruixuda sense consolidar, per aixó els processos
d'erosió hi son molt efectius. Al mateix temps que la meteorització química progressa en profunditat, l'erosió va escombrant els seus productes.
En el moment en qué l'erosió progressa mes rápidament que la meteorització, el mantell de sauló comenfa a perdre gruix. Amb el temps, les
formes residuals conservades dins el mantell de sauló, i fins i tot les del
relleu de fons, arriben a aflorar en superficie.
El pas d'unes condicions de domini de la meteorització química a unes
altres en qué predomina l'erosió, pot explicar-se per un canvi climátic. No
obstant aixó, hi ha altres possibilitats, com ara la reactivació deis processos torrencials a causa d'una variació del nivell de base de la seva conca
hidrográfica com a conseqüéncia de moviments tectónics o de captures
fluvials.
El relleu residual precursor de la Pedralta ha arribat a aflorar en superficie com a conseqüéncia d'una fase d'intensa erosió torrencial, directament relacionada amb l'esfondrament de la fossa tectónica de la valí d'Aro.
La forta incisió de la xarxa de drenatge del Ridaura, i en concret la deis
torrents de les Aigües i del Vilar, ha escombrat la roca alterada fins a
deixar un interfluvi estret, la serra d'en Cateura, en el qual, junt amb altres
formes residuals, aflora la Pedralta. A partir d'aquest moment comenga
própiament la seva evolució en condicions exógenes o superficials.
d) L'evolució exógena abans de la caiguda del bloc superior
A grans trets, la fisonomia general del tor que constitueix la Pedralta
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no ha canviat gaire respecte de la que tenia en el moment en qué va comencar a aflorar en superficie. En detall, pero, sí que es pot afirmar que hi
ha hagut una serie de transformacions, algunes de gran transcendencia.
A mesura que el tor ha anat sobresortint del sauló, els blocs residuals
situats mes amunt -els mes arrodonits- han quedat descalgats i s'han anat
acumulant al voltant del promontori róeos, i han constitu'ít el conjunt de
boles que avui s'hi pot contemplar. Els blocs menys arrodonits, en canvi,
romanen en la seva posició original perqué son molt mes estables.
En condicions subaéries, la descomposició continua essent un procés
actiu, i es complementat per la meteorització física. Amb el pas del temps,
els blocs angulosos tendeixen a arrodonir-se i adquireixen una forma bolar
idéntica a les boles engendrados en condicions endógenes. L'estabilitat
deis blocs que conformen el tor es, dones, un fenomen transitori, i la seva
caiguda i acumulació, un fet perfectament actiu i natural a l'escala del
temps geológic. Així, hi ha constancia gráfica de la caiguda d'un bloc
arrodonit situat al costat de llevant del tor, esdevinguda cap a principi de
segle (foto 5 i 6).

1

Foto 5. Fotografía de principi de segle en qué encara es pot veure el bloc arrodonit del costat
de llevant del tor.
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Foto 6. Fotografía posterior ja sense aquest bloc.

Fig. 7. Posició del bloc superior de la Pedralta respecte del sistema de diáclasis que compartimenten els
blocs que li serveixen de suport (la X indica la posició
de la creu de ferro).
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La forma que té el bloc
oscil.lant de la Pedralta ha
estat determinada peí sistema de diáclasis que el
compartimentava. El tra£at de la xarxa de fractures observable a la part alta
del tor no coincideix, pero,
amb la disposició de les
diáclasis del bloc superior
tal com estava col.locat
quan oscil.lava, abans de
la seva caiguda (fig.7).
En canvi, sí que hi ha
una perfecta coincidencia
entre el diaclasat del tor i
el del bloc superior si
aquest darrer se sitúa una
mica mes cap a llevant
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(fig.8 i 9). Aquest fet permet afirmar que el bloc oscil.lant de Pedralta va
desplagar-se cap a l'oest, fins a quedar parcialment penjat i adquirir la
forma tan peculiar que el caracteritzava.
D'altra banda, es probable
que adquirís la facultat d'oscil.lar com a conseqüéncia
d'aquest desplacament.

o

2m

Fig. 8. Posició del bloc superior abans de
desplagar-se cap a l'oest. La seva forma s'ajusta perfectament a la disposició de les diáclasis
(la X indica la posició de la creu de ferro).

e) La caiguda del bloc superior
El darrer procés que ha patit
la Pedralta ha estat el de la caiguda del seu bloc superior,
ocurreguda a principi del mes
de desembre de 1996.
Se sap amb seguretat que el
dia 8, al capvespre, encara es
trobava en la seva posició habitual, ja que n'hi ha testimonis.
El dia 9 va ploure intensament
tot el dia, i no hi ha constancia
que algú la visites. El dia 10, a
dos quarts d'una del migdia, un
autobús que portava un grup de
la 3a edat del Masnou va pujar

Fig. 9. Desplagament del bloc superior de la Pedralta. 1, posició anterior al desplacament. 2,
posició final.
22
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fins a Pedralta. Un deis
visitants, que ja coneixia la Pedralta, es va
adonar que ja no eslava
al seu lloc i ho va comentar ais companys de
viatge. Aquell mateix
dia, a la tarda, Gerard
Figueres, de Santa Cristina d'Aro, va pujar amb
bicicleta al lloc i, en
veure que la pedra havia caigut, va alertar la
Policia Local de Santa
Cristina. A partir d'aquest moment la noticia
de la caiguda de la Pedralta es va estendre ráFig. 10. Moviment de caiguda del bloc superior de la
pidament, i va passar a
Pedralta vist peí costal SE. L'impacte va trencar una part
de la bola que hi ha a sota (zona puntejada).
ser el tema de conversa
mes freqüent a bona
part de la comarca.
Reconstruir el moviment que va seguir el bloc superior en caure no
resulta gaire difícil, ja que, per les seves dimensions i peí seu pes, va
deixar un rastre ben visible. En desestabilitzar-se, va comencar a lliscar
per sobre de la vora oest del tor, girant cap avall, va impactar, no del tot
verticalitzat, contra el térra, i va aixafar una bola de petites dimensions
situada a 1,5 m de la seva base del promontori róeos (fig.10). L'impacte
del bloc superior va quedar esmorte'it peí fet de caure sobre roques descompostes, cosa que en va evitar la fragmentació. Una vegada a baix, va
continuar despla§ant-se pendent avall, seguint una trajectória de gir en
sentit horari. Finalment, va quedar frenat a 15 m de la base del tor, girat
uns 90° respecte de la seva orientació original (fig. 11). La gran quantitat
de térra i fragments de roques que va arrossegar en despla§ar-se pendent
avall, junt amb els arbres, van ajudar que quedes estabilitzat en aquell
puní.
El bloc va quedar inclinat uns 15° cap al sud respecte de la posició
original que tenia abans de caure, com queda palés per la inclinació que
va prendre el fons de la cassoleta núm.l, inicialment pía.
El perqué de la caiguda de la Pedralta es un aspecte que cal considerar
des de molts punts de vista. Si tenim en compte la génesi i l'evolució que
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Fig. 11. Moviment pendent avall del bloc superior de la Pedralta.

aquesta forma ha seguit, i que ha estat descrita abans, es pot afirmar que
la seva caiguda es un fet que s'inscriu dins la mateixa dinámica natural a
qué estava Hígada. No obstant aixó, cal plantejar-se si la caiguda va ser
deguda només a la mateixa natura o si va ser indui'da d'alguna manera per
l'activitat humana.
Des d'un primer moment es van assenyalar diverses causes naturals
possibles que explicarien la sobtada caiguda de la Pedralta. Una tenia a
veure amb el fet que aquells dies un fort temporal de vent i pluja va afectar tota la comarca. Els nombrosos moviments de vessant que es van
produir com a conseqüéncia de les pluges, que van arribar a tallar temporalment algunes carreteres, van fer suposar a molta gent que també eren
la causa directa de la caiguda.
Les dades meteorológiques de les estacions de l'entorn de la Pedralta
(Solius i Club Náutic de Sant Feliu de Guíxols) aporten algunes dades
significatives sobre les incleméncies del temps durant aquell temporal.
Així, les precipitacions van ser fortes entre els dies 7 i 9 de desembre,
especialment aquest darrer, durant el qual es van arribar a recollir fins a
79,3 1/m2 a l'estació de Solius. Els dies següents les precipitacions van ser
molt poc importants. El vent dominant era de component nord. Els cops
mes forts enregistrats a Sant Feliu de Guíxols van arribar ais 19 m/s els
dies 8 (NNE) i 9 (NNO), i van ser lleugerament inferiors els dies anteriors
i posteriors.
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Els valors de les dades meteorológiques poden ser consideráis perfectament normáis per a un temporal de tardor. Sens dubte, la Pedralta va
aguantar condicions de vent i de pluja molt pitjors que aqüestes al llarg de
la seva existencia.
La possibilitat que un moviment de vessant indu'ít per les precipitacions fos la causa de la caiguda sembla improbable, ates que no s'observa
cap senyal que es desestabilitzés cap fragment róeos de mida gran, llevat
del mateix bloc superior. En aquest mateix sentit, els punts de contacte
sobre el tor es conserven intactes, es a dir, la base no va "fallar".
Una altra causa natural postulada per explicar la caiguda de la Pedralta assenyala la possibilitat que s'hagués produi't un terratrémol prou fort
per fer-la baixar. Cal dir que els sismógrafs instal.lats a Olot i al Montseny
no van detectar cap moviment superior a 2,5 graus de l'escala Richter
aquell dia, ni tampoc els immediatament anteriors ni posteriors. Cal, dones,
descartar aquesta hipótesi.
L'explicació mes raonada que assenyala indirectament la inducció humana en la caiguda de la pedra cavallera es la d'Amat (1997). Aquest
postula que l'acumulació de vidres sota el bloc superior va protegir la part
de llevant de la meteorització, mentre que la part de ponent es va deteriorar mes de pressa. Segons ell, aquesta asimetría va facilitar el desplafament del puní de contacte fins a deixar el centre de gravetat tant ais
límits de l'estabilitat que una darrera oscil.lacio va acabar fent-la caure.
Les dades geomorfológiques no es contradiuen amb aquesta explicado. Així, es pot constatar que sota els vidres no hi havia prácticament ni
meteorització ni desgast mecánic, com ja ha estat justificat per la presencia d'espeleotemes. D'altra banda, el costal de ponent es troba afectat per
diverses fractures inclinades, d'escassa enlilal, relacionades espacialmenl
amb una diáclasi subverlical. Es molí possible que l'origen d'aquesla
fracluració derivi de la pressió que hi exercia el bloc superior en oscil.lar.
L'exisléncia d'una forla fracluració al vollanl deis dos punís de suporl
del bloc superior es un fel sobre el qual cal incidir amb mes delall. El
movimenl oscil.lalori de la Pedralla feia que la roca pressionés lanl sobre
el coslal de llevanl, prolegil per vidres, com sobre el de ponenl, desprolegil.
L'acció mecánica que el bloc superior exercia direclamenl sobre la roca
va fer que la banda de ponenl es fraclurés inlensamenl a l'enlorn d'una
diáclasi subverlical. Aquesla diáclasi es bifurca a l'algada deis dos .punís
de suporl, i delimila un pelit bloc Iriangular de roca que limila amb la
parel oesl del promonlori (fig.5). La roca que conslilueix aquesl bloc ha
caigul en la major parí. El darrer fragmenl que resla amida uns 30 cm de
llarg per 20 d'ample, i moslra senyals evidenls d'haver-se irencal fa poc.
Es possible que els cops que el bloc oscil.lanl donava sobre aquesla pega
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triangular l'anessin fragmentan! amb el temps. Finalment, en desprendre's un darrer tros de roca, el moviment oscil.lant del bloc superior no va
trobar un fre en el costat de ponent que impedís que el centre de gravetat
sobrepassés el límit d'estabilitat, i, llavors, va caure.
3.4.- MORFOCRONOLOGIA

Quina es l'edat de la Pedralta? Respondre aquesta pregunta es realment complicat. De fet, la seva formació no va teñir lloc en un moment
concret, sino que, com ha estat descrit abans, es el resultat de molts processos i fenómens que han anat actuant en diferents époques de la historia
geológica.
La data mes antiga que es pot atribuir a la Pedralta es la que correspon
a la formació de la roca que la constitueix. L'emplacament deis granitoides
de la serralada de la Selva Marítima va teñir lloc cap al final del carbonífer, penúltim estatge de l'era primaria o paleozoica, fa uns 270 milions
d'anys, a les acaballes de l'orogénia herciniana.
La historia própiament geomorfológica es, pero, molt mes recent, i es
pot determinar grosso modo a partir d'un cúmul de dades de carácter regional.
Abans s'ha assenyalat que la Pedralta es un relleu residual que ha seguit una evolució endógena, dins un mantell d'alteració, i una d'exógena,
després que l'erosió l'ha fet aflorar en superficie.
La intensa meteorització que va comportar el desenvolupament deis
mantells de sauló es va produir amb posterioritat a l'esfondrament de la
fossa de la Selva, segurament durant el pliocé (Roque i Pallí, 1996b).
L'erosió parcial d'aquest mantell va donar lloc ais dipósits d'arcoses que
rebleixen la depressió de la Selva. Després, l'erosió remuntant de la xarxa
de drenatge deis torrents de la conca del Ridaura, activada per l'enfonsament de la valí d'Aro en el pliocé, van posar al descobert els relleus de
fons. En un estadi inicial, segurament al pliocé superior, van aflorar els de
la rodalia de Pedralta i deis Carcaixells, i , posteriorment, en el quaternari, ho van fer els de la zona de Solius, on aquest procés es avui encara
actiu.
El promontori róeos que constitueix la Pedralta va aflorar en superficie, dones, cap al final del pliocé o principi del quaternari, es a dir, al
voltant de 2 milions d'anys enrere.
Per situar temporalment els processos que han tingut lloc durant la
seva evolució exógena, cal recorrer a les característiques de detall de la
mateixa forma, particularment a la presencia de cassoletes d'erosió i
d'espeleotemes.
L'existéncia de cassoletes d'erosió actives de mes de 5.000 anys d'antiguitat a la ve'ina comarca de l'Alt Empordá (Roque i Pallí, 1996a) testimonia que es tracta de formes que creixen molt lentament. De fet, la
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presencia d'aquestes microformes desenvolupades sobre alguns monuments megalítics de la Bretanya (Lageat et al., 1994) i de l'Empordá (Roque
i Fallí, 1996a) ha permés calcular la seva velocitat mitjana d'aprofundiment. Els valors obtinguts en ambdós treballs oscil.len al voltant d'un
centímetre per mil.lenni.
Amb aqüestes xifres, es pot calcular l'edat que teñen les cassoletes que
hi ha sobre el bloc superior de la Pedralta. La profunditat mes gran correspon a la cassoleta número 2, i es de 62 cm, fet que permet suposar que
té mes de 62.000 anys, ja que es inactiva. Les profunditats de les altres
cassoletes inactives es d'entre 20 i 45 cm. La cassoleta número 1, que es
activa, té una profunditat de 20 cm, per tant fa uns 20.000 anys que existeix. De fet, es troba excavada dins la cassoleta número 2, i assenyala que
l'evolució del conjunt no ha estat uniforme, sino que va teñir lloc en diferents fases. Sumant l'edat de les cassoletes números 2 i 1, es pot inferir
que, com a mínim, la part alta del bloc superior es troba exposada a l'exterior des de fa uns 80.000 anys.
Els espeleotemes aporten altres dades sobre l'edat de la Pedralta, en
aquest cas sobre el temps que feia que el bloc superior es trobava en la
seva peculiar posició, abans de caure. La velocitat de creixement deis
espeleotemes no es constant, i pot variar d'un indret a un altre en funció
de moltes variables. No obstant aixó, el seu desenvolupament es lent, en
el sentit huma del concepte. A l'Alt Empordá han estat identificáis
espeleotemes a la part baixa de cobertes de dólmens (Roque i Pallí, 1996a),
on assoleixen dimensions semblants a les que teñen els de Pedralta. La
seva edat ha estat calculada en uns 5.000 anys. Com que la posició que
ocupen, a la base d'una roca separada de les altres, es equivalen! a la del
bloc superior de la Pedralta, se'ls pot atribuir una edat similar.
4.- RESUM I CONCLUSIONS
La Pedralta es una pedra cavallera oscil.lant de grans dimensions que
es troba al límit deis termes municipals de Sant Feliu de Guíxols i Santa
Cristina d'Aro. Está modelada en un granit monzonític biotític de gra gros
a mitjá. El volum del bloc oscil.lant es d'uns 34 m3, i el seu pes d'unes 90
Tm.
El moviment d'oscil.lacio de la pedra cavallera era determinat peí fet
que s'aguantava només en dos punts sobre els blocs inferiors. Aquests dos
punts son identificables peí fort poliment que hi va teñir la roca. La presencia d'un dipósit d'espeleotemes al seu voltant permet concloure que el
contacte no es feia al llarg d'una aresta. També son indicadors de la inexistencia de meteorització i de desgast mecánic sota els fragments de vidre.
La formació de la Pedralta es el resultat de diferents processos que han
actuat en diferents époques de la seva historia geológica. A grans trets, es
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poden establir dues fases: una d'evolució endógena i una altra d'exógena.
La fase endógena compren tres etapes: la de consolidació de la roca, la
de fracturació i la d'alteració. Les dues primeres teñen lloc a gran profunditat, mentre que la darrera es produeix prop de la superficie, i molt probablement durant el plioce. Durant aquesta etapa d'alteració de la roca,
l'ampli espaiat entre les diáclasis va permetre que els blocs de granit de la
Pedralta no es descomponguessin del tot, i es preservessin com a relleu
residual a la base d'un mantell de sauló.
La fase exógena s'inicia amb l'aflorament en superficie del relleu residual, a causa d'una intensa erosió torrencial datada del plioce superior o
de principi del quaternari. En aquesta fase exógena, els blocs mes arrodonits es van anar acumulant al voltant de la Pedralta, mentre que els mes
angulosos van restar en la seva posició original, i van constituir el tor
sobre el qual es troba la pedra cavallera. A partir de les característiques de
les cassoletes d'erosió es pot calcular en uns 80.000 anys el temps que fa
que la parí alta del bloc superior es troba exposada a l'exterior. Durant la
fase exógena, aquest bloc va desplagar-se cap a l'oest, fins a quedar penjat
per aquesta banda. A partir deis espeleotemes s'ha calculat que aquest
moviment va finalitzar fa uns 5.000 anys. Probablement va ser com a
conseqüéncia d'aquest desplacament que van arribar a donar-se les condicions necessáries perqué el bloc superior de la Pedralta pogués oscil.lar.
Després de la seva caiguda, el bloc superior es localitza a uns 15 m a
ponent de la base del promontori róeos sobre el qual es trobava, girat 90°
cap a la dreta i inclinat 15° cap a l'oest.
Les causes de la caiguda no son atribu'ibles a cap terratrémol, ni tampoc al temporal de vent i pluja que va afectar aquella zona.
L'explicació mes probable assenyala que la caiguda d'un petit bloc
triangular, molt deteriorat mecánicament, va fer que el centre de gravetat
de la roca oscil.lant quedes al límit de la seva estabilitat. L'acumulació de
vidres en la banda de llevant de la Pedralta podría ser la causa de la major
fracturació de la roca a la banda oposada i, per tant, es pot inferir que la
caiguda va ser un procés induít antrópicament.
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ANNEXI
NOMS QUE HAN IDENTIFICA! PEDRALTA
Abansdel 1900
916 Pedra que en diuen Rodona (Pedra Rodona) (1)
1057 Pedra sobre l'altra (Pedra subr [a] altra)(2)
1355 Rocad'enCateura (3)
1586 Roca d'en Cateura (4) , Roca sobre altra Roca (5) , "Rocas d'en Cateura",
"Piedra sre [sobre] Piedra" <6)
1628 Pedra sobra Pedra(7)
(1) 916, 8 d'octubre. Document de venda entre Senderet i la comtessa Garsenda de l'alou de
Solius. Arxiu Capitular de Girona, Pabordia d'Aro, llibre III, fol. 2105-2110. Copia d'una transcripció del 21-VII-1411 feta peí notari Guillem Ricard.
(2) 1057, 7 de maig. Definició i delimitació que fan els comtes Ramón i Almodis a Ramón,
fill de Seniofred, sobre el seu alou de Solius. Arxiu de la Corona d'Aragó, pergamí núm. 203 de
Ramón Berenguer I. Apéndix VIII.
(3) 1355, 16 de gener. Designació deis límits de la vila de Sant Feliu de Guíxols pels procuradors reials Pere Cáeosla i Pere de Prats. Arxiu Capitular de Girona; Líber privilegiorum
major Sancti Felicis Guixalensis, fol. 77 i 79.
(4) Trasllat del termenal de Sant Feliu de Guíxols, mitjancant fites clavades, fet per Ira
Ildefons Navarra, benedictí, el 23 de febrer de 1657. Original perdut. Arxiu de la Corona d'Aragó,
Monacals, Hisenda, núm. 1586, fol. 209 (descripció del termenal).
(5) Ib. fol. 210v (distribució de fites i senyals).
(6) Croquis i explicacions de la "rodalia del término y parroquia de Sant Feliu de Guíxols,
según las escrituras del año 1355 y 1586", dibuixat per Joan Fábregas (4-1-1806) i aprofitat per
Eduardo González Hurtebise (1905). Els documents son a la Biblioteca de Catalunya, ms.
autógraf, núm. 780, vol 2, pág. 1349-1350. El cale del croquis es troba a l'Arxiu de la Corona
d'Aragó, secció plánols, núm. 127.
(7) Arxiu Capitular de Girona. Carpeta o lligall Sant Feliu. "Mappas" o croquis per a la
contenció de la Valí d'Aro.
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1677 Pedra sobre alta (8>
2a meitat del s. XVII (?)
Pedra sobraltre, Pedra sobrepedra, Pedra sobrapedra(9)
1703 Pedra sobre Pedra, Pedra sobre alta(10)
1719 Pedra sobre Pedra (11)
1722 Pedra sobre pedra o pedra sobre alta (l2)
1723 Pedra sobre Pedra o Pedra sobre altra (13)
1724 Pedra sobre pedra <14)
2a meitat del s. XVIII (?)
Pedra sobre/a Pedra(15>, Pedra sobre Pedra, Pedra sobre Altra o Sobralta,
Pedra sobre Alta (16>
1889 Pedralta (17)
Després del 1900
Pedralta o La Pedralta (l8)(19)(20)
La Pedra Alta, La Pedra alta o Pedra Alta ( 2 I )
(8) 1677, 20 d'agost. Designació deis termes de la Valí d'Aro, segons el capítol de la seu de
Girona i els curáis de les esglésies parroquials de Santa Cristina i de Santa Maria de la Valí
d'Aro. Arxiu Capitular de Girona. Per la contenció de la Valí d'Aro, fol. 1-17.
(9) Arxiu Capitular de Girona. Carpeta o lligall Sant Feliu. Diferents "mappas" sense data
per a la contenció de la Valí d'Aro.
(10) 1703, 18 d'agost. Arxiu Capitular de Girona. Artigles donáis en primer lloch per part
del Molí Iltre. Capítol, fol. 1-21.
(11) Arxiu Historie de Girona. Fons Hospici, carpeta Valí d'Aro, plets. Croquis acolorit amb
data.
(12) 1722, 22 de juny i 14 de desembre. Arxiu Capitular de Girona. Árdeles donáis per lo
Abat y Monestir de St.F.G., fol. 1-4.
(13) 1723, 18 de gener. Arxiu Capitular de Girona. Instrucció verídica, pera respondrer ais
anieles donáis per lo Abat y monastir de Sant Feliu de Guíxols, fol. 1-12.
(14) 1724, 18 d'agost. Arxiu Capitular de Girona. Resposta ais arts. presentáis per lo Abat
y Monastir de la vila de St, Feliu de Guíxols ais 23 fabrer 1724, fol. 1-14.
(15) Arxiu Historie de Girona. Fons Hospici, carpeta Valí d'Aro, plets. Sis croquis sense
data.
(16) Diversos escrits sense data. Arxiu Capitular de Girona.
(17)1899, 30 de desembre. Delimitació oficial entre els municipis de Sant Feliu de Guíxols
i Santa Cristina d'Aro. Arxiu Historie Municipal de Sant Feliu de Guíxols, Manual d'Acords,
núm. 72, fol. 142.
(18) C. Fraginals (1900); pág. 28 i 30; A. Mauri (1899 i 1900), fot.; E. González Hurtebise
(1905), pág 10 i 11; N. Font i Sagué (1905), pág. 19; R. Patxot (1905), fot; J. Botet i Sisó
(1908), pág. 660; A. Xarrié (1909), fot; H. Barroso (1911), fot; M. Cazurro (1912), pág. 81;
M. Faurai Sans (1923), pág. 15 i 23.
(19) 1924, 13 de juny. Delimitació oficial entre els municipis de Sant Feliu i Santa Cristina
d'Aro. Acta de l'Instituto Geográfico Nacional. També mapes planimétrics deis termes municipals de San Feliu de Guíxols i de Santa Cristina de Aro.
(20) R. Mur (1924), fot; anónim (1925), pág. 52; M. Chevalier (1928), pág. 89; J. Cama
(1930), fot; Instituto Geográfico y Catastral (1950), mapa; N. Llopis i J. Ribera (1953), pág. 18
i 45; L. Font (1954); Servicio Geográfico del Ejército (1959), mapa; L. Esteva (1980), pág. 13;
J. Casassas (1983), pág. 298 fot.; L. Fallí (1985), mapa; J. Olavarrieta (1985), fot.; D. Grau et
al. (1987), pág. 231; L. Esteva i L. Fallí (1990), pág. 80 i 81; Instituí Cartográfic de Catalunya
(1992), mapa; Q. Bigas i A. Jiménez (1993), pág. 96 i 97; M. Sala (1994), pág. 296 i 297; L.
Esteva i L. Fallí (1995), pág. 19; R. Serra (1995), pág. 108 i 112; L. Fallí i C. Roque (1995),
pág. 21 i 49; Instituí Cartográfic de Catalunya (1996), mapa; J. Amat (1997), pág. 2 i 3.
(21) C. Freginals (1900), pág. 23; J. Sabater (1908), fot; M. Cazurro (1912), pág. 75; L.M.
Vidal (1914), pág. 21; L. Roisin (1915), fot; F. Thomas (1915), fot; A. Toldrá (1918), fot; M.
San Miguel de la Cámara (1936), pág. 30 i 53; N. Llopis i J. Ribera (1953), pág. 80 fot; J.
Cañigueral (1955), pág. 6; L. Font (1956), pág. 14; L. Solé Sabarís (1958), pág. 39; L. Fallí
(1967), pág. 8 i 9; L. Fallí (1972), pág. 64 a 72; L. Fallí (1978), mapa; J.M. Vilaplana (1987),
pág. 124a 126.
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ANNEX II
OPINIONS
F. de Zamora, 1777. "[A Sant Feliu de Guíxols] vi una piedra ramificada de estos
contornos."
F. Martorell i Peña, 1879. "En una de las crestas de los montes graníticos que
rodean la Plana Basarda, hay uno de estos sorprendentes monolitos llamados piedras
bamboleantes, que tanta importancia parece que han tenido en los tiempos
prehistóricos; es un magnífico canto, de unos 8 a 10 metros de longitud, en equilibrio
sobre otra peña en la que descansa por un solo punto y que un hombre hace bambolear
con facilidad; pero aquí todo es casual; el monolito ha sido desprendido de la peña
viva por alguno de estos sacudimientos que tantas fisuras producen en las crestas de
los montes, y mucho más, cuando hay, como en aquel sitio, los filones de creta que
tanto abundan en el granito de nuestro país."
S. Sampere, 1881. "La piedra bamboleante de la Plana Basarda adquiere verdadera
importancia arqueológica e histórica."
C. Fraginals, 1900. "El monument natural, conegut ab el nom de Pedralta, consisteix en una grossa pedra granítica oscil.lant, de 8 a 10 metres de llargada, que's manté
en equilibri sobre una roca de naturalesa també granítica y que li forma com una
mena de pedestal. Segons de quin costat se la mira sembla un colosal martell.
Tota la serra ont está situada y totes les montanyes de Solius son de granit en estat
de descomposició. Aquesta es deguda a la transformació deis feldespats en kaolins,
que poch a poch se tornen polsosos, y allavores l'acció deis agents atmosférichs arrastren els elements del granit disgregat (quars, mica y feldespats transformats), ocasionant a les mases rocoses erosions y esquerdes mes o menys capritxoses, qual resultat es l'escrostonament o fragmentació de les grans masses de roca. A mes a mes
s'ha de considerar que la pasta ígnea que forma aqüestes roques no era absolutament
homogenia y que al refredar-se estigué sotmesa a pressions immenses y desiguals per
efecte de l'encongiment de la crosta sólida y deis gasos inclosos dintre de la pasta o
massa interior, lo qual ocasiona que dintre una mateixa fosa hi quedesin núcleus de
major cohesió. En Tactual época geológica, al cap de milers d'anys, al verificar-se en
les roques un treball contrari, es a dir, la desintegració, aquells núcleus, segons se
creu, son els que oposen major resistencia a desfer-se.
En tot el vehinat de Pedralta se troben a cada pas nombrosos exemples que demostren que la descomposició de les roques de granit no es uniforme, ans al contrari, que
s'efectua d'una manera desigual. Devegades comenca per una escletxa que parteix la
roca en dugues parts. Devegades les escletxes son moltes y paraleles. En moltes
ocasions les ratlles de segmentació son mes o menys perpendiculars, produint un
escrostament en cubos desiguals. Empero les formes que sonvintegen mes son les
arrodonides com llenties o ronyons; trobant-se formes tant especiáis, que fan dubtar
si son obres de l'home o resultat de fenómens naturals, de las que Pedralta n'es un
notable exemplar."
A. Mauri, 1901. "Pedralta: monumento megalítico prehistórico que reúne la
particularidad de ser bamboleante. Hállase á no mucha distancia de la villa, cuya
excursión resulta agradable por tener que atravesarse bosques muy agrestes y estar
situada en la cumbre de una montaña, desde donde se domina toda la comarca denominada de La Selva."
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N. Font Sagué, 1905. "Quan la ayga ho fá per reguerons se díu que s'escorre, y
allavors arrastra les parts mes lleugeres, térra y sorra, y si entre aquesta hi ha roques
grosses o pesants, unes se queden isolades en equilibri inestable o portafals, altres
romanen les unes damunt les altres formant un verdader caos. Exemples nombrosos
d'aquest darrer cas se troben en els terrenos granitichs descomposats en part per la
acció química (Pedralta, Sant Feliu de Guíxols)."
E. González Hurtebise, 1905. "Piedra bamboleante de Pedralta. Es una gran piedra
granítica de 8 a 10 metros de longitud que está en equilibrio sobre una gran roca de la
misma naturaleza, que la sirve de pedestal. Aquélla puede ser movida al menor esfuerzo
y oscila sin llegar a caer.
Mucho se ha discutido acerca de la autenticidad de tales monumentos y su
representación y no son pocos ciertamente los arqueólogos que opinan son simples
caprichos de la naturaleza. Es difícil poder asegurar que sea Pedralta trabajo humano,
pues la pegmatita granular de aquellos contornos se descompone fácilmente y abundan
formas no tan definidas pero si análogas a la de esta piedra bamboleante. Lo agreste
del lugar en que se alza; la antiquísima fecha en que se la encuentra sirviendo de
límite; la atención que desde hace siglos ha producido, y su proximidad al yacimiento
prehistórico de Plana Basarda, del que le separa sólo un profundísimo valle, hallándose
frente por frente a dicha Plana, no autorizan a proclamar su carácter de megalito,
pero sí deja en el ánimo no sé qué sombra de inexplicable misterio, de augusta
solemnidad, que inclina a tenerla por monumento prehistórico. Yo diré aquí que no lo
es atendiéndome al rigorismo científico, pero no podré arrancar de mi alma el
presentimiento de que sea realmente una piedra bamboleante."
J. Botet i Sisó, 1908. "Pedralta es una curiositat natural del terme del poblé de
Solius. Un gros bloch irregular de 8 a 10 metres de llargada, s'aguanta a plom sobre
una roca que li fá de soport, y son equilibri es tal que una persona ab poch esforg pot
fer-la balancejar ab la má. Es donchs, una pedra bailadora, de les que per alguns
s'han cregut ésser monuments megalítichs."
M. Cazurro, 1912."... es también digna de mención, siquiera contra lo que la gente
cree, [aunque] no tenga nada que ver con los monumentos prehistóricos, la inmensa
y curiosa piedra bamboleante, la Pedra alta, una de las curiosidades naturales más
hermosas é interesantes de aquel país, pues se ve, puesto en equilibrio sobre otros, un
inmenso peñasco coronado por una barra de hierro y una cadena, tirando de la cual se
hace oscilar la inmensa mole. Trátase sólo de una piedra a la que la corrosión natural,
separándola del resto del peñasco, la ha dejado en equilibrio, de modo tal, que un
pequeño esfuerzo la puede mover."
L.M. Vidal, 1914. "En Cataluña es conocida la Pedra Alta, de San Feliu de Guíxols
(Gerona) (fig.12), que es muy notable por su elevación y la singular manera de estar
colocada."
M. Faura i Sans, 1923. "Les roques granítiques presenten a voltes uns nuclis molt
mes resistents a l'erosió; per lo que en l'actuació d'aquesta van restant aquells áillats,
originant formes molt capritxoses. Entre aqüestes es molt coneguda la "Pedralta" de
Sant Feliu de Guíxols, prop de Santa Escolástica."
M. Chevalier, 1928. "D'entre els indrets on el granit forma paisatges caótics, amb
blocs trontolladissos, citarem especialment els de Santa Escolástica (Sant Feliu de
Guíxols) amb la Pedralta."
N. Llopis-J. Ribera, 1953. "Se trata [Pedralta] de una piedra movediza que puede
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hacerse oscilar con una mano.
Piedra caballera en el granito
pegmatítico del macizo del Montclar."
J. Cañigueral, 1955. "Cerca de
este lugar [Montclar] está la
llamada Pedra alta de Sant Feliu,
que tiene 317 m de altura y es un
bloque granítico con una gran
piedra caballera encima, que se
puede mover con el esfuerzo de
una mano. Cerca hay otras piedras
caballeras de menor importancia
y también figuras ruiniformes y
monstruosas debidas a la descomposición del granito. El granito,
por ser una roca cristalina, se
resquebraja en grietas llamadas
diaclasas, la erosión va atacando
Fig. 12. Dibuix de la Pedralta il.lustrat per L.M.
los bordes y redondeándolos, y así
Vidal (1914).
quedan columnas, cilindros,
conos y grandes bolas mas o
menos perfectos sobre el terreno, amontonados unas veces unos sobre otros."
L. Solé Sabarís, 1958. "Les diaclases que travessen les roques orienten l'acció
erosiva química, la qual isola blocs de caires arrodonits que formen caos granítics,
com la Pedra Alta (Sant Feliu de Guíxols)."
L. Pallí, 1967. "La "Pedra Alta", bloque granítico, caótico-bamboleante, está situada en el macizo de Montclar, en la separación de términos de los municipios de San
Feliu de Guíxols y Santa Cristina de Aro, y junto a la divisoria de aguas de las rieras
de Santa Escolástica y de Can Mingo...
La'Tedra Alta" es el ejemplo más singular, representativo y de mayores dimensiones volumétricas de entre las piedras caballeras oscilantes existentes en nuestro
país. Verdadero caso único que bien merecería ser denominado Monumento Nacional Natural."
L. Pallí, 1972. "Se trata [Pedralta] de una piedra caballera globulosa orientada al
N 70° E. Dicha piedra se presenta en equilibrio inestable sobre un típico canchal de
10 m de altura que le sirve de mínimo punto de apoyo. Sus dimensiones máximas
aproximadas son: 6 m de largo, 5,1 m de ancho y 3 m de alto. La irregularidad de su
forma externa y su práctica inaccesibilidad para una medición precisa, hacen del
todo imposible su cubicaje exacto. Sin embargo, con los datos que se poseen, no es
del todo aventurado calcularle un peso superior a 80 Tm...
... La "Pedra Alta" debe su origen básicamente a la meteorización química de sus
componentes mineralógicos, a su diaclasado -que ha permitido una rápida y profunda progresión del agua- y a la acusada pendiente del terreno en que se asienta, que ha
facilitado la afloración de los bloques procedentes de la disgregación. Además el
proceso ha encontrado la concurrencia de otras causas favorables que han influido en
él positivamente.
33

30

LLUÍS FALLÍ i BUXÓ - GARLES ROQUE i PAU

... La singularidad absolutamente única de la "Pedra Alta" bien merecería el
reconocimiento general traducido en su declaración de monumento natural de interés
nacional."
J. Badia, 1982. "Pedralta, gran bloc de granit basculant, formació geológica curiosa."
J. Casassas, 1983. "Al terme de Solius es troba un bloc petri anomenat Pedralta,
pedra oscil.lant que posa en el paisatge l'estranya silueta d'una figura fantasmagórica
i irreal."
J.M. Vilaplana, 1987. "La Pedra Alta es una torre rocallosa al damunt de la qual hi
ha un bloc granític en posició d'equilibri, al qual se li ha calculat un pes superior a 80
tones. Si hom assoleix, grimpant, el cim de la torre, es pot comprovar, empenyent
amb la má, el moviment basculant del bloc superior. Es tracta d'un relleu residual de
granodiorita (petit inselberg) que ha resistit millor els agents de meteorització i d'erosió que la resta del granitoide envoltant. En aquesta roca podem observar també la
relació entre les diáclasis i la morfologia pseudoortogonal de la torre de roca. La
intersecció deis plans de diáclasis compartimenta la torre en blocs que, per descarnado concéntrica, tendeixen a la formació de boles. Si des de sota mirem la base del
bloc basculant, veurem un magnífic tafoni amb alvéols.
Aquesta espectacular pedra basculant ha estat objecte de nombrases citacions i
estudis per part de diversos autors que, des de la darreria del segle passat, han escrit
sobre la seva geometría i el seu origen."
L. Esteva i L. Fallí, 1990. "Pedralta es un conjunt granític que crida i ha cridat
l'atenció en tot moment. La pedra basculant a bastament coneguda es una pedra de 6
per 5,1 per 3 m col.locada sobre una altra major que li serveix de basament. Per a
demostrar que la pedra superior es mou, hom l'empeny amb l'esquena, posa vidres
entre les dues pedrés, deixa d'empényer la pedra, i els vidres, amb un cri-cric demostratiu, queden esmicolats. Davant deis vidres hi ha la fita, gravada a la roca inferior.
El lloc es dominant: está a 294 m s n m.
Las divisoria deis termes [de Sant Feliu de Guíxols i de Santa Cristina d'Aro] es
indicada per un angle de 70° que té una cassoleta en el vértex. Les senyalitzacions,
com es natural, son gravades horitzontalment a la pedra inferior. L'angle assenyala
les direccions de la fita anterior i de la posterior, orientades respectivament a N 80° E
i N 150° E; al nord-est hi ha SA i al sud-est C A , ambdues a l'exterior de l'angle; dintre
del mateix, al sud-est; S N F U , amb lletres de 18 i 15 cm respectivament.
Des d'ella hom distingeix els emplacaments de Sant Feliu, plana Basarda, Montclar,
cova artificial la Tuna, Llagostera, Santa Cristina, Castell d'Aro, Palamós i el Puig de
les Cois."
Q. Bigas i A. Jiménez, 1993. "Pedralta es un fenomen geológic molí interessant:
un bloc granític sobre un altre; una pedra enorme, basculant, sobre una altra pedra...
Aquest fenomen de la natura -sense menystenir les llegendes que parlen de superhomes dotats d'unes forces misterioses- es troba en un extrem del massís de l'Ardenya,
molt a prop del Montclar i sobre Plana Basarda."
L. Pallí i C. Roque, 1995. "Bona part de les singularitats observades pertanyen a la
categoría de les formes granítiques, essent l'exemple mes conegut el de Pedralta, una
gran pedra cavallera oscil.lant."
L. Esteva i L. Pallí, 1995. "La popular Pedralta fou abans anomenada Pedra Rodona, Pedra sobre Pedra, Pedra sobre alta i Pedra sobre Altra. Aquest bloc granitobasculant es encara divisoria entre Sant Feliu i Santa Cristina."
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J. Amat, 1997. "La singularitat de Pedralta es determinada per un seguit de coincidéncies que li permetrien bascular entorn d'una posició d'equilibri.
... L'estabilitat de l'oscil.lacio venia donada, d'una part, peí fet que el suport presenta un sortint allargat en el seu límit de la part oest, que oferia almenys dos punts
separáis de contacte amb la Pedra. Molt probablement aquests dos punts, per erosió,
es van estendre per tota una franja convexa de contacte que, per la forma de l'aresta,
era estreta i rectilínia. D'altra banda, el centre de gravetat quedava precisament sobre
aquesta línia i es verificaven també les condicions geométriques necessáries que han
de complir les curvatures a la zona de contacte per garantir l'estabilitat.
Si el seu equilibri havia estat tan posat a prova al llarg del temps, com pot explicar-se la seva caiguda tota sola?
Una primera explicació seria l'efecte erosionador deis mateixos agents atmosférics que al llarg del temps han anat modelant la singular geometria que permetia la
seva oscil.lacio, que finalment han deteriorat suficientment la base per desestabilitzar
la Pedra durant les ultimes tempestes...
... L'acció de l'home pot haver accelerat molt notablement aquest procés de degradado, que amb tota seguretat havia de provocar finalment aquest esdeveniment.
Aquest raonament es basa en el fet que amb el balanceig provocat a la Pedra es
podien trencar i triturar ampolles de vidre. La introducció de les ampolles a l'escletxa
sois es podia realitzar peí costat est, que era l'accessible, mentre que, per la part oest,
l'espectacular voladís de la Pedra no ho feia possible.
D'altra banda, el gran pes de la Pedra i la molt redui'da superficie de suport amb la
base fan suposar que la gran pressió que aixó comporta produ'ia una forta degradació
de l'estructura cristal.lina d'aquestes roques i, per tant, el balanceig de la Pedra produ'ia una considerable erosió mecánica sobre les superficies de contacte. Aquest fet fa
pensar que el procés natural havia fet que la progressiva degradació mecánica de la
protuberancia que feia d'eix d'oscil.lacio en provoques la caiguda.
Com que no ha estat així, cree mes versemblant considerar també l'efecte que
produ'ia en els darrers anys la pols del vidre triturat a la zona de contacte de la Pedra
en el seu punt de suport. Aquesta pols de vidre feia de capa protectora i redu'ia el
desgast mecánic de les superficies de contacte. Pero, en ser introduít solament per un
deis costáis de l'aresta de la base, aquesta protecció només afectava la part est de
l'aresta, cosa que produ'ia una degradació asimétrica. Per aquest motiu, la part oest
anava essent mes erosionada mecánicament, i es desplagava el punt de contacte en
equilibri fins a deixar el centre de gravetat tan ais límits de l'estabilitat, que varen fer
possible que les ráfegues del vent produi'ssin el seu últim desplacament."

ANNEX III
LA CREU DE LA PEDRALTA
Un tret peculiar que caracteritza la Pedralta es la creu de ferro que hi ha clavada a
la part superior del bloc oscil.lant. En aquest annex es recullen les principáis dades
que es coneixen referents a la creu.
La primera creu de qué tenim noticia va ser feta per un tal Punxa, ferrer del carrer
de Sant Joan. Va ser portada des de la ferretería fins a la mateixa pedra a llom d'un
burret deis masovers de Can Miquel de Pau, i va ser col.locada el 24 de juny de 1890
per una colla de set guixolencs, tots ells de nom Joan.
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Foto 7. Postal d'A. Toldrá en qué es pot veure
l'antiga creu de ferro de la Pedralta.
Foto 8. Creu de ferro clavada l'any 1960 i que va
durar fins l'any 1992.
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La seva forma era llatina i tenia una al£ada d'1,50 m i cada
bra§ horitzontal feia 0,15 m. A
0,65 m de la seva base incrustada a la pedra, hi sortia una petita
banderola de ferro de 40 cm, fixa
i amb els extrems acabats en dues
puntes. Peí costat nord-oest, hi
penjava una cadena de 2,8 m de
llargada que arribava quasi fins
a l'alcada de la torre base de la
pedra i que servia per a ajudar a
pujar al seu cim. Així la coneixem per clixés fotografíes o
fotopostals d'A. Mauri (1899 i
1900); deC. Fraginals (1890); de
R. Patxot (1905); de J. Sabater
(1908); d'A. Xarrié (1909); de H.
Barroso (1911); de L. M. Vidal
(1913), girada; de L. Roisin i F.
Thomas (1915); d'A. Toldrá
(1918) (foto 7); de M. Faura i
Sans (1923); de R. Mur (1924); i
de J. Cama (1930).
Aquesta primera creu resta
dempeus fins a comencaments de
la segona meitat deis anys trenta. Un tros de cadena, ja molt rovellada, desaparegué a la primera meitat deis quaranta. En totes
les fotografíes mes tardanes a
l'any 1945 ja no es possible veure sobre la pedra els emblemes
de la creu, bandolera i cadena. Es
el cas de X.X. (1945); de J.M.
Ribera (1953) i L. Solé Sabarís
(1958).
El 26 de maig de 1960, festivitat de l'Ascensió i data de l'inici de l'aplec que ininterrompudament s'ha anat celebrant des
d'aleshores en el lloc, un grup de
guixolencs del Centre Excursionista Montclar i muntanyencs del
GE i EG de Girona reposaren la
creu, feta peí serraller Frederic
Xifró, al seu cim. Aquesta, tam-
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be llatina, de ferro forjat, tenia una longitud vertical de 2,18 m, 67,4 de transversal i
una secció de 8 cm. Un cercle mes prim de 27 cm de diámetre exterior rodejava els
bracos de la creu en la seva intersecció (foto 8). Va ser introdu'ida en un solc de 30 cm
de profunditat una vegada perforada la roca.
A la segona quinzena del mes d'agost de 1992 va desaparéixer, fruit d'un acte
vandálic, després de ser trencada i restar-ne només 30 cm des de la base.
Una creu idéntica a l'anterior va ser feta peí serraller Josep Homs, de Sant Feliu, i
tornada a col.locar al seu lloc el 28 de marf de 1993. Una altra vegada uns brétols van
fer que la creu no restes dempeus, ja que només dos mesos mes tard va ser serrada,
substreta i amagada. Al cap d'un mes apareixia dipositada dins Termita que hi ha al
voltant.
Novament es va tornar a col.locar al seu lloc el diumenge 24 d'abril de 1994.
Ara, una vegada caiguda la pedra, la creu resta dempeus, inclinada 15° cap al
nord-oest, per efecte de la sotragada en xocar amb un suro i de les mans que la forcen,
tot esperant retornar al lloc prominent on presideixi la contrada.

ANNEXIV
INTENTS PER PROTEGIR PEDRALTA
La idea de protegir la pedra oscil.lant de Pedralta amb una qualificació determinada ve de molt lluny, encara que ha variat amb el temps i s'ha adaptat a la normativa de
cada moment. Malauradament, en aquest llarg recorregut l'intent no ha estat possible,
malgrat ais esforcos que molta gent hi ha emprat.
Heus aquí la cronologia deis fets:
1871, novembre. F. Martorell, com a resultat d'una excursió que va fer a Plana
Basarda de Solius acompanyat de J. Botet i Sisó, va escriure: La Piedra bamboleante
de la Plana Basarda adquiere verdadera importancia arqueológica e histórica... y
por esto creemos que debería tomarse o dictarse alguna disposición para prevenir
en lo futuro el capricho de algún nuevo propietario de la Plana Basarda, pues según
me contó su colono, su último propietario tuvo un día el capricho de emplear en
derribarla los catorce o diez y seis hombres que trabajaban cortando corcho sin que
por fortuna pudieran lograrlo.
1967, 1 d'agost. En un article publicat per un de nosaltres (Fallí, 1967), en el
setmanari local Ancora de Sant Feliu de Guíxols, es llanca la idea que la Pedralta
sigui denominada Monument Nacional Natural.
1972, 1 d'octubre. També el mateix autor, en un article que sobre la geología de la
Pedra Alta escriu a la Revista de Gerona, insisteix que aquesta sigui declarada Monument Natural d'Interés Nacional.
1972, 24 d'octubre. El Boletín Oficial del Estado publica el Decret 2899/1972 de
15 de setembre, signat per general Franco a Sant Sebastiá a proposta de l'aleshores
ministre d'Educació i Ciencia, Luis Villar Palasí, en el qual declara paratge pintoresc
del municipi de Sant Feliu de Guíxols, entre altres: Pedralta, piedra basculante en
excelente mirador. A mes, l'esmentat Decret en el seu articulat afegia: La tutela de
este paraje queda bajo la protección del Estado; será ejercida, a través de la Dirección
General de Bellas Artes, por el Ministerio de Educación y Ciencia, el cual queda
facultado para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el mejor desarrollo
y ejecución del presente Decreto.
1974, 5 de marc. Lluís Pallí i Buxó, com a cap del Departament de Geología del
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Col.legi Universitari de Girona de la Universitat Autónoma de Barcelona, demana a
l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols que s'inicií l'expedient de declarado de Monument Natural d'Interés Nacional a favor de Pedralta, habida cuenta que el Reglamento de Montes de 22 de febrero de 1962, modificado por Decreto 3768/1972, de
23 de diciembre (BOE de 12 de febrero de 1973), al definir en su artículo 191 los
monumentos naturales de interés nacional, incluye expresamente las piedras
bamboleantes, cuya rareza, pintoresquismo, belleza u otras particularidades
semejantes les hagan acreedores a una protección especial.
1974, 13 de marg. El Pie de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, presidit peí
seu alcalde, Pere Albertí Calzada, recoge el sentir no sólo del Dr. Fallí Buxó sino
también de tota la ciudad así como de los ámbitos culturales y sociales de la Provincia,
i per unanimitat acorda dirigir escrit documental a l'Instituto para la Conservación de
la Naturaleza (ICONA) en que insta a la incoació de l'expedient que ha de conduir a
la declaració de Monument Natural d'Interés Nacional a favor de la Pedralta. Igualment, s'acorda que es dirigeixi a l'Ajuntament veí de Santa Cristina d'Aro perqué, si
la corporació municipal ho creu oportú, prengui un acord semblant o s'adhereixi a
l'adoptat per l'Ajuntament de Sant Feliu.
1974, 17 de maig. El pie de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, sota la presidencia del seu alcalde, Ramón Surroca Boada, s'adhereix a l'acord de 13 de marc de 1974
de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, pero, dada la circunstancia que la mayor
parte de dicho monumento... se halla situado en este término, se informe a esta
Corporación de cuantos trámites se efectúen en el expediente instruido.
1974, juny-juliol. La premsa tant local com comarcal i nacional se'n fa ressó.
1975,3 d'abril. La Delegació Provincial d'ICONA comunica que el Ministeri d'Agricultura manifesta la necessitat que, per declarar Pedralta Monument Natural d'Interés
Nacional, es necessari, al mateix temps, disposar deis terrenys adjacents amb la Pedralta perqué siguin reserváis per a domini i ús públic.
1975, 22 d'abril. El Sr. Enric Gifre i Santa Cristina Development, SA, propietaris
deis voltants de la Pedralta, mostren la seva disponibilitat a cedir al Ministeri els
terrenys necessaris per arribar a bon fi la proposta de declaració. Es tracta de 2,1225
Ha de superficie que inclouen la Pedralta, la capella, l'esplanada annexa i arriba fins
al mirador (fig.13).
1975, 2 de maig. Es publica la Llei 15/75 (BOE de 15 de maig) sobre espacis
naturals protegits, que en l'article 4 diu: Son parajes naturales de Interés Nacional

mirador

Fig. 13. Plánol deis terrenys que envolten la Pedralta. El Sr. Enric Gifre i Santa Cristina
Development, SA mostraren la seva disponibilitat per cedir-los en cas que la Pedralta fos declarada Monument Nacional d'Interés Natural.

38

CARACTERÍSTIQUES GEOMORFOLÓGIQUES DE LA PEDRALTA

35

aquellos espacios, simples lugares o elementos naturales particularizados, todos ellos
de ámbito reducido, que se declaran como tales en atención a las excepcionales
exigencias cualificadoras de sus concretos y singulares valores y con la finalidad de
atender a la conservación ... de su constitución geomorfe-lógica, especial belleza u
otros componentes de muy destacado rango natural. Suprimeix d'altra banda la figura de Monument Natural d'Interés Nacional.
1976, 28 de marg. Aquest dia, diumenge, l'Associació de Pares d'Alumnes i Amics
deis Col.legis Nacionals de Sant Feliu planten 250 pins petits al paratge de Pedralta.
Al mateix temps, i en coincidir amb la celebració de la I Setmana de la Natura, recull
1.800 firmes de suport a la declaració de Pedralta com a Paratge Natural d'Interés
Nacional. Totes elles son trameses al director general de l'Instituto para la Conservación
de la Naturaleza (ICÓNA) a Madrid, amb l'informe favorable del seu cap provincial.
1977, 14 de maig. Amb motiu de la celebració de la II Setmana de la Natura,
l'Associació de Pares d'Alumnes i Amics deis Centres Oficiáis d'Ensenyament torna
a insistir en el tema, ara directament prop del ministre d'Agricultura. La premsa torna
a burjar ara de manera mes incisiva, tot dient que no entén com es pot allargar un
procés en el qual hi ha un consens general. Frases com ara: es que pot ser a Madrid
no s'ho creuen que algún cop els catalans estimen mes la natura que els diners? o es
que senzillament I'espantosa burocracia impedeix una vegada mes resaldré rápidament els assumptes?, es podien llegir al setmanari Presencia.
1977, novembre. Al butlletí de l'Associació de Pares es pot llegir: La carta que
amb data 14 de maig va ser tramesa al Sr. Ministre d'Agricultura sol.licitant la declaració de Paratge Natural d'Interés Nacional per Pedra Alta, ni tan sois ha merescut acús de rebut. Es ciar que des del 14 de maig han passat moltes coses en el país.
Tindrem que insistir sobre el tema.
1978, 14 de gener. Amb l'adveniment de la democracia, el diari de Barcelona El
Correo Catalán, ya que todavía Madrid no ha dado una respuesta concreta, esperona la Generalitat, recentment instaurada, perqué resolgui rápidament aquest afer.
1985, 13 de juny. La Llei 12/1985 sobre espais naturals protegits (BOE, del 12 de
juliol) aprovada peí Parlament de Catalunya regula específicament, en el cas de les
pedrés, la prohibido d'extreure-les, de destruir-les i comercialitzar-les, així com la
protecció del medí natural del seu entorn (art. 9). Entre les modalitats de protecció
especial hi ha la de Paratge Natural d'Interés Nacional i la de Reserva Natural (Art.
21). Sónparatges naturals d'interés nacional... els elements naturals d'ámbitmitjá o
reduít que presenten característiques singulars ates llur interés científic, paisatgístic
i educatiu, amb l'objecte de garantir-ne la protecció i la de l'entorn (art. 23). Son
reserves naturals els espais naturals d'extensió reduida i de considerable interés
científic... amb lafinalitat, entre altres, deprotegir d'una manera absoluta lesformacions geológiques i geomorfológiques (art. 24).
1985,21 de novembre. El Pía General d'Ordenació Urbana de Sant Feliu de Guíxols,
aprovat provisionalment per majoria peí Pie de l'Ajuntament sota la presidencia del
seu alcalde, Josep Vicente i Roma, i definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme el 25.11.1985 (DOGC núm. 627, de 18 de desembre) no inclou els nivells de
protecció deis paratges pintorescos declaráis al Decret 2899/1972, i deixa fora d'aquesta
classificació, entre altres, l'espai de Pedralta. Així mateix, la pedra basculant que es
troba en aquest indret no figura al Catáleg Monumental i Artístic del Pía General i,
per tant, no está subjecta a cap protecció específica dins el planejament local.
1992, 14 de desembre. El Decret 328/1992 de la Generalitat de Catalunya (DOGC
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núm. 1714, d'l de marg de 1993) sobre el Pía d'Espais d'Interés Natural (PEIN) detalla com a espai protegit, entre altres, el massís de Cadiretes en alio que fa referencia
al terme municipal de Sant Feliu (sector Pedralta).
1993, 11 d'octubre. En aquesta data entra en vigor la Llei 9/1993, de 30 de setembre (BOE de 4 de novembre), sobre patriraoni cultural cátala, que manté la declaració
de paratges pintorescos els espais classificats l'any 1972 amb la condició que siguin
reclassificats en un termini de 3 anys a favor d'alguna de les figures de protecció
establertes en la legislado sobre espais naturals.
1994, 6 de maig. El director general del Patrimoni Cultural, Sr. Eduard Carbonell,
en un escrit dirigit a l'Ajuntament de Sant Feliu (RE núm. 3942 de 13 de maig), li
comunica que, dins el Programa de Reclassificació de Paratges Pintorescos, té previst deixar caducar, entre altres, la protecció existent que afecta la Pedralta, perqué
entén que ha perdut bona part del valor natural que va motivar la seva protecció.
1994, 26 d'octubre. L'Ajuntament de Sant Feliu en Pie, sota la presidencia de
l'alcalde, Antoni Juanals i Román, acorda per unanimitat que s'emprenguin les accions pertinents per evitar que la proposta de la Direcció General del Patrimoni
Cultural de deixar caducar la protecció del paratge pintoresc de Pedralta... sigui
una realitat.
1995, 30 de maig. En relació amb l'acord anterior del Pie de l'Ajuntament, l'alcalde sol.licita a la Junta Técnica del Museu d'História de la Ciutat que emeti un informe
sobre el seu parer de la proposta de la Direcció General del Patrimoni Cultural abans
esmentada.
1996,2 d'agost. La Junta Técnica del Museu d'História de la Ciutat redacta l'informe sol.licitat per l'alcalde i proposa: a) que la Corporació protegeixi el paratge de
Pedralta com a paratge pintoresc, ja que ara pot quedar desprotegit i que s'inicii
l'expedient administratiu corresponent a la seva reclassificació. b) que, en el cas
concret de Pedralta, cal reclassificar-lo, basant-se en la Llei 9/1993, de 30 de setembre, delpatrimoni cultural cátala, com a be cultural d'interés nacional o be cultural
d'interés local.
1996, 9 d'agost. El cap de l'Area d'Urbanisme, Obres i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Feliu emet un informe coincident amb l'abans esmentat anteriorment.
1996, 26 de setembre. El Pie de l'Ajuntament de Sant Feliu, sota la presidencia de
l'alcalde, Antoni Juanals i Román, acorda per unanimitat sol.licitar a la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya que, entre altres, Pedralta
sigui protegit en la modalitat de Paratge Natural d'interés Nacional.
1996, 15 d'octubre. En escrit dirigit peí director general del Patrimoni Cultural de
la Generalitat de Catalunya, Sr. Josep M. Huguet, a l'alcalde de Sant Feliu (RE núm.
6488, de 29 d'octubre), relatiu a la reclassificació de paratges pintorescos li comunica: a) que el programa d'actuacions de la Direcció General sobre l'esmentada
reclassificació ja es va notificar per carta a l'Ajuntament el 6 de maig de 1994. b)
que no ha tingut coneixement en cap moment de les actuacions que aqueix Ajuntament hagipogut empreñare arran de la comunicado abans esmentada, c) que l'execució d'aquest programa ja ha estatfinalitzada. d) que peí quefa ais indrets melosos
en el Decret de 15 de setembre de 1972 -entre altres Pedralta-, no teñen prou valors
culturáis per a continuar protegits peí Departament de Cultura. Respecte ais valors
naturals que puguin teñir, es el Departament ¿'Agricultura, Ramaderia i Pesca el
competent en materia de medí natural, e) que Vadministrado local, per tal de donar
una especial protecció ais indrets del seu terme municipal, des del punt de vista
natural, té els Instruments sufidents per a dur a terme la tasca de protecció.
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1996, 19 de novembre. La Junta del Museu d'História de la Ciutat de Sant Feliu,
ates que la Direcció General del Patrimoni Cultural ha contestat negativament a la
reciassificació de diferents paratges -entre altres, Pedralta- com a Paratges d'Interés Nacional i n'ha derivat la competencia al Departament d'Agricultura, sol.licita
que s'inicim els trámits oportuns per a la seva protecció com a be d'interés local o
altra categoría.
1996, 25 de novembre. El Pie de l'Ajuntament de Sant Feliu, presidit peí seu alcalde, Antoni Juanals i Román, acorda per unanimitat suspendre preventivament
l'otorgament de llicéncies de parcel.lacio, edificació i enderrocament de determinats
paratges d'interés paisatgístic d'aquesta ciutat en el termini d'un any per tal de garantir-ne la protecció. Entre d'altres, hi ha l'ámbit de Pedralta.
1996, 9-10 de desembre. Cau la pedra oscil.lant de Pedralta.
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Una idea generalment acceptada sobre 1'aristocracia catalana durant
l'Edat Moderna es la de la se va absorció per part de nissagues de la Corona de Castella, mitjancant un procés d'herencia, un cop extingida la successió masculina deis grans llinatges catalans(1). La idea es correcta. Aquesta fou la fi deis dominis deis comtes d'Empuñes, deis ducs de Cardona,
deis Monteada, marqueses d'Aitona i deis Cabrera. Per un procés continuats d'agregacions, la major part els grans dominis senyorials catalans
havien passat, cap a mitjans del segle XVIII, a la gran nissaga castellana
deis ducs de Medinaceli.
I tanmateix el procés fou mes complex que el que aquí hem indicat, i
va admetre moltes variants. Alguna familia, com els Cabrera, ja s'havien
extingit a principis del segle XVI, mentres que la deis Monteada no va
fer-ho fins el primer terg del segle XVIII. A vegades la transferencia de
domini va teñir lloc en dos moments diferents. La mort sense successió
del duc Ferran Folc de Cardona (1543) va fer passar els seus extensos
dominis al titular del comtat d'Empúries, es a dir a la nissaga deis
Trastámares aragoneses; pero aquesta es va extingir al seu torn una generado després (1575) i tots les seves senyories passaren a la gran nissaga
andalusa deis Fernández de Córdoba, la qual va conservar en primer lloc
els cognoms d'Aragó Folc de Cardona(2).
(1) Santiago SOBREQUES VIDAL, Els barons de Catalunya, Barcelona, 1957. Joan REGLA CAMPISTOL, Els Virreis de Catalunya (segles XVI-XVII), Barcelona 1956.
(2) Pere MOLAS RIBALTA, Catalunya i la Casa d'Austria, Barcelona 1996.
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Dins les senyoríes catalanes que passaren a formar deis dominis d'aristócrates castellaos hi havia el comtat de Palamós i la senyoria de Calonge.
La seva historia, be que coneguda en línies generáis, mereix que li fem
algún comentan.
En primer lloc, el comtat de Palamós no era gaire antic. Havia estat
concedit per Ferran el Católic a un deis grans llinatges de servidors de la
monarquía en el segle XV: els Requesens. Prou que la població va queixar-se de la donació, pero endebades(3).
Per altra banda, els Requesens foren deis primers grans llinatges catalans en extingir-se, ja en el primer terg del segle XVI. A mes deis seus
dominis própiament catalans, la nissaga n'havia obtingut d'altres importants en el novament conquerit regne de Nápols. Les senyories deis
Requesens, pero, estaven dividides entre diferents branques de la familia,
i per aquesta rao varen teñir una evolució diferent. La famosa Estefanía
de Requesens(4), es va casar amb el noble castellá don Juan de Zúñiga,
cortesa de 1'emperador Caries V. Un deis filis del matrimoni, Lluis, portava en primer lloc el cognom de Requesens, pero aquesta branca familiar
es va extingir també el 1577, i la filia de Lluis de Requesens va portar els
dominis paterns al seu marit, 1'aristócrata castellá marqués de los Vélez.
La descendencia d'Elisabet de Requesens, comtessa de Palamós va
teñir una trajectória diferent. En aquest cas no va haver-hi pérdua de la
successió masculina (al menys fins mes endavant), pero si un indubtable
procés de castellanització, que, tanmateix, cal matisar.
Elisabet de Requesens es va casar, pero no amb un aristócrata de
Castellá, sino amb un noble del Principat, un deis grans servidors de Ferran
el Católic. Es tractava de Ramón Folc de Cardona, senyor de Bellpuig
d'Urgell, que fou durant molts anys virrei del regne de Nápols, on va
adquirir el ducat de Somma. Va morir el 1522(5).
El fill d'aquest matrimoni, Ferran de Cardona i Requesens, nascut a
Nápols, era conegut peí títol de duc de Somma. Va participar en la vida
política de la Catalunya del seu temps, tal com es palesa en les pagines
del Dietari de la Generalitat. Se'l designava sovint amb el títol d'almirall
de Nápols. Morí el 1571 al monestir de sant Cugat del Valles. Diputats i
oi'dors del General assistiren al seu dol, que fou presidit pels seus filis,
Lluis i Antoni(6).
(3) Lluis BARCELO, «El antiguo condado de Palamós», a Annals de I'Instituí d'Estudis
Gironins, Girona, I, 1946, pp. 228-233. Lluis VILAR, «Genealogía deis senyors del Castell de
Calonge i comtes de Palamós (segles XVI-XIX), Proa, Palamós, 1958, n°. 31, pp. 12-13.
(4) Estefania de REQUESENS, Caries intimes d'una dama catalana del segle XVI. Epistolari a la seva mare, la comtessa de Palamós, Barcelona 1987.
(5) Antoni BACH i RIU, Bellpuig d'Urgell i la seva antiga baronía, Barcelona 1972.
(6) Dietari de la Generalitat, II, Barcelona 1995, passim. «Ferran de Cardona - Anglesola i
Requesens, duc de Somma, comte de Palamós... Gran Almirall de Nápols».
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El duc Ferran de Somma s'havia casat el 1539 amb una gran dama de
1'aristocracia castellana, Beatriz de Córdoba y Figueroa. La dama pertanyia a una branca deis Fernández de Córdoba diferent de la que va heretar
el comtat d'Empúries. Era neta del Gran Capitá, Gonzalo Fernández de
Córdoba, antecessor de Ramón de Cardona en el virregnat de Nápols. El
cavaller barceloní Joan Boscá d'Almogáver va dedicar a la duquessa de
Somma les seves poesies a la moda italiana. La duquessa, que va estar
relacionada amb els moviments de renovació religiosa existents a
Catalunya vera la meitat del segle XVI, va morir al monestir jerónim de
la Valí d'Hebró, a les afores de Barcelona el 1555(7).
Doña Beatriz va portar al llinatge deis comtes de Palamós els seus
grans dominis andalusos i italians: els ducats de Baena i de Sessa. Per
aquest darrer títol foren coneguts els descendents del matrimoni. Els textos catalans utilitzaren sovint la forma «Cessa» i fins i tot «César».
De moment els successors del matrimoni de don Ferran i donya Beatriu
romangueren forga arrelats a Catalunya. El tercer duc de Somma, Lluis,
nascut a Tarragona el 1546, morí a Nápols el 1571, ais 25 anys d'edat,
sense deixar successió. El seu germá Antoni Folch de Cardona, nascut a
Bellpuig el 1550, es casa el 1578 a Tora amb una Cardona de la branca
ducal andalusa. Fou el primer en portar el títol de duc de Sessa, a partir de
1590. Com ambaixador de Felip II i Felip III a Roma, va impulsar la
canonització de san Ramón de Penyafort, que va teñir lloc el 1601.
El 1603 els ducs de Sessa tornaren de Roma a Catalunya i desembarcaren a la seva vila de Palamós. Des d'allí anaren per mar a Barcelona.
Els rebé una munió de cavallers, que recordaven la naturalesa catalana
deis ducs. Don Antoni va respondre en cátala, dient que ell ho era, i que
se'n enorgullia(8). Pero, d'altra banda, els historiadors presenten el duc de
Sessa com exemple d'aristócrata espanyol carregat de deutes(9). Morí a
Valladolid, alesshores cort reial, el 1606, i el seu eos fou portat a la seva
senyoria andalusa de Baena; aquesta decisió era diferent de la del duc de

(7) FERNANDEZ de BETHENCOURT, Historia genealógica y heráldica de la monarquía
española, Madrid 1907. VII, pp. 105 y ss. Juan BOSCAN, Epístola a la duquesa de Soma,
Barcelona 1996, 32 p.
(8) Manual de Novells Ardits o Dietari del Antic Consell Barceloní, tomo VIII, pp. 73-75.
«Respongué en llengua catalana ... que ell era cátala, com tots sabien, de que se preciava y
honrava molt». PUJADES, Dietari, I, Barcelona 1975, p.331. «Entra en Barcelona don Antón
Fernandes Folch y de Cardona, duc de Sessa y Soma, comte de Palamós, qui los días atrás,
venint de Roma, ahont fou embaxador, se era restat en Palamós. Anaren-lo a sercar allí las
galeras de Genova, ab las quals era vingut ell i sa muller».
(9) Nuria SALES, Els segles de la Decadencia, volum IV de la Historia de Catalunya,
dirigida per Pierre VILAR, Barcelona, 1989.
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Cardona, que per aquells mateixos anys feia portar els cadávers de sons
pares des d'Andalusia a Poblet.
El fill del duc Antoni, Lluis, nascut a Baena el 1582 i educat a Roma,
va ser el tipie noble espanyol del Barroc, espadatxí, i faldiller. Fou el
protector abusiu de Lope de Vega, i un constant enemic del comte d'Olivares. Siguí per aquesta rao, o pels seus dominis al Principat, les institucions catalanes el miraren con un possible intermedian en moments de crisi, per exemple el 1623. L'any anterior, a les seves pro ves de cavaller de
l'orde de sant Jaume presenta dos testimonis catalans: Berenguer d'Oms
i Miquel de Meca. El 1626, quan la celebració de Corts, se 1'obliga a
tornar de Lleida a Madrid, on es solidaritzá amb altres aristócrates enemics d'Olivares. En aquesta avinantesa el dietarista Jeroni Pujades es refereix a ell pels títols de «comte de Palamós, almirall de Nápols» (IO) . Don
Luis feia ostentació d'afecte vers els catalans, i durant l'estiu de 1640
sembla que va rebre be a Madrid els ambaixadors de la Generalitat. A la
cort fins i tot es pensava que ell podría apavaigar la revolta catalana00.
Malgrat que la descendencia deis senyors de Bellpuig i comtes de
Palamós no havia patit cap manca de successió masculina, tanmateix s'havia produit un evident procés de castellanització social i política. La familia prengué en primer lloc el cognom de Fernández de Córdoba, deixant en segon els de Cardona i Requesens. Pero tant els ducs com els
catalans seguien cultivant la idea de la seva naturalesa catalana. El duc
don Francisco, nascut a Madrid el 1626, que va ser virrei de Catalunya de
1669 a 1673, era considerat «natural» del pais (l2) . El 1700, el duc Félix
presenta a Caries II els ambaixadors de Barcelona, i l'any seguent la ciutat se li adregá per reforgar les peticions de recuperar el control de les
insaculacions. Tot i que es negá a intervenir, don Félix va respondre que
ell es preciava «molí de patricio, tenint la naturalesa de esta ciutat» (l3) .
Els aristócrates que acumulaven títols diversos, podien cedir-ne un en
vida ais seus hereus. Els primogénits deis ducs de Sessa portaven el títol
andalús de comtes de Cabra, i el nét gran duia el de comte de Palamós.
Molts d'aquests comtes moriren en la infantesa. «Don Luis Fernández de

(10) John ELLIOTT, La Revolta catalana (1598-1640), Barcelona 1966, p. 161. PUJADES, Dictan, III. Cita el «duc de Cessa, senyor castellá». També s'apella a grans senyors amb
dominis a Catalunya. Recollit per ROVIRA i VIRGILI, Historia Nacional de Catalunya,
Barcelona 1937, VIII, p. 438. Sobre 1626, PUJADES, IV, 59.
(11) ELLIOTT, op.cit. pp. 278, 299, 435, 470.
(12) Es pot veure l'actuació del virrei en el Manual de Novells Ardits, XVIII i XIX. Narcís
FELIU de la PENYA, Anales de Catalunya, Barcelona 1709, III, p. 354.
(13) Manual de Novells Ardits, XXII (1970), Apéndix XXXIV p. 369. XXIII (1970), p.
244. «Embaixada al senyor duc de César» (sic).
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Córdoba, nació conde de
Palamós, siéndolo de Cabra
su padre», se'ns diu d'un ells,
germá gran del futur virrei
Francisco. Aquest també
«nació en Madrid conde de
Palamós». Un fill del virrei,
anomenat també Francisco,
fou XI comte de Cabra i de
Palamós, i va morir el 1685,
abans que son pare. Un «don
Antonio, conde de Palamós»,
nascut a Madrid el 1685, va
morir al cap de tres dies(14).
A les Corts de 1701 el duc
Félix de Sessa va pretendre
la presidencia del Brac Militar, passant per davant del
marqués d'Anglesola i comte de Peralada, pero se li va
respondre que a Catalunya no
era duc, sino sois comte de
A la fi del segle XVIII el títol de comte de Palamós
havia recaigut en el comte d'Altamira, un deis
Palamós, i que com tal la seva
aristócrates espanyols mes importants de l'época.
jerarquia era inferior a la deis
Aquest retrat, fet per Goya, respon al carree de dimarquesos(15).
rector del Bañe de Sant Caries.
Finalment, en el segle
XVIII s'extingí també la lima masculina deis comtes de Palamós. L'ultim baró del llinatge va morir
el 1750. La seva germana, la duquesa donya Ventura Fernández de Córdoba, s'havia casat amb un aristócrata castellá, el comte d'Altamira i
marqués d'Astorga, de la familia Moscoso Osorio. En segones noces es
va casar amb el comte d'Oñate, el qual, mentres va viure la seva muller,
es titulava comte de Cabra y Palamós. La duquessa va morir al seu palau
de Madrid el 1768(16).
Quan ja el ducat de Sessa havia passat al comte d'Altamira, va ser
reconstruit (1778-1782) el palau que els ducs tenien al carrer Ampie de

(14) FERNANDEZ BETHENCOURT, VII, pp. 120, 128, 130, 134, 141.
(15) Agustín LÓPEZ de MENDOZA y PONS, Conde de ROBRES, Historia de las guerras
civiles de España, Zaragoza 1881, p. 63.
(16) FERNANDEZ BETHENCOURT, VII, pp. 144 i ss.
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Barcelona. El responsable de les obres, (1778-1782), el mestre d'obres
Josep Ribes i Margarit, fou encarregat també del projecte d'ampliació del
port de Palamós(17).
El nét de donya Ventura, el comte d'Altamira, Vicente Moscoso y
Alvárez de Toledo, titular del comtat de Palamos, va ser un deis aristócrates espanyols mes importants de la seva época. Fou un deis directius del
Bañe de San Caries (1782), origen de Tactual Bañe d'Espanya i durant la
guerra del Francés, president de la Junta Suprema Central (1809). Goya
ens n'ha deixat un bon retrat. Va morir el 1817(18).

(17) Manuel ARRANZ, Mestres d'obres ifusters. La construcció a Barcelona en el segle
XVIII, Barcelona 1991, pp. 402-403.
(18) La relació deis seus títols a les exéquies celebrades pels franciscans de Bellpuig. Biblioteca de Catalunya. Fullets Bonsoms, n°. 6.842.
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TOPONIMS BAIX-EMPORDANESOS
DEL SEGLE XVII: UNA INCURSIÓ A
LES PROPIETATS DEL CASTELL DE
PALAU-SATOR ELS ANYS 1670-1671
ANNA-MARIA CORREDOR PLATA

Aquest treball té com a objectiu presentar un estudi, mes lingüístic
que no pas historie, basat en un corpus d'uns 400 topónims baix-empordanesos del segle XVII; concretament, es tracta de noms de lloc que es
troben registráis al Protocol n° 4 (capbreu) del Fons Notarial de País, fet
peí notari José Prats i datat deis anys 1670-1671. El que voldríem, pero,
sobretot, es demostrar com es pot arribar a conéixer 1' entorn natural a través d'uns quants noms ais quals, sovint, no es dona massa importancia0\
UNA MICA D'HISTÓRIA(2)
Els topónims en qüestió pertanyien aleshores al castell de Palau-Sator
que, a mes de les propietats ubicades al mateix terme, tenia possessions
escampades per diversos nuclis de la rodalia (Fontanilles, Fontclara, Sant
Feliu de Boada, Sant Julia de Boada, País, Ullastret, Peratallada). El document recull el sagrament i homenatge (jurament de fidelitat) que pres(1) Una petita part d'aquest estudi, concretament l'análisi deis orónims i hidrónims, fou
presentada com a comunicado al XXIIé Col.loqui de la Societat d'Onomástica (Vilafranca del
Penedés, maig de 1996).
(2) Totes les dades históriques alienes al document de base consultat han estat extretes de
l'obra de Martí de Riquer: Quinze Generacions d'una familia catalana.
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L'antic Mas Puig, avui el Mas Montellá, a Sant Julia de Boada.

ten els habitants deis nuclis esmentats a Elionor d'Agullana y Sebater,
esposa de Ludovic Sebater i senyora del castell de Palau-Sator. El casteli
de Palau-Sator, junt amb totes les seves possessions, havia estat patrimoni de Guerau des Miquel i de Sant Martí, mort el 1586, que havia disposat
al testament que els seus béns fossin heretats peí seu nebot Joan d'Agullana
(avi d'Elionor), en cas que la seva única filia, Estefania, morís sense descendencia. Estefanía, casada amb Miquel de Cruílles olim de Requesens,
va morir sense haver tingut filis el 1612, pero va disposar al seu testament
que les seves propietats passessin al convent de Sant Domingo de Girona.
Els Agullana, el matrimoni Martí d'Agullana olim Sanz de Latrás i Lionor
d'Agullana reclamaren l'heréncia, que aconseguiren finalment el 1614
després d'arribar a un acord amb els dominicans. El 1669, mor sense filis
Magdalena d'Agullana i el patrimoni de la seva mare passa a la seva
germana Elionor d'Agullana y Sebater, esposa de Lluís Sebater.
CONTINGUT DEL DOCUMENT I MÉTODE DE TREBALL
Seguint el fil de les dades históriques, hom s'adona que el capbreu
estudiat recull el moment en qué Elionor d'Agullana es reconeguda com
a senyora del castell de Palau-Sator. Aixó explica que la major part deis
topónims designin peces de térra i, sobretot, paratges: així, cada pega es
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El mas anomenat La Torre Pedrissa, mes conegut per Can Deri, actualment en plena restaurado, a País.

descrita amb les seves dimensional) i amb el seu nom, si en té («petia
térra vocata...»); quan la peca no té nom, s'indica el del paratge on es
troba («loco/territorio vocato...»); a banda d'aquests noms, en el corpus
queden també recollits alguns topónims urbans, així com noms de masos,
molins, camins, recs i rieres, ja que es fan constar les afrontacions de les
partides. Tot i que el document es majoritáriament escrit en llatí, els noms
son gairebé tots en cátala i n'hem respectat la grafía o grafies (sovint, un
mateix mot es escrit de manera diferent), així com les diferents estructures (un mateix nom pot aparéixer amb árdele o sense): per exemple, el
topónim actual La Valí es registrat amb 7 variants diferents: Sauall, £auall,
Lavall, Savall, £avall, Sa Valí i La Valí. Totes les variants han estat anotades i ordenades alfabéticament en un apéndix, en el qual s'indica també
el terme al qual pertanyien els anys 1670-1671. Donat que alguns topónims son escrits en majúscula i d'altres en minúscula, hem adoptat l'ús de
la majúscula en tots els casos, es Túnica modificació que hem introdu'it.
Els topónims han estat analitzats tenint en compte la seva estructura i el
significat lingüístic que teñen; malauradament, en tractar-se de noms que
teñen mes de 300 anys, no ens hem pogut plantejar de fer-ne l'estudi
etiológic, es a dir, l'estudi de les causes i circumstáncies de la seva creaN

(3) La mesura utilitzada es la vessana, que equival aproximadament a 22 árees.
51

4

ANNA-MARIA CORREDOR PLAJA

ció. No obstant aixó, l'enquesta oral ha estat utilitzada per comprovar la
vigencia deis topónims documentáis o la seva similitud amb topónims
actuáis deis mateixos termes.
ESTUDI FORMAL
Una part deis topónims presenten una forma simple, ja que consten
d'un substantiu sense cap determinant que el precedeixi: Ahina, Arribador,
Balchar, Barqueta, Bruguers, Cadireta, Canal, Cunillera, Frexeneda, Illa,
Joncar, etc. En alguns casos, el topónim consta d'un substantiu precedit
d'article; cal remarcar molt especialment la presencia de l'article salat
(es/as, sa peí singular i as, ses/sas peí plural), enguany gairebé desaparegut: As Fonayar, As Riells/As Riell, Es Pujols, Sa Aguineu, Sa Albareda,
Sas Galanes, Sa Vall/Savall/£auall/£avall, Ses Gloses, Ses Comes, Ses
Oliveras/Sas Oliveres, Ses Tretas, etc. De vegades, l'article salat es troba
aglutinat amb el substantiu: Asbanys, Aspuig, Esboscaton, Esguell,
Sarrlera, Sastanyol. Quan l'article no es salat, les formes que trobem son
lo/la pels noms en singular i els/les (de vegades escrit ais/las) pels plurals:
Lo Montayar, Lo Oliuar, Lo Pontarro, La Águila, La Albreda, Els Horts/
Ais Horts, Las Glosas, Las Mosteras, Les Costes/Las Costas, Les Rases,
etc. Peí que fa a l'ús de l'article, cal notar que un mateix nom pot aparéixer amb article que el precedeix, o sense: es el cas de Estanyol/Sastanyol,
Rohira/Sa Rouira, Albareda/La Albreda, Cunillera/La Cunillera, Figarola/

El Mas Juny, mes conegut per Cal Lilet, actualment deshabitat, a País.
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La Figarola, Pontarro/Lo Pontarro, etc. També es pot trobar 1'alternancia
de l'article salat amb el no salat: Ses Tretas/Las Tretas/Tretas, Sa Valí/
£auall/£avall/La Valí, etc. A banda d'aquesta construcció simple formada per un sol substantiu precedit o no d'article, els topónims poden teñir
formes mes complexes. Així, en el corpus estudiat s'hi poden distingir les
estructures següents:
1. Substantiu + antropónim o derivat: Camp Marimon, Closa Aliona,
Clos Padres, Codron Llenas, Fexa Miguela, Hort Marques, Mansi Amat,
Mas Jofra, Molí Marturia, Recho Madreñas, etc. La mateixa estructura
es pot trobar també amb l'introductor precedit d'article: As Camp Mercader, La Closa Ramona, Las Glosas Alionas, La Vinya Moror, Lo Clos
Arbona, Sa Feixa Dolsa, etc. En el cas deis topónims que designen masos
sovint s'afegeix un corónim a 1'estructura abans esmentada: Lo Mas Roig
del Pía, Mansi Abril de la Padrera, Mansi den Serra de Munt, Mansi
Juny del Pía de Munt, Mansi Rayo del Porxo, Mansi Tarrarol del Stany,
Mansi Vilarnau de la Penya, Mansum Rupiana del Roure, etc.
2. Substantiu + de + substantiu nom comú o propi (precedit o no d'article): Alzinas den Nadal, Bassas de Sant Pere, Bosch den Amat, Camp de
la Alsina, Camp de la Figuera, Camp den Maig, Clos den Nadal, Coromina den Vinyas, Font den Oller, Hort de Santa María, Mansi den Soliuera,
Puig de la Illa, Puig de sas Costas, etc. La mateixa estructura pot aparéixer també amb l'introductor precedit d'article: La Fexa den Caner, La
Horta den Prim, La Quintana den Nadal, Las Bassas de Sant Pere, La
Serra den Nadal, Lo Alzinar den Blanch, Lo Puig del Castell, Lo Puig
den Butifarra, Sa Ribera den Colomer, Savall den Padrissa, etc. Igualment, es possible que un complement del nom vagi afegit a l'últim substantiu, amb article que precedeix tot el topónim o sense: Vinya del Cap
del Stany, Las Fexas del Puig de la Illa, etc. podem incloure en aquest
grup els topónims escrits en llatí del tipus: Recho Molendini de Parran,
en els quals cal sobreentendre article i preposició.
3. Substantiu (precedit o no d'article) + adjectiu o substantiu adjectivat: Campbregat/Camp bregat/Cambregat, Camp Major, Campmayol,
Closa Rodona, Clos Llobregat, La Closa Reala, La Font Bisbal, Lo Portal Vell, Puig Ferrer, etc.
4. Substantiu (precedit o no d'article) + locució adverbial: Hort de
Valí, Molí de Munt, Sa Rocha de Baix, Sa Rocha de Dalí, Vilademunt, etc.
En alguns casos, l'ordre es invertit: Sota la Muralla.
5. Verb + substantiu: Miramar.
6. Preposició + article + substantiu: Desguell, Despuig.
Una estructura forca complexa es la que presenta el «loco vocato»
Sobre lo meu Clos de la part de sol ixent.
Dins d'aquest apartat d'análisi formal cal remarcar igualment la presencia d'alguns mots o expressions gairebé sempre en llatí que serveixen
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per a indicar que una partida de térra es coneguda amb dos o fins i tot tres
noms: canvis de propietari o de conreus o la coincidencia de dos o mes
trets característics explicarien possiblement aquesta profusió de noms. A
banda de les preposicions o i et apareixen com a connectors i combináis
de diverses maneres els mots llatins olim, vero, nunch, alias i el verb
voco. Alguns exemples:
Preposició o: Aspuig o Bosch denAmat, As Riells o Sarradals, Bruguers
o Yerran o Falguers, Campbregat o La Forna, Camp Moni o Clos del
Molí o Clos Llobregat, Canal o Savall, Closa de la Guita o de sa Barbena,
Closa o Salanques o Boschato, Es Pujols o Bassas de Sant Pere, Puig de
Galeras o Sa Aguineu, Sa Aguineu o Cambregat, etc.
Olim: Camp del Molí olim den Alui, La Passadora olim Mayóles, etc.
Olim vocato: Mansi Pou olim vocato Hualguer.
Et olim: As Camp Mercader et olim Illa, Campmayol et olim Coromina den Baus, etc.
Olim nunc vero: Camp des Nogues olim nunc vero Mayóles, Sa
Maymina olim nunch vero As Camp des Mas, Spina olim nunc vero
Bruguers.
O... olim nunc vero: Les Bassas o molí demunt olim nunc vero Raurets
den Garriga.
Olim vero: Camp des Pares olim vero Basses, Figuróla olim vero
Figolar, Hiellas olim vero Closa, Mansi Puig olim vero den Solivera,
Monjas olim vero Asbanys, Els Torells olim vero Torello, etc.
Olim vero vocabat. Pía de Palau olim vero vocabat Stanyol.
Nunch vero: Baus nunch vero Clos Padres, Figarola nunch vero Font
den Oller, Orriols nunch vero Campbregat, Rodonell nunch vero sa Ribera den Colomer.
Nunch vero...o: Fonoyar nunch vero Costas o Savall, La Coromina
den Alio nunc vero Clotal, etc.
Et nunch: Camp del Molí et nunch Clos Llobregat, Coromina de la
Hera et nunc Hort Marques, Ses Oliveres et nunc Sa Roureda.
O...et nunch: Bosch o Puig de Na Martina et nunch Puig de la Illa.
Et nunc... olim vero: Camp den Rech den Xifre et nunc Camp den
Maig olim vero Fontanelles.
Olim... et nunc: Camp Pou olim Orriols et nunc Campbregat, La Fexa
den Caner olim et nunc Hors, Puig des Tarascón olim et nunc Closa Rodona, etc.
Nunc vocato: Mansi Payóla nunc vocato Lo Mas Roig del Pía.
Ais: Illa ais Camp den Mascaro, Camp de Sahuc ais de Samatller,
Camp des Forn ais Clos de Salerm, Coll d'Ullstret ais Oliuar, Cunillera
ais Lamalrich, etc.
Ais...o: Coll de Ullstret ais Stanyol o Puig.
Et nunc vocatu: Camp de Sa Riera et nunc vocatu La Coromina den
Vinyas.
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En fonética i ortografía, hi ha diverses observacions a fer; cal notar la
presencia de la iodització en mots com: Mayóles, Campmayol, Fonoyar,
Lo Montayar. També es freqüent la transformació de «v» o de «1» en «u»:
Baus, Oliuar, Ses Oliueres/Sas Oliueras, Soliuera, Carauem/Caraueres/
Las Caraueras, Llauadora, Sauall/£auall. Cal remarcar que en alguns
mots, la lletra «h» es utilitzada per a indicar que hi ha un hiatus: La Coha,
Rohira, Bohera, Camp de Sahuc. El so [s] en posició inicial apareix en un
cas representat per la grafía «5»: £auall/£avalL Diversos topónims contenen la «x» en lloc del dígraf «ix»: Frexeneda, Fexa del Puig, Fexas del
Espital. No cal dir que els accents son gairebé inexistents: Camp Clara i
Riaria del Pontarró son els únics topónims que apareixen accentuats.
En morfologia, cal notar la presencia deis plurals en -as: Bassas,
Corteradas, Costas, Tretas, etc., que alternen amb els acabats en -es:
Caraueres/Las Caraueras, Les Costes, Les Rases, Ses Oliueres,/Ses
Oliueras, Sas Galanes, etc. Aqüestes terminacions s'apliquen igualment
ais articles. Peí que fa al funcionament de l'article personal, la forma mes
usual peí masculí es en, sempre aglutinada amb la preposició de: La Serra den Nadal, Savall den Padrissa, etc. En dos casos, l'article salat es,
també aglutinat amb la preposició, precedeix l'antropónim: Estany des
Marisch, Puig des Tarascón. I hi ha un únic exemple de l'ús de la forma
en per a introduir un nom no personal: Camp den Rech den Xifre (R.
Amigó, 1989, pp. 56-57 dona diversos exemples d'aquestfenomen). Quant

'

El Mas Jofra, que encara conserva la torre de base quadrada, a País.
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Conreus d'arrós de YEstany Marisch amb la silueta del poblé de País al fons.

a l'article personal femení, trobem la forma na pero només en un topónim: Puig de na Martina. S'observa igualment una vacil.lació a l'hora
d'escriure l'article seguit de substantiu, sovint aglutinat: Sastanyol, Aspuig,
Sarriera, etc.; el mateix passa amb la preposició de + árdele davant de
substantiu: Camp des Nogues, Camp des Puig, Desguell, Despuig. Altres
aspectes a destacar serien els mots acabats en -on\ Moraton, Puig des
Tarascón, Esboschaton; en -ch: Bosch, Bosch Gombert, Estany des
Marisch; en vocal + y: Puig den Blay, Puig den Martinoy. Hi ha també
vacil.lació gráfica entre l'ús de -rs i -s final: Bruguers/Brugues, Falguers/
Falgues.
ESTUDI SEMÁNTIC
En primer lloc, cal destacar la presencia de diversos mots que fan referencia a l'espai físic delimitat peí topónim; aquests termes apareixen
rarament sois: normalment van acompanyats d'al tres mots que aporten
informació que pot fer referencia a la ubicació (corónims), a la pertinenca
(antropónims o adjectius deriváis), a un element identificador (producte
que s'hi conrea o que creix a la vora) o a les dimensions o la forma d'un
terreny concret. El mot que trobem mes freqüentment es «Camp»: Camp
Amatller, Camp de la Fexa, Camp de la Rectoría, Camp de sa Riera,
Camp del Molí, Camp des Forn, Camp des Puig, Camp des Pujol, Camp
del Stany/Estany, Camp de sa Vinya, As Camp Mercader, Camp Blanch,
Camp Clara, Camp de la Senyora, Camp denAlui, Camp den Maig, Camp
den Rech den Xifre, Camp Gran, Camp Marimon, Camp Llenas, Camp
56

TOPÓNIMS BAIX-EMPORDANESOS DEL SEGLE XVII

Mascaros/Camp den Mascaro, Campmayol, Camp Mongoy, Camp Mont,
Camp Morror, Camp Pou, Campmayol, Camp Quintana, Camp Vicens,
Camp del Albra, Camp de la Ahina/Ahina, Camp de la Figuera, Camp
deis Homs, Camp de Samatller, Camp de Sahuc, Camp des Nogues, Camp
des Pares, Lo Camp delArbra, Camp de la Palanca, Camp de las Juntas,
Camp Bregat, Camp Clop, Camp Major, Es Camp des Mas.
«Clos» i «Closa», mots veíns de «Clota» i «Clotal», designen peces de
térra tancades i mes o menys enclotades: Clos, Glosa/La Closa, Las Glosas/
Ses Gloses, Clot, Clotal, Closa de Palau, Closas del Castell de Palau,
Clos del Molí, La Closa del Mas Poch, Closa Lloparda, Clos den Nadal,
Clos den Vinyas, La Closa Ramona, Las Closas Alionas/Cíosa Aliona,
Clos de Salerm, Clos den Colomer, Lo ClosArbona, Lo Clos den Nadal/
Clos den Nadal, Clos Padres, Closa de Dalí (amb herba per dallar), Closa de sa Barbena, Les Closas Saulas/Closas Saulas, Closa de la Guita,
Closa de Las Portalleras, Closa deis Pons, Clos Llobregat, Closa Rodona, La Closa Reala.
«Feixa», nom molt corrent a casa nostra, designa un tros de térra de
forma allargada: Feixa del Puig, La Feixa den Caner, Las Fexas de
Pantaleu, Las Feixas del Puig de la Illa, Fexa Miguela, Sa Feixa Dolsa,
Fexas del Espital, Camp de la Fexa, Las Feixas den Dolsa de Pantaleu.
«Hort» i «Horta», conreus mes específics, també apareixen en alguns
topónims: Els Horts/Als
•<^:JK>^Í'.^
Horts/Hors, Les Hortes/Las

1 £f|f'í •-|li¡ÍÍ?:- tiltil! I;:l|ÍiÍi¡|¡l|¡|l

Hortas/Horta, Hort/Horta de
Buada, Horta de Palau, Hort
de Valí, Hort de Santa María,
Horta Maymona, Hort Marques, La Horta den Prim,
Horta de les Canyes, Horta
deis Canyes, Harto de la
Doma, Hortum del Noguer,
Ortalanes.
«Quinta», «Quintana»,
«Coromina» i «Quadró»
s'empraven per anomenar espais molt concrets: a l'Empordá el «quinta» i la «quintana» designaven la pe£a de
térra que es trobava just a tocar de la casa (termes utilitzats encara entre la gent gran);

Una de les torres de la muralla de Palau-Sator,
encara en bones condicions.
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(Moreu-Rey, 1982, p. 81); «Quadró» es un espai de térra de forma mes o
menys quadrada; l'ús d'aquests termes es reflecteix en alguns toponims:
Lo Quintar de la Torra, Camp Quintana, La Quintana den Nadal,
Quintanali Mansi Juny del Pía de Munt, Quintanali Mansi Padrissa,
Quintanali Mansi Payóla, Coromina, Corominas, Coramina de la Hera/
Hera de la Coromina, Coromina den Baus, La Coromina, La Coromina
den Alio, Coromina den Vinyas/La Coromina den Vinyas, Codro de la
Horta, Codron Llenas, Quodrono de sa Figuróla.
Corografía local queda retratada en toponims que contenen els mots
«Puig», «Pujol», «Valí», «Canal», «Costa», «Coll», «Pía», «Coma»,
«Rasa», «Riba», «Ribera», «Roca», «Serra», «Pas», «Turó», «Cova»,
«Clot», «Baus»: Puig, Despuig, Aspuig, Camp des Puig, Puig de la Illa,
Puig del Castell/Lo Puig del Castell, Puig del Padró/Lo Puig del Padró,
Puig de Sant Pol, Puig de sas Costas, Puig de na Martina, Puig den
Gelabert(4\ Puig den Martinoy, Puig den Nadatt5\ Puig den Richsen^,
Puig des Tarascón, Puig del Senyor, Puig del Senyor del Castell de Palau, Puig den Blay, Lo Puig den Butifarra, Lo Puig den Dolsa^"> de
Pantaleu, Lo Puig Roig, Puig de la Malapesada, Puig Ferrer, Puig de
Galeras, Pujol/Pujoís/Es Pujols, Camp des Pujol, La Vall/Lavall/Savall/
Sa Vall/Sauall/£avall/(^auall^\ Savall den Padrissa^9\ Valí de les Muralles, Canal, Costas/Las Costas/Les Costes, Coll de Fontanilles, Coll
d'Ullstret, Plan, Pía de Palau, Pía de Peratallada, Pía de Sant Feliu, Ses
Comes, La Coma, Les Rases, Ribas, Sa Ribera den Colomer, Sa Rocha de
Baix, Sa Rocha de Dalí, Sarradal/Sarradals/Als Sarradals, Camino del
Sarradal, Serra del Puig, La Serra den Nadal/Serra den Nadal, Pas de
Ther, Torell/Als Torells/Torello, La Coha, Clota, Clotal, Lo Clotal, La
Forna (cova), Baus. Dins d'aquest apartat d'orografía, cal remarcar algunes metáfores prou expressives: Barqueta, designaría segons Moreu-Rey
(ibid., p. 41) una depressió en forma de barca. L'Águila, pot referir-se a
un cim afilat, pero també pot teñir a veure amb la hidronímia^10). Olla deu
designar un clot d'una certa profunditat. Carauera/Caravera/Caraveres/
Las Caraveras, Puig de Galeras i Morrot ens retraten la forma d'una
(4) Cognom registrat a País el 1577 (Gilabert).
(5) Cognom registrat a País el 1619.
(6) Tot i que es tracta d'un cognom estrany, es troba documentat el 1735 un Ramón Richsen
que era sabater de País.
(7) Cognom registrat a País el 1595.
(8) Aquest indret, que a la font consultada pertany al terme de Palau-Sator, apareix documentat el 1605 al terme de País.
(9) En el mateix document, hi ha el Mansi Padrissa. El cognom Padrissa es troba registrat
a País el 1578 i una mica mes tard, el 1605, el trobem també a País en els toponims La Valí den
Padrissa i Hort del Pou den Padrissa.
(10) Segons J. Coromines (1983), aquest mot designa «un rec o séquia secundaris que van
a parar al canal o séquia principal».
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muntanya o d'una roca; i potser també Cadireta, Llosa/Sa Llosa i Spina.
Miramar, nom aparentment molt modern, devia designar un turó (se'n
deia també Puig del Senyor] d'on es veia el mar. Incloem en aquest apartat el topónim Peanya, entenent que pot designar una elevació del terreny
sense descartar, pero, que pugui estar relacionat amb «bon/mal peany»,
cosa que indicaría un lloc d'accés fácil o difícil.
La zona estudiada, entre País i Palau-Sator, es térra pantanosa: aquest
aspecte es troba reflectit en topónims que contenen els mots «Bassa»,
«Estany» i «Pantá»^'); aquests termes, referits a aigües estancades, alternen amb d'altres d'aigües corrents: «Font», «Güell», «Peixera»(12), «Rec»,
«Riera» i «Riell» i ens introdueixen a la hidronímia de la zona: Bassas
de Sant Pere, Bassas/Les Bassas/Basses, Bassia del Riell, Stany de Buada/
Stagno de Buada, Stagno de País, Stany de Campbregat (de brugós), Estany des Marisch(l3VStagno del Marisch, Estanyol/Stanyol/Sastanyol,
Camp del Stany/Estany, Vinya del Cap del Stany, Pentano Bruguers, Font
Bisbal, Font den Oller, La Font Poua, Fontanelles/Fontanella/La Fontanella, Fontanilles, Fontclara, Fontanal, Camp Font, Feixa Font, Guell,
Desguell, Pexera/Pexeras, Lo Rech del Pontarro, Recho de la
Lleuadora(}4r\ Recho de la Frexeneda, Recho Molendini, Recho Molendini
de Farran, Recho Molendini Farinery de País, Recho Molendini de Mossen
Real^l5\ Recho Madrali, Recho Madrali deis Sarradals, Recho den
XifreW, Camp den Rech den Xifre, Recho de la Passadora, Recho de
Sauall, Recho del Sahuc, Recho del Stallador^{1\ Sarriera/Sa Riera, Rieras/
Les Rieres, Riera del Pentano, Riera de Madreñas^, Camp de Sa Riera,
Riaria Desguell/Riaria de Desguell, Riaria del Pontarro, Riell/As Riell/
As Riells, Camino del Riell, (relacionat amb «riellar», que localment vol
dir «regalimar», designaría un lloc humitós. El topónim Riells existeix
avui en dia a País). Asbanys podría també incloure's en aquest apartat.
Quant a Caxador, apuntem la possibilitat que el mot provingui de «queixer»,
(11) Hem interpreta! aquest mot en el sentit de «aiguamoll».
(12) Una «peixera» es un rec que pren l'aigua d'un riu o estany; en el nostre cas, designaría
els recs secundaris (branques) que agafen l'aigua de l'anomenat Rec de Molí.
(13) El 1604, trobem a País un Damyanus Marisch que era pescador; pensem que aquest
cognom está relacionat amb Marisco, cognom registrat a País el 1599.
(14) No hem localitzat aquest mot abans de 1668, on apareix com a La Llevadora. Posteriorment, es escrit amb formes diferents: Llavadora o La Fontanella (1735), La Llevadora
(1744, 1825), Llevadora (1735, 1821), Llebadoras (1784), Llabadoras (1832). Actualment, el
topónim es La Llevadora (amb granes diverses, tot i que aquesta es la mes antiga).
(15) El cognom Real apareix diverses vegades en el Protocol de 1670-1671: Hieronimy
Real, pupilla Realla, Pauli Real, etc.
(16) Cognom registrat a País el 1645.
(17) El 1602, aquest rec es anomenat Strellador, el 1668 es troba documentada la forma
Estrellador i el 1716 apareix com a Rech del Restallador, que es el nom que té avui en dia.
(18) Es tracta d'un cognom: a la mateixa font (Protocol de 1670-1671), hi ha un Martoria
Madreñas.
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canal o Hit artificial per a una sequía o conducció (Alcover-Moll, 1968);
aquí la gent encara parla deis «caixons» utilitzats per a la conducció de
l'aigua a les plantacions d'arrós.
Relacionats amb els hidrónims, trobem l'activitat molinera: Camp
del Molí, Molí Marturia, Molí de Munt/Lo Molí de Munt, Molí de Valí,
Molí de Tafurer(l9\ Forn de las Teulas^2Q\ Camp des Forn i potser també
Cresols reflecteixen 1'artesanía. Orriols (del llatí horreum, graner) fa
referencia a l'activitat agrícola; Las Tretas/Tretas/Ses Tretas sembla que
reflecteixen el fet d'artigar, de roturar la térra per conrear-la; podem incloure en aquest apartat el nom Camp de las Juntas: Segons AlcoverMoll (1968), una «junta» equivalía a l'Empordá a una llaurada de tres
hores o al treball que fan un parell d'animáis sense interrupció. Un informador encara recorda l'ús que es feia d'aquest terme per referir-se al tros
de camp que un animal podia llaurar entre el matí i la tarda.
Les peces de térra teñen formes i grandáries diferents: possiblement
es aquest aspecte que volen reflectir els topónims: Illa/Illetas/Illa, Puig
de la Illa, Llonganya, Las Feixas del Puig de la Illa, Rodonell, Triay (de
«trilla», terreny clos, segons Moreu-Rey, ibid., p. 84), Trillas, Corteradas
(de «quarterada», id., ibid. p. 85).
La composició del sol es troba expressada en topónims com Lo Puig
Roig, Puig Ferrer, Padrells i Sa LlosaW. Incloem en aquest apartat
Vallosas/Valloses/Vellosas^22^ nom que es pot relacionar amb «llosa» pero
que pot teñir al tres interpretacions (id., ibid.). La fertilitat del terreny
podría estar relacionada amb el topónim La Llauadora/Llauadora: segons diversos informadors, el nom provindria del fet que les terres d'aquesta zona son molt bones, es a dir, «lleven»; d'altres pensen, pero, que el
nom pro vé d'una bassa on es podia rentar. Carabassal es podría relacionar també amb la qualitat del terreny (les patates carabassals no son bones per menjar); tanmateix, no es pot descartar que el topónim faci referencia a la producció d'un determinat tipus de suro o fins i tot a un lloc
plantat de carabasseres.
En el corpus estudiat, hi ha topónims que reflecteixen la vegetació i
els conreus autóctons. Així, Balchar i Joncar ens apropen al paisatge
(19) El molí de Tafurer ja es anomenat el 1602. El 1668 trobem un Salvatori de Tamarit y
Tafurer que era propietari del molí de fariña; el 1716 el molí, que es precisa que es fariner i
arrosser, es anomenat de Tamarit, pero després torna a dir-se de Tafurer o simplement Tafurer.
(20) Actualment, hi ha el topónim Font de les Teules; no es tracta, com es podria pensar,
d'una mala interpretado, ja que el nom Forn de les Teulas apareix dos cops al document consultat i es llegeix clarament. D'altra banda, el fet de trobar documental al mateix terme (Sant
Julia de Boada) el Camp des Forn i l'antropónim Francisco Bou del Forn, fa pensar que possiblement aquests noms fan referencia a un mateix forn que hauria existit antigament.
(21) Una informadora recorda un lloc que li deien Les Lloses perqué al térra n'hi havia.
(22) Aquest topónim ja es esmentat en documentació del segle IX com a lloc antic de poblament (Mates, 1986, p. 54).
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tipie de les zones d'aiguamoixos. El conreu de la vinya i
1'olivera es present en els topónims següents: Campmayol,
Mullóles/May' olas/Mayóles^
(la gent de Palau-Sator encara
recorda la font anomenada Les
Mayóles}, La Vinya del Puig,
La Vinya de Torrenti, Vinya del
Cap del Stany, La Vinya Moror,
Vinya de la Bassa, Vinyal/Vinyals, Vinyavella, Oliuar/Lo
Oliuar, Ses Oliueres. Alzines,
arbres blancs, saules, freixes,
roures, figueres, homs, saücs,
noguers, ametllers, perers i altres especies com els brucs, les
garrigues, les romegueres, els
fonolls, les falgueres i la
barbena son una mostra de la
flora empordanesa; els topónims no podien deixar de ferEl Portal Vell, vist des del Carrer Majar, a
Palau-Sator.
hi al.lusió: Albareda/La Albreda/Albereda/Albreda, Camp
del Albra, Bruguers/Brugues,
Alzina, Albinas den Nadal, Bosch, Boschato, Esboscaton, Bosch denAmat,
Bosch Gombert, Matella (de «mata», indretpoblatd'arbres o arbusts d'una
mateixa especie, id., ibid., p. 66), Garriga, Camp de la Alsina, Camp de
la Figuera, Camp deis Homs, Camp de Sahuc, Camp de Samatller, Camp
des Nogues, Camp des Pares, Closa de sa Barbena/Berbena (planta medicinal), Glosas Saulas, Esboscaton, Figarer, Figarola/La Figuróla,
Figolar, Frexeneda, Fonollar/Fonoyar/Fonojar, Falguers/Falgues, Romaguera, Lo Alzinar den Blanch, Lo Camp delArbra, Sa Rouira/Rohira,
Sa Roureda, Raurets den Garriga. De «corquellera», figuera que fa
«corquells» (classe de figa), pot provenir el topónim Croquella. Quant a
Garanyas, pensem en la possibilitat que tingui alguna relació amb
«garanyó», fruit del garanyoner. Peí que fa a Tenyas, només apuntem que
podría provenir de «teny», brot que surt a la soca d'un arbre (Coromines,
1983).
La fauna apareix en els topónims: Closa Lloparda, Bohera, SaAguineu,
Cunillera/La Cunillera, Mulas/Sas Muías,
(23) Un «mallol» es una vinya jove.
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La influencia de la religió queda pal.lesa en uns quants hagiotopónims : Bassas de Sant Pere, Puig de Sant Pol, Hort de Santa María, La
Font Bisbal, La Casa Diacha, Camp de la Rectoría, Las Mosteras, Monjas/
Monjes^24"1 i potser també Padro(25\ El domini senyorial queda reflectit a
La Closa Reala, Puig del Senyor/Puig del Senyor del Castell de PalauSator i Camp de la Senyora.
Nombrosos «camins» i alguns «ponts» o derivats, ens introdueixen a
les vies de comunicado: Camí de Buada a les Nortes, Cami de Buada a
País, Camí de Buada a Peratallada, Cami de Campbregat al Molí de
País, Cami de Fontanilles, Cami de Fontclara, Cami de Fontclara a País,
Cami de Gualta, Cami de La Bisbal a Torroella, Cami de Palau a
Fontanilles, Cami de Palau a País, Cami de Palau a Pantaleu, Cami de
Palau a Sant Feliu, Cami de Palau Sator a Llabia/Llauia, Cami de País,
Cami de País a mar y ais masos Jofra y Gelabert, Cami de País a
Peratallada, Cami de País a Sant Feliu de Buada, Cami de Pantaleu,
Cami de Peratallada, Cami de Sant Feliu de Buada a Palomos, Cami de
Ullstret, Cami de Ullstret a País, Camino deis Valls de la Muralla, Camino de la Fontanella, Camino de la Horta de Buada, Camino del Riell,
Camino de País, Camino Regio del Molí Tafurer a País, Cami public de
les Trefes, Carreras de Fontclara, Carreras de Fontanillas, Lo Cami de
la Hortas, Via Regia, Pontanal/Pontanals, Pontarro/Lo Pontarro, Passadora/La Passadora indica igualment un lloc de pas (una «passadora» era
una post de fusta que permetia de travessar un rec). El topónim Arribador
molt possiblement está també relacionat amb les vies de comunicado;
aquest mot suggereix un cert paral.lelisme amb L'Embarcador, topónim
recollit en una zona propera per J. Mates, el qual indica que el mot designa un lloc que antigament havia fet la funció d'un minúscul molí (Mates,
1986, p. 54).
Les parts de 1'aglomerado es troben reflectides en els topónims:
Carrario de la Mota, La Plassa de la Mota/Platea de la Mota, Lo Portal
Vell, Sota la Muralla, Vilademunt, Veynat de Pantaleu, Veynat del
Amalrich/LamalrichW, Veynat de Sobrevila, Vilademunt (avui en dia es
un carrer de Sant Julia de Boada). Sa Torroella deu fer referencia a una
antiga construcció en forma de torre1^27).
(24) Las Mosteras i Monjas/Monjes están relacionáis molt possiblement amb ¡'existencia
de l'antic monestir de Sant Pau, a Fontclara i d'un convent a la zona de Peralta.
(25) Padro pot anar associat a l'existéncia del pedestal d'una creu des d'on es bene'ía el
terme (Moreu-Rey, ibid., p. 99).
(26) A Peratallada es recorda aquest nom com el d'una molt antiga familia que havia tingut
nombroses propietats pero que havia acabat forca miserablement.
(27) Aquest topónim apareix com a Sa Torroella o Campbregat; es possible que tingui
alguna cosa a veure amb La Torra Farrana (documentada el 1668), al territori dit Sobrestany,
al costat de Campbregat.
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Entre els topónims, hi ha
algún antropónim o derivat:
Lo Montayar (de Montinianus
o Montilius), May mona, Morato/Moraton, Ferran, Robaus, Maymina/Sa Maymina,
Seranay, Sas Galanes (de
1'antropónim Gaianus). Moror, prop de l'anomenat Cementiri deis Moros, pot ser
considerat dins d' aquest apartat. Pero es sobretot en els
noms de masos on la presencia deis antropónims es mes
significativa: Mansi Abril de
la Padrera^\ Mansi Amat,
Mansi Bofill, Mansi Bosch,
Mansi den Albert, Mansi den
Dolsa, Mansi den Cerones,
Mansi den Valí Llossera,
El castell de Palau-Sator, totalment restaura!.
Mansi Garríga del Carrer/
Mansata den Garriga del
Carrer, Mansi Gispert, Mansi
Huguet, Mansi Juny del Pía de Munt, Mansi Marti, Mansi Nadal, Mansi
Oller, Mansi Padrissa, Mansi Payola(29\ Mansi Reguart, Mansi Saguer,
Lo Mas Roig del Pía, Mansata de na Bartrana, Mansata den Basan,
Mansata den Massot, Mansata den Mercader, Mansata den Nualguer,
Mansata den Uguet, Mansi Pou, Mansi Hualguer, Mansi Pages, Mansi
Puig, Mansi den Soliuera, Mansi Rayo(30\ Mansi Rayo del Porxo, Mansi
Tarrarol del Pía, Mansi Tarrarol del Stany, Mansi Thomasi, Mansi
Vilarnau de la Penya, Mansum Busca, Mansum Rupiana del Roura, Mas
(28) Alguns d'aquests masos, de País, son registráis al Llibre de Baptismes de la parroquia
de País, corresponent ais anys 1577-1657; son els següents: Mansi Abril (1594, el corónim de
la padrera data de 1578), Mansi Juny (1622), Mansi Tarrarol (1587, el corónim del pía es
troba el 1597), Mansi Thomasi (1653), Mas Jofra (1587).
(29) El Mansi den Pallolla ja es documental a País el 1602. El 1605 el nom es Manso
Palolla i en aquesta data es troba també Alzinarden Pallóla. El 1604 hi ha registrat un individu
anomenat Petro Frigola ais Pallóla, pero el cognom Palola l'hem trobat també una mica abans,
el 1578. Es curios que la forma Payóla, que apareix en el document consultat, no es torna a
repetir fins el 1851, amb el topónim Lo Clos Payóla.
(30) El cognom Rayo es registrat di verses vegades al Protocol de 1670 amb variants diferents: Petri Reyo, Anna Rayona/Reyona del Porxo, Michaelis Rayo, en Rayo de Buada, Petri
Rayo de la Font, etc.
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Gros, Mas Jofra, Mas Gelabert, Mas Porcell, Mas Romaguera, Mansum
den Colomer del Padro, Mansi Caner, Mansi Colomer, Mansata den Colomer del Portal, Mansi den Serra de Munt, Mansi Dolsa, Mansi Ramón,
Mansi Blandí, Mansi Martoria, Mansi Garriga, Mansi den Eloy.
VIGENCIA DELS TOPÓNIMS
L'enquesta oral ha permés de comprovar que una part deis topónims
arreplegats encara es continúen utilitzant, encara que, sovint, amb
modificacions: per exemple, com que els termes estudiáis son ve'ins, es
fácil que al llarg de 300 anys, partides de térra que abans pertanyien a una
aglomeració, ara pertanyin a una altra; de fet, ja en el mateix protocol, de
vegades un nom es inscrit a mes d'un terme perqué aquella peca o territori en concret limitava amb dos o mes termes. Quant ais noms de masos,
sembla que son els que s'haurien d'haver conservat mes i, en canvi, no es
així: quan les cases canvien de propietari, solen canviar de nom; per exemple, el Mansi den Cerones, a Sant Feliu de Boada, ara es Can Casanovas,
seu d'una galería d'art, i abans havia estat Can Paráis, pero el propietari
es deia Girones. Tenint en compte la forma, cal remarcar la desaparició
en els topónims actuáis de l'article salat i de la forma «lo» peí masculí.
Tot i aixó, hem pogut constatar, no sense certa sorpresa, que un nombre
considerable de topónims han sobreviscut al pas deis anys. Son els següents:
TOPÓNIMS DOCUMENTÁIS^31)
Arribador
As Riells
Balchar
Bassas de Sant Pere
Bohera
Bruguers
Camp Blanch
Campbregat
Camp de la Figuera
Camp de la Palanca
Camp de la Rectoría
Camp de la Senyora
Camp de las Juntas

TOPÓNIMS ACTUALS(32)
Els Arribadors
Riells
Balear
Basses de Sant Pere
Les Closes Boues
Bruguers
Camp Blanc
Campbregat
Camp de les Figueres
Les Palanques
Camp de la Rectoría
Camp de la Senyora
Camp de les Juntes

(31) En el cas deis topónims que es troben registráis amb grafies diferents, hem optat per
utilitzar en aquest llistat la que s'assembla mes a la forma del topónim actual. No s'han inclós
en aquest llistat els noms de les vies de comunicació, ja que gairebé tots els antics camins
continúen existint, molts d'ells transformats en carreteres.
(32) Aquests topónims han estat ortografiats segons la llengua normativa; molt possiblement no es aquesta la grafía amb la qual apareixen en documents actuáis.
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Camp de I 'Estany
U Ametllareda
Camp Llenas
Camp Marimon
Camp Quintana
Carrer de la Mota
Clos
Closa
Les Saules/Camp de la Saula
Clos d'en Nadal
Conillera
El Figuerar
Els Horts
Els Pujols
Estany Marisch
Falguers
Ferran
El Garrigar
Els Horts
L'Hort
Horta del Canyer
Camp de I 'Illa
La Bassa d'en Nadal
La Closa
Les Feixes Rales
La Coromina den Vinyas
La Figarola
La Font Bisbal
La Guardiola
La Plaga de La Mota
Les Quintanes d'en Nadal
Les Feixes de Pantaleu
Les Trefes
La Valí
La Llevadora
Les Lloses
El Carrer Major
Mas Montellá
El Pedro
El Portal de la Mare de Déu
El Puig del Castell
Puig Butifarra
Mas Solivera

Camp del Estany
Camp de Samatller
Camp Llenas
Camp Marimon
Camp Quintana
Carrario de la Mota
Clos
Closa
Closas Saulas
Clos den Nadal
Cunillera
Figarer
Els Horts
Es Pujols
Estany des Marisch
Falguers
Ferran
Garriga
Hors
Hort
Horta de les Canjes
Illa
La Bassa den Nadal
La Closa
La Closa Reala
La Coromina den Vinyas
La Figarola
La Font Bisbal
La Guardiola
La Plassa de la Mota
La Quintana den Nadal
Las Fexas de Pantaleu
Las Tretas
La Valí
Llauadora
Llosa
Lo Carrer Major
Lo Montayar
Lo Padro
Lo Portal Vell
Lo Puig del Castell
Lo Puig den Butifarra
Mansi den Soliuera
65
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Mansi Dolsa
Mansi Juny del Pía de Munt
Mansi Puig
Mansi Rayo del Porxo
Mansum Busca
Mansum Rupiana del Roura
Mas Gelabert
Mas Gros
Mas Jofra
Mas Roig del Pía
Matella
Mayóles
Miramar
Monjas
Moror
Muías
Ortalanes
Pexeres/Pexera
Pía de Peratallada
Pontanals
Puig de la Illa
Quadrono de sa Figarola
Recho de la Llenadora
Recho del Sauch
Recho del Stallador
Recho Madrali
Recho Molendini Farinery de País
Riera de Madreñas
Sarradals/Sarradal
Sarriera
Sastanyol
Stagno de País
Stany de Buada
Stany de Campbregat
Triay
Vellosas
Vilademunt

Can Dole
Mas
Mas
Mas Rayó del Porxo
Mas Busca
Mas Rupiana
Mas Gelabert
Mas Gros
Mas Jofra
El Marroig
Les Matelles
Les Mayóles
Miramar
Mas de les Monges
Vinya catalana o Moror
Les Mules
Les Hortalanes
Les Peixeres/Can Peixera
Pía de Peratallada
Els Pontanals
Puig de I 'Illa
Quadró de la Figuerola
Rec de la Llevadora
Rec de la Saula
Rec del Restallador
Rec Madral
Rec de Molí
Riera de Madrenes
Sarradals
La Riera
LEstanyet
LEstany
Estany de Boada
Estany de Campbregat
Triai o Clos
Velloses
Vilademunt

(33) Poca gent coneix aquest nom, ja que la casa es anomenada des de fa molts anys Cal
Lilet.
(34) Nom que ha estat substituí'! per Mas Montellá. Aquest topónim es un exemple d'antroponímia transportada: en instal.lar-se un avantpassat de cal Montayar de Fontanilles al Mas
Puig de Sant Feliu de Boada, hi va portar el nom de la casa, de tal manera que el topónim
existeix ais dos pobles.
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CONCLUSIONS
M'agradaría acabar subratllant la importancia que teñen els topónims
no només com a elements funcionáis, que serveixen per a anomenar i
distingir uns llocs deis altres, sino també com a font d'informació etnográfica: els topónims ens apropen a la parla d'una zona determinada, ja
que sovint aporten trets dialectals; ja he esmentat abans el cas de Riells;
també con vé remarcar la fossilització de l'article salat i la iodització en
alguns noms. Els topónims ens apropen també a un habitat concret: en el
cas deis orónims i hidrónims, es pot ben dir que son un testimoni fidel de
la configuració física d'un trosset de territori; hem vist que estanys, recs,
rieres, fonts, ens traslladen a uns paratges humits i amb una vegetació,
una fauna i uns conreus característics, que també es reflecteixen perfectament en els diferents noms. Pujols, puigs, comes i altres orónims retraten
un paisatge pie de petites elevacions i que no es gens lluny del mar, com
queda demostrat amb Miramar. Hem trobat reflectides en diversos noms
algunes feines agrícoles i artesanals. El domini eclesiástic i senyorial també
ha deixat alguna petjada. I algún mas encara conserva actualment el nom
que tenia el 1670. D'altra banda, cal esmentar el fet que de vegades la
forma que presenta un topónim que té uns quants anys pot ajudar a entendre el significat d'una forma actual; un petit exemple: un informador que
conrea un terreny anomenat Puig Butifarra, comentava que desconeixia
el perqué d'aquest nom; en el topónim antic, Puig den Butifarra, el fet
que «Butifarra» vagi precedit d'un article personal fa suposar que
«Butifarra» havia estat un renom. També es curios el cas de Pexera que,
amb el temps, ha donat lloc a un nom de casa de Palau-Sator. Sembla,
dones, que queda prou demostrat que els noms de lloc poden ajudar-nos
molt en el coneixement de la nostra térra i la nostra historia.

El Marroig, tocant la carretera que va de País a Torroella de Montgrí, deshabitat.
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Agraeixo les informacions aportades per les següents persones: la gent del Mas Montellá de
Boada, els de Can Ganiguer de Palau-Sator, Martí Fuster i la seva filia (de Can Senara de
Boada), Josep Mercader (de Cal Patró de Boada), Xavier Ferrer (de Can Massanes de Fontclara),
Néstor Ponce, Maria-Rosa Solé, Josep Cayuela, Josep Clara Resplandis, Xavier Cortadellas i
Jaume Nadal. A tots, moltes grácies.

APÉNDIX
Les sigles utilitzades en aquest apartat son les següents: SFB: Sant Feliu de Boada, SJB:
Sant Julia de Boada, B: Boada,35 PS: Palau-Sator, F: Fontclara, FO: Fontanilles, P: País, PE:
Peratallada, R: Rupia, U: Ullastret.
Albareda/Albereda/Albreda (PS), Ais Horts (PS), Ais Robaus (SJB), Ais Sarradals (PS), Ais
Torells (SJB), Ahina (PS), Alunas den Nadal (PS), Arribador (SJB), Asbanys (SFB), As Camp
Mercader (SJB), Aspuig (SFB), As Riell/As Riells (PS), Balchar (SJB), Barqueta (SJB), Bassas
(PS), Bassas de Sant Pere (PS), Basses (F), Bassia del Riell (PS), Baus (SFB), Bohera (PS),
Bosch (SJB), Boschato (SJB), Bosch denAmat (SFB), Bosch Comben (PS), Bruguers/Brugues
(PS)/(SFB)/(P), Cadireta (SJB), Cami de Buada a les Hartes (B), Cami de Buada al Stany (B),
Cami de Buada a País (B), Cami de Buada a Peratallada (B), Cami de Campbregat al Molí de
País (SJB), Cami de Fontanilles (PS), Cami de Fontclara (F), Cami de Fontclara a País (F),

(35) Encara que Boada i Sant Julia de Boada designin el mateix terme, hem respectat el nom
utilitzat en el document de 1670.
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Cami de Gualta (FO), Cami de La Bisbal a Torroella (SFB), Cami del Puig de la Illa (SJB),
Cami de Palau a Fontanilles (PS), Cami de Palau a País (PS), Cami de Palau a Pantaleu (PS),
Cami de Palau a Sant Feliu (PS), Cami de Palau Sator a Llauia (PS), Cami de País (P), Cami
de País a Fontclara (P), Cami de País a mar y ais masas Jofra y Gelabert (P), Cami de País a
Peratallada (P), Cami de País a Sant Feliu de Buada (P), Cami de Pantaleu (PS), Cami de
Peratallada (PE), Cami de Sant Feliu de Buada a Pulamos (SFB), Cami de Ullstret (U), Cami
de Ullstret a País (U), Camino de la Font (B), Camino de la Fontanella (PS), Camino de la
Harta de Buada (B), Camino del Riell (PS), Camino del Sarradal (PS), Camino de País (P),
Camino Regio del Molí Tafurer a País (P), Cami Public de les Tretes (PS), Camp Bregat/
Campbregat (SJB)/(PS), Camino deis Valls de la Muralla (PS), Camp Amatller (PS), Camp
Blanch (PS), Camp Clara (PS), Camp Clop (SFB), Camp de la Alsina/Alzina (PS), Camp de la
Fexa (PS), Camp de la Figuera (SJB), Camp delAlbra (FO), Camp de la Palanca (PS), Camp
de la Rectoría (F), Camp de la Senyora (SFB), Camp de las Juntas (PS), Camp del Estany
(PS), Camp del Molí (PS), Camp deis Homs (PS)/(F), Camp den Alui (PS), Camp den Maig
(SFB), Camp den Mascara (SJB), Camp den Rech den Xifre/Xifra (SFB), Camp de Sahuch
(PS), Camp de Samatller (PS), Camp de Sa Riera (PS), Camp de Sa Vinya (SJB), Camp des
Forn (SJB), Camp des Nogues (PS), Camp des Pares (F), Camp des Puig (PS), Camp des Pujol
(PS), Camp Font (SJB), Camp Gran (PS), Camp Llenas (PS), Camp Majar (SJB), Camp
Marimon (F), Camp Mascaros (PS), Campmayol (SFB), Camp Mongoy (F i SJB), Camp Mont
(PS), Camp Morror (SFB), Camp Pou (PS), Camp Quintana (SFB), Camp Vicens (SFB), Canal
(PS)/(P), Carabassal (PS), Carauera (PS), Caraueres (SFB), Carraña de la Mota (PS), Carreras
de Fontclara (PS), Carreras de Fontanillas (PS), Caxador(SJB), Clos (PS)/(SFB), Glosa (SJB),
Glosa Aliona (PS)/(SJB), Glosa de Dalí (PS), Glosa de la Guita (SFB), Glosa de Las Portalleras
(PS/P/SFB), Glosa deis Pons (PS), Glosa de Palau (PS), Glosa Lloparda (F), Glosa de sa
Barbena/Berberna (SFB), Glosa Rodona (SJB), Glosas del Castell de Palau (PS), Glosas Saulas
(SJB), Clos del Molí (PS), Clos den Colomer (SFB), Clos den Nadal (PS), Clos den Vinyas
(PS), Clos de Salerm (SJB), Clos Llobregat (PS), Clos Padres (SFB), Clota (PS), Clotal (PS),
Codro de la Harta (PS), Codron Llenas (PS), Coll de Fontanillas (PS), Cali de Fontanilles
(PS), Coll de Ullstret (PS), Coll d'Ullastret (PS), Comes (SFB), Coramina (PS), Coramina de
la Era (PS), Coramina de la Hera (PS), Coramina den Baus (SFB), Coramina den Vinyas (PS),
Coraminas (PS), Corteradas (PS), Costas (PS), Cresols (SJB), Croquella (PS), Cunillera (SJB)/
(PS), Cauall/Cavall (PS), Desguell (PS), Despuig (PS), Els Horts (PS), Esboscaton (SFB), Es
Camp des Mas (SJB), Esguell (PS), Es Pujáis (PS), Estany des Marisch (SFB), Estanyol (PS),
Falguers/Falgues (PS)/(SFB)/(P), Feixa 'Font (SJB), Ferran (PS)/(SFB)/(P), Fexa del Puig
(SFB), Fexa Miquela (SJB), Fexas del Espital (PS), Figarer (PS), Figuróla (PS)/(SJB), Figolar
(SJB), Fonayar (PS), Panojar (PS), Fonollar (PS), Fonoyar (PS), Fontanal (SJB), Fontanella
(PS), Fontanelles (PS), Fontanilles (PS), Font den Oller (P), Forn de las Teulas (SJB), Frexeneda
(SJB), Garanyas (SJB), Garriga (SJB)/(PS), Guell (PS), Hera de la Coramina (PS), Hiellas/
Helias (SJB), Hors (F), Hort (SFB), Harta (PS), Harta de Buada (SJB), Hort de Buada (SJB),
Harta de les Canyes (PS), Harta deis Canyes (SJB), Harta de Palau (PS), Harta Maymona
(PS), Hartas (SJB), Hort de Santa María (PS)/(SJB), Hort de Valí (PS), Harto de la Doma
(SFB), Hortum del Noguer (PS), Hort Marques (PS), Illa (SJB), Illas (SJB), Rielas (SJB),
Janear (SFB), La Águila (SFB), La Albreda (PS), La Bassa den Nadal (PS), La Glosa (PS), La
Glosa del Mas Poch (PS), La Glosa Ramona (PS/P/SFB), La Glosa Reala (PS), La Coha (SJB),
La Coma (P), La Coramina (PS), La Coramina den Alio (PS), La Coramina den Vinyas (PS),
La Cunillera (SJB), La Fexa den Caner (F), La Figuróla (SJB), La Fontanella (PS), La Font
Bisbal (SFB), La Forna (PS) (SJB), La Guardiola (SFB), La Harta den Prim (PS), La Llauadora
(P), Lamalrich (PE), La Passadora (SJB), La Plassa de la Mota (PS), La Quintana den Nadal
(PS), Las Bassas de Sant Pere (PS), Las Caraueras (SJB), Las Glosas (SFB), Las Glosas Alionas
(F), Las Costas (PS)/(P)/(F), Las Feixas del Puig de la Illa (PS), Las Fexas de Pantaleu (PS),
La Font Pona (SJB), Las Hartas (PS) La Serra den Nadal (PS), Las Hartas (PS), Las Mosteras
(PS), Las Tretas (PS), La Vall/Lavall (PS), La Vinya del Puig (SFB), La Vinya de Torrenti
(SFB), La Vinya Morar (SFB), Les Bassas (PS), Les Costes (PS)/(P)/(F), Les Feixes del Puig
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déla Illa (PS), Les Hartes (PS), Les Rases (PS), Les Rieres (PS), Llauadora (P), Llonganya
(SJB), Llosa (SFB), LoAlzinarden Blanch (PS), Lo Cami de la Hartas (B), Lo Camp delArbra
(PS/F), Lo CarrerMajor (PS), Lo Clos Arbona (SJB), Lo Clos den Nadal (PS), Lo Clotal (PS),
Lo Mas Roig del Pía (P), Lo Molí de Munt (PS), Lo Montayar (FO), Lo Oliuar (F), Lo Padro
(SFB), Lo Pontarro (SFB), Lo Portal Vell (PS), Lo Puig del Castell (PS), Lo Puig den Butifarra
(PS), Lo Puig den Dolsa de Pantaleu (PS), Lo Puig Roig (SFB), Lo Quintar de la Torra (P),
Mallola (SJB), Mullóles (PS), Mansata de na Bartrana (PS), Mansata den Basart (PS), Mansata
den Colomer del Portal (SFB), Mansata den Massot (SFB), Mansata den Mercader (SFB),
Mansata den Nualguer (PS), Mansata den Uguet (SFB), Mansata den Vinyas (PS), Mansi
Abril de la Padrera (P), Mansi Amat (P)/(SFB), Mansi Arbones (SJB), Mansi Blanch (SJB),
Mansi Bofill (F), Mansi Bosch (PS), Mansi Caner (F), Mansi Colomer (SFB), Mansi den Albert
(SFB), Mansi den Blay (F), Mansi den Dolsa (PS), Mansi den Cerones (SFB), Mansi den Serra
de Munt (SFB), Mansi den Soliuera (SFB), Mansi den Valí Llossera (B), Mansi Dolsa (SFB),
Mansi Garriga (PS), Mansi Garriga del Carrer (PS), Mansi Gispert (SFB), Mansi Hualguer
(P), Mansi Huguet (P), Mansi Juny del Pía de Munt (P), Mansi Marti (PS), Mansi Martoria
(SFB), Mansi Nadal (PS), Mansi Oller (PS), Mansi Padrissa (P), Mansi Pages (F), Mansi
Payóla (P), Mansi Pou (P), Mansi Puig (SJB), Mansi Ramón, Mansi Rayo (B), Mansi Rayo del
Porxo (PS), Mansi Reguart (SFB), Mansi Saguer (SFB), Mansi Tarrarol del Stany (P), Mansi
Tarrarol del Pía (P), Mansi Thomasi (PS), Mansi Vilarnau déla Penya (P), Manso den Pou de
Buada (SFB), Mansum Bosca (PS), Mansum Boscha (PS), Mansum, Busca (PS), Mansum den
Colomer del Padro (SFB), Mansum Rupiana del Roura (R), Mas Gelabert (P), Mas Gros (PS),
Mas Jofra (P), Mas Porcell (FO), Mas Romaguera (P), Matella (SFB), Maymina (SJB),
Maymona (PS), Mayólas (PS), Mayóles (PS), Miramar (PS), Molí de Munt (PS), Molí de Tafurer (P), Molí de Valí (PS), Molí Marturia (SFB), Monjas/Monjes (SFB), Morato (SJB), Maratón
(PS), Moror (SFB), Morrot (SFB), Muías (SJB), Oliuar (PS), Olla (SJB), Orriols (PS)/(SJB),
Ortalanes (F), Padrells (PS), Padro (SFB), Pantaleu (PS), Pas de Ther (P), Passadora (PS),
Peanya (SFB), Pentano (SFB), Pentano Bruguers (SFB), Pexera/Pexeras (PS)/(F)/(P), Pía de
Palau (PS), Pía de Peratallada (PS), Pía de Saní Feliu (SFB), Plan (PS), Platea de la Mota
(PS), Pantanal (SJB), Pontanals (SJB), Pontarro (SFB), Puig (PS/P/SFB), Puig de Galeras
(SJB), Puig de la Illa (SJB/PS), Puig de la Malapesada (SJB), Puig del Castell (PS), Puig del
Padro (SJB), Puig del Senyor (PS), Puig del Senyor del Castell de Palau (PS), Puig de na
Martina (SJB), Puig den Blay (PS), Puig den Gelabert (SJB), Puig den Martinoy (SJB), Puig
den Nadal (PS), Puig den Richsen (PS), Puig de Sant Pol (SJB), Puig de sas Costas (PS), Puig
des Tarascón (SJB), Puig Ferrer (SFB), Pujol (SJB), Pujáis (SFB)/(PS), Quadrono de sa Figarola
(SJB), Quintanali Mansi Juny del Pía de Munt (P), Quintanali Mansi Padrissa (P), Quintanali
Mansi Payóla (P), Raurets den Garriga (PS), Rech den Xifre/Recho den Xifre (PE)/(SFB),
Recho de la Frexeneda (SJB), Recho de la Llenadora (P), Recho de la Passadora (PS), Recho
del Sauch (PS), Recho del Stallador (PS), Recho de Sauall (PS), Recho Madrali (PS), Recho
Madrali deis Sarradals (PS), Recho Molendini (P), Recho Molendini de Parran (SFB), Recho
Molendini Farinery (P), Recho Molendini de Mossen Real (F), Riaria del Pentano, Riaria del
Pontarro (SFB), Riaria de Desguell (PS), Riaria Desguell (PS), Ribas (PS), Riell (PS), Riera
de Madreñas (PS) Rieras (F), Robaus (SJB), Rodonell (SJB), Rohira (SFB), Romaguera (PS),
Sa Aguineu (SJB), Sa albareda (PS), Sa Feixa Dolsa (SJB), Salanques (PS)/(SJB), Sa Llosa
(SFB), Sa Maymina (SJB), Sa Ribera den Colomer (SJB), Sa Rocha de Baix (SFB), Sa Rocha
de Dalí (SFB), Sa Rouira (SFB), Sa Roureda (SJB), Sarradal/Sarradals (PS), Sarriera (PS),
Sas Galanes (SFB), Sas Muías (SJB), Sastanyol (PS), Sa Torroella (SFB), Sauall/Sa Vall/Savall
(PS)/(P), Savall den Padrissa (P), Seranay (SJB), Serra del Puig (PS), Serra den Nadal (PS),
Ses Gloses (SJB), Ses Comes (SFB), Ses Oliueras/Ses Oliueres (F)/(SJB), Ses Tretas (PS),
Sobrevila (R), Sota la Muralla (PS), Sota lo meu Clos de la pan de sol ixent (SJB), Spina (PS),
Stany de Buada (SJB), Stany de Campbregat (SJB), Stanyol (PS), Tenyas (SFB), Torell (F),
Torello (SJB), Tretas (PS), Triay (SFB), Trillas (SJB), Valí de les Muralles (PS), Valiosas/
Valloses/Vellosas (U), Ve'inat del Amalrich/Ve'inat de Lamalrich (PE), Via Regia (SFB),
Vilademunt (SFB), Vinya de La Bassa (SFB), Vinya del Cap del Stany (PS), Vinyal (SFB),
Vinyals (F), Vinyauella (SFB).
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Els grans canvis que es produíren a la nostra térra al llarg del segle
XVIII comentaren amb la desgraciada guerra de Successió (1705-1714).
Per aixó, els primers anys d'aquesta centuria, que coincidiren amb l'inici
del regnat del duc d'Anjou amb el nom de Felip V, son els darrers i únics
de normalitat en l'actuació deis costums i drets ancestrals nostres puix els
següents ja foren afectáis pels actes bel.lies del moment i els posteriors
per l'aplicació a la vila de la normativa del Decret de Nova Planta.
Per aquest motiu exposat i destinat ais interessats a instruir-se en les
coses i fets de la nostra historia local, ens ha semblat interessant donar a
conéixer el tipus de vida d'aquell Sant Feliu curull de tradicions heretades
de passades centúries.
Diguem per endavant, queja fa anys, part d'aquest tema fou tractat de
forma genérica en uns escrits nostres sobres la primera meitat d'aquesta
centúria (l) , pero, disposant ara de noves dades, podem ampliar-ne la
informació tot indicant que les referéncies aportades han sortit
principalment —les col.lectives— deis documents de l'arxiu municipal
(Manuals d'Acords, correspondencia, rebuts, etc.), mentre que les de caire
mes individual o familiar han estat producte de la lectura, sobretot, de
documents notaríais guixolencs.
(1) Revista de Girona, núm. 102, pág. 59; núm. 105,pág. 357; núm. 106, pág. 67; núm. 108,
pág. 168; núm. 111, pág. 72 i núm. 113, pág. 54.
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LA VILA I ELS SEUS HABITANTS
Comencem la nostra exposició recordant breument com era la vila i
els seus habitants. Aquesta tenia llavors uns 1.500 habitants i uns 400
edificis, la majoria habitacles i la resta botigues, nom amb qué eren
coneguts uns establiments mixtos, amb magatzems, on es venia de tot
pero predominantment tot el dedicat a efectes navals.
D'aquests estatges, la majoria eren dins el recinte de la vella població
i la resta ais ravals com l'antic del Monestir o el nou de Tueda, on a partir
del Portalet, nom que ja surt en els escrits d'aquell temps, comencava el
paratge que al llarg d'aquest segle seria conegut com el Drassenal.
Les cases deis guixolencs en un 70% eren modestes, amb solament
una o dues habitacions; la resta eren cases amb mes pretensions, situades
principalment en llocs com el carrer Major antic o d'en Salvador, la placa
i ais comen^aments deis carrers que donaven a aqüestes vies com eren el
de Sant Joan, Sant Pere, Especiers, Campllong o de la Pilota.
Els nostres avantpassats, queja de molt joves comencaven a treballar,
formaven la tercera part del cens local, comptant-hi els que ho feien a
partir deis 16 anys, repartint-se la seva dedicació aproximadament entre
uns 200 com a homes de mar (mariners i pescadors); 200 mes com a
jornalers, i la resta, fins a 100, com a menestrals i una molt petita relació
de professionals, sacerdots, etc. Fem notar que la proporció deis dos primers grups variava segons la importancia que tenia el treball en el mar en
aquells moments determináis. Peí que fa a les dones de la població, sabem que ajudaven amb la seva col.laborado pero malauradament no tenim dades que ens permetin de calibrar-ne la importancia.
En el terreny económic de la població tenia valor la venda de la sardina salmorrada, ja que havia tingut un fort increment en molts pobles de la
costa des de feia uns dos segles. Igualment hi havia la compra de peix sec
—bacallá, tonyina, congre— que procedía d'Anglaterra la majoria i que
es compensava amb la venda d'aiguardent obtingut a la nostra térra, encara que a Sant Feliu, segurament, devia teñir mes importancia l'intercanvi
amb partides de suro.
El descans en el treball eren les festivitats religioses; diumenges i altres festes de precepte com la diada del sant Patró, les de Pasqua, Nadal,
etc. La transcendencia que tenia el compliment del descans en dia festiu
religiós es pot comprovar en la qüestió deis pescadors i el quart del peix
que mes endavant ja tractarem breument.
UNIVERSITAT GUIXOLENCA
Sant Feliu era regida per un Consell Municipal o Universitat format
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per tres jurats i quatre consellers. A primers d'any es reunien seixanta
persones convocades "en la primera casa de la Torra del Consell", on un
vailet de 6 o 7 anys introdu'ia la má dintre d'un bací amb aigua i en treia un
rodolí amb un nom deis presents; així s'escollien trenta persones de les
quals, en un nou sorteig, havien de sortir els futurs governants. La "pena"
o multa, severa, peí qui manques a l'acte era de 100 lliures que es repartí en per meitats entre la Cort Reial i l'obra del mur de la vila.
Els noms d'aquests administradors al llarg del primer quinquenni del
segle XVIII.
Any 1701. Jurats: Joan Geli Mateu, menor. Gaspar Massana. Nicolau
Carrera.
Conciliaris: Joan Blanch. Joan Vidal. Joan Recasens. Pere Bosch.
Any 1702. Jurats: Francisco Ramonell. Francisco Suris. Miquel
Llorens.
Conciliaris: Joan Geli Mateu. Jaume Comadira. Félix Pagés. Rafael
Suris.
Any 1703. Jurats: Dídac Hosta. Joan Prats. Onofre Remus.
Conciliaris: Francisco Ramonell. Gaspar Massanas. Francisco Carreras.
Jaume Proensal.
Any 1704. Jurats: Geroni Axandri. Jaume Comadira. Francisco
Ayguavivas Iglesias.
Conciliaris: Antoni Bas. Francisco Ramonell. Francisco Suris major.
Benet Durbau.
Any 1705. Jurats: Benet Pellisser. Joan Vidal. Jaume Proensal
Valmanya.
Conciliaris: Geroni Abrich Ayguavivas. Geroni Axandri. Jaume
Comadira Serra. Francisco Ayguavivas Iglesias.
Format i reunit el Comú nombraven el consol de mar, el jutge
d'apel.lacio, el mostassá, el clavari, el verguer, etc., cosa que ens permet
suposar l'amplitud de funcions de qué gaudia el Jurat local segons reials
privilegis de 1370 confirmats el 1458. Així, era cosa seva cobrar arbitris i
impostes especiáis en temps de calamitats publiques com guerres, epidémies, etc.; fer les corresponents aportacions a la Generalitat, i crear i pagar escamots de soldáis en temps de guerra. Despeses totes que cobria del
que obtenia de les subhastes de les gabelles o impostes; deis censáis, i de
les especiáis indicades.
GABELLES
Els impostes no els cobrava directament la Universitat deis guixolencs,
sino una persona solvent de la vila que en una subhasta pública havia
ofert la quantitat mes elevada per regentar aquesta actuado. Així, els Ju73
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rats no havien d'enfrontar-se amb els seus ciutadans en el cas d'imposicions impopulars.
L'acte de la dita subhasta, anunciada a toe de corneta i timbal, comengava amb l'exhortació de "qui vulla i entena..." donant eixaus al primer
postor si finalment se li concedía.
Les gabelles a subhastar eren moltes, i eren les mes importants per llur
valor, les de mercadería, carnisseria, peix i entrada de vi. Seguien les
d'aiguardent, forn, fleca, i hostals i tavernes. Finalment quedaven les de
sal, llenya, oli, mollatge i neu.
A continuació donem algunes dades de les diferents imposicións referents a Mercadería, que era la mes important perqué englobava multitud
de productes com tabac en pols; tabac del Brasil; perdigons; bales; sabó;
espardenyes; arrós; bacallá; fideus; cuiram i pells; llana; flacades; escombres; barques; cavalls; matxos i mules i al tres diferents caps de bestiar;
cases; vinyes; horts; suro, etc. A l'anunci de la subhasta ja es detallava el
guany que podia obtenir l'arrendatari. Per exemple: un sou per lliura de
pólvora veñuda; nou diners per unes espardenyes blanques i sis diners per
les al tres; vuit diners per una unga de tabac de fum; un sou per un centenar d'escombres, etc. etc.
L'any 1701 el botiguer de teles Joan Pellisser, que era el que havia
guanyat la subhasta, paga la quantitat de 465 lliures per dos anys d'arrendament, pero l'any següent se li hagué de retornar diners perqué en les
darreres Corts Generáis s'havia implantat l'estanc del tabac, concessió
que no existia a Catalunya pero sí a Castella des del 1636. Aquest nou
impost de clara influencia centralista ana acompanyat d'inspeccions en
busca de tabac amagat. Així, trobem que el juliol de 1702 Francisco Bajot,
en representació del magnífic Antoni Cresas, ciutadá honrat de Barcelona
i Girona, arrendatari d'aquest nou estañe del tabac, ordena apressar, entre
d'altres, l'adroguer de Tueda, Ramón Ferrer, Josep Bertrán i Tomás Blanc,
botiguers.(2) Aquest estañe hagué de suprimir-se i no fou fins al 1717 que
es va implantar definitivament.
La gabella de 1702 l'obtingué el sastre Joan Quintana i el traginer Narcís
Muntaner per la xifra de 275 lliures. Deis següents anys 1703 i 1704 no
en tenim informació, pero la de 1705 la tingué altra vegada Quintana,
Muntaner i Jacint Salamó per la quantitat de 235 lliures.
CARNISSERIA
No tenim dades del 1701 i sí les del 1702 que ens indiquen que fou
(2) A.H.M.S.F. - Manual d'acords. 1702. Juny.
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arrendada per 400 lliures al pagés Antoni Agustí. La del 1703 ho fou per
129 lliures al conegut sastre Joan Quintana. La de 1704 es concedí per
230 lliures al pagés Joan Font i la del 1705 per 361 lliures "al postor que
a menys preu vendrá la carn".
PEIX
La pesca, una de les activitats económiques mes importants de la vila,
tenia ámpliament exposades les condicions en els respectius contractes i
es d'aquests d'on escollírem les observacions que poden teñir mes interés.
Comencen indicant que estaran lliures de pagar impost els sacerdots, els
cavallers i els que gaudeixin del privilegi militar. Tampoc pagaran els que
comprin a la menuda el peix necessari peí seu manteniment.
"Tot comprador —continuava— pagará 6 diners per lliura de valor a
l'arrendador. Si es peix salat será de 2 diners per barril nissart de sardina;
2 diners i 1 malla per barril comú; 3 diners per barril nissart d'anxova
mentre que el barril comú será solament de 2 diners i la mateixa quantitat
peí miler d'arengada o sardina salmorrada; 1 sou peí centenar de verats i 6
diners peí centenar de bissus" (peix de la familia deis escómbrids).
El peix de fora regne com bacallá, tonyina, congre sec i arengada forastera pagará a l'entrada i a la sortida de la vila, etc.
Hi ha documentat el preu de la subhasta del 1702 per 245 lliures, que
fou concedida a Joan Martorell menor i a Jacint Salamó; l'any 1704 peí
mateix preu, al negociant Josep Bertrán, i el 1705 a Ramón Ferrer, especier per 260 lliures.
ENTRADA DE VI
El de l'any 1702 fou entregat al pagés Miquel Carreras per 154 lliures.
El vi fred i neu del 1705 a 122 lliures. Sembla que es presenta alguna
dificultat en el preu de subhasta, i per aixó els jurats es proposaren teñir
taverna propia, comprar el vi i encarregar a dues persones que el venguessin al preu normal.
AIGUARDENT
Una activitat que en aquell temps anava en augment. Se subhasta el
1702 per 159 lliures, el 1703 per 300 lliures, el 1704 per 170 lliures a
Jaume Ribas, barriler i el 1705 per 180 lliures.
HOSTALS I TAVERNES
Aquest impost obligava a admetre tot hoste tant si venia per térra com
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per mar. Peí que fa a les tavernes, solament podien vendré el vi de la
collita propia del terme "per obs i empriu". L'any 1702 fou llogada a Joan
Teixidor, traginer, per 144 lliures. El 1704, a Jacint Salomó, traginer i a
Narcís Andreu, pescador, per 171 lliures i el 1705 solament per 85 lliures,
preu molt baix potser relacionat amb el temor de conflicte bél.lic, llavors
molt predominant.
FORN
Arrendament del que tenia la Universitat en el vell carrer del Forn.
L'any 1703 guanyá la subhasta el traginer Grau Ribas per 171 lliures i 15
sous i aquest mateix pastor el 1705 per 165 lliures.
FLECA
L'any 1702, al pagés Doménec Azols per 100 lliures. El 1703 a 170
lliures. El 1704, al pagés Miquel Carreras per 145 lliures i el 1705, al
traginer Joan Bernich per 200 lliures.
SAL

D'aquest producte de tant d'ús en els salins, no n'hem sabut trobar gaires
detalls. Tenim només la dada de 56 lliures l'any 1702 i el 1705 per 42
lliures. Pero l'any 1703 es anotada la seva explotació peí negociant Benet
Pellisser per valor de 1.430 lliures. Disparitat de preus que fa pensar si en
aquell any s'hagués establert un provisional monopoli de la sal a semblanca del de l'estanc queja existia a Castella.
LLENYA, CAREÓ I SURO
Les clausules de la subhasta indicaven que la llenya per cremar hauria
de pagar 2 diners per somada d'ase i 4 la del muí o matxo. Igual pagava el
suro rascat o en "cañáis" mentre que el carbó pagana 1 diner per somada.
L'any 1701 fou postor amb 46 lliures el traginer Benet Moner; el 1702
amb 46 lliures; el 1704 amb 55 lliures, Pau Pascual i Caylá, i, per últim, el
1705, el pagés Antoni Bixeres amb 36 lliures.
OLÍ

L'any 1701 el pagés Joan Ponsjoan paga 89 lliures. El 1702 fou subhastat peí mateix preu. El 1704, per igual quantitat, a Jaume Prohensal
Valmanya, teixidor de lli. I l'any 1705 no s'anotá cap quantitat, pero es
remarca a l'escrit de la subhasta que només ell podia vendré a la menuda
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pero que si els compradors eren forasters, es podia vendré a quartans,
mallals, mitjos mallals, botes i mitges botes.

NEU
Producte que, a mes de per refrigerar els menjars i begudes a l'estiu,
s'utilitzava en certs casos greus de deshidratació i boca seca. No s'han
trobat subhastes d'aquests anys, excepte que l'any 1702 es paga 12 dobles
"pels que han assegurat la neu". I el 1704, única subhasta a 100 lliures
ofertes peí traginer Joan Esteve.
MOLLATGE
Recordant que la vila de Sant Feliu era marinera, es compren la importancia de l'estudi d'aquesta gabella per ajudar a calibrar la capacitat de
tráfic i moviment portuari propi. El document de la licitació que transcrivim literalment diu així:
"Llaüt de la vila o de fora que no aportara 50 quintars, pagará 1 sou
cada vegada. Barca de 2 a 300 quintars pagará 44 sous. Barca llatina
aportant mitjana pagará 6 sous. ídem, de 1000 quintars en amunt, 10 sous.
Pollacra, 12 sous. Vaixell cayré (¿de veles quadres?) que no arriba a 1.000
salmes (¿133 tones?), 12 rals barceloneses. Tota barca de la vila que no
arriba a 200 quintars, 2 sous. Finalment si son habitants de la vila que van
ais molins de Blanes a comprar provisions peí sustento de llurs cases,
serán francs de pagar el dret de mollatge."
Aquesta subhasta dona l'any 1702, 64 lliures, 65 el 1704 i solament 45
el 1705.
En aquests anys que estudiem podem suposar que el tráfic de les naus,
sobretot les locáis, devia ser moderat puix sembla que era escassa la seva
flota. Malauradament no tenim dades per avaluar-la amb certesa, pero
tenim dos inventaris, un del 1715 i l'altre del 1738 que ens poden permetre d'inferir-ne alguna cosa. El primer fou demanat per les autoritats borbóniques per conéixer la quantitat de naus amb coberta de qué podrien
disposar cap a l'estiu per desembarcar a Tilla de Mallorca, ja que era el
darrer lloc nacional que encara no s'havia sotmés a la Corona. D'aquella
relació ja estudiada en una altra ocasió(3) obtenim la xifra de set bastiments integral per dos llondros i cinc tartanes que variaven la seva capacitat entre 150 i 400 quintars.
La modestia d'aquesta flota creiem que en part potser podia ser ac(3) Arxiu provincial de Girona. Notaría de Sant Feliu de Guíxols. Not. de 1715,31 de maig
i Rev. de Girona núm. 108.
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centuada pels fets passats de guerra car a l'altre inventan citat, al cap de
només 24 anys (1738), ja hi ha anotades 24 embarcacions de coberta mes
60 llaguts de pesca. També en aquest quinquenni només hem trobat anotat la venda de dues barques, una al gener de 1705 a Miquel Cateura per
122 lliures i 10 sous i una altra al febrer del mateix any, propietat deis
mariners Paradís i Sabater.
Per tot el que portem exposat i recordant que la majoria d'aquestes
naus de cabotatge portaven de tripulació una mitjana de set a vuit homes,
les naus citades només podien donar feina a uns seixanta mariners i per
aixó hem de creure que la resta deis censats, com a homes de mar, devien
actuar en la pesca, activitat económica important puix també donava feina a forga altra gent, uns en els salins —sobretot dones— i altres de forma
indirecta com els barrílers. I com a exemple del grau de comen,; del que
portem dit hi ha, d'una part, l'ordre de captura per part del batlle D. Suris
d'un carregament compost d'uns 460 barrils d'aquest producte i, en una
altra ocasió, la compra de 1.500 barrils que porta el patró Joan Calsada a
la fira de Belcaire.
Finalment i relacionat amb aquest tema mariner, hi ha la presencia a la
vila deis mestres d'aixa consegüents, suficients per a les necessitats locáis
d'aquells anys: Antón Bosch, que passá a Sitges; Fermí, Geroni i Pere
Antoni Mauri, d'una familia que donaren membres a aquest ofici; Domingo
Valentí, i Antoni Pi i Sarrá.
Pero malgrat l'abundáncia de peix que la major part del temps hi havia
a les nostres costes, aquest article no era pas tan barat com podría semblar, afectat com era per diferents impostes com el del vinté al que tenia
dret l'abat com a senyor feudal i el del quart del peix capturat per obtenir
el permís de pescar en vigilia de dia festiu religiós (quantitat que servia
per gastar en ornamentado i millores de l'església parroquial), a mes de
l'impost de la gabella del peix ja detallada en anteriors parágrafs.
Un altre aspecte a recordar peí que fa a la condició marinera deis
guixolencs era el control de les vicissituds de tot el que passava prop de
les seves costes, comencant per vigilar sempre el perill que podia venir
per mar causat, en aquell temps, per les incursions deis corsaris magribins que s'atrevien a saltar a térra per saquejar i apressar habitants de
masos i a vegades, ádhuc, de petites comunitats. Per aixó a la mes lleu
sospita de vela enemiga a l'horitzó, s'enviava "un propi" a les poblacions
mes properes. En aquests casos, era indicat cobrar 16 sous per anar a fer
foc a Sant Elm com a avís de perill de moros.
Pero els primers mesos de l'any 1701 només hi hagué els preparatius
per acompanyar per mar la futura reina que venia per casar-se amb Felip
V, encara que finalment entra per térra, en direcció Figueres. També, en
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millorar les relacions entre Espanya i Franca, es compren que al juny el
virrei Feo. de Velasco dones les grácies ais Juráis de la vila per haver ates
al seu port una ñau francesa que precisa refugiar-s'hi. El mes següent será
el baró de Bech, máxima autoritat de Girona, qui els agrairá per l'avís
rebut d'ells sobre el pas per davant de Sant Feliu d'una armada de 50-60
naus que ell suposava francesa ja que coneixia la partida d'una esquadra
del port del Toló.(4)
Aquell estiu en qué es trobava el Reí a la Ciutat Comtal també fou
aprofitat pels jurats per desplagar-se diverses vegades a Barcelona amb
llaguts per intentar influir sobre els plets que la vila tenia, sobretot el de
l'anomenada Causa Gran contra la pretensió de l'abat de ser castell termenat el convent, aportant per aixó, l'anomenat "Llibre Vermell" on hi havia
els privilegis reials de qué disfrutava la Universitat guixolenca.
A l'any 1702 arribaren noves sobre una gran flota angloholandesa que
havia actuat a Vigo i Cadis, i que es sospitava que tenia intenció de passar
a la Mediterránia. En efecte, el juliol de 1704 es conegué la captura de
Gibraltar, com també, a l'octubre, el fracás de l'intent de l'armada de
francoespanyola de reconquistar-la. Així mateix, teñen noticia, el setembre de l'any següent, d'haver els aliats conquistat Barcelona, on entra l'arxiduc Caries amb l'intent de ser proclamat rei d'Espanya.
Malgrat tot aixó, no estranya que a l'agost hi hagués a la Platja d'Aro
una ñau nacional apressada pels anglesos. També a l'octubre els jurats
acorden enviar "un propi" a Barcelona per informar-se, pels rumors que
els arriben de si la ciutat está "arrendida" a aquella armada i poder passar
a prestar obediencia a S.M. Caries III, viatge que fa l'enviat en un llagut i
que costará 11 lliures al Comú. A mitjan desembre, reben els jurats del
nou Rei, des de Barcelona, l'ordre de detenir un vaixell arribat a port i
despatxat des de Marsella, traslladar el seu patró, rápidament, per térra a
la Ciutat Comtal i conduir la ñau al port barceloní advertint, que si per
aixó els faltes gent práctica els enviarien mariners per poder fer aquest
viatge.
CENSALS
El censal era un contráete molt usat en aquell temps peí qual una persona entregava un capital determinat (preu) que havia de produir anualment un rendiment (pensió) a cobrar ella mateixa o un altre individu assignat. La majoria eren redimibles, pero n'hi havia d'altres entregáis en
testament amb destí a obres benéfiques o religioses. Amb aixó podia la
(4) A.H.M.S.F. Correspondencia. Secc. X, núm. 4, cubeta 16.
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Universitat disposar de certs capitals en determinats moments, pero quedava amb la cárrega de les pensions armáis a pagar com es féu de manifest de forma drástica al final de la guerra quan va quedar la població
sobrecarregada d'impostos.
Els Jurats tenien diferents censáis en poder seu. En citarem alguns que
hem trobat documentats amb pensions principáis a satisfer.
"Causpia del Dr. Matheu Pellisser, 10 lliures.— Peí Dr. Miró 10 lliures.— Per l'hospital, 2 lliures, 4 sous.— Per la causapía del difunt Joan B.
Pi, 7 lliures i 4 sous.— Peí benefici de sant Francesc de l'església parroquial, 55 lliures.— Peí benefici de Santa Magdalena fundat a l'església
parroquial, 7 lliures, 13 sous i 4 diners.— Peí benefici de sant Miquel de
la parroquia de Santa Cristina d'Aro, 7 lliures, 2 sous.— Per la causapia
del difunt Salvi Prats, 5 lliures.— Peí benefici de sant Antoni fundat peí
difunt Pere del Bosch, 3 lliures i 10 sous.— Per la causapia del difunt
Rafael Tavar pvre., 12 lliures.— Pels hereus de Josep Geli, 16 lliures i 5
sous.— Pels hereus de Jacin Geli, 12 lliures, 10 sous.— A l'hereu de Joan
Ayguavivas, mariner, 8 .lliures i 6 sous.— Al rd. Llorens Gelabert, 7 lliures, 13 sous i 4 diners.—A Josep Blanch pvre., peí benefici de sant Antoni
fundat per Pere del Bosch, 7 lliures i 10 sous.— A Rafael Saguer oncle
del difunt hereu de Jacint Geli, 8 lliures, 6 sous i 8 diners.— Per un benefici sota la invocació de sant Joan i sant Antoni de la parroquia, de l'almoina de Sans, de preu 200 lliures (per vestir i maridar donzelles pobres),
10 lliures, 5 sous i 10 diners.— A les monges de Sant Daniel, 50 lliures i
8 sous".— A continuació segueix encara una llarga relació de petits censáis que passem per alt.
Durant aquests anys en foren redimits alguns de certa quantitat. Ja en
el 1701 es parla d'una concordia feta amb Maria Pellisser Bosch sobre un
censal de 1440 lliures. L'any següent se'n redimeix un de 400 dobles manllevat ais Fina de Palamós i un altre a Mónica Suris, vídua del cirurgiá de
Tossa, Josep Ferro, d'un import de 162 dobles. Per la seva part, el Comú
rebia de la deixa del notari Miquel Axada, feta al segle XVII(5), 50 lliures
d'un censal a carree de son hereu, per ajudar a mantenir un mestre d'escola.
En relació amb el monestir es coneix que tenien també 24 censáis per
un total de 4.246 lliures de preu, a repartir entre els beneficiáis.(6)
Per completar aquesta exposició volem recordar els censos mantinguts peí Comú. Així llegim que la Universitat fa al monestir de la vila els
(5) Arxiu catedral de Girona. Llibre inventan de l'arxiu benedictí de S.F. de Guíxols. Foli
145 i Notaría 1734, 18 de mar?.
(6) Id. foliSlr, núm. 44.
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següents: per carnisseria i forn, 45 lliures. Per jurisdicció civil i criminal,
28 lliures. Per la Casa de la Vila, 5 lliures. Per la peixeteria, 2 lliures. Per
ramortització de la carnisseria nova, 7 sous i 6 diners. Peí so del corn, 2
lliures. Pels aniversaris de Nicolau Oliver, 3 lliures. ídem per Mn. Valls, 2
lliures i 10 sous, que feien al voltant de 114 lliures en total.
DESPESES EXTRAORDINÁRIES
En moments de calamitats publiques a vegades la Universitat no podia fer front a certes despeses excepcionals com en aquell temps foren els
desmesuráis impostes del mariscal Noailles al seu pas per l'Empordá. Per
aixó, els Jurats imposaven una contribució repartida proporcionalment a
la riquesa de cadascú, anomenada talla, i segons una previa valoració feta
per ciutadans de prestigi local com ho podem constatar amb la indicació
posada en el Manual d'Acords del 5 d'octubre de 1701, on foren nomenats
Feliu Forest, Bonaventura Geli, Pere Rigau, Antoni Guixeres, Domingo
Azols, Francisco Peribertó, Antoni Bas, Rafael Saguer i Joera" per indicar el valor de totas las haziendas (?) deis guixolencs" i poder orientar a
fer una derrama adequada.
Pero l'any 1701 fou l'anomenat donatiu voluntan a Sa Majestat el que
obliga a fer una recaptació extraordinaria. Felip V, el 12 d'octubre d'aquell
any, havia jurat els furs de Catalunya i se li aprová un servei de 12 milions
de lliures a pagar en 6 anys mes un donatiu voluntan de 1,5 milió.
No coneixem amb quina quantitat havia de contribuir la vila, perqué
no n'hem trobat cap document malgrat que els jurats s'hi refereixen en
di verses ocasions, si be ens atrevim a aventurar que podrien ser d'unes
522 lliures a pagar en diferents terminis. No sabem per quin motiu els
edils municipals, per no pagar, fan el ronsa en aquella ocasió com vulgarment es diu. Potser perqué estava en trámit la compra de la notaria, que
els representa un desemborsament de mes de 6.000 lliures o potser per
teñir informacions sobre els fets que sobrevindran. El cas es que per aquest
motiu, ja en el 1702 i després en el 1703, des de Barcelona se'ls recorda el
retard en les entregues promeses, obligant a fer una talla on l'aportació
deis ciutadans caps de familia només es de xifres modestes excepte a
alguns mercaders coneguts com a benestants, com Pellisser, Abrich, Bacó,
Blanch, Ayguavivas i Suris, que aportaren d'l a 5 lliures cadascun.
Pero encara el 1704, no havent acabat de liquidar el compte, es cobra
un vinté (marc) imposat sobre tot alio que paga delme i primicia en totes
les terres del terme i per a la gent de mar 6 rals d'ardit sobre barques,
xávegues i sardinals. Finalment, una talla sobre les persones que no entraven en aquests impostes, arribant a un total de 30 lliures, 9 sous i 6
diners, havent encara de demanar, manllevat, 74 dobles a diferents
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guixolencs benestants com, entre altres, Benet Pellisser, que entrega 12
dobles perqué, a mes, hi havia pendent 135 lliures i 6 sous que es devien
deis salaris deis Síndics que s'enviaren a les Corts Generáis, segons que
havien reclamat els Jurats de Girona ais de Sant Feliu.
PLETS
Una font de despeses importants eren els nombrosos i interminables
plets que mantenia la Universitat i que cada any els Jurats acordaven continuar. El mes important i llarg, queja s'iniciá a principis del segle anterior, fou el conegut com la Causa Gran o del Castell Termenat que defensava l'abat del monestir.
Així ja tenim que al mar§ de 1701 s'encarregá al donzell guixolenc
Geroni de Capmany i de Montpalau que passés pels arxius reials de Girona
i busques si hi havia documents relacionats amb aquest procés. Mes endavant hi haurá di verses ambaixades a Barcelona connectades també amb
la marxa d'aquest litigi, fins i tot aprofitant Testada de Felip V a la Ciutat
Comtal, tot aportant el "Llibre Vermell" com ja tenim indicat. Gestions
totes que comportaren un gran dispendi per a la caixa de la Casa de la
Vila. Com a mostra tenim que l'advocat Salvador Graell, de Barcelona,
cobra 230 lliures a principis de 1701, 192 lliures el 1702 i mes endavant
unes altres 88 lliures mentre que el notari Geroni Peyrolí, síndic de Sant
Feliu, cobra 946 lliures en una ocasió i 591 lliures en una altra. Per aixó es
compren que un nou advocat barceloní, Joan de Colomer, intentes una
concordia acceptada per l'abat per la qual la vila donaría 2.500 lliures al
comptat i 4.000 lliures repartides en quatre anys, solució que no complagué el consell municipal guixolenc.
Un altre plet que s'allargá des del 1701 al juny de 1705 fou la causa
contra el notari Joan Blanch, també antic jurat, i mantinguda pels successius edils, que continuaren sol.licitant l'exposició de comptes del temps
del seu mandat com també l'entrega de documents notaríais sostrets, demandes totes d'estricte ámbit local. Aquesta querella fou desistida per
agradar al Reial Consell, que així els havia exhortat a fer-ho.
Una altra disputa que hi entraren fou el contenciós que hi havia entre
els benedictins de Sant Feliu i el Capítol de la Seu de Girona pels límits
del terme de la Valí d'Aro. El 1704 estudiaren els Jurats d'entrar-hi per no
voler el Convent participar amb ells.
Una querella modesta fou la presentada a la Curia Eclesiástica motivada per la venda indeguda d'un salamó pels pabordes de la Confraria de
la Minerva.
També pleitejaren contra els representants de la Valí d'Aro per no voler participar en el donatiu voluntari.
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Davant del Tribunal de la Batllia General presenten requesta sol.licitant
la propietat deis terrenys ocupats anteriorment per les derru'ides muralles
i els seus valls, gestió que saben que també está tramitant el convent.
Per últim presentaren davant del Tribunal de la Batllia General, el 1704,
una causa contra l'aplicació de la lleuda.
VIDA GUIXOLENCA
Els nostres avantpassats naixien, vivien i morien entre les quatre parets de la seva modesta casa, excepte aquells que es perdien en la mar.
Pels llibres parroquials, coneixem com els naixements eren reiteráis
pero malauradament també ho eren la pérdua d'albats en temps d'epidémies infantil s o transtorns digestius estivals, segons recordava la sentencia popular que deia que "la Mare de Déu d'agost s'endú les criatures".
Si es volia queja minyons estudiessin, generalment els de cases relacionades amb el comerg, navegació i professions liberáis tenien a la seva
disposició l'escola de minyons de la Universitat amb un professor que
havia d'haver passat un examenoposició davant d'un tribunal format pels
jurats, sacerdots de Sant Feliu i Valí d'Aro, tres doctors en Dret i tres mes
en Medicina, locáis. El lloc indicat era l'església de sant Joan i com a
tema una epístola de Cicero, que s'havia d'explicar i comentar el dia següent. El sou estipulat era de 100 lliures a l'any, de les quals 50 depenien
del llegat de l'antic notari Miquel Axada. D'aquesta persona era igualment la donació de 1.200 lliures perqué deis seus rédits pogués un monjo
del monestir cada sis anys anar a estudiar a Salamanca per augmentar la
seva formació religiosa.
Com a professors de l'escola de minyons de la poblado només coneixem Manuel Oller, de principis de segle fins al 1703, i que en noves oposicions sortí la persona d'Antoni Orria. I en referencia a una possible escola per a noies no es troba cap dada.
També s'ha dit que els monjos —i es probable— ensenyaven un grup
de minyons seleccionats. El que es cert es que en aquells temps de successives disputes entre ells i el Comú no comptaren mai amb monjos a
Thora de formar el tribunal examinador de futurs mestres.
Un altre classe d'ensenyament, i aquest de tipus mes professional, era
el que es feia al voltant d'un mestre en l'ofici. Aquest fou el cas deis qui
volien aprendre d'especiers. Així, el farmacéutic Geroni Ayguavivas
Abrich, certifica el 1702(7) que Llorenc. Bearn, jove apotecari de Sant
Llorenc de Sardas, havia viscut i practicat a casa seva des de l'any 1691 a

(7) Notaria 1702, 12 d'agost.
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1693, modalitat que mes o menys haurien fet la majoria d'aprenents de
diversos oficis.
Com a cloenda d'aquest apartat de la vida deis guixolencs, recordarem
que entre la gent de posició económica estable i amb la confianga ancestral en els pactes hi havia els que feien com a capítols matrimoniáis o els
testamentans en perill de mort, tema que tractarem a l'apartat sobre la
notaría de la vila.
ALIMENTACIÓ
L'alimentació deis nostres antecessors en aquells anys no era tan variada com ho seria en els segles següents puix, tot i que ja feia dos-cents
anys del descobriment d'América i de la seva iniciada colonització, encara no havient estat admeses en l'alimentació popular la serie de productes
americans que a poc a poc aniñen introduint-se a la cuina casolana. Per
exemple, tenim les clássiques patates —les trumfes deis nostres avis—
que tan ajudaren a superar períodes de fam i que no foren introdu'ídes en
el menjar corrent fins cap a fináis de centuria. Per aixó, pot teñir cert
interés un breu record de l'antiga alimentació que ens ha quedat descrit.
En l'aportació de prote'ínes no cal destacar la importancia que deuria
teñir l'ús del peix frese en una població tan marinera com la nostra. Sabem, així mateix, que era important el consum de peix conservat, del país
foraster, com bacallá, tonyina, congre, verat, sardina, etc.
Peí que fa a les carns, a parí de les d'aviram, a la carnisseria es venia,
predominan tment, la de moltó. Referent ais feculents hi havia en primer
lloc el pa, que obligava moltes vegades a comprar blat o fariña fora del
país per migradesa de prodúcelo de l'agricultura comarcal. A continuació,
Tarros, els fideus, les granes, les hortalisses, etc. Copiem uns exemples de
notes locáis per fer mes comprensible l'alimentació del moment. Així, hi
ha escrit en una relació que la senyora vídua Rovira fa del gastat per
alimentar "els Senyors de la Butlla", quan els tingué a dispesa a casa seva,
diu el següent: bacallá, ous, pinyons, oli, polles, carn de moltó, fideus,
sucre, canyella, especies, pebre, pa, vi, fruita per ais llevants de taula,
ametlles i avellanes per al farcit, enciam, sardines confites i palla per a les
cavalcadures. També en una factura del ferrer Josep Martorell que tingué
durant tres mesos a casa seva una mal alta de ronyons per cuidar-la indica
que la "proveí de gallines, ous, melindros, confitura, pa i vi i altres coses
demanades peí cirurgiá".
Per acabar, recordem les begudes usades, com el vi, que generalment
era de collita propia; els refrescos amb qué s'obsequiava els juráis després
de la festa del sant Pairó, i l'aiguardent amb qué es complimentava igualment els músics en aqüestes diades assenyalades.
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FESTIVITATS
En aquells segles, la gent treballava de molt jove per necessitat com
també per prevenir-se de no caure en la miseria en cas de llarga malaltia,
processos que eren freqüents, o la invalidesa en temps de vellúria... Per
aixó no hi havia cap mes festa que els diumenges i diades religioses. A
continuació exposem el que hem trobat indicat en la documentació de
l'época sobre aquest assumpte.
a) Festa del Patró de Sant Feliu amb les diferents despeses que comportava: coets voladors compráis a Barcelona; pólvora comprada a Girona
per ais máseles; lloguer deis músics, hostal per a ells i grana per a les
cavalcadures; per al refresc deis Jurats i Consellers; per a l'aiguardent
deis músics; per al Pare predicador, i per a les escombres que es gastaven
a la festa.
Per les indicacions de l'any 1705, coneixem que foren dos els dies de
festa i, a mes, anotat a les despeses, el día de sant Salvador. Així, trobem
que dos dies de músics costaven 11 lliures; per anar a cercar dues vegades
el dit organista, 14 sous; el pare predicador, 5 lliures i 10 sous; a en Valentí, per tirar els máseles, 12 sous; despeses per al refresc del predicador,
organista, etc., 7 lliures; per pólvora i coets, 14 lliures, 4 sous; per a l'ofici
i la processó, 9 lliures, 2 sous; per ais músics i la capseta de música de
Jaume Ribas, 17 lliures, 10 sous; per a escombres, 14 sous; per a 4 quintars de teies, 12 sous; per ais músics de la diada de sant Salvador, 5 lliures, 10 sous. A mes, l'abat cobrava 8 sous per la missa; per ais 18 sacerdots, per portar "les andes", 1 lliura, 12 sous; evangelis i epístola, 3 sous
i 6 diners. També, el 1703, hi ha una despesa de 3 lliures i 8 sous per
morratxes i "aiguarós". Total gastat el 1702, 59 lliures; el 1703,48 lliures,
i el 1705, 89 lliures.
b) Al gener hi havia la festa acostumada de sant Sebastiá i santa Eulalia, sense cap mes indicació.
c) Quaresma. Els Jurats contractaven un any per altres religiosos del
bisbat per ais sermons d'aquells dies. Trobem al rd. Joan Facundo deis
P.P. Agustins de Palamós, que repetí el 1701 i 1702; al rd. Francisco
Ferrusola deis Mínims de Girona, que predica el 1703 i 1704, i el rd.
Jaume Matheu deis P.P. Agustins de Palamós, el 1705.
d) Diada de Rams. Al 1701 es paga a Jaume Ribas 5 lliures per a les
palmes de Rams que havien de portar els membres de la Universitat en la
cerimónia acostumada.
e) Dijous Sant. Com que la processó es feia amb teies, hi ha una nota
de 6 sous pels 2 quintars que en precisaren els Jurats i Consellers, i segurament altres persones acompanyants, encara que feia pocs anys que el
Bisbe de Girona havia interdit la presencia de persones disfressades de
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personatges bíblics en aquest tipus de manifestacions. Del mateix temps
es la nota curiosa sobre el pagament de tres homes destináis a adobar el
camí de Calassanc" per la processó que ha de passar" (¿Quina devia ser?).
f) Pasqua de Resurrecció. Es paga al jurat Nicolau Carreras 7 lliures,
15 sous peí que gasta en la festa d'aquesta diada. Pagades igualment 6
lliures i 1 sou per un diñar ais Jurats i Consell mes les despeses de la
segona festa de Pasqua en qué s'ensenyá la reliquia del Sant Drap l'any
1702.
Dintre de les notes religioses hi ha per anotar l'arribada a Sant Feliu
d'un "lignum crucis" destinat a la capella de la Verge de Vallvanera, propietat del donzell guixolenc Félix de Doménech, segons atestacions notarial de D. Diego de Ovando i Trujillo, capella del molt Il.lust. D. Juan de
Carvajal i Moctezuma, comte de la Enjarda, de Cáceres(8). Volem recordar que aquest donzell havia canviat el nom de les restes de l'antic monestir de sant Cugat del Far peí de la verge de la Rioja el 1698, perqué n'era
propietari(9).
Acabem aquest capítol indicant que altres manifestacions religioses
publiques acostumaven a ser les processons per motius de sequera, pestes
i altres calamitats, mentre que de caire mes festiu eren les benediccions
de naus, pero que, d'aquells anys, no en tenim constancia.
NOTES SANITÁRIES
Malgrat que aquest tema també ja ha estat tractat en treballs anteriors(10)
donarem algunes dades complementáries que ens semblen interessants.
L'assisténcia ais malalts del poblé estava en mans deis Drs. Joan Tauler i Geroni Matheu, mentre que la nomina de cirurgians era mes important amb els noms de Joan Buscarons, Dídac i Emmanuel Hosta, Emmanuel
Quirch i Joan Companyó. La majoria de malalts eren cuidats pels seus
familiars a la propia casa mentre que els menesterosos ho eren a l'hospital
local, on s'acostumava a teñir per regentar-la una hospitalera o tota una
familia a mes d'altres persones contractades en certes ocasions. Així, coneixem que al 1701 el clavari paga a Maria Arxer, muller de l'hospitalitzat Joan Feliu, la quantitat de 2 lliures com a "paga del corrent any" per
tocar l'esquella de l'oració de l'Ave Maria de la tarda pels carrers de la
vila. Igualment, el mateix any es paga a Maria Malla(a)Xona la quantitat
de 2 lliures per amortellar els difunts.

(8) Id. id. 30 de maig.
(9) ZARAGOZA E. - Áncora núm. 1840.
(10) JULIA. B. Historia del col.lectiu sanitari guixolenc. Est. del Baix Empordá, núm. 13.
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Una altra modalitat d'assisténcia era la contractada entre la persona o
la familia del malalt amb persones que s'oferien a cuidar-lo a casa seva al
llarg deis dies de la malaltia. Fou el cas del ja citat Josep Martorell que
cobra a rao de 4 sous diaris per hostatjar, alimentar i assistir "una fistulosa
de prop deis ronyons" mes la retribució a la seva muller per atendre-la i
vigilar-la de nit, actuació que fa pensar en un antecedent de la clínica
particular actual.
NOTARÍA
La notaría era un deis drets que tenia l'abat de Sant Feliu. Probablement, degueren ser religiosos els primers tabel.lions i passaria a secularitzar-se —sense que el convent en perdés la titularitat— en vendre-la a
notaris laics que la continuaren portant fins arribar a la mort sense descendencia directa del donzell guixolenc Rafael Masdeu Axada. Llavors,
hi havia la possibilitat per part del monestir de recuperar-la usant el dret
de fadiga o be de vendre-la a una altra persona o organisme, com així
succeí amb la Universitat de Sant Feliu. Gestionant aixó, cap al 1703,
comen5aren els jurats a fer obres en els baixos de la Casa de la Vila per
condicionar-los a la nova funció que s'hi hauria de practicar.
Convinguda la venda, els hereus de l'esmentat Masdeu Axada traspassaren la notaría per 6.000 lliures al representan! del Comú, el Dr. Joan
Tauler, metge, com hem vist, en exercici en la població. A l'abat se li paga
el foriscapi per valor, sembla, de 50 dobles i fou nomenat notari local
Geroni Axandri per un arrendament de 140 lliures anuals i renunciant al
sou que tenia com a secretar! de la Casa de la Vila. Per la seva part, la casa
Axada mantingué el dret de reteñir les 50 lliures anuals de la beca instaurada peí seu avantpassat Miquel Axada en el cas d'haver-hi mestre de
minyons algún any.
El darrer notari, abans de passar a ser municipal el servei, va ser Joan
Blanch (1690 a 1704), fill d'un altre tebel.lió guixolenc, de nom Antoni,
segons ens no confirma el seu fill en una escriptura.
L'esmentat Blanch devia ésser de posició económica acomodada, ja
que segons el primer cadastre tenia dues cases al carrer de sant Joan, una
de 10 peces (xiques, segons aclareix) i una altra de 4. Sabem també que
en la subhasta deis béns deis Axada compra el mas Sicars, del vei'nat de
Bufaganyes, per 4.000 lliures.
No coneixem l'interés que tenien els nostres jurats contra l'esmentat
exnotari, posant-li plet com ja hem exposat en el capítol sobre els plets de
la vila. Potser per certs obstacles posáis en el traspás de propietat de la
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notaría o potser per haver passat al bándol del monestir en aquells moments de crispació, sobretot per la Causa Gran.
L'estudi deis llibres notaríais de Sant Feliu, que encara está per fer,
segurament donaría una amplia visió de l'economia de la vila i de molts
aspectes deis seus habitants, sobretot si penseu que ells guarden els documents testamentaris; els capítols matrimoniáis; les compres o vendes de
peces de térra, masos, censáis, etc; qüestions del convent, i subhastes com
la deis Axada.
Només que com a exemple voldríem aportar i comentar algunes notes
d'aquestes partides comencant pels testaments. Així, tenim que l'any 1701
son vuit els documents, entre ells dos fets per vídues, dos de mestres
d'aixa (Pere Antoni Mauri i Antoni Pi) i dos de mariners (Felip Gorgoll i
Baudili Valentí, aquest de Cadaqués). L'any següent son 12 els testaments,
sis d'homes i sis de dones. De gent de mar tenim el d'un pescador, Joan
Mateu, i el d'un mariner, Antoni Paradís; dos de sabaters, Cosme Patxot i
Josep Guardia; un del ferrer, Miquel Buscarons; un del traginer, Joan
Caymó; un del negociant, Josep Bertrán, i un del barriler, Joan Geli.
L'any 1703 foren set els documents. Félix Feu, sabater (remarquem la
presencia d'un moderat nombre d'artesans de sabateria a la vila en aquella
época); dos mariners, Felip Gorgoll i Josep Roura; un pescador, Pere
Comadira; un ferrer, Francisco Recasens, i dos treballadors(11), Silvestre
Comas i Francisco Peribertó.
Pero a partir deis anys 1704 i 1705 disminueixen molt els documents
testamentaris, segurament per la pugna amb els jurats com també pels
temptejos relacionats amb la compra de la notaría. Així, en el primer
d'aquests anys es troben quatre testaments: el d'un mariner, Benet Pagés
Ayguavivas; el d'un bracer, Joan Oliva; un pescador, Antoni Durban, i un
mercader francés, Guillem de Cros. Mentre que l'any 1705 hi ha el de
Miquel Caymó, traginer; Antoni Bas, mercader, i el d'una vídua, Catalina
Cátala Amores.
Peí que fa a la seva redacció, aquests documents acostumaven a ser
molt semblants. Després de les dades personáis i familiars del testador,
seguia una declaració de fe católica i el lloc on volia ser enterrat, com
tenim d'exemple en el de Benedicte Pagés, mariner, fet l'any 1704 i on
indica "ésser sebollit en el vas deis seus avantpassats" a l'església parroquial, lloc on se li celebraran oficis d'eixida novenal i de cap d'any mes
tres misses a Faltar de sant Gregori, tres a Faltar de l'Hospital de la Santa
Creu de Barcelona i les cinquanta restants, a l'església local.
Els que feren testament sembla que eren persones benestants i per aixó
(11) Treballador es deia a qui vivía del seu treball.
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es preocupaven del futur del seu patrimoni a repartir entre els familiars,
exposant-ho d'una forma detallada. Junt amb tot aixó hi ha la relació de
les persones escollides per fer de marmessors, cosa que ens permet endevinar la tendencia o confianga en certes persones locáis, sobretot quan ho
sol.liciten a religiosos benedictins, petita estadística que ens orienta per
conéixer la gent destacada de la població i la seva professió, com ara
gent de mar, traginers per al transport terrestre, mercaders, artesans varis,
etc.
Altres partides interessants son les lectures deis capítols matrimoniáis,
moltes vegades mes prolixes que les que acabem de descriure. També
com a exemple posem a continuació els que feren Joan Calsada, menor,
mariner i fill d'un altre Joan, també mariner, i Elisabet Ayguavivas. A
continuació copiem una part de 1'escriptura relacionada amb aquesta, que
diu així: "aportará 33 dobles d'or, una caixa de noguer enllistonada amb
son pany i clau nova; dos vestits, 50 es lo novial d'estamenya de mans
negre, 50 es faldilla de sarja negra i gipó, d'estramenya negrilla, tot nou i
tots els demés vestits, robes i joies d'esta persona".(12)
Mes endavant trobem escrit que els Ayguavivas reconeixen el dret
d'Elisabet a l'heretat i legítima paternal i maternal; els drets i parts que li
toquen de la causapia del difunt Bernat de Cabanyes, de St. Feliu de
Guíxols, i la de Francisco Gely, de la Valí d'Aro, administrada la primera
pels Jurats i la segona per Rafael Saguer i Buera, treballador, per ser del
llinatge. Seguía a continuació una época de Joan Calsada d'haver rebut 25
dobles d'or, una part de les 33 dobles promeses.
Un apartat important son els documents relacionáis amb el convent.
Tenim ja en el Ilibre notarial de l'any 1702 una extensa relació de cobráis
i gastats deis diners del quart del peix des de l'any 1639 fins al 1702,
exhumació que devia teñir relació amb les gestions que es feren aquells
darrers anys per solucionar-ho, potser per actuació de l'abat Gabriel Sabater abans de partir peí Concili General de l'Orde o be peí seu continuador, l'abat J. Ximeno. Remarquem algunes anotacions, com per exemple
les 44 lliures ingressades l'any 1639 de les captures de peix fetes per les
xávegues de Joan Ayguavivas, Joan Basart, el sr. batlle, Joan Pellisser,
Amador Tomás i Benet Tomás i els sardinals de Grau Fort, Miquel Carreras,
Antoni Noguera i Josep Agustí. Per part de les despeses foren 61 lliures,
19 sous i 8 diners "en madera balustrada, presbiterio, capilla de san
Francisco, puerta escalera baja a sacristia, celosia de la tribuna y aderezo
del atril del coro". Corresponia a l'abadiat d'Alfonso Trujillo.
Una altra época en qué també fou abat el mateix monjo, l'any 1647,
(12)Not. 1702, 23dejuny.
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ingressaren 249 lliures i se'n gastaren 498 per emblanquinar les capelles
del Roser, sant Benet, sant Pere, santa Creu, Esperanza i sant Francesc.
Pagat també a Mn. Joan Darder per pintar quatre claus de les bóvedes, el
de l'Anyell Pascual fora la capella del Roser, la de sant Pere, la de davant
de la santa Creu i la de l'Esperanga. Aqüestes dades ens permeten datar la
pintura que es podría trobar en les indicades claus. Finalment hi havia
també unes despeses per obres en el retaule de sant Benet.
Durant l'abadiat de Narcís Isós també hi ha un increment de despeses,
entre elles obres en el convent i un informe sobre un nou orgue. El mateix
succeí durant el pas de l'abat Benet Romaguera i el darrer de Gabriel
Sabater, amb un treball sobre el batall de la campana, diverses obres d'orfebreria religiosa, una veracreu, una creu de plata per ais abats, gastant,
pero, plata i or de joies velles.
Per un altre document coneixem els religiosos que hi havia a l'església
parroquial segons una taula de misses i on constaven ser 22 sacerdots,
deis quals 16 eren monjos i 6 beneficiáis, i l'abat en tenia 28, 5 cada
monjo i 6 misses els beneficiats Mns. Vicens, Roura, Sabater, Ayguavivas,
Via, Bohada.
Abans de la partida, l'abat Sabater deixá constancia de les despeses
del darrer quatrienni (1697-1701), referent a salaris de metges, cirurgians, criats i mossos com també les despeses de vestuari i de calcat.
Per últim, coneixem l'arrendament del vinté del peix a qué tenia dret
l'abat com a Senyor del terme, que era per mar des de la Corcollada fins a
la punta d'en Pau i d'aquí fins a Calonge (platges de la Valí d'Aro). En el
contráete es deia que, a mes del preu estipulat a la subhasta, l'arrendatari
per Totsants havia de portar al convent dos tonells d'arengada fina, de
sardina i no d'alatxa, i quatre barrils nissarts de sardina confita reservantse l'abat el peix reial. A mes, es donará 1 sou per lliura del quart del peix
a 1'arrendador.(13)
Com a darrera nota relacionada amb la comunitat benedictina hi ha
del 13 de juny de 1705 una copia del nomenament peí General de l'Orde
de Benet Pañellas com a abat del monestir de Sant Feliu.
Un capítol extens deis llibres notaríais es el relacionat amb les compres o vendes de peces de térra, masos i censáis. Pels primers tenim idea
d'antics noms de llocs guixolencs o deis voltants. Deis censáis —relació
abundosa— només copiarem un exemple de les varietats que podia haver-hi. Així, tenim que "Joan Malaret, pescador, rebé en testament de
Margarita Güell i Busca, vídua, un censal de 105 de preu i pensió de 105
sous amb la condició de fundar tres misses d'estaca perpétuament(I4).
(13) Id. id. 5 de desembre.
(14) Id. 1705, 19 de mar?.
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Un darrer apartat a remarcar deis documents d'aquesta notaría es l'escriptura de la subhasta deis béns del darrer Axada: la casa de la placa,
masos, peces de térra a Tueda i al pía de Sant Pol que arribaven fins a la
riera de Sagaró —segons s'escrivia— i queja ha estat descrit en un altre
treball.(15)
CONSIDERACIONS FINALS
Aquests anys de la vida de la vila de Sant Feliu i deis seus habitants
que hem intentat esbossar eren aquells en qué les potencies europees feien pactes, intrigues i moviments d'armades per situar-se be en el repartiment de l'heréncia espanyola que va deixar Caries II, en morir sense descendencia. Promptament es perfilaren dos bándols, obligant la modesta
Catalunya a situar-se en un d'ells. Escollí per afinitats deis seus governants, el de l'arxiduc pretendent.
Es conegut que no tothom hi estava d'acord i aquesta divisió, modestament, també es transllu'ia en la nostra vila. Per entendre aixó pensem
que en la societat de la població hi havia tres posicions; la mes nombrosa
era la formada per la gent modesta que encara recordarien —com la majoria d'empordanesos— els sofriments provocáis peí pas de l'armada francesa de Vendhóme feia pocs anys. Pero en el moment d'haver de decantar
la seva simpada per una o altra de les causes estaña mes orientada per la
influencia de les personalitats il.lustrades on ells trobaven treball o consell.
Un segon grup devia estar format per menestrals i gent de professió
liberáis, on els mercaders, comerciants o pilots d'embarcacions tingueren
mes possibilitats d'informar-se a Barcelona o en altres ports importants
deis rumors sobre aliances amb finalitat bél.lica.
I el tercer grup estaría format peí convent benedictí i els seus addictes.
Perqué la presencia de monjos castellans com igualment de religiosos de
la casa que havien estudiat a la universitaria Salamanca per haver disfrutat
del llegat de la casa Axada ajudaren a admetre la idea estesa per Castella
de la necessitat d'un canvi en la direcció del país davant del desastre,
sobretot económic, que havia portat la política deis darrers sobirans de la
casa d'Áustria, tot confiant en l'actuació futura d'un representan! de la
soberanía francesa deis Borbons peí seu autoritarisme, sobretot, centralista. Un exemple d'aquesta adhesió política la tenim en la personalitat de
l'abat Benet Pañellas, procer tingut en gran estima per Felip V i també del
cardenal Alberoni, de qui fou home de confianca en moments delicats
d'aquest prelat.
(15) Rev. de Girona, núm. 106, pág. 67.
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A part deis monjos segurament també hi bagué famílies simpatitzants
amb el felipisme, com s'ha indicat d'ésser-ho els de la casa Bacó, gent
benestant amb domicili al carrer Especiers i botiga a Tueda.(16) Una altra
casa addicte i de gran ascendencia económica a la vila podien ser els
Pellissers perqué tenien una germana casada amb Jacob Miró, Dr. en Medicina a Girona, els quals hagueren d'abandonar aquesta ciutat amb l'entrada de les tropes deis vigatans pels disturbis que promogueren i a mes
perqué ell era un conegut felipista.
Sembla, pero, que l'actuació local deis dos bándols fou moderada, deixant veure passar els fets. Només fou destacadament partidista l'actuació
del donzell guixolenc Geroni de Capmany i de Montpalau en l'ambaixada
que protagonitzá davant del baró de Beck a Girona perqué acceptes obrir
les portes de la ciutat a les tropes incondicionals de l'Arxiduc. Aquest
militar es trobava davant d'una placa forta desguarnida ja que molts soldáis s'havien escapat i només podia comptar amb 200 soldats alemanys,
200 paisans armats per les confraries i 200 mes de la veguería, obeint
ordres del governador militar. Fou un 12 d'octubre quan entra en acció el
donzell Capmany, fill d'un altre Geroni de Capmany conegut per haver
estat un deis cavallers que defensaren, el 1674, Sant Pere Pescador de
l'atac d'un vaixell francés.
Anunciat previament per un tambor, entra a la pla§a assetjada per parlar amb el baró de part de G. de Kaulbars per l'entrega de la ciutat ais
aliáis i evitar ais seus habitants el saqueig a qué, en cas contrari, es veuria
sotmesa.
Acabada la guerra, malgrat aquesta activitat, no fou pas represaliat
puix ja el 1716 fou comissionat per la Universitat davant de F. de Gaiolá
per intentar rebaixar el fort cadastre de la vila i, mes posteriorment, el
1729, fou nomenat alcalde en la nova modalitat de corporació municipal.
D'acord amb la política de veure passar de la nostra gent, els primers
temps son d'estricte compliment a les ordres emanades, les unes peí virrei
Velasco i les altres transmeses peí governador de Girona a l'esmentat baró
de Beck. Així, el 1702, el batlle D. Suris va haver d'anar junt amb un fadrí
a Figueres per trobar 19 cavalcadures "peí servei de Sa Magestat". També
a la vila manté tropa, la majoria alemanya, a carree del Comú. Així mateix, acaten les ordres del virrei, ordenant de part del Rei prohibir tot
comerg amb els seus enemics: l'Emperador, Holanda, Anglaterra i les ciutats hanseátiques, i també comprar ais pai'sos de Llevant i regnes de Morería i Turquia, disposicions que es repeteixen al 1704, prohibint tot comerc que obligues a treure del país fustes i monedes, sota la pena de 200
(16) ZARAGOZA E. - Áncora núm. 1896.
92

S ANT FELIU DE GUÍXOLS. 1701 -1705

23

lliures. També al gener d'aquell any hi bagué guixolencs que hagueren de
prestar dobles a la Universitat per poder afrontar al famós donatiu voluntan al Borbó.
Pero quan va caure, al juliol, Gibraltar, en mans de l'armada aliada i
fallar l'intent posterior de Felip V per recuperar-lo, s'inicia un gir en la
guerra i l'entrada directa de Catalunya en el conflicte. Ja al juliol, el virrei
informa de les actuacions de "certs personatges" a la comarca de Vic. A
l'agost hi ha el pas d'una gran flota davant les costes catalanes, camí de
Barcelona, indicant-se que está formada per mes de 150 veles i d'elles, 60
vaixells de guerra. Aquí hi ha la primera topada del convent amb l'esperit
probablement antiborbó que devia respirar el consell municipal. Així, quan
es va cridar a somatent, peí suposat perill del pas de l'esmentada armada,
els habitants de Sant Amane, (que com a homes propis del convent i segons antics privilegis sempre respectáis tenien dret a refugiar-se junt amb
els seus familiars a l'interior del monestir per defensar-lo) aquella vegada
passaren a posar-se sota les ordres del capitá Francisco Puig, encarregat
per la vila per la seva defensa.
Durant aquells dies de desorientació, l'Empordá queda mes aviat com
a felipista, amb Torroella de Montgrí, seu del comte de Solterra, com a
representan! militar del Rei junt amb Gregori de Matas com a representant del civil. D'allí sortien diverses disposicions, com la del 15 d'agost
per la qual se sol.licita ais jurats guixolencs, 120 homes armats i municionáis, pagats per la vila, a causa de les noves desfavorables que s'anaven rebent de Barcelona. (l7)
El consell guixolenc delibera fer el que fessin les altres poblacions, i
també, amb l'excusa d'haver gastat molt en la compra de la notaría, dona
allargs a l'assumpte enviant, pero, Jurat Major per informar deis acords.
El 21 hi ha una altra deliberació sobre una nova ordre de Solterra, on
parla només de 80 homes a 3 sous diaris, pero el 6 de setembre ja solament es conformaría amb 8 soldats contractats per 15 jornades a 6 sous
diaris. Pero al cap de pocs dies es coneix la rendició i entrada de tropes
aliades a Barcelona. Llavors, el Consell acorda enviar un propi a la Ciutat
Comtal per informar-se sobre si vertaderament Barcelona s'havia rendit
per en cas positiu anar a "prestar obediencia". Confirmada la nova, es
desplagaren per mar per prestar acatament al nou reí Caries III, mentre
que el 9 d'octubre un jurat ho feia cap a Figueres, lloc on residia el ministre de la nova Majestat, Don Francisco Despujol.
Es a fináis d'aquest quinquenni que estudiem que en la redacció d'un
acord del 5 de novembre, s'endevina la probable afinitat del poblé guixolenc
(17) M. d'Acords 1705. agost.
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vers el nou regent, ja que així acordaren: "Per quant la formació del present Consell fou feta en forca el privilegi concedit a la present Universitat
peí Sr. Duc Denjou(?) aleshores congnominat Felip V i que avui per el
nostre be Sa Divina Magestat ha servit posar en el present Principat a sa
Magestat D. Caries III, rei d'Espanya; per tant s'ha de recorrer a ell per
confirmació del dit privilegi, etc..."(18)
I així s'acabá el reprovat Donatiu voluntan al Rei, pero el nou Sobirá
presidí Corts Generáis a Barcelona a fináis de 1705, on s'aprová igualment un altre nou donatiu.
Finalitzem aquest treball recordant que tot poblé al llarg de la seva
vida passa una i altra vegada per tranformacions i canvis que poc o molt
el van modificant, i aixó es el que passa amb Sant Feliu de Guíxols en
aquest segle XVIII com passaria mes endavant en altres époques, com la
que a nosaltres ens ha tocat de viure. Per tant, el nostre objecte en aquest
escrit ha estat intentar plasmar, com en un vell gravat, aspectes diversos
de la vida, treball i govern d'aquells nostres avantpassats, que
nostálgicament han anat desapareixent.

(18) Id. id. 5 de novembre.
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EL MANUSCRIT
A la biblioteca del Palau de Paralada es conserva el Tratado de
diferentes curiosidades de Joseph Fina, natural de la Villa de la Vesbal,
año de 1736, un receptan setcentista d'adrogueria i de confitería. Conté
22 folis en blanc + 42 folis manuscrits + 15 folis en blanc. L'enquadernació es de pergamí. Les mides son de 19,5 x 15 cm. Les referéncies bibliográfiques: «091 Tractat- R.51532». Vull agra'ír públicament a Inés
Padrosa, bibliotecária del centre, les facilitats que m'ha donat per consultar-lo i fer-lo públic.
La lletra del manuscrit permet veure a l'obra la intervenció de tres
mans. Una primer transcriptor copia el tractat de 1736 amb una lletra
menuda i polida; un segon, a final de segle XVIII o comencament del
XIX, va transcriure uns capítols d'una obra de pastisseria que ens es desconeguda. A la fi del manuscrit hi ha també dues anotacions posteriors
amb lletra segle XIX. En total, el manuscrit conté 292 entrades
d'adrogueria (fols.1-17) i 81 de pastisseria (fols.!8-42v). Deis folis 35v
al 41 hi ha altres receptes en lletra del segle XVIII o de principis del XIX.
Al fol. 41 v llegim una referencia doméstica sobre Begur. Al fol.42v trobem dues receptes del segle XIX.
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Peí que fa al primer tractat d'adrogueria, hom defineix en un vocabulari, ordenat alfabéticament, les propietats i les característiques físiques
de cada element vegetal o mineral, on es troba, com el podem reconéixer,
perqué serveix. Les receptes de pastisseria son mes prolixes ja que expliquen els ingredients que contenen, com s'ha d'elaborar cada producte, la
importancia del sucre, etc.
Just sota aquesta rúbrica inicial que dona el títol a l'obra, n'hi ha una
segona que no he sabut interpretar: Lo hizo Manuel Torrejón. Dragón del
Regimiento de Dragones de Mérida en la Compañía de dn. Juan de Garro.
Vol dir que aquest militar, sense identificar, es Fautor del text, de la copia,
l'arranjador del material en aquesta ocasió? La primera part de l'obra es
clou amb una rúbrica castellana: Fin de la primera parte de este Tratado,
que sembla indicar-ne una procedencia forana. El títol de l'obra i la rúbrica de la segona part del tractat, l'apartat de rebosteria, també son redactats en aquesta llengua.

Com passo a explicar, seguidament, aquesta obra no es original, sino
que la part mes extensa (fols. 1 -35) copia un receptan gironí mes antic, de
mitjan de segle XVII, que amb uns altres companys vam editar no fa pas
gaire.(1) L'obra del segle XVII conté 328 entrades d'adrogueria i 69 de
pastisseria. En aquest treball també donem a conéixer el Llibre de drogues i confitures de Rafael Coromines, manuscrit 243 del Museu Episcopal de Vic.
Aquest manuscrit gironí del segle XVII del qual en deriva el de la
Bisbal, havia pertangut al jurista i historiador Josep Pella i Forgas de Begur.
Actualment es pot consultar a l'Arxiu Historie de Girona (ref.l-V-12).
No sé si es una casualitat que Pella i Forgas fos de Begur, i en aquest
manuscrit bisbalenc hi hagi una inscripció( fol.41v) que parla del que
s'ha pagat a una minyona d'aquesta població.
L'acarament d'aquesta copia manuscrita amb l'obra anterior del segle
XVII, de Francesc Coraminas, un adroguer del Maresme que llavors treballava a Girona, m'ha permés veure com Josep Fina, adroguer en actiu,
establert a la Bisbal, tenia al seu obrador, com a llibre mestre, un model
de receptari com el de Girona del segle XVII, que d'altra banda, es una
adaptado d'un de castellá del segle XVI(2), com demostrem a l'estudi
(1) Pep Vila, Enric Prat, Joan Plana i Joan Boadas, Un receptan gironí d'adrogueria i
confitería del segle XVII( 1663) de Francesc Coraminas. Ajuntament de Girona, 1994.
(2) Miguel de Baeza. Los quatro libros del arte de la confitería (Alcalá de Henares, 1592).
N'hi ha una transcripció parcial al manuscrit 62 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona.

96

EL «TRATADO DE DIFERENTES CURIOSIDADES»

3

inicial. Per no repetir-me, remeto al lector interessat en el tema a la publicado esmentada on s'estudia el contingut i el valor d'aquesta obra dintre
del context deis tractats d'adrogueria i pastisseria del segle XVII. En aquesta edició també expliquen! amb nota a peu de página tots els mots técnics,
les receptes de rebosteria mes complexes.
Si tinguéssim un inventan complet de llibres d'adrogueria i pastisseria d'aquesta época, a ben segur que trobaríem altres copies escampades
d'aquest manual en altres indrets de Catalunya. Ultra el valor científic,
alimentan i antropológic, aquest tractat també es interessant per la llengua, peí vocabulari técnic que conté, per la transmissió d'uns coneixements concrets en una época que no son massa freqüents els llibres científics i técnics escrits en cátala. Constato que hi havia una tradició no
interrompuda per part deis nostres adroguers, ja que en 1736 Josep Fina
de la Bisbal preparava les formules magistrals i venia els mateixos pastissos segons una tradició heretada de setanta anys abans.Josep Fina que era
un adroguer en actiu, va copiar o es va fer copiar aquesta obra per usar-la.
Els dos manuscrits contenen, pero, errors de transcripció. A ben segur
que hi ha un altre manuscrit original, ara per ara perdut, d'on pro venen
els dos testimonis del XVII i del XVIII. Per construir un stemma coherent
ens manca trobar el codex optimus. Sabem per exemple que el manuscrit
62 i 1395 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona també contenen
receptes d'aquests manuscrits.
LA PERSONALITAT DE JOSEP FINA I BRAUGET
Grácies a l'amabilitat de Narcís Fina, un descendent d'aquest adroguer, que ha elaborat amb paciencia i meticulositat la genealogía de la
casa Fina de la Bisbal d'Empordá, he pogut reconstruir la personalitat de
Josep Fina i Brauget (la Bisbal, 25-7-1718-16-5-1783), casat amb Maria
Teresa Pinos i Diana de Girona, el 19-3-1756. Josep Fina tenia 1'obrador
a l'antiga pla£a Coberta, es a dir que tenia aquest receptad com a eina de
treball. En els capítols matrimoniáis conserváis, i en altre documentació
familiar, hi surt ressenyat com «adroguer natural de la Bisbal, fill llegítim
i natural de Jeroni Fina, apotecari de dita vila». Abans que ell, trobem a la
familia al llarg del segle XVII, quatre apotecaris, entre ells el seu pare i el
seu avi, que no sabem fins a quin punt feien també feines d'adrogueria.
Per part de la mare de Josep Fina, hi hagué a la familia un altre adroguer,
Miquel Planas, tal com consta en Y Inventan deis béns de Miguel Planas
quondam adroguer de la Bisbal, pres per Maria Pinos y Plana, viuda
com a manumisora (23-2-1710). A Tarxiu de la casa Fina hi ha fins i tot
els documents amb les despeses del seu enterrament. En can vi no s'ha
conservat cap altra receptan ni documentació sobre aquest obrador. Tam97
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be es desconeix com aquest manuscrit va anar a parar a la Biblioteca del
palau de Peralada.
Observo que la copia no es molt acurada, ja a l'apartat d'adrogueria
s'obliden de traslladar el contingut sencer de la lletra M. Peí que fa a la
transcripció de les receptes de rebosteria, el copista del segle XVIII les
escurca, les redacta mes sincopadament, sense alguns nexes gramaticals.
En la transcripció, observo com alguns mots també presenten
vacil.lacions en la seva grafía, un cop acarats els títols deis dos tracats
d'adrogueria. Vegeu-ne alguns exemples:

1663

1733

Alquítia
Astorachs lluhne
Alum
Albistor
Ámeos
Babisini
Caibe

Alquitrá
A... llubne
Aclum
Aclbistor
Ámeos
Balbicini
Carbe

antendiré
las codonyes
aquella codonya

entendré
los codonyes
aquellas forquillas

«Y ab un ganivet los pelaré molt ben plomats» es converteix en « y ab
un ganivet los plumaré molt ben pelats».
El copista pertany a la zona lingüística del cátala oriental per la
vacil.lacio en la representació de b/v i la confusió en la transcripció de la
vocal neutra: esmaraldas, llavor, llabor, sevar, sever, tremantina, trementina, xaculata, sucra, sucre, cobrir, cubrir, etc.
EL CONTINGUT
Com a complement del que ja vam explicar al próleg de l'edició del
tractat del segle XVII, explico unes quantes característiques d'aquesta
obra. Em centro en l'apartat de rebosteria, mes proper a la nostra sensibilitat actual.
Des de 1'época medieval fins a les acaballes del segle XIX, els adroguers feien d'herbolaris, confiters, cerers, perfumistes, preparaven reméis
per a la bellesa i l'higiene personal. En el llibre Flors de les receptes de
tresor de beutat, del segle XV, s'empren preparats a base de especies
básiques conegudes en el nostre vocabulari. Fins a final del segle XIX, no
trobem una distinció clara, una divisió del treball, entre adroguers i pastissers. Aquests artesans amb coneixements enciclopédics s'encarrega-
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ven també de confitar fruits i altres especies vegetáis. La població que
s'ho podia permetre, menjava nous i ametlles confitades amb niel, torrons i massapans, pinyonades, almívars, etc. En la majoria de tractats
catalans de cuina deis segles XVIII i XIX hi ha sempre un apartat dedicat
a la rebosteria(3), prova aquesta de la popularitat i l'acceptació deis confits, gelees, massapans pinyonades, figures de sucre, almívars, etc.
En aquella época les conserves no tenien el mateix valor que els donem ara. Una conserva era qualsevol fruita adregada amb sucre o mel. La
principal activitat deis adroguers era la preparació de confit de fruits en
un xarop fet de sucre i aigua, aproximadament el que ara entenem per
almívars. El suc natural de la fruita se substituía per una solució concentrada de sucre. L'almívar es el resultat de bullir aigua amb sucre. Com
mes sucre, mes dens es el xarop. Segons el grau d'espesseimenl, rebia
noms diferents. El sucre clarificat podia ser a «punt de llisa», a «punt de
perla», a «punt volant», etc. Mentre es coi'a, el sucre feia una escuma, que
consideraven dolenta i damnosa per a la salut, i que es treia amb
escumadera, una branca de vímet o un altre estri adequat. Aquest xarop
servia també de base per fer provatures amb altres fruites. Els adroguers
posaven en una olla la fruita i Lalmívar necessari hi ho feien bullir. Es
repetia Toperació les vegades que calía, separant altre vegada la fruita de
Talmívar, que es tornava a bullir per redu'ír-lo. La fruita deixava l'aigua al
xarop, al mateix temps que aquesta s'impregnava de sucre. El xarop bullía diverses vegades fins que els fruits quedaven saturáis de sucre.
L'almívar un cop fred tenia la consistencia de la mel. La fruita es treia
després d'aquesta solució oliosa i es posava a secar. Quan era seca i no
s'enganxava ais dits, ja era a punt de comercialitzar. S'embolicava en un
paper o be es posava en unes petites caixetes de cartró. Els préssecs o les
peres en almívar que tots hem menjat, els fruits confitáis, son una reminiscencia d'aquesta rebosteria barroca.
Es feia confitura quan els fruits eren enters o a trossos. En moltes
cases, Tápat s'acabava, tot menjant, fruites naturals o confitades, formatges, flaons, mel, bunyols, turrons, massapans, pinyonada, etc.,la base del
receptan que ara enunciem.
L'antecedent mes directe del nostre recull es el Llibre de totes maneres de confits, del segle XV, tractat de rebosteria, d Influencia árab, el
mes antic d'Europa, encara amb preparáis confitáis a base de mel o sucre. Fou edital a Barcelona en 1946 per Lluís Faraudo de Sainl-Germain(4).
(3) Vegeu per exemple el Receptan de cuina del segle XVIII de Jaume Martí i Oliver, a cura
de Joan Miralles i Francesca Cantellops, Publicacions de TAbadia de Montserrat, 1989
(4) «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras», XIX, 1946, págs. 97-134.
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El llibre explica com confitaven llimones, codonys, pomes, peres, préssecs, nous verdes, dátils, pinyonat, massapá, torrons d'avellanes, etc. En
un principi els xarops, els almívars, els confits provenien d'Orient. N'hi
havien uns que es deien Alexandrins perqué provenien d'aquesta ciutat.
Mestre Michel de Nostradamus, doctor en medicina de la vila de Saló de
Craux, a Proven§a, va escriure el tractat, Des Confitures(5) (Lió, 1555). El
nostre tractat té també unes certa influencia d'aquesta obra lionesa del
segle XVI. El métode seguitper a l'obtenció del sucre candi en aquesta
obra francesa es el mateix que s'usa en aquests dos manuscrits.
EL SUCRE
Els creuats i els pelegrins que van anar a Terra Santa el van conéixer,
i en un principi s'utilitzava com a medecina o remei. A cavall de la historia i la llegenda, els cronicons medievals expliquen que, una vegada, el
rei Enric de Xipre va satisfer un dot a Jaume II, per la seva filia María,
donant-li un import de diners, meitat en metálic i meitat en sucre. El sucre, a poc a poc, substitueix els preparats a base de mel, principi básic de
la rebosteria del nord d' África.
El sucre era un be escás, bastant car, que venia de la zona de Granada,
Canáries i Valencia. Quan el recollien contenia moltes impureses, com
palles, pedrés i brocs. Antigament el sucre era moreno, pie de brutícia i
s'havia de clarificar i llevar-li les substancies que l'enterbolien, aspecte
aquest que recull aquest receptan.
La primera feina era la de netejar-lo i purificar-lo. El producte es transportava des de Granada i de Llevant on el treballaven els mossárabs. Fou
introduit a la Península, cap el 1400, pels árabs des de Sicilia. Des de
Valencia s'enviava sucre a Franca i Alemanya. N'hi bagué fins que al
llarg del segle XVIII es generalitzá el sucre americá, que es transportava
en vaixells a la Península.
El sucre conservava i endolcia els fruits. De la canya, després de bullit, en sortia el sucre roig o cru. La filtració posterior donava el blanc
característic que ara coneixem. Una variant del sucre era el defrutum,
licor que ja usaven els romans, que era most de ra'im cuit (vi cuit), amb
mel. Es feia a Tépoca de la verema.
Hi havia un métode empíric, fácil d'usar, per conéixer el grau de clarificació del sucre. Primer es co'ía en forma d'aixarop. Com a mostra, posaven una gota del producte damunt d'un marbre. Si la gota es mantenia
ferma, sense relliscar, el sucre estava cuit, al punt. El sucre era cuit diver-

(5) N'hi ha una edicio castellana publicada a Barcelona per I'editorial Barcanova (1982)
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ses vegades fins que el xarop quedava a gust de l'adroguer, mes ciar o mes
espés. Era milor coure el sucre sol, separat de la fruita. Després en un
perol hi bullien la fruita, coberta del líquid doleos. Hi havia diversos tipus
de sucre: «sucre de floret», «fi»; «sucre de llustre»(en pols), «sucre de
pa» (pans cónics); «sucre glassat», fet amb fécula, «sucre candi», en forma de cristalls, etc.
Per clarificar el sucre, per refinar-lo, per donar-li la textura adequada
es posava amb aigua, al foc. En una altra olla, es bullien dues clares d'ou
i vi blanc que s'havien de batre fins fer una escuma. Aquesta escuma
recollida i atiada amb un vímet es passava al primer foc. La mésela després es passava per un sedas. La clarificació era una métode rudimentari
mitjan§ant el qual se separaven les partícules en suspensió, amb Tajut
d'aditius. A manca de productes químics, l'ou era el remei mes adequat
per clarificar-lo. Amb el sucre fos es feien figures d'animalets (bestions),
es a dir, bésties petites.
ALTRES PRACTIQUES I REMÉIS
Perqué la fruita un cop pelada no s'ennegrís, s'hi posava un raig de
llimona. La sal i la salmorra treia Tamargor de les peles. Amb Taigua,
ben estováis, els fruits es tornaven mes dolgos. L'aigua ben freda enduria
la polpa. Hom recomanava que si 1'aigua es canviava deis fruits cada dia,
aquesta práctica li treia Tamargor. En d'altres receptes, la sal donava consistencia i absorbia la humitat de la carabassa. El llexiu, una barreja de
cendra de fusta i aigua, s'usava per blanquejar els fruits. Per conéixer si
una fruita era cuita es punxava amb una águila saquera. Si Tagulla travessava be la polpa, s'havia de treure del foc.
Per fer sucre candi, primer posaven el xarop en una olla segellada que
s'enterrava durant nou dies entre un munt de fems. Allí, amb el gas, el
producte fermentava fins que el sucre cristal.litzava al fons de Tolla en
forma de cristalls grossos. Per recuperar el producte, no hi havia mes
remei que trencar el culi de Tolla.
Actualment s'usa una substancia vegetal, la pectina, per espesse'ir i
coagular les conserves i les gelees. Abans es posaven en un drap els ossos
deis fruits, que un cop bullits, feien aquesta funció. Per fer gelees, bullien
suc de fruits amb sucre, que un cop colats es tornaven a bullir de nou. Son
preparacions de consistencia gelatinosa que s'obtenen de fer bullir sucs
de fruita i sucre diverses vegades fins obtenir la consistencia desitjada.
Hi ha tot un vocabulari específic de rebosteria que encara no ha estat
recollit. En dono algunes mostres. Les casetas eren unes capses de paper
on s'hi abocava pasta de merenga. Els bocados eren trossos de mermelada o de qualsevol conserva, barrejada amb sucre, que es podia menjar
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d'un mos, d'aquí el nom de «bocados», que es un terme castellá. Les
grageas eren fetes d'una confitura molt menuda, que feia uns granéis
petits. D'altres vegades eren uns confits menuts d'anís o d'ametlles, coberts de sucre. Les pinyonades eren els pinyons cuits amb sucre blanc
d'ou. Els canyellons eren confits llarguers que a dins contenien un trosset
de canyella o de confitura de poncem. El pinyonat era la pasta dol^a de
pinyons amb sucre, una tradició que encara es conserva al Maresme.
ALGUNS PREPARATS
Vegem-ne alguns preparáis. En aquella época confitaven enciam amb
sucre. Primer bullien les hortalisses fins que quedaven al punt. Ho comprovaven, enfilant els vegetáis amb una águila. Un cop bullits convenientment, es passaven amb aigua freda per endurir-los, i després s'aixugaven
amb un drap. Una vegada s'havia cuit, en una parola, el xarop de sucre, i
un cop fred, s'hi tirava Tenciam. Després de submergir la mésela durant
dos dies es tornava a bullir el sucre, a part, perqué quedes encara mes cuit.
S'ha de refredar una altra vegada, i tirar-ho al damunt de Tenciam. L'operació es feia dues o tres vegades. Aixó servia per coure i impregnar la
fruita. L'enciam quedava com arrebossat.
CONTINGUT
[Tractat cTadrogueria] (fols.1-17)
A
, , .
1. Arsemt
~ A
. ,
2. Amatistas
3. Anyalot
4. Alqmtrá
5. Almesch
6. Algalia
7. Ámbar
8. Armoníach
9. Argent vm
10 Agárich
11. Astorachs líquits
12. Astorachs llubne
13. Astorachs calámits
14. Aspáltum
15. Asaféstida
16. Amomi
17.Atzercol
18. Antimónia
19. Alquena
20. Alum de roca
(

21. Aclum de ploma
22. Alcofol
,
23. Atzan
.. . , _ ,, ,
24. A ebor blanch
25. Alebor negre
26. Anima
27.Aiguafort
28.Atzaduána
29.Apoponach
30
- Aclbistor
Sl.Alaflor
32. Annus casti
33. Apitimi
34. Anacarts
35. Avellanas de la India
36. Antimónia preparada
37. Ámeos
38. Alum de polla
3 9. Alum cremat
40. Alcareulla
41. Aiguacuit de peix
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42. Alforbi
43. Ancorca
44. Azuls
B
45. Bórax
46. Bolo armeni
47. Balústrias
48. Benjuy
49. Bálsem
50. Benalbum
51. Benrúbem
52. Bistorta
53. Brasil
54. Blat tibizaesi
55. Benblanch
56. Benbermell
57. Balbicini
58. Briónia

59. Carpobálsem
60. Castor
61. Cubebas
62. Casia ligna
63. Carbe
64. Cássia fistola
65. Coloquíntides
66. Catamida
67. Cardemoni major
68. Cardemoni menor
69. Corona de rei
70. Cánfora
71. Croca de Llevant
72. Cálamos aromátichs
73. Caparras
74. Cola de peix
75. Comí de Cicília
76. Comí berrani
77. Comí deport
78. Cantárides
79. Cost dols
80. Caranya
81. Cotxonilla
82. Caparras blanch
83. Ciparo
84. Crestas de palo
85. Contraerva
86. Cardo santo

PEP VILA

87. Cascalls
88. Carmini fi de Florensa
89. Carmini de rodolí
90. Cristallí fi
91. Cernen hameos
92. Camalnilla
D

93. Dens
94. Deromichs
95. Dictamo cretí
96. Dátils
97. Diptamus
E

98. Escamonea
99. Erinodátils
100. Euforbi
101. Espich séltich
102. Espignart
103 Ensens en gra
104. Espodi
105. Esmaraldas
106. Esponjas
107. Encorca
108. Escorsa de bugia
109 Erbacol
110. Estecados
111. Estrologia llarga
112. Estrologia rodona
113. Estamdeglasa
114. Esquinant o palla de Meca
115. Erva cuquera

116. Flor de esquinant
117. Folio
118. Flor de massis
119. Farret
120. Flor de camamilla
121. Flor de nanúfar
122. Festuchs
123. Festuch de dos clovollas
124. Fe[s]tuchs barberins
125. Flor de caniella
126. Fe[s]tuchs granáis
127. Falipéndulas
128. Fustet
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G
129. Goma arábica
130. Goma de li
131. Goma dragrant
132. Gomaedra
133. Goma llaqua
134. Grade anat
135. Goma fumi
136. Gra de grana
137. Galanía
138. Galas alapinas
139. Galas romanas
140. Greda
141. Gafiana
142. Galaspi
143. Gra alexandrí
144. Gra de papagay
145. Goma de olivera
146 Gra de betzari
147. Ginabrons
148. Gra de poenia
149. Gra de box
150. Gingebre
151. Grade sumach
152. Galípuli.
153. Galbano
154. Granáis
155. Goma ánima
156. Gra de ponsem
157. Gra de paradís
H
158. Hocra
159. Horenga
160. Horxila
I-J
161.Junesa rodona
162. Junesa alexandrina
163. Junesa marina
164. Junesa dorada
165. Indi bagadell
166. Indi golf
167. Indi isael

168. Lígnum áloes
169. Llana de nacra

170. Lliris de florensa
171. Llitarge de rocha
172. Lábdano
173. Llitaraia de fulla
174. Llapislázuli
175. Llavor de ortigas
176. Lapis alaminaris
177. Lapis indiasis
178. Lapis latibule
179. Lapis lensis
180. Laps feregi
181. Llavor de senat de lluna
182. Llavor de cascalls blanchs
183. Llavor de alegría
184. Llavor de agrellas
185. Llabor d'ortigas
186. Llavor de verdolagas
187. Llavor de síndrias
188. Llavor de lauriola
189. Llaca madura
190. Llabor de pebre bort
191 Llaca llerda
M [ manca]
N

192 Nous de indi
193. Nous bómitas
194. Nous noscdes
195. Nous de Ipocra
O
196. Opobálsem
197. Orpimente
198. Opi
199. Osos de cor de servo
200. Opi tibayssi
201. Oreissa
202. Olivera rodina
203. Oli de mata

204.
205.
206.
207.
208.
209.
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Porsellanes
Peix saget
Perlas
Palla d'esquinal
PaloS[ant]o

11

PEP VILA

12

210. Pebre llonch
211. Pebre gaudi
212. Pebre axi
213.Pedrafel
214. Polipodi
215. Pere
216. Pedra sangina
217. Pedra bazar
218. Peonía
219. PeuColom
220. Palo alfrétich
221. Pedras ágatas
222. Palo rossal
223. Pinyons de India
224. Perpurina
225. Porsellanas de mar
226. Pols de xiprer
227. Palitre
228. Pols de orpiment
R

229 Reís de diptamo
230. Riubárber
231. Riupóntich
232. Roia
233. Rubins
234. Reí de senich
235. Reís de lliris de la Terra
236. Rosa secas
237. Regalésia
238. Reí de la erba cuquera
239. Reís de separi
240. Regna de pi
241. Resoreboris
242. Reís de tapsia

243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.

Sitoval
Sarapi
Sanch de dragó fina
Such de regalésia
Sofra
Sévar sicotrí
Sévar apátich
Séver cabetlium
Sofreviu

252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.

Sabastenchs
Safra
Sabó de Xipre
Salmitre
Sal de conpas
Ser api
Siveta
Sargantana
Saperi rodó
Salsafragi

262. Tremantina Comuna
263. Trementina de Vet
264. Turbit Alexandri
265.Turbitdelaterra
266. Timiana
267. Tudia
268. Tamaridos
269. Tarta
270. Talco
271. Tacamaca
272. Terra Sayllata
273. Tapsia
274. Tapsios
275. Tribuí
276. Tramentilla
277. Terra d'ombra

278. Viscarsins
279. Vori
280. Vert de aram
281. Violas buscanas
282. Vert de la térra
283. Vadriol de Xipre
284. Vadriol roma
285. Vert de vaxiga
286. Vermalló
287. Vernís
X
288. Xina
289. Xilobálsem
290. Xalapa
291.Xafra
292. Xaculata
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FIN DE LA PRIMERA PARTE DE ESTE TRATADO
Aquí comensa a Tractar de / Qualsevol Genero y diversos/ modos de
fer Confituras/axi Ilíquidas com cuberts/y enparladas y del mo[do]/que
se han de comensar/y acabar y tanbé del/ modo que te de clari/ficar lo
Sucre y / posar-o a puní/ conforme o ve/ urant [ ho veuran] per
avant. (fols. 18-35).
[ Tractat de confitares]
Comenca: «En las cosas que Déu ha creadas...» Es una petita nota
sobre la historia i les propietats del sucre. [ 18v-19]
1. Per clarificar un parol de sucra
2. Per fer carbassat cubert
3. Per fer mel melada
4. Per fer citronat
5. Per fer llimonets cubers
6. Per fer peres cuberías
7. Per fer guorga de ángel cubería
8. Per fer reís de escorsonera cubería
9. Per fer abracochs cubers.
10. Per fer íaronges cuberías
11. Per fer aízarolas cuberías
12. Per fer prunas cuberías
13. Per fer pomas cuberías
14. Per fer llengua bovina cubería
15. Per fer ameíllons cuvers
16. Per fer malacoíons cuberís
17. Per fer presechs cuberís
18. Per fer figas cuberías
19. Per fer magna d'olor
20. Per donar las colors a las magnas
21. Per fer balas de olor
22. Per dragea llisa o anís Cuberí
23. Per fer dragea de clavells
24. Per fer dragea de canyella
25. Per fer dragea de rosas
26. Per fer dragea de funoll
27. Per fer canyallons peíiís
28. Per fer canyellons grosos
29. Per fer canyellons de canyella picada
30. Per fer canyellons de ponsem
31. Per fer canyellons de ponsem de un ponsem cullií al maíex día
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Segona portada del manuscrit que indica on comenga el tractat de rebosteria.
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32. Per fer confits fins de ametlla palada
33. Per fer ginyabrons
34. Per fer giniabrons sense ánima
35. Per fer ansaladilla
36. Per fer ansaladilla de ametllas solas
37. Per fer confits de pinyó
38. Per fer saliandra cubería
39. Per fer dragea enparlada
40. Per fer flor de taronger enparlada
41. Per fer-la de altre manera
42. Per fer-la de flor cullida del matex dia
43. Per fer sucra esponyat
44. Per fer sucra rosat
45. Per fer sucre cordellat
46. Per fer sucre candi
47. Per fer pinyonada de sucre
48. Per fer pinyonada de ametllas
49. Per fer olletas de guindas
50. Per fer conserva de rosas
51. Per fer conserva de flor de borra
52. Per fer conserva de presechs
53. Per fer codonyat de sucre
54. Per fer codonyat de pomes
55. Per fer conserva de malacotons
56. Per fer conserba de codonys
57. Per fer gelea de codonis
58. Per fer galea de agrás
59. Per fer galea de llimonets
60. Per fer galea de guindas
61. Per fer galea de ponsem
62. Per fer gelea de magranes
63. Per fer pasta blanca o pasta del Corsa
64. Per fer bastions de sucre
65. Per fer punt enlayre farsit o sense farsir
66. Per fer cansalada de sucre
67. Per fer melmelada o un ponsem alcorsat o caravasat o qualsevol altre
cosa que vullan alcorsar
68. Per fer fragidillos
69. Per fer una caravasa sensera
70. Per fer una escarola sensera
71. Per fer bocados de llimonets
72. Per fer mersapans. Laus Deo
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[ Receptes escrites per una altra má]
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

Cap. 102. Pinyonada de Ametllas de olor Pelades
Cap. 103. Pinyonada de Piño ab sucra y Aygua de olor
Cap. 104. Bocados de Ponsem tellats ab sucre de Olor
Cap. 105. Malindros cubertes ab sucre de olor y Canyella
Cap. 107. Pasta Real de Sucra
Cap. 108. Bocados de Pasta Real
Cap. 109 Reoguillo de Admetlla Palada. Ous de Faltriquera

[ Receptes escrites per una altra má]
80. Otro modo de hacer vernís
81. Otra nota para hacer pan de pessic.
APÉNDIX
Cap. 105. Malindros cuberts ab sucra de olor y canyella
Prench un parol poso-y sucra, posol al foch. En tant se'm tarda a teñir
aquell sucra(6) son punt, amanesch la verguera demunt del marbra. En
tenir-me aquell sucra son punt, tiro-y aigua de olor. En tornar-me a teñir
son punt, trac-lo del foch, posol a son puesto. Per lo aprenent me fas
donar canyella que tinch a punt de du [a] afecte. Ab lo romiol vaitg mesclant aquella canella ab aquell sucre y fent llustre(7), y en teñir lo Ilustre
fet per lo aprenent me fas donar de aquells melindros y vaig-los pasant
per aquell Ilustre. Prench las forquillas, vaig traient aquells melindros, y
posant-los demunt de la verguera d'aquexa manera. Vaitg cubrint aquells
melindros de aquí a tant los tinch tots cubers; en tenir-los tots cubers
dexo-los refredar. Empapero una capsa, poso-y aquells melindros.

(6) Lo punt de bola. Nota escrita al marge esquerre de la recepta.
(7) Procediment que es fa perqué la canyella barrejada amb el sucre tingui brillantor, agafi
Ilustre.
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LA POLÉMICA ENTRE
UHOSPICI DE GIRONA I
L'AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE
GUÍXOLS PEL CONTROL DE LA
CARITAT A FINALS DEL SEGLE XVIII
MIQUEL BORRELL i SABATER

El segle XVIII es caracteritza sens dubte peí pas d'una economía eminentment agraria a una altra on el comeré i la naixent industria textil o
surera es convertiren en un bon element afegit en la creació d'excedent.
Tanmateix, aquesta nova societat basada en el progrés, la productivitat, la
competitivitat i la rendibilitat bagué de lluitar contra unes estructures
mentáis de llarga durada on primava la tradició, els costuras i les inércies
col.lectives, de forma que les tensions entre un sistema instal.lat d'antuvi
i les noves idees emergents foren continúes al llarg de la segona meitat de
segle. I sens dubte, un deis aspectes on mes es nota aquesta dicotomia fou
en el concepte de treball i els seus aliats en la societat de l'antic régim: la
pobresa i la caritat.
La societat de l'antic régim havia sempre acceptat 1'existencia de la
pobresa com un fenomen natural. La mateixa església justificava l'existéncia de pobres per tal que els seus fidels poguesin practicar una de les
virtuts mes carismátiques: la caritat. La doctrina de la comunicació demanava fins i tot 1'existencia de pobres per tal que els rics poguessin
justificar-se davant Déu. Tanmateix l'enriquiment en base del córner^ fet
a partir de la baixa edat mitjana, enriquiment sempre mal vist per l'esglé111
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Signaturas origináis deis regidors de Sant Feliu de Guíxols reconeixent el deute que teñen
amb l'hospici de Girona com a antics detentors de l'almoina de Pere del Bosc (AHG, Secc.
Hospici, Llibre 611).
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sia que condemnava els negocis, la usura, el préstec, etc...porta a molts
d'aquests nou-rics a pagar-se el cel en la térra, i sota el seu patronatge
neixen els hospitals per curar malalts, peregrins i pobres, es funden les
causes pies per a maridar donzelles pobres, o es creen les famoses almoines que donen pa determinats dies a la setmana o a l'any a tots els assistents siguin rics o pobres. Diverses maneres de justificar-se davant Déu
en una época, segles XII-XIV, on les coses anaven prou rodades a molts
negociants, comerciants i artesans.
Al mateix temps, les estructures económiques no permetien donar feina a tothom i tenir-ne no volia dir sempre tirar endavant la magra economia familiar, o sigui que entre manca de feina uns, i consciéncia de la
impossibilitat que la feina soluciones la manduca altres, una bona part de
la població es convertia en flotant: rodamóns, peregrins, soldats, aprenents, prostitutes, vídues,...formaven un món marginal fix, estructural, a
qui s'afegia en époques de crisi fins a un 60% de la població, incapa§ amb
la seva feina de crear un excedent per sobreviure en época d'escassetat.
Una bona part de la població de l'antic régim es podia considerar
pauperitzable, vivint en el dia a dia, on qualsevol ensopegada col.lectiva
(epidemia, mala collita, guerra,..) o individual ( malaltia, mort del cap de
familia, excés de filis, deutes,..), abocava a la miseria grups prou importants de població.
L'església i les elits dirigents acceptaven aquesta situació i no s'intentava canviar les estructures económiques que la produ'ien, sino que s'actuava sobre les conseqüéncies eludint les causes, de forma que la pobresa
formava part de la quotidianitat social. I malgrat tots els intents que es
feren ja en el segle XVI ( LLuís Vives, Pragmática Imperial, reglament
d'Ypres,...) el problema, en no modificar-ne les causes, persistí.
I així s'arriba al segle XVIII: un segle important a Catalunya peí seu
desenvolupament demográfic, agrari, comercial i industrial. Un segle on
es comenta a mirar la societat no des d'una óptica exclusivament religiosa, sino i també des d'una visió economicista. Mentre fins ara Déu formava part de qualsevol acte de la societat, estava immers en ella, ara en será
separat: l'economia tindrá les seves própies liéis deslligades de la religió,
i funcionará d'acord amb uns conceptes fins ara desconeguts: llibertat de
corriere, rotació de conreus, botigues, companyies, productivitat, qualitat,... fenomens on no intervenien els dogmes religiosos. I en aquesta societat el que interessava era produir, trobar productors i consumidors per
tal d'anar creant una xarxa on tothom estigués lligat, comunicat i relacionat. I es aquesta societat la que canviará el concepte de pobresa i el de
caritat: es pobre qui vol ser-ho, qui no s'enfronta a la realitat laboral, qui
ganduleja. Deixant a banda casos puntuáis, concrets i localitzats (avis
incapacitáis, vídues envellides, expósits,..) tothom es apte per a produir.
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Fins i tot aquests grups tindran les seves tasques en la societat treballant
col.leedvament en els hospicis. La resta de captaires i rodamóns se'ls ha
d'obligar a treballar: la segona meitat del segle XVIII es caracteritza, a
nivell legal, en la quantitat de liéis i pragmátiques contra els ganduls. I
una bona forma d'acabar amb aquesta plaga improductiva será la creació
d'unes institucions encarregades de tancar, educar, reciclar tots els margináis de la societat: els hospicis0}.
A Catalunya, un primer pas es va fer quan l'any 1770 l'il.lustrat
barceloní i diputat de Catalunya F. Novell va proposar la creació d'un
hospici central a Barcelona que recolliria tots els incapacitáis del Principal i que es financiaría amb els diners de les almoines del pa, causes pies
i altres llegáis caritalius que exislien a toles les parróquies i municipis del
Principal(2). Tanmaleix aquesla idea centralitzadora xocá amb les aulorilals corregimenlals, de forma que el corregidor gironí, inlenlanl avangarse a la pérdua del conlrol de la carilal que sorgiria de 1'hospici barceloní,
i d'acord amb el bisbe i l'ajunlamenl gironins, realilzá una consulla a lols
els municipis per lal d'invenlariar les fundacions carilalives i veure si
amb elles seria suficienl per a fundar un hospici a la propia ciulal de
Girona. Cal recordar que a Girona ciulal exislia l'Almoina del Pa, una
poderosa organilzació carilaliva propielária de Ierres, boscos, camps,
molins i cases i que donava pa Ires dies a la selmana a lolhom que s'acoslés a les seves portes d'oclubre a maig. Al maleix lemps, s'eslava construinl
a Girona una Casa de Misericordia amb el Ilegal del gironí Ignasi de Colomer per lal de recollir i educar les noies órfenes i les noies amb possibililal de perdre la moral. Si a aqüestes dues poderoses fundacions s'hi
podia afegir els pelils llegáis locáis possiblemenl es podría conslruir i
posar en marxa un hospici a Girona ciulal, evilanl-se així el pas de lols
aquesls llegáis a Barcelona. La caria que enviá el corregidor, Joseph Ignacio
de Caslellví i de Ponlarró, a lols els municipis es prou clara i entenedora:
«Uno de los establecimientos mas uliles al bien publico i del Eslado i
en particular de este Corregimiento i Obispado, es evidente seria el de
un Hospicio en esla Ciudad donde pudiessen recogerse únicamente
los Pobres del Obispado, para evilar con este medio la mendicidad i
lambien la ociosidad de muchos individuos, quienes mediante la
aplicación que se les procure puedan en adelante ser uliles al Eslado.
Por este medio se evilarian los perniciosos efectos de la Vagabundez,
se daría algún estimulo a las Fabricas, se aumenlaria el Comercio i
sobre lodo quedarían mas seguros en sus propias casas los Labradores
(1) BORRELL I SABATER, MIQUEL: Néixerper a morir. Orfes, dides i hospicians al setcents gironí, Tesi doctoral UdG, 1995.
(2) Arxiu de la Corona d'Aragó, R. Audiencia, reg. 810, ff290-346.
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Hazendados i demás Vassalos útiles de su Magestad.» Per aquest motiu es demana:
« Que Mandas, Pías fundaciones o limosnas haia dexadas adaptables a
la practica de la fundación o erección de el Hospicio de que se trata,
exponiendo el nombre de los que dexaron aquellas, el tiempo en que
se instituieron i fundaron i con que authoridad. Manifestaran también
en que consisten las rentas de dichas Mandas, Pias fundaciones o
limosnas i quanto se impende en ellas anualmente i por quienes. Si hai
algunas Cofradías u otras obras pias destinadas para mantener Pobres
necesitados, cuias rentas ( que también explicaran) puedan unirse al
Hospicio..»
I dins els mes clars esquemes absolutistes, s' ordena ais justicies i ajuntament del poblé que amb celeritat, promptitud i veracitat informin rápidament «... de lo contrario hago responsable a los mismos Justicias i
Aiuntamientos de los perjuicios que sintiera la Causa publica si se verificara
alguna omission.» , tot donant-se un máxim de vuit dies per informar «...
con la intelligencia que pasado dicho término, enviaré contra los renitentes,
Sugeto de mi satisfacción para que a sus costas evacué el encargo que se
les haze. Gerona, 4 de marzo de 1772.»(3)
La resposta de l'ajuntament ganxó, amb data 5 de marg de 1772, fou
explícita i contundent:
« que no sabemos que haya en dicha villa manda, pias fundaciones ni
limosnas algunas dexadas adaptables a la practica de la fundación o
erección de Hospicio en esta ciudad de Gerona. Que tampoco sabemos
que haya Confraria ni otra obra pia alguna destinada para mantener
pobres necesitados.»
Pero a Girona tiraren endavant en la idea de l'hospici i aconseguiren
del Consell de Castella el permís per a la seva fundació. Aquest hospici,
presidit peí bisbe, estava basat en la Casa de Misericordia, Y Almoina del
Pa gironina i una multitud detallada de causes pies per a maridar donzelles o per donar pa, de bona part de les parróquies del bisbat. Tanmateix,
i tement-se respostes negatives o dissimulades com la de Sant Feliu de
Guíxols, tant el bisbe com el corregidor havien buscat altres fonts d'informado, de forma que s'assabentaren que a Sant Feliu de Guíxols existia una almoina anomenada de Pere del Bosch per a vestir pobres i una
altra del pa cuit o del comú que rendien 68 lliures anuals, pagades per
Fajuntament i que foren commutades peí bisbe a favor de l'hospici. L'obligado de tots els administradors d'aqüestes almoines era entregar els llibres de comptes, títols de fundació i propietat d'aqüestes almoines a F administrador de l'hospici per tal que fos aquest qui les gestiones a partir de
la commutació de Fany 1778.
(3) Arxiu Historie Municipal de Sant Feliu de Guíxols, XIV Estadística, lligall 44.
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L'ajuntament ganxó, com d'altres del bisbat, no acceptá aquesta commutació i comencá tot un procés de reclamacions i plets que allargaren la
situació fins a l'any 1792. L'ajuntament veía molt ciar que perdre les
almoines era perdre poder i influencia. Cal aleshores explicar detalladament en qué consistien les almoines de Sant Feliu per entendre després
tot el procés que realitzá l'ajuntament per evitar la seva fúgida cap a la
capital gironina.
Dues eren les almoines qüestió de litigi: per un costal la provinent del
llegat fet per Pere del Bosc per a vestir pobres i maridar donzelles, i per
l'altre una de l'ajuntament per a donar pa cuit un cop a l'any. Totes dues
d'origen baix medieval s'havien anat confonent i barrejant de forma que
es feia bastant dificultes desllindar-ne una de l'altra. La de Pere del Bosc
es remunta a l'any 1377 quan:
«Ab lo ultim y valido testament que Pere del Bosch, ciutadá de Gerona
y vehi de la Vila de Sant Feliu de Guíxols feu ais 21 Octubre 1377 en
poder de Jaspert Ruber, Notari Public de dita Vila después de varios
llegats que en ell se contenen i de la institucio de heretera sua usufructuaria que feu a favor de Margarida sa Muller baix las prevencions que
en ell se llegeixen, disposa que tots los demes bens seus mobles y
immobles, drets y accions haguts y per haver que quedasen, pagats y
cumplerts tots dits legats, luego que murió dita sa muller o deixas de
cumplir las prevencions a ella fetas y qualsevol de ellas se venessen y
empleat son producto en Censos y reddits segurs y perpetuos franchs
y libres de tota obligacio o carree, la mitat deis quals se invertissen en
comprar Paños de Llana y que estos se repartissen en la vigilia de la
Festa de tots los Sants entre los Pobres o Personas necessitadas de la
citada vila a Judici de sos manumissors, a saber: el Rector o capellá
que ales hores era de la Iglesia del Monestir de dita Vila, de Nicolau
Oliver de la mateixa y de dita Margarida sa Muller y en falta de estos
al del Rector o Capellá que per tot temps lo fos de la Iglesia del dit
Monestir y al deis Jurats de la propia Vila. Y que la altre mitat se
repartís per los mateixos entre las Donsellas pobres, Personas
necessitadas y altres pias obras a Judici deis sobredits, quals pias Causas
instituhi per sas únicas y universals hereteras pera después de la mort
de dita sa Muller, per desde luego que esta se tornas a casar o dexas de
viurer castament.»(4)
(4) AHMSFG, Secció IV Beneficiéncia, LLigall 36, cubeta 44.Hi ha una altra versió resumida al castellá prou aclaridora quan especifica que : «...se repartiese entre las Donzellas pobres o necessitadas de la sangre y parentela del Testador, anual y perpetuamente para que
pudiesen casarse y entre otras Donzellas necesitadas y pobres, y personas indigentes y entre
otras pias causas a Juicgio de los sobredichos con la prevención de que no se entendiesen
comprehendidos ni lo fuessen entre estos las personas Religiosas y constituidas en Sagradas
Ordenes»
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Després els jurats de la vila per millorar la dotació de la causa pia
acudiren al rei Joan I d'Aragó sol.licitant reial privilegi per establir i perpetuar una almoina segons la devoció deis fidels vilatans i aquest els el
concedí amb data 9 de juny de 1393 des de Valencia:
« En uso de cuyo Real Privilegio convocados todos los vecinos de la
villa según lo tenian de costumbre y concurrido la mayor y mas sana
parte dellos y entre estos los Jurados y singulares y su Bayle acordaron
que cada vecino en los dias de Domingo y otros en los que concurrían
a la Iglesia de aquella villa, contribuyese con la limosna que pudiese y
le dictase su devoción para los fines explicados, la que se havia de
percibir por las personas que se diputasen para ello y distribuir del
mismo modo y por los mismos Jurados y Conzejales de la villa.»
I aquest acord es va fixar l'u de febrer de 1394 i s'havia practicat al llarg
de quatre segles sense cap trasbals ni novetat(5)
La distribució de 1'almoina la feia l'abat del monestir, com a capellá major de la parroquia ganxona, i tres regidors del comú. S'acostumava a fer
pels volts del vint de setembre i es repartien vint lliures: cinc lliures a
quatre donzelles. I el mateix día es repartien setze canes de roba de cordellats a rao d'una lliura cinc sous cada cana, o sigui també 20 lliures; enrasat, beneficiava per a vestir uns vint pobres. De l'any 1676 a l'any 1709 i
possiblement deu continuar tot i no tenir-ne informació, l'abat al.lega que
fa la distribució per no deixar els pobres sense vestir pero sens prejudici
d'una causa que hi ha pendent a la Cort eclesiástica de Girona i els jurats
li responen que están en possessió de fer la distribució i que si l'abat no hi
está d'acord que vingui un altre capellá del monestir. Aquesta fórmula es
repeteix invariablement al llarg de tots aquests anys o sigui que devia
haver-hi un plet pendent, que no hem pogut esbrinar, i volien deixar-ne
constancia, pero sense perjudicar els afectats(6). El sistema utilitzat i el
formulisme era el següent: primer l'abat, després el jurat en cap i després
els altres dos jurats, cadascú triava una donzella a qui donava 5 lliures
seguint aquesta fórmula:
« Primo lo molt reverent Joan, abat assigna a Camarina Vidal, donzella, filia de Anthoni Vidal, sirurgiá de la present vila i de la forastera
cinc lliuras « i la mateixa fórmula usava cada jurat (7) .
(5) Id. informe del lletrat Pedro García, apoderat de l'ajuntament en la causa contra l'hospici per la commutació de les almoines: « Los Jurats i Consell de la vila de San Feliu de Guixols
ab acte rebut en poder del Ramón Gayart, notari public de ella ab 1 de febrer de 1394 inseguint
facultat y llicencia donada per D. Joan Rei de Aragó e Valencia de 9 de juny de 1393: Instituhiren
una Almoyna per dita vila de pa i per vestir pobres y casar minyonas ..»
(6) AHMSFG, IV BENEFICIENCIA, lligall 11, cubeta 43 "Distribucions benéfiques 16481709".
(7) AHMSFG IV Beneficiéncia,lligall 60, cubeta 10, cárpetela 1512-1624) es un doc de
l'any 1624.
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Una altra explicació d'aqüestes almoines ens serveix per aprofundir en el
sistema del sen finanfament:
«...la una llamada de la pia limosna de pan Cocido que en parte se
distribuie en la Vigilia de Navidad del Señor, i en parte en el dia de
Pasqua de Resurrección, cuios réditos anuales consisten de una parte
en 68 libras i de otra en nueve quarteras i un cortan de trigo y asi bien
en algunos censos que se percibían en cada de la Isla de Mallorca de la
qual habian sido administradores y devian dar cuenta los Regidores de
la misma villa; y la otra fundada y dotada por Pedro del Bosch cuios
réditos, aplicaderos a vestir pobres de aquella villa, se ignoraban...»
Aqüestes eren les dues almoines de qué disposava Sant Feliu de
Guíxols. Mentre la seva gestió, control i repartiment el realitzá el propi
ajuntament no existí problema ni controversia. Malgrat que s'havien perdut els títols de propietat de les almoines, els anys, el costum i la consuetud havien substitu'ít la legalitat escrita, i cada any 1'ajuntament havia
anat pagant les seixanta-vuit lliures que costaven les causes pies(8). Tanmateix en el moment en el qual se'ls demaná des de Girona que invertissin les seixanta-vuit lliures en l'hospici de Girona, la negativa de l'ajuntament fou total: no acceptaren la commutació, ja que s'adonaren que així
com fins ara les seixanta-vuit lliures beneficiava els propis vilatans ara,
malgrat que l'hospici fos obert a tothom, 1'almoina ja quedava com un fet
mes abstráete, mes llunyá. Tot sovint quan hi havia casos de greu necessitat, 1'ajuntament avancava diners de 1'almoina per socorrer una vídua, un
malalt, o sigui que 1'almoina tenia una funció específica molt concreta,
real i tangible. I al mateix temps donava un prestigi, un poder i una influencia ais regidors i a l'abat. Traspasar aquest capital a l'hospici de Girona
implicava perdre aqüestes prerrogatives. El que fará 1'ajuntament será
allegar que no existeixen els títols de propietat de 1'almoina per no haver
de pagar. I d'aquesta manera comencará un litigi que durará fins a Tany
1792, el mes llarg de tots els que hi hagué per la mateixa rao en altres
pobles gironins que també es negaren inicialment a centralitzar les seves
almoines en l'hospici de Girona ciutat. Anem a veure dones el procés que
realitzá 1'ajuntament per no haver de pagar les seixanta-vuit lliures a l'hospici de Girona. Aquest procés es troba en un llibre de 1'Arxiu Historie de
Girona intitulat «Expediente del censal de 68 libras 10 sueldos de pensión

(8) AHMSFG, IV Beneficiéncia, LLigall 36, Cubeta 44: «... desde dita ultima Institucio han
cuydat de esta y de la antecedent los Jurats de dita Vila i ab est motiu se han confundit las
rendas de una y altre de ditas dos pias memorias, motiu perqué no se ha pogut fer reparacio de
unas o altres ni se pot saber quals pertanyen a una y quals a la altre.»
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que el ayuntamiento de la Villa de Sant Feliu de Guíxols hacía a la Pia
Memoria de la misma, nombrada de Pan Cocido, que en el año de 1778 se
aplicó al Real Hospicio, qual expediente se terminó en 1-1-1792 «(9)
Tal com hem dit, el bisbe Lorenzana realitzá la commutació de totes
les causes pies i almoines de la diócesi amb data 2 d'octubre de 1778. La
primera resposta de molts ajuntaments i administradors de causes pies
fou negar-se taxativament a aquesta expoliació de les caritats locáis, de
forma que el bisbe el cinc de desembre del mateix any ja envia una carta
a l'ajuntament ganxó tot dient-li que coneix les oposicions que fa a la
commutació i els diu clarament que « ...a mi me toca conocer si ellas son
0 no aplicables i no a este Ayuntamiento determinar «. Pero la defensa
deis drets locáis obliga la Junta d'Administració de l'hospici a recorrer a
la jurisdicció civil, de forma que Pedro Escolano de Arieta, secretan del
Consell de Castella, escriu al Corregidor de Girona el 26 de juny de 1.779
1 li explica que el Bisbe ha escrit al Consell i
«...exponiendo que por la mala sensación que hazian los administradores de dichas Rentas i obras pias o porque perdian con la aplicación
a el Hospicio la libertad de favorezer se experimentaba no poca
resistencia en muchos, valiéndose d elos Ayuntamientos para que no
tubiesse efecto semejante destino, negándose a la entrega de la
administración i ocultando otros los títulos de pertenencia...»
de forma que es demana al corregidor que espavili els ajuntaments i administradors, i obeexin el bisbe.
En el cas concret de Sant Feliu de Guíxols en ser el propi ajuntament
1'administrador, la Junta de l'hospici li exigeix que pagui la pensió anual
de les seixanta-vuit lliures i que dipositi els llibres de comptes i títols de
propietat de les almoines; i l'ajuntament, amb data 19 de setembre de
1779, explica a l'hospici i al corregidor que s'han fet arribar al Consell de
Castella dos informes: un del monestir i l'altre del propi ajuntament sobre
la possibilitat d'aplicar les almoines a les Diputacions de Barrí que l'ajuntament té intenció de crear a la vila, en semblar-li que hi ha la possibilitat
de crear una congregado de caritat a la ciutat amb les almoines existents.
I es per aquest motiu que demanen que es parí la commutació de les almoines a l'hospici i que mentre durin els trámits s'ordeni a l'administrador de l'hospici que «...cese y se abstenga de molestar al Ayuntamiento
con nuevos recursos»
El propi apoderat de 1'ajuntament en aquest plet es Pedro García que
no s'está de dir que:
(9) Arxiu Historie de Girona, Secc. Hospici Almoina del Pa, Caixa 134,Llibre 614. Tota la
informació que oferim a continuació correspon a aquest Ilibre i a documents solts que es troben
a AHMSFG, IV Beneficiéncia, LLigall 36, Cubeta 44.
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«...y parece ser más acrehedora dicha Villa y sus naturales a que en
caso de hacerse alguna novedad en la distribución del producto de
dichas Fundaciones se aplique este a las tales Diputaciones para alivio
y socorro de Pobres Jornaleros y convalecientes de ella que el que
haga su aplicación al real Hospicio referido de la ciudad de Gerona ».
Tanmateix Pedro García considera que el bisbe s'ha equivocat ja que
la causa pia está feta per un laic i no es religiosa per a commutar-la ja que
está feta per a beneficiar la seva propia parentela i altres, de la qual cosa
se'n trauran grans beneficis ja que amb la possibilitat de casar donzellas
pobres:
« se seguirán el aumento de las familias y propagación de la especie
humana de modo que acrecen las Poblaciones y los Vassallos del
Soberano y de aqui proviene el que haya con abundancia Gentes para
las Armas y para la Agricultura y para la profesión de las Ciencias y
Artes liverales y dedicación a los exercicios, ocupaciones y destinos
mecánicos precisos en las repúblicas que todo hace florecer el estado
y cede en su mayor bien. Aloque por otra parte se agrega la circunstancia
de servir tales fundaciones y los socorros que producen de precaver el
abandono de muchas mugeres y las muchas culpas y ofensas a Dios
que de el proceden. Por cuyas consideracions tan naturales y obvias
como incontrovertibles se evidencia la imponderable recomendacions
que tienen semjantes fundaciones puestas en parangón con la del
Hospicio según la inteligencia de mis partes, de modo que no pueden
estos persuadirse que sea la aplicación de sus productos a otros destinos
que a los por ellas prevenidos.» I finalment existeix el «Derecho
privilegiado y de preferencia que tienen los pobres de la villa en
competencia con los de la ciudad para ser socorridos en ella con el
producto de las repetidas fundaciones y aun también lo exige asi el
interés del Estado y el de la misma villa en la que como en todos los
pueblos hay Jornaleros, Artesanos, menestrales y labradores cuyos
arvitrios y las producciones de sus tareas, ocupaciones y destinos, no
son bastantes ni les sufragan a algunos de ellos para mantenerse en
todo el año y en algunas temporadas del, y a la verdad que a estos de
ningún sufragio puede serles el Hospicio dicho ni es regular se piense
en reducirlos o llevarlos a el y que abandonen sus casas, familias,
ocupaciones y ministerios y por consiguiente parece forzoso y de
necesidad proveerlos de aquellos socorros precisos para subbenir a
sus urgencias y salir de los apuros que padezcan entre año en las
indicadas temporadas y para ello ningún otro arbitrio o medio puede
presentarse mas oportuno que el de la subsistencia y continuación de
las dos explicadas fundaciones »
Sens dubte, l'advocat havia exposat arguments de pes: per un costat
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un cant al poblacionisme, doctrina de moda al llarg del segle XVIII tot
demostrant així que la causa per a maridar donzelles tenia una finalitat
molt clara i productiva; per l'altre costat, la productivitat de 1'artesa que
en no poder crear excedent es podia veure abocat a la miseria passatgera:
l'almoina el podia ajudar en aquests moments, el podia mantenir perqué
tornes a produir, cosa que no passaria si l'almoina passés a l'hospici.
Poblacionisme i productivitat, dos elements característics del segle XVIII,
queden aquí molt ben representáis en el pensament de Pedro García.
I l'ajuntament el 21 de setembre de 1.780, exigeix a la Junta de l'Hospici que reconegui que: «... no havia sido del animo del citado Sr. limo,
comprehender dichas Pias Limosnas en la referida solicitud » la qual cosa
es negada per la Junta de l'hospici que avisa el corregidor, que ordena
l'entrega deis llibres per part de l'ajuntament el 27-9-1780; aquest obeeix, pero es nega a continuar pagant la pensió de seixanta-vuit lliures
al.legant que si no té els títols de propietat, perduts de fa temps, no té
1'obligado de pagar: el censal no existeix, i tot el que han trobat en els
llibres vells es que:
« la Universitat de la Vila de Sant Feliu de Guíxols quiscun any fa y
presta a la Pia Almoyna de dita vila 76-17-6 de pensió anual per
differents diadas, i de diversos censáis per dita Universitat creats a
dita Pia Almoyna com mes llargament es de veurer en lo llibre vell »
i aquest llibre no s'ha entregat ni se sap on para. Tanmateix aquesta quantitat no correspon a la de seixanta-vuit lliures que reclama l'hospici de
forma que encara es mes complicat. Pero, segons la Junta, amb els llibres
es demostra que encara que no es trobi el títol d'imposició del censal
1'Ajuntament havia donat la pensió de seixanta-vuit lliures deis anys 1705
al 1777 prácticament cada any, de forma que el costum convertia en dret
i deure el pagament de la pensió anual.
Pero la polémica comencava a sobrepassar les institucions i l'oposició
i descontent del poblé es manifestava ámpliament: quan l'any 1781 el
bisbe demanava a l'abat del monestir que fessin recaptacions d'almoines
entre els feligreses per donar a l'hospici, aquest no s'está de contestar-li
sorneguerament que:
«...Se señaló dia para la questa general combidando para authorizar
esta a los Regidores que sin embargo no asistieron, y haviendose
executado por dos P.P. Vicarios y D. Benito Barraquer recogieron catorze reales de vellón y no pequeña porción de desvergüenzas y sonrojos
a causa del resentimiento de las Gentes de haverles quitado el Pan que
en esta Fiesta repartían los demás años los Regidores...»(IO)
(10) A.H.G. Secc. Hospici Caixa 5.3.1.9 LLibre 557 p. 589.

121

12

MIQUEL BORRELL i SABATER

Comencava dones a ser tan enrevessat el procés que la Junta de l'hospici fa una consulta a l'advocat Ignasi Ferrer i el sis de juliol de 1784
aquest considera que 1'Ajuntament ganxó ha de pagar, ja que encara que
no existeixi l'escriptura del censal, hi ha testimonis, historia, o sigui es
válid, i posen l'assumpte en mans de l'Intendent General de Catalunya
que el set de febrer de 1.787 demana a l'hospici el títol de propietat de la
causa pia, ja que mentre no la tingui no pot obligar 1'Ajuntament a pagar.
El raonament de l'intendent, malgrat semblar purament burocrátic era
molt senzill: si no existeix el títol de propietat que obligui l'ajuntament a
pagar les seixanta-vuit lliures anuals, vol dir que l'ajuntament feia l'almoina voluntáriament, de forma que només el Consell de Castella podia
decidir l'obligatorietat d'una almoina voluntaria, de forma que torna tot
l'expedient a la Junta de l'Hospici amb un aclariment: o presentava el
títol de propietat per poder exigir a l'ajuntament o tornava a comencar el
procés ara davant el Consell de Castella.
Semblava que l'ajuntament tenia les de guanyar pero el corregidor
gironí el catorze de desembre de 1.787 opina que s'havia d'amenagar
amb terrible pena a 1'Ajuntament per tal que presentes els llibres andes de
les rendes de la Pia Limosna, la qual cosa se'ls comunica amb amenaca
de multa de 25 lliures ais membres de l'ajuntament si abans d'un mes no
han complert.
La immediatesa de l'ordre no tingué efecte i el vint-i-tres de maig de
1.788 1'Ajuntament contesta al corregidor dient-li que si havia cessat en
la contribució de les seixanta-vuit lliures era «...ya por no constar de título
de su imposición, y ya por no haverse hecho la distribución de pan ». Els
papers els havia entregat tots a l'hospici i estaven disposats a satisfer la
pensió « siempre que le fuesse mandado por legítimo superior ».
El corregidor passá l'expedient al Real Consell i el seu fiscal,amb data
14-5-1789, decidí que
«...mediante resultar por los papeles existentes en la Contaduría General de su cargo ser verdadero censal la mencionada pensión, debía
sugetarse la expressada Villa a las reglas del Pago de lo corriente de un
año y lo de pagar y los atrasos y luición con arreglo a las reglas
acordadas ».
Quedava dones molt ciar que les autoritats havien validat el títol de
propietat: es reconeixia legalment que l'ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols havia de pagar una pensió anual de seixanta-vuit lliures en concepte d'almoines. Tanmateix el fiscal tornava a posar un gerro d'aigua
freda sobre la Junta de l'Hospici ja que malgrat acceptar l'obligatorietat
de l'ajuntament a pagar, ordenava que fos l'Escrivania de Cambra qui
decidís si aquesta quantitat s'havia de pagar a l'hospici de Girona o ais
pobres de la vila ganxona. La Junta no está d'acord que s'hagi de tornar a
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decidir si la pensió es per a l'hospici o per ais pobres de Sant Feliu i
presenta recurs al fiscal el 16-6-1789 per tal de no tornar a comengar els
trámits davant el Reial Consell, pero el fiscal insisteix i passa al Consell
de Castella que el 12-2-1791 decideix que s'apliqui el queja havia dictat
anteriorment a favor de l'hospici. L'ajuntament encara es nega a pagar,
s'amenaga recorrer a l'Intendent General, el tretze d'octubre de 1791 hi
ha un acord entre l'ajuntament i l'hospici i el 30 de desembre de 1791
l'ajuntament escriptura que deu a l'hospici des de l'any 1779 al'any 1790
un total de 822 lliures i que continuará pagant anualment a l'hospici la
pensió de seixanta-vuit lliures que correspon a un censal perdut de 2283
lliures.
S'acabava així un llarg procés: quinze anys d'oposició al centralisme
gironí, quinze anys per a canviar el concepte de caritat peí de beneficencia en la mentalitat ganxona. Era evident que la caritat d'origen medieval
no havia solucionat els problemes estructuráis de la pobresa gironina ( o
europea). L'intent de la creació de l'hospici de Girona, lloable, topa com
acabem de veure amb forts interessos locáis. Ningú no volia deixar de
gestionar el capital de la caritat pública: repartir caritat era repartir
clientelisme, poder, influencia. I traspassant-lo a la capital gironina es
perdia una eina per a controlar les mentalitats col.lectives, acostumades
mes al contacte directe, a les solucions passatgeres pero reals d'ajudar el
pobre veí. L'hospici es veia així com un expoli de la solidaritat local, una
institució que impersonalitzava els costuras col.lectius i els convertia en
una máquina que treia el pobre del seu entorn i l'obligava a reciclar-se.
L'ajuntament havia fet l'últim intent per preservar un concepte de societat que acceptava la pobresa, justament en un món naixent on la pobresa
representava el fracás social.
LLISTAT DE PERSONES QUE FAN CENSOS I CENSALS A LA PÍA ALMOINA DE SANTFELIUDE GUÍXOLS, corresponent a ¡'herencia de Pere
del Bosc, i actualitzat afináis del segle XVIII FONT.- AHG. Secc. Hospici,
Llibre611
NOM
Martí Sardo
Pere Paradeda
Pere Xifró
Antón Valmanya
Antón Valmanya
Antoni Massoni
Marti Margarit
Grau Valmanya
Josep Ribas
Josep Planellas
Pere Albertí

POBLÉ
Calonge
«
«

OFICI
Pagés
Pagés
Pagés
Pagés
Pagés
Pagés
Pagés

St. Feliu

Treballador
Mariner
Pagés

Galonee
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PROPIETAT
5 vessanes
2
«
2 «
6
6
4
4
1,5
2511
1011

Cens-censal
2 q. forment
2,5 q «
2q. «
2,5 q. «
0,5 q. «
1,5 q. «
2 q. «

0-9-0
0-6-0
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Pere Vilosa
Valí d'Aro
B.Riembau
Sta. Cristina
Joan Romeu
St. Feliu
Jaume Pou
St. Baldiri
Jaume Albertí
Jaume Albertí
Sta Cristina
Jaume Gordis
Sta. Cristina
Pere Torras
Valí d'Aro
Pere Sami
St. Feliu
Josep Feliu
Domingo Valentí
Francesc Falgueras
Sebastiá Comadira
St. Feliu
LLorens Comas
«
Benet Forest
«
Antoni Suris
«
Damiá Muntades
Joan Puig
Pere Cruanyes
Valí d'Aro
B. B árcelo
St. Feliu
? Serinyer
Geroni Albertí
«
Nicolau Carreras
Josep Barrí
Calonge
Joan Fonollet
St. Feliu
Miquel Caymó
Antoni Comadira
«
Isidro Salamó
Francesc Auradell Sta Cristina
St. Feliu
Thomás Carrero
Francesc Amat
Antoni Sabater
Juame Carreras
Josep Perich
Calonge
Joan Mani
Valí d'Aro
Jaume Castelló
Joan LLorens
Ajuntament
St. Feliu
Josep Rigau
Tomás Torrent
«
LLorens Comas

711
811
1511
6 vessanes
2511
1011
3311
3311
7711
Pescador
3311
Mestre d'Aixa 3311
3311
2211
Pescador
Pescador
2511
Pescador
41 11
Pescador
1511
Treballador
811
Teixidor
2511
Pagés
2011
2011
Pagés
4011
Pescador
2511
Pescador
2911
3011
Forner
Treballador
4011
Treballador
1211
Barrí ler
Hort
Hort
Pescador
Mestre Cases 3011
2411
Botiguer
Sabater
2511
1911
21 11
Mariner
Pescador
4011
Pagés
3011
1111
Pagés
Teixidor lli
1311

Treballador
Sastre
Mariner

Sabater
Mariner
Pescador

11: lliures. X-Y-Z: lliures-sous-diners. q: quarteres
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2511
1411
2511

0-4-6
0-4-9
0-9-0
0-0-10
0-15-0
0-6-0
0- 19-9
0- 19-9
2-4-2
1 -0-3
1 -0-3
1 -0-3
0-13-4
0- 15-0
1 -4-7
0-9-0
0-5-0
0-15-0
0-6-0
0-6-0
1 -4-0
0-15-0
0-17-0
0-18-0
1 -4-0
0-7-4
0-5-0
0-5-0
0-18-0
0-15-7
0-15-0
0-11-3
0-12-7
1 -4-0
0-18-0
0-6-3
0-7-10
76-17-6
0-15-0
0-8-9
0-15-0

ALUMNES DEL REIAL COL.LEGI DE
CIRURGIA DE BARCELONA
(1760-1843) DEL BAIX EMPORDÁ
JOSEP Ma MASSONS

En un treball nostre anterior0 \despres d'exposar la situació deis cirurgians catalans en comengar la segona meitat del segle XVIII, analitzávem
la creació per Pere Virgili del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona i
encetávem un estudi deis seus alumnes relacionáis amb el Baix Empordá.
Ara completem aquell treball.
EL FRAGAS ESCOLAR
De l'examen deis quadres del treball anterior, se'n desprenen els comentaris següents.
RCC = Reial Col.legi de Cirurgia.
AGS = Arxiu General de Simancas.
AUC = Arxiu de la Universitat de Cervera (a la Biblioteca General de la Universitat de
Barcelona). El número subratllat correspon al volum -quan es tracta d'un llibre- i la xifra
següent es la de la página. Quan aqüestes només van numerades per una cara la lletra D, darrera
de la xifra indica que la dada figura al dors. Quan el document es troba en una caixa, posem la
páranla caixa seguida del seu número i de les sigles del document sempre que ens ha estat
possible.
Segóvia = Arxiu General Militar de Segóvia. Els expedients personáis están ordenáis per
ordre alfabétic. Per aixó no posem cap indicació especial.
(1) Estudis del Baix Empordá, 75, 141, 1996.
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Total alumnes matriculáis
240
Total alumnes graduáis
176
El que vol dir que 74 alumnes (el 31%) no van arribar a acabar la
carrera. Podríem, dones, parlar d'un 31% de fracassos escolars, la qual
cosa no es ben be veritat perqué si be es cert que d'uns quants alumnes en
tenim constancia d'haver abandonat els estudis o haver estat expulsáis
del Col.legi, d'altres sabem que van decidir passar-se a una Facultat de
Medicina. Posarem uns quants exemples viscuts.
Comencem per un cas que no pot considerar-se fracás. Joan Julián i
Ferran es va matricular el 25 de setembre de 1773, pero per la rao que fos
no va comentar a estudiar fins al curs 1779-1780. Va aprovar els exámens
de 1780 i 1781, i el 10 de maig de 1782 «retiró certificación de sus dos
años de estudios» i de la seva assisténcia a classe fins al dia del seu comiat(2). Es evident que aquella certificació la va utilitzar en un altre centre.
Ara exposem un cas contrari. Un cas en qué ens consta positivament
que va abandonar els estudis. Josep Ministral Cortada, natural de Colomers, es va matricular el 14 d'octubre de 1784. Al juny de 1785 no va
superar 1'ex amen de Ir curs «por corto». Va tornar a repetir el curs al
1786 i no el van deixar examinar-se perqué havia faltat a les classes de
dissecció. Al final de l'any 1788, va aconseguir aprovar el Ir curs. Al
1789, no es va presentar a exámens de 2n curs i al 1790, quan ho va fer,
el van tornar a suspendre.
A la vista d'aquells resultáis, van decidir expulsar-lo del Col.legi, pero
deuria manifestar ferms propósits d'esmena perqué se'l va tornar a admetre a examen de 2n curs «después de indultado» l'any 1792, i «quedó
reprovado y por Real Orden expulso»(3).
En altres ocasions, l'estudianl simplemenl deixava d'anar a classe i
no es prenia ni la moléslia de demanar examinar-se, ales que 1'assisténcia
a les classes era condició indispensable per poder-se presentar a examen.
En el primer quadre, el lector pol veure un seguil de noms, darrera
deis quals figura la dala de la matrícula i un interrogant en el lloc destinat
a la classe de títol. Sinlelilzals i ordenáis cronológicament son els següenls.
Com es veurá, el nombre máxim d'abandonamenls era al primer curs,
pero no es eslrany regislrar casos al 3r i al 4l any. D'alguns no lenim
noticia de llur graduació, pero considerem que van acabar la carrera quan
assoleixen el 5é o el 6é curs.

(2)AUC. 765,81.
(3)AUC. 770, 546.
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No van ni arribar a examinar-se de Ir els següents.
-Abdó Puig i Barceló, de Rupia (1766) (4) .
-Jordi Llagostera i Gell, de Sant Feliu de Guíxols (1770)(5).
-Antoni Feliu Barceló, de Begur (1771) (6) .
-Martí Girbau Barceló, de Palafrugell (1772) (7) .
-Pere Armenter Gorgoll, de Palamós (1772)(8).
-Felip Bernosell Púbol, de Torroella de Montgrí (1774) (9) .
-Miquel Malpeu Suñer, de Torroella de Montgrí (1783) (lü) .
-Thomás Vila Aymerich, de Rupia (1784) (11) .
-Tomás Camps Martorell, de Torroella de Montgrí (1786)(12).
-Onofre Mestres i Gou, de Torroella de Montgrí (1787) (I3) .
-Pere Martí Carrero, de Sant Feliu de Guíxols (1792)(14).
-Josep Carbonell Martí, de Corgá (1794)(15).
-Salvi Molla Morató, de Santa Cristina de la Valí d'Aro (1797)
-Salvi Martí i Forns, de Verges (1798) (I7) .
-Miquel Coma Mestres, de Torroella de Montgrí (1801) (18) .
-Doménec Coll i Matalí, de la Bisbal (1801) (19) .
-Narcís Blanch, de Verges (1803) (20) .
-Joan Pi, de País (1805)(21).
-Doménec Botet i Darder, de Palamós (1805) (22) .
-Joan Sitges, de País (1805)(21).
-Josep Font i Cali, de la Bisbal (1814) (23) .
-Abdó Saló i Pía, de la Bisbal (1815) (24) .
-Pere Gorgoll Rosell, de la Bisbal (1819)(25).
-Antoni Barceló Mató, de Begur (1819) (26) .
-Pere Frigola Corredor, de Begur (1821)(27).
-Salvi Oliu Castellá, de Mont-ras (1824) (28) .
-Mariá Ballester Duran, de Torroella de Montgrí (1826)(29).

(4) AUC. 166, 95.
(5) AUC. 166, 483; 767, 458.
(6) Josep Danon. Aportado a l'Estudi de
la Medicina Social a Catalunya, Barcelona,
1975.1 Diccionari, núm. 7.231.
(7) AUC. 765, 409; 767, 206.
(8) AUC. 766, 705; 767, 566.
(9) AUC. 765, 351.
(10) AUC. 770, 480.
(11) AUC. 769, 182.
(12) AUC. 770, 656.
(13) AUC. 777, 33.
(14) AUC. 777, 381.
(15) AUC. 769, 357.

(16) AUC. 775, 39.
(17) AUC. 775, 74.
(18) AUC. 174, 104.
(19) AUC. 175, 140.
(20) AUC. 775, 182.
(21) AUC. 775, 257.
(22) AUC. 775, 246.
(23) AUC. 777, 754.
(24) AUC. 777, 173.
(25) AUC. 178, 92; 124, 54 D.
(26) AUC. 178, 176.
(27) AUC. 142, 75; 762, 39.
(28) AUC. 779, 24.
(29) AUC. 779, 206.
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-Joaquim Casellas Bacó, de la Bisbal (1826)(30).
-Ramón Cama Nogué, de la Bisbal (1829)(31).
-Pere Font i Ferrer, de Corea (1829) (32) .
-Antoni Desayre Frigola, de la Bisbal (1834) (33) .
-Joan Mas Mir, de Verges (1835) (34) .
-Narcís Castañer Quintana, de Palamós (1835) (35) .
-Josep de Bahí Casabó, de la Pera (1838) (36) .
-Antoni Falgueras Libori, de Colomers (37).
Van deixar el Col.legi després d'haver aprovat el Ir curs:
-Simó Moret Martí, de Palamós (1763, 1764) (38>.
-Joan Gali Carreras, de Palafrugell (1764, 1765)(39).
-Joan Sastre i Falgueras, de Verges (1806, 1807)(40).
-Francesc Marqués i Mauri, de Begur (1823, 1825) (4I) .
-Miquel Solo Deulofeu, de Palamós (1836, 1837)(42).
-Martí Llibert i Arnall, de País (1840, 1841)(43).
Els casos que venen a continuado -com veurem- son exemples d'estudiants que abandonen després de diverses temptatives mes o menys desafortunades.
Salvador Vidal Balmanya, de Calonge, es va matricular el 5 d'octubre
de 1781. Va aprovar el Ir al 1782 i al 1783 el suspengueren «por corto».
Va aprovar al 1784 i el tornaren a suspendre al 1785. En conseqüéncia
«dexó luego el estudio» (44).
Narcís Piferrer Roure, també Calonge i matriculat el 1789, va ser suspés de Ir curs ais exámens de 1790, 1791 i 1792 (45).
Salvi Fontanella Calvet de Castell d'Aro va entrar al Col.legi el 8 de
novembre de 1793. Va suspendre el Ir curs al 1794. Va aprovar-lo al
1795 i el 2n, al 1796, pero al 1797 el van tornar a suspendre de 3r. L'any
1798 li aprovaren el 3r, pero el suspengueren de Ir i 2n i aleshores va
abandonar 1'Escola (46).
Antoni Bofill, de la Bisbal, es va matricular l'any 1805. No consta si
(30) AUC. 779, 249.
(31) AUC. 185, 92.
(32) AUC. 185, 103.
(33) AUC. 787, 78.
(34) AUC. 787, 169.
(35) AUC. 787, 166.
(36) AUC. 782, 154.
(37) AUC. 782, 202.
(38) AUC. 765, 49.
(39) AUC. 166, 97; 767, 259.
(40) AUC. 775, 318.

(41) AUC. 176, 178.
(42) AUC. 181, 272.
(43) AUC. 190, 74.
(44) J.M. Calbet Camarasa i J. Corbella
Corbella. Diccionari Biografíe de Metges
Catalans. Seminari Pere Mata, Barcelona
1982, núm. 1781. D'ara en endavant:
Diccionari.
(45) AUC. 777, 199.
(46) AUC. 777, 465.
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es va examinar els anys 1806 i 1807; només sabem que va aprovar el 25
de setembre de 1807 els exercicis del Batxillerat en Filosofía (47).
Molt semblant es el cas de Martí Aymerich Avellí, matriculat el 1824
i Batxiller en Filosofía, el 26 de setembre de 1827(48). Alguns no van mostrar aquest entestament en provar fortuna una i altra vegada, com ara Josep
Rovira i Mir, que en quedar suspés ais exámens de Ir curs l'any 1809, ho
va deixar córrer(49). O Pere Ferragut i Masaller, matriculat l'any 1822, que
va aprovar el primer al 1823 i va abandonar, en ser suspés, l'any següent(50).
Bastants son els casos que figuren ais llibres amb 3, 4, 5 i 6 cursos
aprovats, pero es pot documentar llur graduació. Molts els consideren!
com a alumnes que van acabar per la senzilla rao que difícilment s' abandonen uns estudis quan están gairebé acabáis.
Diguem, finalment, que d'alguns ens consta que no van acabar perqué al cap d'un temps de no comparéixer per l'Escola eren denunciáis per
intrusisme. Aquest fet -Pere Gorgoll i Rosell, de la Bisbal(25), n'és un exemple- va ser bastant freqüent. Francesc Puig deia d'ells que eren «fugitivos
del Colegio». Eren gent que s'havien passat dos o tres anys a l'Escola, i
per deficient que fos la seva preparació solia ser una mica menys dolenta
que la deis empines que treballaven arreu de Catalunya abans que Virgili
fundes el Col.legi de Barcelona.
BONS ESTUDIANTS I MALS ESTUDIANTS
La gran llista de fracassos escolars ens podría portar a una conclusió
molt negativa sobre la intel.ligéncia o sobre l'aplicació del jovent cátala
del segle XVIII. Les coses no van anar així. Van ser molts els alumnes
que van cursar la carrera normalment, es a dir, van aprovar cada curs i al
cap d'uns mesos (un temps mes o menys llarg per preparar l'examen de
reválida) es graduaven.
No faltaven casos de nois aplicáis que es veien obligáis a inlerrompre
llurs esludis. Les causes eren malalties própies, malalties del pare o de
l'oncle titular de la botiga, al qual lemporalmenl subslitmen, o l'enrolamenl a l'exércil per a una determinada campanya deis que parlarem mes
endavanl.
Van fallar a classes per malalls Abdó March Cunill (o Barceló), de
Sania Crislina de la Valí d'Aro; malriculal el 21 de selembre de 1770, no
es va presenlar ais exámens de 1771 al 1774 «por haver eslado

(47) AUC. 775, 219.
(48) AUC. 779, 42.

(49) AUC. 777, 72.
(50) AUC. 776, 153.
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enfermo» (5l ' 52>53) . I Francesc Puig i Brugada, de Torroella de Montgrí, matriculat al 1788, deixá d'assistir a classe per malalt l'any 1791 i va tornar
al Col.legi el 24 d'octubre de 1794 (54\
En altres ocasions, figuren en les llistes impreses de l'alumnat uns
quants noms seguits de «ausente con licencia». Tal va ser el cas de Josep
Sabadi i Cortada, d'Ullastret, del qual es diu «tiene licencia en 1775 como
consta en el memorial que presentó»(55). Evidentment que aqüestes abséncies perfectament acceptades per la direcció del Col.legi perllongaven la
carrera. Pero hem de dir que la causa mes abundant d'allargar-se els estudis era les pérdues del curs per pocs coneixements (por corto) o per no
haver assistit a classe o a practiques. Era el cas de gent que es graduava,
es a dir, que acabava la carrera, pero ho feien a empentes i rodolons.
Posem-ne uns quants exemples, comencant pels sagnadors.
Narcís Grivé Cadenet, de Verges, representa la «normalitat». Es va
matricular l'octubre de 1831 i es va examinar al juny de 1832, 1833 i
1834. Aquell mateix any de 1834 va aprovar 1'examen de reválida (56). El
que es curios es que aixó representa l'excepció. Gairebé tots els sagnadors van trigar mes de 3 anys.
Unes vegades era perqué havien de repetir un curs o dos (cas de Jaume
Pi Rustallet de Pals)(57) o perqué per diverses raons, havent aprovat els tres
anys d'estudis, no es presentaven a reválida de seguida, com Esteve Vila
i Camps, de Calonge, que va aprovar els exámens de 1767, 1768 i 1769 i
no es va presentar a l'examen de sagnador fins al 15 de juny de 1771(58).
Altres vegades el que passava era que l'alumne volia sortir del Col.legi
amb el títol de romancista de dos exámens que comportava 5 cursos i, al
final, es desanimava i es conformava amb el mes ínfim deis títols que
atorgava el Col.legi. En son exemples Josep Carbonell Fuster, de Corea i
matriculat el 3 d'octubre de 1771; quan al 1779 havia aprovat 4 cursos,
va superar el 6 de novembre d'aquell any l'únic examen de sagnador (59).
El cas de Miquel Botet i Fina, de Palamós, va ser encara mes decebedor. Botet va comencar a estudiar Medicina i va aprovar el Ir curs a
Cervera, l'any 1780. Va aprovar els exámens de 1781 i al 1782 va haver
de superar el primer entrebanc. Se li va denegar 1'autorització de presentar-se a examen per faltes repetides d'assisténcia a classe, pero «haviendo
justificado que sus faltas no eran culpables se admitió después a examen
y pasó la 3a clase».
(51) AUC. 134, 489; 165, 295.
(52) Diccionari, núra. 7725.
(53) AUC. 767, 150.
(54) AUC. 777, 105; 134, 1070.
(55) AUC. 766, 591.

(56) AUC. 186, 338.
(57) AUC. 153, 86; 790, 26.
(58) AUC. 134, 183; 766, 257.
(59) AUC. 134, 508.
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Al febrer de 1784 -quan cursava 4t any- va abandonar la seva plaga
d'intern a l'Hospital «sin dar noticia a sus superiores». L' 11 de desembre,
va regularitzar la seva situació en absentar-se «con licencia del Director
con el ánimo de perder otro año». Al 1785, va tornar al Col.legi, va aprovar la 4a classe al 1786 i va acabar examinant-se de sagnador el 29 de
novembre de 1788. Nou anys per davallar de metge a sagnador!(60).
Passem ara ais romancistes de dos exámens i presenten! com un paradigma de normalitat Boi Ferran i Salva, de Palau-sator. Matriculat el 20
d'octubre de 1780, va aprovar els exámens de 1781 a 1784 any en qué va
entrar a la 5a classe. El 5 de febrer superava els 2 exámens de romancista^'.
En canvi, Francesc Cortada i Lloreta, d'Ullastret, va comengar l'any
1762, pero l'any 1770 encara no havia superat 1'anatomía peí que va ser
severament amenagat d'expulsió. Finalment, el 9 de maig de 1774 (ais
12 anys) obtenia la graduació, que normalment s'assolia amb 5 o 6 anys
d'estudis (62) .
Per fer-se carree de la gran quantitat de carreres allargassades, ádhuc
en el cas deis cirurgians llatins, es suficient confrontar l'any de la matrícula amb l'any de la graduació. A tall d'exemple, citarem uns quants noms
de cada graduació
Sagnadors: diferencia normal de 3 a 4 anys com el de
Josep Carbonell Fuster 1775-1779 (63) o
Josep Mont Compte 1828-1831 (64).
Per contra: Josep Portulas (65) 1836-1841
Miquel Vidal Balmanya 1776-1782 (66)
Miquel Buscarons Vidal 1815-1821 (67)
Josep Ministral Falgüeras 1834-1839 (68)
Bonaventura Deulofeu Co 1838-1846 (69)
Romancistes de 2 exámens, diferencia normal 5-6 anys com les de:
Gandid Marqués Salamó 1819-1824 (70)
Josep Coll Espiell 1814-1819 ( 7 I )

(60) AUC.
(61)AUC.
(62) AUC.
(63) AUC.
(64) AUC.
(65) AUC.

769,
770,
134,
765,
143,
757,

106; 134, 762.
285; 134, 675.
265; 766, 67.
515.
90; 185, 5.
101.

(66) AUC.
(67) AUC.
(68) AUC.
(69) AUC.
(70) AUC.
(71) AUC.
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759,
747,
75J,
141,
139,

5.
310 D.
102; 187, 85.
56; 188, 287.
71; 775, 60.
282 D.
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En contraposició tenim:
Francesc Carol Malleu 1814-1821 (72)
Gaietá Coll Matalí 1786-1797 (73)
Narcís Buscarons Vidal 1824-1844 (74)
Llatins de 2, 5 o 9 exámens, entre 6 i 7 anys. Son exemples de normalitat:
Francesc Grassot Cortada 1768-1775 (75)
Per contra tenim:
Josep Saris Cals 1795-1803 (76)
Pere Simó Matalí 1777-1789 (77)
Ferran Coll Matalí 1769-1778 (78)
Els Batxillers o Llicenciats en Cirurgia constitueixen una excepció,
perqué entre un total de 19 solament trobem Pelegrí Caselles Roig (18141832) (79)i Josep Ribes Martí (1814-1824), (8Ü) havent sobrepassat el temps
normal, que es podia estimar entre 6 i 7 anys, com va passar amb Doménec
Moret Sardo (1816-1822) (8I) i Antoni Campamar Nadal (1814-1821) (82).
Es mes degut al fet que aqüestes graduacions van regir des de 1797 a
1827 i hi van haver els 6 anys de Guerra de la Independencia i els 4 de la
revolució liberal, en qué es van haver de fer moltes concessions de tipus
polític i son bastants els individus que van aprovar la reválida de Llicenciat en Cirurgia médica en menys anys deis 6 o 7 que es poden considerar
normáis.
A tall d'exemple, donarem 5 noms: Salvador Roure Mont (1814-1816)
(83)
i Llorenc Petit Vidal (1814-1816) (84). D'aquests dos anys, en van passar un al Col.legi (el curs 1814-1815) i els foren acceptats 5 anys (a l'efecte d'escolaritat) que van passar a l'exércit durant la Guerra del Francés.
De manera semblant es van llicenciar en Cirurgia médica Josep Martí
Cerrador (18 15-1 820),(85) amb la diferencia, pero, que aquí els anys extracol.legials van ser solament dos contra quatre passats a les aules. Adhuc
sense recorrer a convalidar anys passats a l'exércit, registrera llicenciats
en cirurgia médica a base de cursar 5 anys, casos de Joaquim Marsal i
Serra (86) i de Felip Benicio Rigau Boix(87), els dos des de 1814 a 1819.
(80) AUC. 141, 96.
(81) AUC. 174, 332; 739, 328 D.
(82) AUC. 739, 298 D; 777^ 78.
(83) AUC. 739, 136D.
(84) AUC. 739, 154D.
(85) AUC. 739, 284 D; 7206.
(86) AUC. 739, 275 D; 771.
(87) AUC. 739, 255 D.

(72)AUC. 139, 310; 177, 83.
(73)AUC. 170, 666; 134, 974.
(74)AUC. 779, 64; 750, 10.
(75)AUC. 134; 167, 400; 766, 383.
(76)AUC. 134, 1159; 171, 604.
(77)AUC. 134, 460; 765, 253.
(78)AUC. 134, 448; 765, 257.
(79)AUC. 143, 196.
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DIFERENTS CLASSES DE GRADUATS
Els 174 alumnes que es van graduar poden ser dividits en dues grans
categories: 87 romancistes i 87 llatins. Cada grup queda subdividit així:
Romancista d'un examen (sagnadors)
36
Romancistes de dos exámens
51
Llatins de 2 exámens
13
Llatins de 3 o 5 exámens
14
Llatins de 9 exámens
5
A partir de 1795.
Batxillers, Llicenciats o Doctors en Cirurgiá médica

46

A partir de 1827.
Batxillers, Llicenciats o Doctors en Medicina i Cirurgiá 46
ELS QUE MILLORAVEN
Hem vist casos de gent que comencen els estudis amb la pretensió
d'arribar a metge o a cirurgiá llatí i acabaven en simples sagnadors. Examinem ara la historia d'uns quants que no es van conformar amb llur
estatus i van decidir millorar de qualificació académica.
Josep Mont i Compte, de Corea, es va matricular el Ir d'octubre de
1828 i va cursar en els tres anys reglamentaris els estudis de sagnador,
títol que va guanyar l'll de novembre de 1831. Pero l'any 1840 va demanar a l'Escola ser llicenciat en medicina i cirurgiá. Li van convalidar 2
anys i es va examinar entre 1841 i 1845 (5 cursos). Un mes després del
darrer examen -el 4 de juliol de 1845- aprovava el Batxillerat en Medicina i Cirurgiá (64).
Dos ascensos mes modests son els de sagnador a romancista de dos
exámens i de llicenciat en cirurgiá médica a llicenciat en medicina i cirurgiá. Josep Pibernat i Batlle era un cirurgiá empíric que exercia a Vilopriu.
Al seus 54 anys, el Col.legi li va oferir la possibilitat de legalitzar la seva
posició a base d'examinar-lo i atorgar-li el títol de sagnador (12 de setembre de 1816)(88). Un any mes tard deuria invocar servéis prestáis a l'exércit durant la Guerra de la Independencia («5 a de prica») i el van aprovar
els dies 11 i 19 de setembre de 1817(89).
Ja heñí dit com a partir de 1827 els Reials Col.legis de Cirurgiá atorgaven títols de Llicenciat en Medicina i Cirurgiá. Van ser bastants els que
tenien o la carrera de medicina o el títol de cirurgiá, els que van voler teñir
el nou títol que els autoritzava a tractar tota mena de malalts.
(88) AUC. 759, 174 D.

(89) AUC. 134, 212.
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Hem recollit 3 exemples: un cirurgiá, Joaquina Pardas Romaguera
(1799-1805),(90) que l'any 1830 es llicenciava en medicina. Posarem també dos exemples de romancistes que van passar a cirurgians llatins. Son
Vicen§ Brancós(91), de Rupia i Esteve Beyras Albert,(92) de la Bisbal, que
es van examinar de materia médica l'any 1807 i 1803, respectivament.
ELS ALTRES SANITARIS
Renunciem a parlar deis apotecaris, que mereixen un treball a part.
Ens ocuparem deis metges que van conviure amb aquells cirurgians i
d'aquells cirurgians que mai no van passar peí Col.legi perqué, quan aquest
es va fundar i van ser aprovades les ordenances, ja havien rebut el Privilegi per exercir la cirurgiá per part del Protomedicat.
Hem comptabilitzat 70 metges sortits de les Facultáis de Medicina
procedents de les Universitats següents:
Osea
36
Cervera
13
Montpeller
2
Gandia
2
Ignorat
14
i un de cada u de Valencia, de Saragossa, d'Oriola i d'Irache. Total 71,
perqué un d'aquests metges -el Dr. Viader Arbell- figurava llicenciat a
Osea i doctorat a Saragossa. No deixa de ser curios que mes de la meitat
fossin graduats per Osea. A aquella petita universitat hi anaven els catalans per dos motius. Un per no anar a Cervera -la universitat imposada
per un reí d'odiada memoria- i l'altre per la proverbial benignitat deis
exámens, una manera de teñir una matrícula relativament nombrosa en la
qual els catalans foren majoria.
Montpeller era el centre on anaven els que de debo els interessava
formar-se. Les altres universitats petites com les de Gandia, Oriola
(Alacant) i Irache, a Navarra, oferien facilitáis en tot comparables amb
Osea.
Hi ha registráis 23 cirurgians del Protomedicat. En tornarem a parlar
de seguida en ocupar-nos de les «famílies medicoquirúrgiques». Al costat d'aquests empírics pre Col.legi, hi podem posar aquells cirurgians que
en el moment de fundar-se el Col.legi no posse'ien cap nomenament oficial. Solien ser homes granats, casats i amb filis emparentáis amb algún
cirurgiá, la botiga del qual havien d'herelar. Aplicar-los la llei que -com a
mínim- suposava passar-se esludianl Ires anys a Barcelona era cosa de
lot inaplicable.
(90) AUC. 755, 157.
(91)AUC. 139, 56.

(92)AUC. 134, 1165; 139, 20.
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La solució donada per Pere Virgili i aplicada per Francesc Puig consistía a obligar-los a anar a Barcelona i aprovar-los per poc que fos possible. Era una solució política. Va ser el cas de Josep Pibernat i Batlle, de
Vilopriu; no havia estat mai a 1'Escola pero va combatre a la Guerra del
Francés i el van graduar de sagnador el 12 de setembre de 1816(88).
LES FAMÍLIES SANITÁRIES
La societat del segle XVIII era compartimentada i solia ser difícil passar d'una determinada situació social a una altra. Era freqüent que una
botiga es transmetés de pares a filis o a gendres o a nebots. Aixó queda
reflectit en dos fenómens: la protecció a les vídues i l'existéncia de nissagues on abundaven cirurgians, metges i apotecaris.
Quan moria un cirurgiá, la vídua -si no tenia filis capaces de fer-se
carree de la botiga- podia explotar-la posant al capdavant un cirurgiá titulat durant un any. Pero si tenia filis, el director del Reial Col.legi li permetia seguir usufructuant-la fins que el fill es gradúes.
Aixó que sembla tan senzill, en ocasions es complicava. Una de les
maneres era quan les vídues feien trampa posant al capdavant de la botiga
un empíric o un estudiant «fugitiu» de l'Escola, perqué aquesta solució
il.legal era mes barata que Hogar els servéis d'un titulat.
Un cirurgiá de cognom Pannon (93) exercia a Palafrugell. L'home va
morir abans de 1765 i es permeté a la seva vídua, Teresa Calvet, mantenir
la botiga fins que el seu fill Jaume tornes de l'exércit i es gradúes a
Barcelona. Aquesta situació, d'espera impregnada de companyonia i d'humanitat, va ser denunciada el 4 d'agost de 1769 per un cirurgiá de Palamós
que tenia ánima d'inquisidor, que es deia Doménec Boter i que havia
donat mes d'un maldecap a Francesc Puig (94).
Jaume Pannon es va poder matricular el 21 de setembre de 1771 i va
obtenir el títol de cirurgiá romancista de 2 exámens el 7 d'agost de 1775
(93)
. O sigui que la situació d'interinitat va durar mes de 10 anys. El cas
que acabem d'explicar es una demostració de com tot eren facilitáis per
assegurar la successió de pares a filis.
Examinem ara 1'abundancia amb qué dos i fins tres germans cursaven
estudis al Reial Col.legi. Tenim quatre casos de tres germans. Son: Ferran
(78)
(rnatriculat al 1769), Gaietá(73) (1786) i Doménec Coll i Matalí (19) , de
la Bisbal. De Calonge registren! dues fratries de tres. Son els Vilá Camps:
Esteve (1767)(58), Joan (1769) (95-96) i Josep (1772) (97-98); i Miquel (1815)(67),
(93) AUC. 166, 583; 134, 326.
(94) AUC. Mss. 763, 375.
(95) Diccionari, núm. 8492.

(96) AUC. 134, 237.
(97) AUC. 134, 449.
(98) Diccionari, núm. 8491.
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Josep (1821) (99) i Narcís Buscarons Vidal (1824) (74) . També Josep (1828
i 1840) (100) <*>, Jordi (1830) ( 1 0 I ) i Narcís Mont i Compte (1834) (102), de
Corea.
Dotze de dos germans.
Pere (1769) (77) i Josep Simó i Matalí (1777)(103) i Joan (104) i Julia Sagaz
Bofill (105) , tots dos matriculáis l'any 1804, de Verges. Jaume (1769) (106 ' I07)
i Josep Carbonell Fuster (1775) (108'59) i els Pardas Romaguera: Francesc
( 179 2)íio9) i joaquim (1799) (1IO) , de Corgá. Esteve (1775) (11U12) i Francesc
Puig Brugada (1788) (54-13), de Torroella. També d'aquesta localitat era la
parella formada per Mateu (1774) (1I4) i Baltasar (1778) (115) Pou i Franquet. A Palamós trobem els Viñals Capdevila: Bernat (1771) (1I6) i Francesc
(1774)(117'118); Simó (1763)(38)i Salvador Moret Martí (1771),(119) deis quals
van seguir en el transcurs d'una generació dos germans, filis segurament
d'algun deis dos anteriors: Doménec (1816)(20) i Simó Moret Sardo (1823)
(I21)
. Al segle XIX, Josep (1830) (188) i Miquel (1836) (42) Solo Deulofeu.
A la vila de Colomers hi trobem Joaquim Ministral Cortada (1111}
(122,123) j el seu germa Josep (1784) (124) . Al 1805, Joaquim Ministral Padrisa
(I25)
i al 1834, Josep Ministral Falgueras(68), que podrien ser un fill i un net
d'alguns deis dos germans.
Hi ha també dues famílies amb el cognom Marsal. Una a la Pera formada per la parella Jacint (1773) (I26 ' 127) i Miquel (1778) (I28J29) Marsal i
Bassa, que a la matrícula figuren com a filis de cirurgiá, seguida d'Ignasi
(1802) (13()) i Joaquim Marsal Serra (86) i continuada vers l'any 1840 per
Narcís Marsal i Sorribas (I31) . Els altres Marsal son de Corgá. Francesc (I32)
(*) Les dues dates corresponen a quan es va matricular per sagnador i quan ho va fer per
Batxiller en Medicina i Cirurgiá.
(99) AUC. 142, 30.
(116) Diccionari, núm. 8508.
(100) AUC. 160, 87 D; 188, 5.
(117) Ibidem, núm. 8509.
(101) AUC. 144, 151.
(118) AUC. 134, 494.
(102) AUC. 757, 94; 187, 113.
(119) AUC. 765, 355; 767, 179.
(103) AUC. 134, 775.
(120) AUC. 774, 332; 139, 328.
(104) AUC. 777, 142; 139, 274.
(121) AUC. 776, 187; 143, 4; 760, 5.
(105) AUC. 775, 224.
(122) Diccionari, núm. 7884.
(106) Diccionari, núm. 6675.
(123) AUC. 134, 655; 770, 133.
(107) AUC. 134, 360; 767, 137.
(124) AUC. 770, 546.
(108) Diccionari, núm. 6676.
(125) AUC. 775, 252; 759, 194 D.
(109) AUC. 134, 1152.
(126) Diccionari, núm. 7758.
(110) AUC. 774,59.
(127) AUC. 134, 451; 766, 781.
(111) Diccionari, núm. 8305.
(128) AUC. 770, 152; 766, 781.
(112) AUC. 134, 528; 765, 693.
(129) Diccionari, núm. 7759.
(113) Diccionari, núm. 8306.
(130) AUC. 174, 128.
(114) Ibidem, núm. 8270.
(131) AUC. 760, 115.
(115) AUC. 770, 180.
(132) AUC. 775, 75.
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i Jacint Marsal Muy (133) , tots dos matriculáis l'any 1798. Esteve (1836)
i Ramón Canet Pastor (1840)(135) eren de Santa Cristina de la Valí
d'Aro.
A la Bisbal trobem al segle XVIII els germans Josep Manca Pérez
(1764) (136) i Manuei (1772) (I37 ' I38) , i al segle XIX dues parelles: Pelegrí
Casellas Roig (1814)(48) i el seu germá Francesc (1825) ( ' 39) i Esteve Casas
i Manca (1835)(140) i Joaquim (1837)(141). A País hi trobem tres parelles:
la deis Molinas Prats: Francesc (1826) (142) i Esteve (1835) (143) ; la deis
Martínez de Huete Sitges: Joan (1834)(144) i Pedro (1841)(145), i la de Jaume
(146)
i Miquel(57) Pi i Rustallet, tots dos matriculáis l'any 1840.
Citem, finalment, de Calonge els germans Miquel(66) i Salvador Vidal
Balmanya(44), matriculáis respectivament els anys 1776 i 1781.
Si examinem les llistes, trobarem -incloent-hi metges i cirurgians del
Protomedicat- unes nissagues de probables descendents. Comencant per
Begur registrera un Antoni Barceló (1758) (I47 ' 148) ; un Francesc Barceló
(149)
, metge graduat a Cervera al 1795; Josep Barceló (I50) , doctoral a
Montpeller, Anloni Barceló Maló(26), romancisla malriculal al 1819, i
Francesc Barceló Mauri (151) , Balxiller en Medicina i Cirurgia al 1849.
De la Bisbal ja hem parlat deis germans Manca, Casellas i Casas i els
Ires Coll i Malalí. Hi podem afegir un Francesc Manca (1805) (I52) , un
Francesc Casellas(I53) (melge al 1776 a Cervera), Joaquim Casellas Bacó
(1826)(30), un Josep Coll Espiell (1814) (71) i un Gaietá Coll i Bassa (1830)
(134)

(154)

A Calonge hem Irobal dos melges: Martí(I55) i Miquel(156) Balmanya
(1758 a Cervera), seguramenl oncles deis germans Vidal Balmanya que
ja hem esmenlal. Afegim que s'ha documenlal (amb poca precisió) un
Josep Vidal Balmanya i un Josep Vidal cilats ais núm. 5688 i 5672 del
Diccionari.
Ja hem parlat deis tres germans Mont i Comple a propósil de Corea.

(145) AUC. 790, 150.
(146) AUC. 153; 70; 790, 35.
(147) Diccionari, núm. 6196.
(148) AUC. 97, 15.
(149) Diccionari, núm. 6205.
(150) Ibidem, núm. 292.
(151) AUC. 184, 120; 760, 28 D.
(152) AUC. 174, 199.
(153) Diccionari, núm. 1057.
(154) AUC. 745, 167; 750,70.
(155) Diccionari, núm. 373.
(156) Ibidem, núm. 374.

(133)AUC. 759, 11 D.
(134) AUC. 181, 266
(135)AUC. 790, 123.
(136) AUC. 767,49.
(137) Diccionari, núm. 7706.
(138) AUC. 734,402; 765, 375.
(139) AUC. 143, 196; 779, 151; 760, 11.
(140) AUC. 183, 11.
(141) AUC. 147, 172.
(142) AUC. 144, 93; 760, 15D.
(143) AUC. 148, 143; 787, 140.
(144) AUC. 752, 224; 787, 34.
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Diguem que al 1753 un Jordi Mont(157) es va rebre de Batxiller en Medicina a Osea i el mateix va fer Narcís Mont Riera(158) al 1795. A Palafrugell
trobem dos cirurgians i tres metges que porten com a primer cognom el
Riera. Son Ramón Riera Basta(159), Batxiller a Osea al 1751; Damiá Riera
Bonet (l60 ' l61) , Llatí de 5 exámens al 1766, Raimon Riera Mascaros (' 62 > 163 >
Llatí de 3 exámens l'any 1773; Francesc Riera Vidal (164) , Batxiller en
Medicina a Osea al 1780, i Antoni Riera(165), Llicenciat en Medicina a
Osea al 1802.
A Palamós es prodiga el cognom Prats. Un metge Antoni Prats (I66) ,
documentat l'any 1707; Josep Prats (167) , Batxiller en Medicina a Osea
l'any 1756; Francesc Prats (168J69), Llicenciat en Medicina a Cervera al
1775, i Josep Prats Pagés (170) , del qual ens consta que al 1837 cursava el
4art any al Reial Col.legi de Cirurgia.
A País destaca el cognom Sitges. Ja sigui patern, Joan Sitges(171), Batxiller en Medicina a Osea l'any 1776; Joan Sitges Busquéis(172), llicenciat també a Osea dos anys mes tard; Joan Sitges(I73) i Francesc Sitges Ros
(I74)
matriculats al Reial Col.legi al 1805 i al 1807. Ja sigui matern com
els dos germans Juan i Pedro Martínez de Huete i Sitges, deis quals ja
hem parlat. Afegim que els dos germans Pi i Rustallet (l46 ' 57) teñen un
possible antecessor en Joan Pi,(21) matriculat 35 anys abans al Reial Col.legi.
A Rupia ens consten uns Puig pare i fill (175) i un Abdó Puig Barceló
(1766) (4) i Joan Puig Mestres (1769)(176). U abundancia a tot Catalunya
del cognom Puig ens obliga a ser molt prudents a l'hora de definir-nos.
A Torroella son a assenyalar tres Massaguers: Josep Massaguer, (I77)
Batxiller en Medicina al 1742; Jaume Massaguer, Batxiller en Medicina a
Osea al 1780, i Isidre Massaguer Bladó(178), Batxiller en Medicina i Cirurgia al Reial Col.legi l'any 1845.

(157)Ibidem, núm. 3135.
(158) Ibidem, núm. 3136.
(159)Ibidem, núm. 4230.
(160) Ibidem, núm. 4231.
(161) AUC. 134,40; 165, 103.
(162) AUC. 134, 230; 165, 57.
(163) Diccionari, núm. 8400.
(164) Ibidem, núm. 4242.
(165) Ibidem, núm. 4211.
(166) Ibidem, núm. 8284.
(167) Ibidem, núm. 3853.
(168) Ibidem, núm. 8285.
(169) AUC. 768, 169.

(170) AUC. 180, 281;caixa308.
(171) Diccionari, núm. 5048.
(172) Ibidem, núm. 5050.
(173) AUC. 180, 284.
(174) AUC. 775, 381.
(175) Josep Massons. Francesc Puig i els
cirurgians del seu temps. Publicacions del
Seminan Pere Mata, 1993, p. 150. D'ara en
endavant: F. Puig.
(176) AUC. 765, 233; caixa 301.
(177) Diccionari, núm. 2915.
(178) AUC. 182, 259; 760, 85.
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EL FUTUR DELS ALUMNES
Si be el Col.legi va ser ftmdat amb la idea de proporcionar bons
cirurgians a 1'exércit, la major part deis graduáis nodria la vida civil i
s'establien al seu poblé o a pobles ve'ins. Per exemple, Doménec Ferrer i
Mir (l79) , que era de la Bisbal, sabem que es va establir a Garriguella. Salvi
Martí Comas, de Corgá, exercia a Verges entre 1780 i 1783(180). Boi Parran
i Sala, de Palau-sator (1780-1785) (181 ' 6I) , «se estableció en las casas que
hai fuera la Puerta Nueva» (de Girona). Francesc Garrigolas Puig, també
de Palau-sator se'n va anar a Barcelona (182>183) . Diguem, finalment que
Damiá Riera i Bonet (1762-1766) el trobem el 28 de setembre de 1780 a
Tarragona, formant part de la Junta Directiva del Gremi de Cirurgians
(184)_

El cas d'Esteve Marturiá i Fernel(63), de Calonge, es l'únic catedrátic
del Reial Col.legi nascut al Baix Empordá. Va cursar la carrera de cirurgiá
llatí de 1774 a 1780 data en qué segurament va superar la reválida de
cirurgiá de 9 exámens (!) . Va guanyar la cátedra l'any 1793 (185) i deuria
morir abans de maig de 1808.
La sort d'aquells cirurgians rurals era bona si ens atenem a llur
importancia social, reflectida en la freqüéncia amb qué els seus noms
figuren ais llibres parroquials com a padrins de bateig o testimonis de
casament. El que no solia ser tan brillant era el seu estatus económic, com
ho demostra el relatiu gran nombre de filis de cirurgiá que cursen la carrera a Barcelona, guanyant-se la vida com a fadrins deis operatoris
barcelonins. Per exemple, Miquel Botet i Fina(60), fill (**} i net de cirurgians
de Palamós ens consta que va entrar de fadrí a la botiga de Francesc Bramón
el 16 de marg de 1780 (es va matricular el 27 de setembre d'aquell any)
i hi continuava l'octubre de 1782 (186).
Josep Carbonell i Fuster, de Corea va iniciar els seus estudis el 3
d'octubre de 1775 i va romandre a la botiga de Josep Portusachs fins que
es va graduar de sagnador el 6 de novembre de 1779(186). Miquel Marsal
Bassa, de la Pera, també fill d'un cirurgiá, es el que va continuar en el lloc
de Carbonell perqué va treballar a can Portusach(l87) el 14 d'octubre de
(*) Al llibre 134 d'AUC. on figuren les graduacions de la seva época no hem aconseguit
trobar el seu registre. En canvi figura com cirurgiá llatí d'honor.
(**) El seu pare era Doménec Botet i Esparraguera (189).
(179) Diccionari, núm. 7269.
(185) Manuel Usandizaga. Historia del
(180) Ibidem, núm. 7782.
Real Colegio de Cirugía de Barcelona. Insti(181) Ibidem, núm. 7207.
tuto Municipal de Historia, Barcelona, 1964,
(182) AUC. 769, 86; 134,696.
p. 161.
(183) Diccionari, núm. 7415.
(186) AUC. caixa 306, 1456:3.
(184) AUC. Mss. 763, 40.
(187) AUC. caixa 306, 1456:3 i 6.
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1799 i consta que hi era l'octubre de 1782(188). Un altre aprenent de can
Portusach va ser Doménec Viola i Pol. Hi va entrar el 27 d'octubre de
1781 i hi continuava l'octubre de 1782(188).
Josep Simó Matalí, ful del cirurgiá Bernat Matalí que exercia a Verges,
era un deis quatre fadrins que a l'octubre de 1782 treballaven a la botiga
de Josep Ridec(190). En canvi Joaquim Ministral Cortada de Colomers figura a l'octubre de 1782 a la botiga de Francesc Maneja (191).
S'ha de saber que totes aqüestes col.locacions estaven controlades per
la direcció del Col.legi, que es cuidava que aquells minyons poguessin
anar a classe. A mes, el dissabte el Col.legi no funcionava perqué era el
dia de major afluencia de clients que anaven a afaitar-se i a tallar-se els
cabells. Era una mena de beca que Virgili havia ideat a fi que els estudiants
mancats de recursos poguessin estudiar cirurgiá.
ELS MALDECAPS DE L'EXERCICI RURAL
Podem dir que el primer maldecap era tirar endavant la familia,
evidenciat amb el nombre de filis de cirurgians que es guanyaven la vida
mentre estudiaven treballant ais obradors de Barcelona.
L'altra font de preocupacions era la constant lluita entre companys
per arrabassar-se la clientela (*} o els conflictes amb els metges que
denunciaven casos -unes vegades infundáis i altres reals- d'haver assistit
malalts de medicina interna i -sobretot- haver-los-hi estés receptes.
Un poblé conflictiu va ser Verges. Primerament -amb data 28 de maig
de 1773- el Dr. Francesc Martí va denunciar Bernat Simó per intrusisme
medie (I93) . Entre 1780 i 1783, els dos metges -Joan Martí i Narcís Salóvan denunciar per idéntic motiu els cirurgians Esteve Puig Brugada, Salvi
Martí Comas i Pere Simi(94). Els metges i un cirurgiá de Torroella de
Montgrí van denunciar Mariá Fornesa d'intrusisme medie. Fornesa va
poder demostrar que les denuncies eren infundades (1773).
Altres dificultats provenien de voler mantenir la propietat d'una botiga
després de morir el titular. Aquest va ser el cas deis Botet a Palamós.
Doménec Botet i Esparraguera era un cirurgiá fill d'un cirurgiá. Els Botet
tenien dues botigues. L'any 1779 va morir el pare i Doménec Botet volia
conservar aquella botiga per a un seu fill -Miquel Botet i Fina- que cursava
el Ir any de Medicina a Cervera.
(*) Aquesta es la denuncia de Grau Pujol de Sant Feliu de Guíxols del 21 de juny de 1774
contra Roma Passapera (l92) .
(188) AUC. caixa 306, 1456:64.
(189) AUC. caixa 301.
(190) AUC. caixa 306, 1456:85.
(191) AUC. caixa 306, 1456:39.

(192) AUC. Mss. 763, 562, 566.
(193) AUC. Mss. 763, 457.
(194) AUC. Mss. 763, 451.
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Amb aquest fi Botet va proposar a la direcció de l'Escola que el seu
fill deixaria Cervera i es matricularía al Reial Col.legi, i mentre estudies
la botiga seria regentada per un fadrí de Sant Lloreng de Cerdans que es
deia Llorenc. Faitx(195). Francesc Puig -aleshores director del Reial Col.legiva acceptar el tráete i el noi Botet es va matricular al Col.legi el 27 de
setembre de 1780. L'any 1783 va entrar a la 4a classe i aquell alumne es
va espatllar. Va comencar a perdre cursos amb abséncies en ocasions
justificades i en altres sense justificar. Total que al cap de 8 anys, el que
havia de ser un cirurgiá llatí va acabar sent un humil sagnador(196).
De les desventures de Teresa Calvet, vídua de Pannon ja ens n'hem
ocupat abans. Els que tenien maldecaps de debo eren els que exercien
sense títol. Joan Casas que exercia a l'Escala va denunciar Abdó Puig
instal.lat a Albons, l'any 1767. L'alcalde d'aquest poblé va intercedir prop
del Reial Col.legi i aquest va aprovar Puig amb un simple examen (197) .
Un altre que exercia sense títol de cap mena era Joan Puig, a Rupia.
L'home es va comprometre a examinar-se al Reial Col.legi al cap de 4
mesos i ho va complir (I98J99) . Quan Joan Puig havia superat aquella
contrarietat, n'hi va venir una altre. El seu fill, que es deia Joan Puig com
el pare, es va ajuntar amb un tal Grassot de Palafrugell i van ser acusáis
de robar un col.legial intern «desarrejando una arca». Els dos «presumptes»
lladres van ser expulsáis del Reial Col.legi(200).
Francesc Puig -aleshores secretan de l'Escola- va teñir la delicadesa
d'escriure el 6 de gener de 1766 a Don Domingo Miquel, de la Bisbal,
encarregant-li que dones la noticia al seu pare «para que vea de recoger a
su hijo cuanto antes para que... no se precipite a mayor desliz... y le vea
en una pública afrenta; yo siento infinito que su Padre tenga este disgusto
pero no dudo que la prudencia de Vm. sabrá minorarle el quebranto»(201).
ELS CIRURGIANS MILITARS
Els cirurgians dedicats al servei de les forces armades son de dues
classes: professionals i eventuals. En efecte, de temps immemorial han
existit cirurgians que han dedicat gran part o tota la seva vida a aquesta
tasca, i també sempre ha existit la figura d'aquell cirurgiá que s'ha
incorporat a l'exércit i a 1'armada amb motiu d'una campanya i, en acabada, ha retornat a la vida civil.

(195) AUC. caixaSOl, 1971:31.
(196) F. Puig, p. 95.
(197) AUC. Mss. 763, 245.
(198) F. Puig, pp. 74 i 150.

(199) AUC. Mss. 763, 92.
(200) AUC. Mss. 763, 385.
(201) AUC. Mss. 763, 386.
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Com siguí que la finalitat principal del RCC era assortir l'éxit de bons
cirurgians, dins la nostra casuística trobem un bon nombre de cirurgians
militars. Parlem, en primer lloc, deis eventuals. Quan s'organitzava una
campanya, sorgia al RCC la figura del «practican!». Eren alumnes reclutats
al Col.legi de manera voluntaria. Els era ofert un salari variable entre 300
i 350 rals mensuals i la seva missió era ajudar el cirurgiá d'un batalló o
d'un hospital.
No hi ha cap campanya a la segona meitat del segle XVIII i primera
del XIX on no figurín «practicants» del RCC. A la direcció del Col.legi li
era molt fácil enviar minyons voluntaris, perqué el temps de campanya
els era reconegut a l'efecte d'escolaritat. D'altra banda, guanyaven un sou
doble del d'un jornaler del camp i satisfeien les ansies d'aventures própies
de la joventut. Per a aquells que pensaven convertir-se en cirurgians
militars, aquella aventura era un esglaó per ingressar a l'exércit.
La primera campanya, quan tot just s'havia inaugural el Reial Col.legi,
va ser la de la invasió de Portugal, l'any 1762. No hi va concórrer cap
alumne del Baix Empordá. Al desgraciat intent d'assaltar Alger, hi assistí
Feliu Gabanes i Vinyoles, de Sant Feliu de Guíxols l'any 1775, quan
cursava el 5é any amb un sou mensual de 300 rals(202). També va prendre
part en l'expedició a Río Grande (en els límits entre Tactual Uruguai i
Brasil). Feia un any que era romancista de dos exámens i va ser nomenat
Practicant major de l'hospital de la illa de Santa Catalina, amb un sou de
400 rals al mes (203). Gabanes no va seguir la carrera militar i després
d'aquelles dues aventures es va plantar a Sant Feliu de Guíxols (la seva
presencia está documentada el 16 de mar§ de 1780)(204).
L'any 1791, els moros van assetjar la pla£a de Ceuta. Entre altres, el
Col.legi hi va enviar Jaume Brancós i Roig amb el sou de 350 rals al mes
i amb viatges pagats. La campanya de Brancós va durar uns 8 mesos (del
7 de setembre de 1791 al 16 d'abril de l'any següent) i «por el mérito que
contrajo, Su Majestad se sirvió concederle uso del uniforme de los cirujanos del Exército»(205). Brancós va fer carrera dins l'exércit. Ais escalafons
de 1822 i 1823 tenia el núm. 2 deis Irs Ajudants de cirurgiá(206).
Mes tard -al gener de l'any 1782-, en la llista d'estudiants que van ser
enviats a prendre Maó, hi figurava Baltasar Pou i Franquet(207). Va venir,
a continuació la Guerra contra la Convenció (1793-1795). Del Baix

(202) AGS. Secretaría de Hacienda,
lligall 1054.
(203) Ibidem, lligall 1058.
(204) AUC. caixa 301.
(205) José Ma Massons. Historia de la

Sanidad Militar española. Ed. Pomares-Corredor, Barcelona, 1994, vol. I, p. 372. D'ara
en endavant: Historia de la S.M.
(206) Segóvia (escalafons de 1822 i 1823).
(207) AUC. caixa 306, 1454.
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Empordá, hi van anar Antoni Roig Dispés, de la Bisbal(40), i Doménec
Viola Pol(208), de Torroella de Monígrí.
L'any 1801, Espanya era una aliada de Franca i hi havia el projecte
d'envair Portugal. Una mesura va consistir a concentrar tropes a Galicia i
a Extremadura. En el grup d'estudiants que van anar a aquesta darrera
regió, hi figurava Alexandre Marqués i Roura, de Palamós. Aquella
campanya li va valer aprovar el 4t curs sense haver anat a classe (18l) .
La Guerra de la Independencia (1808-1814) va buidar prácticament
d'alumnes el Reial Col.legi. Qui mes qui menys es va unir ais patrióles
que plantaven cara ais franceses. Tant va ser així que a partir de 1812 els
professors i alguns graduáis fugits de Barcelona van organitzar exámens,
primer a Malaró, després a Argentona i, finalment, a Vic, i van atorgar
graduacions.
Així va ser com Josep Forgas i Mató, de Begur, va aprovar la reválida
de romancista de 2 exámens a Argenlona, el 27 de maig de 1812(209).
Narcís Oliveras Aloy, al juny de 1814 i amb pocs dies de diferencia, es va
rebre de Balxiller i de Llicencial en Cirurgia Médica(210).
Ais que van servir l'exércit com a practicanls, el lemps passat en
campanya els valgué a l'efecle d'escolarilal. Van aprovar la Llicenciatura
en Cirurgia Médica amb 4 anys de Col.legi i dos de práctica a l'exércit
Felip Benicio Rigau Boix, de Sanl Feliu(87), el 5 de maig de 1819, i Josep
Martí Cerrador de Palafrugell(85), el 17 de maig de 1820.
Amb dos anys de Col.legi i tres de práctica, van sortir romancistes de
2 exámens Ignasi Marlinell Palau, de Corea (2I1) , el 21 de maig de 1816, i
Joaquim Ministral Padrisa, de Colomers(l25), el 9 de gener de 1817. Lloren^
Pelil i Vidal, de la Bisbal (84) , i Salvador Roure i Mon (83) van rebre la
llicencialura en Cirurgia Médica el 14 de maig de 1816, i el 23 de gener
de 1816 respeclivamenl, amb un sol any cursat a l'Escola (s'havia
malriculal el Ir d'octubre de 1814) acreditanl haver passal 5 anys a
l'exércit. I el que va batre el récord, perqué no va trepitjar mai les aules,
va ser Joan Falgueras Puig, de Torroella(212), aprovat de romancista el 26
dejuliolde 1816.
La darrera campanya va ser la I Guerra Carlista (1833-1840) en el
curs i a conseqüéncia de la qual el Col.legi va cedir a les exigéncies deis
alumnes mobilitzals. Per exemple, Josep Prals Pagés va sol.licilar examinar-se fora de temps (el 16 d'oclubre de 1837) per eslar mobililzal(213).
En dues ocasions es van alorgar graus de Llicenciatura en Medicina i

(208) AUC. 134, 963; 770, 348.
(209) AUC. 775, 209; 140, 11.
(210) AUC. 140, 36; 174, 225.

(211) AUC. 775, 307; 139, 156.
(212) AUC. 139, 169; 775, 262.
(213) AUC. caixa 308.
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Cirurgia eximint cursar el 7é any (cas de Josep Gatius Pons, d'Albons)(214),
«en atención a haber obtenido Sobresaliente en los 5 años de su carrera»
i deis dos darrers anys a Miquel Mitjanas Joher, de Garrigoles(215), «por
haber estado en el Ejército».
També cal dir que tots aquests estudiants eren voluntaris, perqué qui
no volia anar a la guerra podia evitar-ho pagant una quantitat fixada. Així
es dona el cas d'estudiants del Baix Empordá que es van matricular i van
cursar la carrera durant el període de guerra: Josep Barceló Segaró(216), de
País (1833-1841); Esteve Casas Manca(217), de la Bisbal (1835-1841), i
Francesc Barceló Combis (2l8) , de Vulpellac (1838-1844).
Tots aquests casos corresponen a situacions provisionals, encara que
alguns d'ells es van incorporar a l'exércit com a cirurgians o metges
militars. Un cas de provisionalitat que va durar 20 anys va ser el
protagonitzat per Josep Buscarons Vidal, de Calonge (Llicenciat en Medicina i Cirurgia l'any 1828), i que va ocupar entre 1836 i 1857 la pla9a
de metge de 1'Hospital Militar de Girona(219).
Peí que toca ais cirurgians militars de «carrera», la manera d'entrar a
l'exércit era aconseguir del director del Col.legi (que era el «Cirujano
Mayor de los Exércitos») figurar en una terna que era enviada al coronel
d'un regiment quan aquest havia de cobrir una vacant de cirurgiá en algún
deis seus dos o tres batallons. A partir de 1829, l'entrada, pero es, va fer
per oposició.
En la casuística que hem exposat, només hi hem trobat un cas -Brancós-, que va continuar i va fer carrera entre els militars. Ara parlarem deis
que s'hi van quedar, encara que no tots van esperar la jubilado
reglamentaria.
Del segle XVIII sabem deis dos germans Vila i Camps. Joan (llatí de
3 exámens al 1773) l'any 1781 era a Orá(96), plaga del nord d'África on
Espanya mantenia una important guarnido. Josep era cirurgiá del Regiment
d'Infanteria de la Princesa i el dia 23 de setembre de 1785 es va jubilar
amb mig sou de Consultor de Cirurgia (un grau mes que Ir Ajudant)
establint-se a Murcia(220). Hem de dir que Josep era cirurgiá de 9 exámens
de l'any 1778(97), i que al 1796 es va doctorar a Barcelona i el 7 de gener
de 1808 -tot i que estava retirat- va enviar al Col.legi una dissertació sobre ferides per arma de foc (221) .
D'altres, sabem que els anys 1822 i 1823 eren cirurgians militars perqué

(214)AUC. 147, 20; ¡80, 220; 136, 42 D.
(215) AUC. caixa 317, 289:2.
(216) AUC. 148, 165; 181, 71.
(217) AUC. 181, 153.

(218) AUC. 757, 231; 182, 167.
(219) Historia de la S.M. III, p. 133.
(220) AUC. caixa 311, 2015.
(221) AUC. 725, 135 D.
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figuraven a l'escalafó que Sal vi Illa va confeccionar a l'efecte que cada u
conegués la seva antiguitat.
Figuren en aquest escalafó ordenáis de menor a major: Lloreng Petit
Vidal, que era 2n Ajudant amb el núm. 28. Seguien els Irs Ajudants Joan
Gali, de Palafrugell, amb el núm. 96; Joaquim Pardas de Corgá, amb el
núm. 50; Josep Saris, d'Ullastret, amb el núm. 34, i Antoni Deulofeu
Jofra de Palafrugell era el Ir Consultor Supernumerari (es a dir, era el
tercer en la categoría del Cos de Cirurgians Militars)(206).
Es que Deulofeu tenia una llarga historia militar. Va ingressar a la
Sanitat Militar l'any 1788, uns mesos abans d'aprovar la reválida de
cirurgiá romancista de 2 exámens el 17 de juny de 1789(222). Va prendre
una parí molt activa en la campanya del Rosselló (1793-1795); el 2 de
desembre de 1805 era el cirurgiá del Regiment de Cavalleria de la Reina
i es va veure afavorit amb una mesura de tipus general, que consistia en el
fet que tots els cirurgians militars romancistes podien obtenir el títol de
Llicenciats en Cirurgiá Médica revalidant-se de Batxillers en Llatinitat,
cosa que va aconseguir al Reial Col.legi de Cirurgiá de la Puríssima de
Burgos, de recent fundació (223) . Durant la Guerra de la Independencia va
dirigir els servéis quirúrgics de l'exércit de Galicia(224) i en el període
constitucional (1820-1824) va teñir aquest carree a Catalunya (225) .
Una altra font d'informació sobre la professionalitat militar ens arriba
perqué figuren els seus expedients a l'Arxiu General Militar de Segóvia.
Son:
Narcís Oliveras Aloy (1807-1814). Va actuar al Maestral durant la I
Guerra Carlista (1833-1840). Joan Falgueras Puig (1805-1816). Salvador
Roure (1814-1816), al qual ja ens hem referit. Miquel Buscarons Vidal
(1815-1821), que es va retirar amb la categoría de Consultor de Cirurgiá.
Pere Casellas Coll (1822-1827), que havia cursat estudis de Medicina i
Cirurgiá a Montpeller i els va revalidar a Barcelona(226). Josep Puig i Pi
(1819-1829), ingressat a l'exércit al 1833. Gaietá Coll (1830-1837). Josep
Boy Deulofeu (1830-1837), ingressat a Sanitat Militar l'any 1838(227). No
deuria estar molts anys a la milicia perqué está documentada la seva
presencia a Sant Feliu de Guíxols, on exercia l'any 1844(228). Isidre
Massaguer Bladó (1839-1845), del qual sabem que va ingressar a Sanitat
Militar l'any 1854.
Bastants d'ells es van jubilar en complir l'edat reglamentáries, pero

(222) AUC. 134, 790; 770, 420.
(223) AUC. 126, \ 09 D.
(224) Historia de la S.M. IV, p. 220.
(225) Ibidem, IV, p. 342.

(226) AUC. 124, 88 D.
(227) Historia de la S.M. IV, p. 217.
(228) AUC. caixa 288,1871.
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sabem que Gaietá Coll Bassa, que va prendre part en la I Guerra Carlista
com a 2n Ajudant de Cirurgiá del Regiment de Zamora, quan va acabar la
guerra, va demanar immediatament tornar a l'estat civil «por tener que
mantener su madre viuda y tres hermanas, sin exponerlas a los horrores
de la indigencia»(229).
Un aspecte de la vida militar deis cirurgians era el servei de 1'armada,
per be que gairebé tots aquests es formaven al Reial Col.legi de Cirurgiá
de Cadis. Un d'aquests graduáis, que era natural de Canet de Mar, va
acabar els seus dies a Sant Feliu de Guíxols. Es deia Gabriel Parera. Havia
ingressat al Col.legi de Cadis l'any 1755(230). La seva vida a la Marina de
Guerra no va resultar certament agradable. No va ascendir a «Cirujano lo
de la Armada» fins l'any 1770(231), es a dir, ais 15 anys de servei, passats
gairebé sempre embarcat, cosa que comportava unes condicions d'alimentado i allotjament horribles. D'altra banda, la seva base fins al 1770 va
ser el Ferrol. Posteriorment, en ascendir, va ser destinat a Cartagena, amb
viatges al Pacific amb la fragata «El Águila» (232) i amb una temporada a
les illes Malvines amb un fred inimaginable i 4 mesos de nit polar(233). De
tota manera, va teñir un final felic. L'any 1774 va passar una temporada
de permís a Canet de Mar arreglant uns problemes deriváis de l'heréncia
deis seus pares morts en la seva abséncia, i es va assabentar que la pla£a
de «reconocimiento de matrícula» (*} que 1'armada tenia a Sant Feliu de
Guíxols estava vacant; la va demanar i li van donar(234).

(*) La missió d'aquest cirurgiá era examinar la gent destinada al servei de la Marina de
Guerra.
(229) Historia de la S.M. II, p. 101.
(232) Ibidem, I, p. 296.
(230) Ibidem, I, p. 290.
(233) Ibidem, I, p. 286.
(231) Ibidem, I, p. 311.
(234) AUC. 139, 207; 177, 187.
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I DE EB. MOLL A IRENE ROCAS
ROMAGUERA, CORRESPONSAL DE
L'OBRA DEL DICCIONARIA LLOFRIU
PEP VILA

En aquest treball transcric i anoto un conjunt de cartes i postáis, un
total de cinquanta-sis, que Antoni María Alcover Sureda i Francesc de
Borja Molí van adrecar des de 1911 a 1923, a Irene Rocas, corresponsal
de l'obra del diccionari de la llengua catalana a Llofriu, que vivía a cavall
d'aquesta població empordanesa i de Barcelona. Pensem que la redacció
definitiva d'aquest inventan lexical comencá en 1924. Cree que l'aplec
aquí reunit, constitueix una de les mostres mes completes que s'han editat
fins ara de l'epistolari(1) d'Alcover. Tot i els excel.lents estudis(2) que hi ha
(1) F.d.B.Moll, Epistolari del bisbe Carsalade a mossén Alcover, Palma de Mallorca, 1964;
id., Cartes de tema lul.liád 'En Mateu Obrador amossén Alcover, «Estudios Lulianos»,IX, 1965,
págs. 229-250; id., Epistolari de Pompen Fabra a mossén Antoni M.Alcover, Tárrega, 1968.
(2) Sense ser exhaustiu, anoto aquests llibres que, d'altra banda, contenen molta lletra
menuda sobre diversos aspectes d'aquest home de combat, J. Massot i Muntaner, Els mallorquína
i la llengua auctóctona, Barcelona, 1972; id., Església i societat a la Mallorca del segle XX,
Barcelona, 1977; id., Antoni Ma Alcover: Per la llengua, a cura de Josep Massot i Muntaner,
Palma - Montserrat, 1983; id., Antoni M.Alcover i la llengua catalana, Montserrat, 1985; Joan
Miralles, «próleg» a Diari de Viatges de Antoni Ma Alcover, Molí, Palma, 1988; F.de B. Molí,
Necrología,_Mn.Antoni M Alcover, «Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana»,XV, 1933,
págs. 4-28; id., Un home de combat ( Mossén Alcover), Molí, Mallorca, 1962; id., Introdúcelo
al « DCVB», vol.I,Mallorca, 1980, págs.IX-XXVIII ; id., Aspectes margináis d'un home de
combat (Mossén Antoni M.Alcover), Curial-Abadia de Montserrat, 1983.

147

2

PEP VILA

sobre la seva persona i obra, les cartes adrecades a Rocas eixamplen el
perfil huma i académic de l'anomenat apóstol de la llengua catalana. En
totes hi ha abundants mostres del seu esforg personal, de la capacitat de
treball científic i literari que compartía amb les seves obligacions de Vicari General. Les dues lletres de F.de B. Molí, encara que mes residuals,
constitueixen també una mostra de la fidelitat i de la continuació de l'ideari alcoverenc. No repetiré aquí el que han dit Francesc de Borja Molí,
Josep Massot i Muntaner o Joan Miralles a propósit de la seva personalitat com a lingüista i estudios de la llengua literaria o com a president nat
de la secció filológica de llnstitut á' Estudis Catalans, fundat per Enric
Prat de la Riba en 1911. D'altra banda, moltes de les polémiques que
surten en aqüestes cartes que ara llegireu, es poden seguir dia a dia a
través de les pagines del « Bolletí del Diccionari de la Llengua»( 19011926). També han estat sintetitzades pels biografs i estudiosos de la seva
obra.
Quan Antoni María Alcover preparava la primera redacció deis articles
per al seu farnós diccionari, auxiliat després per Francesc de Borja Molí i
altres col.laboradors de prestigi, tenia escampats a les comarques gironines
(Agullana , Banyoles, Girona, Lledó, Llofriu, Olot, Puigcerdá, Rabos
d'Empordá i Sant Feliu de Guíxols), un grup de corresponsals fixos. Sabem
que s'hi posava en contacte a través de de les pagines del «Bolletí del
Diccionari de la Llengua Catalana» (BDL1C), sense oblidar el debat epistolar, quan la relació no podia ser franca i directa. Alcover a mes de recorrer
totes les terres de parla catalana i fer de secretan de TObra del Diccionari
escrivia centenars de cartes a tots els seus colaboradors i amics.(3)
L'origen d'aqüestes cartes cal buscar-les en les consultes que Alcover
feia a Rocas, cada vegada que rebia un plec de cédules que havia omplert
a Llofriu i la zona d'influencia. Per aquests mons de Déu hi ha d'haver
també altres lletres que mostrin altres aspectes d'aquesta relació tan estreta
que tenia amb centenars de col.laboradors de tots els dominis deis Paísos
Catalans. La donació d'aquest material a 1'Arxiu Municipal de Palafrugell
per la seva familia, em permet donar a la llum totes aqüestes lletres que
s'haurien de posar en relació amb el papers que Rocas li enviava i que,
possiblement, es deuen guardar a l'arxiu de l'obra del diccionari a Palma
de Mallorca.
En aquesta nota proemial, no entro a jutjar els aspectes mes polémics
de la personalitat d'Alcover, les seves contradiccions personáis, algunes
deis quals es desgranen en aquests escrits. Hom pot resseguir-los
(3) A. M. Alcover, Escomesa , « BDL1C», I, 1902-03, pág.l; Quatre instruccions ais
colaboradors, págs. 17-20; An-els nostres amichs y colaboradors, 161-166.
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admirablement en la lectura de la biografía de F.de B. Molí, Un home de
combat(Mossén Alcover), a la qual faig referencia, en l'anotació d'algunes
d'aqüestes cartes.
LA PERSONALITAT D'IRENE ROCAS
Malauradament no he pogut reconstruir la trajectória humana i
intel.lectual d'aquesta dona, que Alcover la tractá quan vorejava els
cinquanta anys. Desconec quina formació va rebre, quins estudis tenia,
com es van inciar aquests contactes. En aquella época, una dona dedicada
a aquests menesters era encara un valor afegit que hem de valorar
convenientment. Que Alcover l'escollís per aquesta feina tan delicada,
prova que aquesta dona tenia un sentit innat de la llengua, que era meticulosa, que la seva feina era de fiar. Irene Rocas també treballava per a
YArxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya^. Entre el fons « Rocas» hi
ha dues cartes de Tomás Carreras i Artau, en les quals es veu el lligam
que mantenia amb aquest organisme. Li regracia la tramesa de material i
la resposta a un questionari de cédules amb frases populars. També va
treballar en la recollida de materials per a YArxiu de I 'Obra del Cangoner
Popular de Catalunya.^ Per aqüestes lletres també sabem que Rocas feia
fitxes per a l'Institut d' Estudis Catalans. Possiblement la va conéixer en
aqüestes dependéncies.
Irene Rocas i Romaguera va néixer a Llofriu, al mas de can Marxant,
el 12 d'agost de 1861. Era la filia petita del matrimoni format per Baudili
Rocas i de Catalina Romaguera. Es va casar a Llofriu a comencaments de
1882 amb Joan Bassa i Bosch, també de la població de Llofriu, amb el
qual va teñir 9 filis, alguns deis quals moriren joves. Una de les filies
d'Irene era la poetessa Ma. Gracia Bassa de Llorens( Llofriu 1883- Buenos Aires 1961), que col.laborava en publicacions locáis. A la « Revista
Catalana» de 1925 , hi surten al llarg de Tany amb el cognom de Maria
Gracia Bassa un recull de corrandes de Llofriu. La seva filia continuava
així amb els treballs de camp, les recerques sobre el folklore local. Maria
Gracia de Bassa, que Alcover en aqüestes cartes anomena familiarment
«Gracieta», fou també poetessa, autora de dos llibres de versos de ressons
verdaguerians. Sembla que deixá un dietari inédit. En establir-se a la República Argentina com a mestre rural, col.labora sovint en les publicacions
catalanes americanes. Vegeu les cartes núm. 7,8,11,17,28,29.
(4) Luís Calvo i Calvo, Catáleg de materials etnográfica de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore
de Catalunya, CISC, Barcelona, 1990, pág.224.
(5) Materials. Volum IV-Fascicle II. A cura de Josep Massot i Muntaner, Barcelona, 1994,
págs.597, 626, 647.
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No he trobat, en canvi, la seva data de morí, possiblement a Barcelona.^ La familia vivía al barrí de la Barceloneta i mes tard es van traslladar
al poblé. Fou en aquesta casa on s'hi hostatjá uns dies el canonge Antoni
María Alcover i Francesc de Borja Molí en una de les seves eixides
filológiques. Durant algunes etapes de la seva vida Irene Rocas visque a
cavall de Barcelona i Llofriu ja que les adreces deis sobres d'algunes de
les caries d'Alcover així ho indiquen.
En un article aparegut en un d'aquests «Bolletins del Diccionari»,
«Notes Dialectals de Llofriu (Ampurdá)» (7) , hem trobat aquest únic i petit
retrat direne Rocas, redactat per Alcover:
«Les nos envía la nostra heroica col.laboradora Da. Irene Roques, Viuda
de Bassa. L'anomenam heroica per lo molt i be que treballa per la nostra
lexicografía ab tot i trobar-se carregadíssima de feines cuidant la seua
familia».
TEMES DE LES LLETRES
A grans trets, en tot aquest conjunt de cartes hi podem destriar quatre
linees d'actuació que sovint s'entrecreuen:
a) Les que Antoni María Alcover li escriu com a capellá i home
d'església, preocupat pels problemes familiars i económics que Rocas
patia per la seva condició de vidua, amb filis que passen problemes de
salut(núms. 17,18,24,25,26,29), etc. Hi ha en aquesta correspondencia
lletres d'una gran sinceritat, amarades de pietat cristiana, en les quals
sempre surt el tema de Déu com a provident. Alcover que era un patriota
que estimava molt el país mantenía amb Rocas una relació gairebé paterno-filial. Sxhavia casat amb un home molt mes gran que ella i aviat enviuda.
Moltes lletres son d'afecte i comprensió davant els problemes que
angoixaven Rocas. Altres vegades, Alcover la recomaná davant del bisbe,
Tajudá en diversos afers socials i de la vida quotidiana. Alcover fou
nomenat Vicari General ( 27 de juny de 1898) peí bisbe Campins i tenia
un pes important dintre de Tesglésia mallorquína.
b) Les tenses relacions que Alcover mantenía amb les institucions catalanes, amb els prohoms de la Lliga (núm.31,34,37). Aquesta
correspondencia recull les tibantors que mantenía amb l'Institut d'Estudis
Catalans (núms.31,34,37) que acabaren amb el trencament violent i
esqueixat que tothom coneix. Moltes cartes contenen exabruptes que abo(6) Dec aqüestes dades aM. Concepció Saurí, arxi vera municipal de Palafrugell. Ja en la recta
final de la correcció de proves he pogut saber que Irene Rocas va morir el 5 de febrer de 1947.
(7) Vol. IX, maig-juny de 1916, pág. 93.
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nen aquesta ruptura. En un deis seus manifestos An el Srs. Diputáis del
Principal i a tots els amadors de la Llengua Catalana, signat el 7 de juny
de 1918, Alcover es queixa de la preeminencia del dialecte barceloní
damunt deis altres (núm. 28), al qual qualificava de « putrefacte», en un
moment delicat en el qual Tlnstitut redactava les seves normes
ortográfiques. Hi ha també la polémica sobre Tus de la»c»(núm.36) i del
dígraf «ny»( núm.45). Alcover recomana a Rocas, pero, que observi i
fací servir les normes de 11EC. (núm. 15). Surten també algunes referéncies
a les relacions que Alcover mantenía amb Griera, Barnils i Montoliu,
companys i col.laboradors a 11EC.(8)
En la polémica sobre 11EC hi ha una carta molt dura contra la figura
de Pompeu Fabra (núm.28), al qual acusa d' orgullos i egocéntric. Fabra(9)
li venia a discutir el seu liderat de lingüista, presentava altres propostes
reformadores, discutia en públic les seves teories i aixó molesta
profundament Alcover fins al punt que va fer una mena de croada contra
la seva persona. També diu pestes contra el catalanisme barceloní (núms.34,
54). Moltes lletres donen la impressió que Alcover tenia Rocas com a
confident. Aixó li permetia expressar-se amb una gran llibertat i confianca.
Alcover sempre desconfía del cátala i deis catalans de Barcelona. No creia
que el dialecte barceloní hagués de ser el predominant cas que la nostra
llengua es convertís en una eina de futur, amb un horitzó cultural cert. En
el camp de la política oficial sovintegen les comparances entre Madrid i
Barcelona (núm.35), amb la política de subvencions del govern central al
seu diccionari (núm.30).
També hi podem veure el patiment, els neguits i les angunies d'Alcover
per trobar financament per al Diccionari, de banda del govern central i
TAjuntament de Barcelona. Si d'una part, sembla que Rocas li dona
ánims en la seva titánica lluita contra tots els que entorpien la seva obra,
de Taltra, fa la impressió que Alcover no la vol comprometre massa amb
els cappares del nacionalisme cátala de Barcelona. Certes al.lusions en
els escrits d'Alcover fan la impressió que Rocas es trobava sovint entre
dos focs creuats (núm.42). Rocas havia de ser fidel a tot alió que
representava la posició oficial de llnstitut, al catalanisme de Barcelona,
i, d'altra banda, fer costat a la personalitat controvertida del promotor

(8) Sobre les actituds alcoverianes vegeu el llibre de Josep Massot i Muntaner, Antoni
MAlcover i la llengua Catalana, II Congrés Internacional de la Llengua Catalana, Publicacions
de l'Abadia de Montserrat, 1985.
(9) Vegeu Josep Miracle, Pompeu Fabra, Barcelona, 1968, págs. 389-396; Alcover,
«BDL1C», XI, 1920, 272-274; XIII,1923-24,211-212.
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d'aquella gran obra. Fins i tot
Alcover li diu a la carta núm.42
que li convé que faci mes feina
per ell que per 11EC, circumstáncia aquesta que no explicará
al «BDL1C».
Alcover pagava els seus
informadors de 5 a 10 céntims
la cédula, i es dol de no poder
ser puntual en aquest aspecte.
Rocas tenia problemes económics i li calia cobrar amb una
certa regularitat. Algunes cartes
son veritables documents
comptables on li raona fil per
randa el preu de cada cédula,
el detall deis diners deguts i
cobrats amb els céntims arrodonits.
c) Els aspectes interns de le
l'obra del diccionari: tramesa
de paquets, funcionament de
Mossén Alcover, canonge de La Seu de Mallorca.
correus, mides i característiques de les cédules. Rocas
havia de deixar els paquets amb
les fitxes fetes a la famosa Llibreria Verdaguer de les Rambles. Alcover
insisteix que ha d'escriure en lletra clara, que ha de donar, si pot, el mot
amb exemples, que no ha de deixar lloc a cap dubte d'interpretado. Alguns
familiars directes d'Irene Rocas, ful i filia, col.laboraven també en aquesta
obra. Omplien fitxes léxiques de parágrafs d 'obres de Llull i d'altres
autors (núm.43), que ja li arribaven marcats i senyalats. També un ful
que era bon dibuixant, s'encarregava d'il.lustrar estris i altres utensilis
que la seva mare recollia de viva veu. D'altra banda, Irene Rocas controlava
també la feina de corresponsals subsidiaris establerts a la Bisbal, Montras, etc. Li demana que li envi'i molts de sobrenoms i una carta « salant»(
núm.2), amb el nom deis pobles d'aquella rodalia que també salen (núm.5)
d) Alcover sol.licita insistentment a Rocas que li faci fitxes sobre el
llenguatge vivent (núm.41), sobre el llenguatge col.loquial d'aquelles
contrades. Des de 1901 Alcover anhelava el projecte de fer un gran
Diccionari de la Llengua Catalana. El « tresor de la llengua viva»
s'aconseguiria el dia que s'acabes el replegament de tots els mots i
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modismes que totes les terres de parla catalana. Al costat d'aixó hi ha el
testimoni de la llengua escrita. La suma d'aqüestes dues realitats formaría
el corpus total de la nostra llengua. Podem veure com Alcover envía a
Rocas les obres de Valls i Taberner amb parágrafs marcáis per fer-ne
fitxes. També sabem que un fill, Serafí, recollia fitxes a Gósol (núm.34).
Alcover reconeix que en les cartes que rep de Rocas hi ha també un
bon cabal lingüístic. Ara per ara, desconec si aqüestes lletres es conserven a l'arxiu del diccionari a Mallorca. Alcover demana que li transcrigui
cancons, corrandes, cartes on es vegi Tus de l'article salat. Davant d'una
cédula dubtosa, Alcover no s'está en demanar-li explicacions, exemples,
matisos, etc. Les lletres donen moltes clarícies sobre les famoses 'eixides
filológiques', els viatges d'estudi i de propaganda d'Alcover per Catalunya
i l'estranger, les seves estades a les comarques gironines, a Barcelona,
quan treballava regularment per 1'Instituí d'Estudis Catalans.
LA NOSTRA EDICIÓ
Peí que fa a l'edició material de les cartes, transcric els origináis
amb la máxima fidelitat. Respecto escrupulosament la manera d'escriure
d'Alcover, la seva llengua, l'accentuació de cada document, els subratllats
deis origináis. Es coneguda la seva discrepancia amb les regles
ortográfiques aprovades per l'IEC. De fet Alcover sempre considera
l'ortografia com una cosa secundaria. Des del punt de vista de la llengua
son interessants els dialectalismes mallorquins que hi vessen Alcover i
Molí, com també granes i sol.lucions ortográfiques del primer, que ara no
son mormatives. Deixo com en les cartes origináis, els mots subratllats
per Alcover.
Quan ho cree convenient, anoto a peu de página algunes expressions i
altres particularitats de cada escrit. Les notes biblio-biográfiques que
transcric a propósit d'Alcover pro venen gairebé totes del llibre de F. de
B. Molí, Un home de combat (Mossen Alcover) (10). Ordeno el material
d'acord amb data que Alcover Y escrigué . Gairebé totes les cartes son
targetes postáis que anaven obertes sense sobre, adrecades a dos domicilis
de Barcelona i al de Llofriu.
Agraeixo a la cap de l'arxiu municipal de Palafrugell, la senyora Maria
Concepció Saurí, la coneixenca d'aquest fons i les facilitats que m'ha
donat per consultar-lo i poder-lo fer públic.

(10) Molí, col.leció Raixa, 1962.
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TEXTOS
1911
1. Targeta postal
+ Palma, 28 febrer, [1]911
Molt senyora meua i de tota ma considerado i respecte: en mon poder la seua de
20 del corrent ab aquells segells per la suscripció del Bolletí0" (910 i 911), que li
agraesc de tot cor. Sápia que la seua carta, m'ha interessat moltíssim. Es molt bell i
confortant i umpl el cor veure una mare ab tants d'infants, viuda i tan entusiasta de la
Patria i de la llengua que, ab tants mal-de-caps i quefers que l'enrevolten, encara li
queda temps per preocuparse de fer cédules p'el Diccionari. Li don la mes coral
enhorabona del seu catalanisme afectiu i també deis deis seus filis. ¡Endevant sempre
per Déu i per la Patria! El dia que vulla tota la colecció del Bolletí, que son 5 toms, la
hi enviarem ab un 40 per 100 de rebaxa, axó es per 12 pess. En valen 20, preu ordinari.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

2. Targeta postal
+ Palma 20 mars, 1911.
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua de 17 del corrent, que li agraesc
de tot cor. Axí m'agraden les cartes escrites ab el cor.- L'administrador del Botlletí
me diu que li enviárem la col.lecció d'antany i lo sortit d'enguany. Axó no obstant,
avuy le hi tornam enviar.! Deu fassa qu'arribi! El seu nombre de colaboració es el
1621. Les cédules m 'ha enviades, no van malament. Lo que hi ha, que hi ha de posar
el poblé d'ont son tretes. Les treu vosté de Llofriu? Dones hi posi, si vol, Llofriu.
Fassi la lletra tan clara com puga a fi de que no puguen sobrevenir duptes sobre la
forma exacta del mot- Sí que'm faria un gros favor que m'enviás una carta salant,
posant l'article es i sa, just així com ho fan a Llofriu, i que'm posas el nom de tots els
pobles d'aquella rodalia que també salen.- Que Déu 11 conservi la salut i el delit per
seguir tan entusiasta i tan feynera a favor de la nostra obra.- Me feu molta de gracia
lo que'm conta del seu netet de dos anys i mitx queja crida ¡Visca Catalunya! NThi ha
per desesperar qualsevol centralista.
Comendacions a tots els seus filis anc que no los conegui. Me basta que siguen
filis seus per esserme simpátics.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

(11) El Bolletí del Diccionari de la Llengua catalana sortí de 1902 a 1916.
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3. Targeta postal
+ Palma, 29 abril [1]911.
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua de 10 del corrent, que li agraesc
de tot cor. Be va si ab aquexa casa nova está mes a pler. No la preocupi lo de les
cédules; les fassa així com li vinga be; la questió es replegar moltes de paraules,
posantlos una esplicació que doni una idea exacta de la cosa.- Prou que'es un bon
amic En Rossend Serra i Pagés (12) ! Llástima que no siga mes sortat!.- Cont venir
promte a Barcelona i en tal cas, per poc que puga, arribaré un dia a ca-seua, per teñir
el gust de conexerla personalment i saludarla.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover,pre.

4. Targeta postal
+ Palma, 24 matx [1]911
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua de 21 del corrent, que li agraesc
de cor per tot lo que'm diu. En quant a n'el seu fill li diga que's presen ti ab tota
llibertat. Els dies feyners som a casa fins a les nou i mitja, i llavó a la Curia, a n-el
Palau, de les onze fins a la una; després de les 3 fins a les quatre i mitja i de les sis fins
a les nou del vespre. Durant les festes de Cincogema tenim coranthores (l3) a la Seu, i
hi estam ocupats bona part del dia; pero pot anar ell a la sacristia i demanarme, i jo
sortiré del chor per veure.
Sempre promte á donarli gust son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

5. Targeta postal
+ Palma, 5 juliol,[l]911
Molt senyora meua i amiga: en mon poder les seues de 15 i 2 de juliol que li
agraesc. Vosté m'admira peí seu entusiasme en mitx de la gran feynada que la cura
deis seus filis per forsa li ha de dur. Be los hi té la Patria i la llengua catalana dins el
cor. ¡Endavant!
Me va sebre greu que'l seu fill no pogués estar mes temps a Palma. NoT vatx
porer obsequiar axí com hauria volgut.- El meu sant es Sant Antoni de Janer.- Avuy
metex escric a D. Joan Madolell, procurant animarlo. Li escriuré tan espés (l4) com
puga. En escriuré'm ell, hi contestaré aviadet.Lo que li agraesc de cor, son les noves
que'm dona deis pobles que salen. Ab les meues escursions filológiques, vatx esser a

(12) (Barcelona 1863-1929). Escriptor i folklorista. Membre fundador de 1 'Arxiu d'Etnografía
i Folklore de Catalunya.
(13) Adoració del Santíssim Sagrament durant quaranta hores en record de les hores passades
per Jesús dins el sepulcre.
(14) Freqüent, sovint.
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La Bisbal, a Palafrugell, a Bagur, a Palamós, a Sant Feliu de Guíxols, a Blanes. Vaja
donantme noves de les particularidats lingüístiques de LLufriu i demés pobles
ampurdanesos, tots tant interessants. Som molt content de qu'haja duytes a Ca'n
Manso les onze centes cédules. Seguesca fentne les que bonament puga sense cansarshi
massa.
Estic enfeynadíssim i no'm basta'1 temps per tot lo qu'hauria de fer. Les festes
eucarístiques son añades molt be aquí, gracies a Déu.
Comendacions an els seus apreciables filis.
Son afectíssim
Antoni Ma. Alcover, pre.
En una nota a l'angle superior esquerre de la tarja, llegim:» Com se diu la plaja
aont els de Palafrugell que no salen, van a estiuejar? M'ho escriu confús, i no se
lletgir el nom».

6. Targeta postal
+ Palma 4 agost, [1]911
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua de 18 de juliol, que fins avuy no
li contest per falta absoluta de temps. Seguesca vosté escrivintme en pur llufrinenc.
Sapia que dins les seues cartes hi trop molt de cabal lexicográfic i sobre tot gramatical. La feynada que tinc es horrorosa. Ja hem comensada la ordenació de les cédules
de la Calaxera(l5). Son cinc colaboradors jovencells que hi traballen nou o deu hores
cada dia. Ja'ns ne pot enviar moltes de cédules, ja.
Saludi els seus filis de part meua. Deu los fassa bons i sants. Amén.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

7. Targeta postal.
Palma, 19 agost,[1]911
Molt senyora meua i amiga: en mon poder les seues de 1 i 11 del corrent, que li
agraesc, pero que fins avuy no li he pogudes contestar per la feynada feresta que
m'ha petxucat(!6>. Sí qu'es una llástima lo que'm conta del seu fill Florenci! Deu li do
millor sort, si convé! D'aquexa escola d'agricultura de la Diputació barcelonina, no'n
sé paraula. Si «La Veu»(17> n'ha parlat, no hu he lletgit. Des d'ara li dic que lo quejo
puga fer per vostés, ho faré ab molt de gust. Lo que no acap de comprendre com tal
Escola puga esser una solució p'el sen fill(18). No cal perdre de vista que en tais coses
els demandants solen esser moltíssims i tots ab les seues influencies. No convé posarhi

(15) F.de B. Molí, 'La calaixera 'dins Un home de combat..., pág.104 i ss.
(16) Molestar insistentment.
(17) «La Veu de Catalunya»
(18) Vegeu carta número 15.
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massa confiansa. En escriure a la seua
filia Da Graciela, la saludi de part
meua, i li diga que l'estudi de llengues
romániques, si s'ha de fer cientificament, necessita per ferse el llatí i llavó
la preparació científica, qu'es molt
difícil. Per lo metex jo no la hi aconsello.- Be a fet de mudarse de pis; axí
estará mes descansada.- Deu fassa que
axi com ha cumplits els 50 anys, puga
arribar ais 60 i 70 i ais 80 si convé.
Amén.
Son afectíssim Antoni Ma Alcover,
pre.
8. Targeta postal
+ Palma, 23 setembre [1]911
Molt senyora meua i amiga: en
mon poder les seues de 21 d'agost, 6
i 11 de setembre. Grans mercés de tot.
Que me dispens si'm som torbat tant
a contestarli. Es estat per falta absoIrene Rocas. (Fot. Banús. Arxiu Municipal
luta
de temps. Som estat a Barcelona
de Palafrugell).
els dia (sic) 25 d'agost, 1 i 22 del corrent, i no he vist negú mes que'ls de
1'Instituí d'Estudis Catalans. Me feu gracia lo que lo que'm conté que li digué'l Sr.
Canonge Ballester(19) sobre'l fer cédules p'el Diccionari. Prova'l seu bon criteri. La
poesía de la seua filia Graciela sobre la Patria, es sortida del cor. M'agrada de lo
mes.- ¿Que vol dir aixarriatl (20).-Enviam a Da Graciela els Bolletins d'enguany baix
del nom del seu senyor,o Joan J.Llorens y Carreres.-Agraesc també'1 bell recordatori
que m'enviá deis héroes catalans, i tot lo demés que'm diu que feren el dia
del'aniversari de la Mort de dits herois.(21)
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.
9. Targeta postal
+ Palma, 20 novembre,[l]911
Molt senyora meua i de tota la ma consideració: en mon poder la seua de 15 del
corrent. Li agraesc les clarícies que'm dona sobre aquells mots.- No's preocupi de lo
(19) Pot tractar-se de Joan Ballester i Claramunt (1858-1915), canonge i escriptor.
(20) El DCVB recollí el mot sota la forma 'aixerriar', engegar, esvalotar, fer fugir a crits.
(21) A ben segur es una al.lusió ais actes fets durant la festivitat de l'Onze de setembre.
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de les cédules; vosté les fassa lo millor que puga, i estiga tranquila que servirán.
M'alegra lo que'm diu deis seus filis: que traballin forsa i s'apliquin es lo que importa.- Dia 12. Barcelona demostrá qu'encara se pot redimir. La feyna es comensada; cal
seguirla fins a la fi. Sois així's redimirá. Preguem a Déu qu'així succeesca. Amén.Som vengut una partida de vegades del juny ensá a Barcelona; pero just hi he estat un
dia, per la Sessió de l'Institut. Prou hauria volgut teñir temps per veure'ls amics, pero
¿que hi farem si no hi ha prou temps? Venint tantes de vegades a Barcelona, jo no
m'hi puc aturar gayre. Sap que'n tinc de coses a fer ademes d'aixó del Diccionari i de
la llengua catalana!
Comandacions an els seus filis.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.
El bolletí d'aquest novembre, de 68 planes el rebrá un dia d'aquests. Ja es imprés.
Ara'l cusen.

1912
10. Targeta postal
+ Palma, 31 janer,[l]912
Molt senyora meua: en mon poder la seua de 15 del corrent, que li agraesc de tot
cor, com també li agraesc qu'oferís el dia de St. Antoni la comunió per mi. Aixó sí
que es un favor gros. Segueixa per amor de Déu pregant per mi,que massa ho he
mester. Confiy jo de porer pujar a veurela en tornar a Barcelona; fare lo possible. Ha
de creure i pensar que divenres passat, que m'hi trobava a Barcelona, essent a ca'n
Verdaguer, me diuen:- Aqui defora hi ha un senyor dins un cotxe que'l demana, Surt,
me'n hi vatx i va esser aquell bon amic nostre En Modolell de St. Vicents deis Horts.
¡O quina alegría que'n vatx teñir! ¡ Be hi vatx romandre sosprés! Conversaren! una
estona i ens despedirem, repetintli jo la promesa de que un dia m'hi arribaré a St.
Vicents per fer ab ell una conversa d'aquelles tan llargues.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

11. Targeta postal amb una fotografía de la ciutat de Londres amb aquest peu:
London. Artilley Statute, and Processional Avenue Road.(22)
+ Londres, 20 matx [1J912
Molt senyora meua i amiga: desde Mallorca me remeteren la seua carta de la
primera d'aquest mes que fins avui no m'ha llegut contestar. Vatx arribar a París dia
18 d'abril, ara som aquí i no tornaré a Mallorca fins dia 22 de juny si Déu ho vol.
Aquest es el motiu de no haverli contestat. Les vegades que som estat a Barcelona,
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m'és estat impossible arribar un moment a ca seua, per falta absoluta de temps.- Molt
m'alegro de lo que'm diu de la conferencia de la seua filia Graciela i de lo que'm
conta deis filis i filies que té ab vosté a Barcelona. Comandacions per tots.- També
som content de que anas be la festa de la Lliga Espiritual(23) i de que seguesca voste
fent cédules. En fassa moltes, si li ve be, si aixó l'ha de distreure deis altres maldecaps. En quant a la suscripció del Bolletí, no s'apuri, pot pagarla a ca'n Verdaguer.
Los diga quejo els ho suplic que cobrin de vosté i ja els ho enviarem el rebut els anys
vinents, s'entén el rebut de vosté.
La por que tenia vosté de que an els Jochs Floráis no hi bagues garrotades no va
esser res, grácies a Deu. Jo me'n vatx enterar a París d'aquell bullit, i me'n vatx
entristir perqué aqueixes coses no favoreixen cap causa.- Moltes de grácies del recort
que m'enviá de la festa de Montserrat.
Son afectíssim
Antoni M. Alcover, pre.

12. Targeta postal
+ Palma, 6 setembre,[l]912
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua de 5 d'agost, que li agraesc. P'el
Bolletí ja se será enterada deis viatges qu'he fets de Pascua ensá. Be farán de seguir
les instruccions del Dr. Barnils(24), que es molí aixerit i instruidíssim. Esper trobar
aquelles cédules de que'm parla a Ca'n Manso, la setmana qui vé, que cont anarhi.M'enter ab gust de totes les noves que'm dona deis seus filis i filies. Déu les hi
conservi sans i bons de eos i d'ánima lo mateix que vosté, tant com ho desitja i
demana a Déu son afectíssim.
Antoni Ma Alcover, pre.

13. Targeta postal
+ Palma, 30 octubre,[1]912
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua de 10 i 27 del corrent, que li
agraesc de cor. Está molt be la descripció que me fa del mot estuba(25\ tal com s'usa
a l'Empordá. P'el Bolletí ja degué veure que es viu tal mot a Mallorca encara.
Molt m'alegraré de que tots els seus filis i filies vagin be de salut i d'estudis.
Cuydantse'n tan vosté com se'n cuyda i comanantlos a Deu, estiga segura que'n
tendrá alegría.

(23) LLiga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Entitat religiosa, fundada en 1899
a Barcelona per Josep Torras i Bages, que entre d'altres associacions aglutina TAcadémia de la
Llengua Catalana.
(24) Pere Barnils i Giol ( Centelles, 1882- Barcelona 1933), Filóleg i fonetista.
(25) DCVB, vol.5, 606,b.
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No m'estranya que no baja tornat veure el Dr. Barnils. Viatjá durant 1' agost p'el
nort de Catalunya, dins el setembre va estar malalt a ca-seua, fins que, ja restablert,
vengué a Mallorca dia 23 de dit mes, i hi ha esser fins dia 16 que s'embarca cap
Eivissa i Alacant i no tornará a Catalunya fins devora Nadal. Lo millor será que vosté
continui fent cédules així com les feya primer, i mes envant, ja veurem.
He rebuda una postal de 1'amic Modolell desde Montserrat, saludantme. Si li escriu,
le hi diga i el saludi de part meua.
La tercera setmana de novembre seré a Barcelona i conving de poder venir un dia
a veurela, Deu ho fassa. Vendré per poc que puga.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover,pre.

1913

14. Targeta postal
+ Palma, 5 janer,[l]913
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua de 30 del passat, que li agraesc.
Me plau molt lo que me compta deis seus filis de Barcelona i d'América. Deu els hi
conservi sans i bons d'ánima, com fins aquí.
A mitjan novembre, que vaig esser cinc dies a Barcelona, seria vengut a veure-la,
pero no me recordá la seva direcció. Ara la he apuntada a la llibreta que sempre duc
demunt, i així, en tornar a Barcelona, poré venir.
D'en Pau Modolell vaig rebre un gentil sonet que me dedica, i avuy li contest.
Dins breus dies se publicará Y Ortografía Catalana(26) que l'Institut ha enllestida.
Hi ha conciliades les diferents tendencias predominats entre els escriptors catalanistes.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.
Del Bolletí vosté no deu res; té pagat l'any 1912.¿Que vol dir trenquelanquins (21V)

15. Targeta postal
+ Palma, 25 febrer, [1]913
Molt senyora meua: en mon poder les seues de 14 i 23 del corrent, que li agraesc
de cor. Gracies a Deu no he estat ni estic malalt, sino enfeinadíssim. Prou que volia
arribar a ca-seua les vegades que som anat a Barcelona; pero no m'est estat possible.
Divenres que vé, cont tornar-hi esser, i faré tot quant puga per arribar. En quant a les
(26) Es tracta de les famoses Normes Ortográfiques de 1913. Vegeu F.de B. Molí, 'Les Normes
Ortográfiques' dins, Un home... págs. 101 i ss.
(27) Afegit al marge esquerre superior de la targeta. Vegeu carta número 15.
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cédules, en fassa totes les que puga, que serán ben agraides de part meua.- Amb alio
que me diu sobre el seu fill Serafí, sí que es una desgracia que baja tret baix. En quant
an aquella recomanació que'm demana, pot contar amb ella, lo que no acab de creure
que aquella persona puga fer tant com li han dit a vosté en lo deu seu fill. De totes
maneres, jo faré la recomanació, i Deu fassa que produesca l'efecte que vosté desitja
i jo també.- Molt be fará vosté d'observar les Normes Ortográfiques de I'Instituí.Me diu vosté que trenque-lanquins(28) vol dir trenque-lanquen; pero ara no sé que vol
dir trenque-lanquen. Esper que m'ho explicará.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover,pre.
16. Targeta postal
+ Palma, 26 de febrer,[l]913(29)
Molt senyora meua: ahir li vaig escriure una postal, i per distracció no li posí la
direcció de carrer i nombre de la casa.
Per lo mateix envii a cercar-la an el correu, que es segur que estará entretenguda.
Me dispensi que aprofiti aqueixa postal aont hi havia comensada una carta en
alemany.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover,pre.

1914
17. Targeta postal.
+ Palma, 9 febrer, [1]914
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua de 17 del passat, que li agraesc.
El meu sant es St. Antoni Abat; li agraesc de tot cor les oracions que tal dia oferí per
mi a Deu. M'alegr molt que sien sortits vosté i els seus filis de tantes malalties. Que
els provi l'eixida al camp que van a fer per mesos, i que repleguin bona cosa de cabal
llingüístic peí Diccionari.
Taules de comendacions an els seus fils, i, en escriure an els d'America, també els
saludi de part meva.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

(28) He pogut saber que Trenque-Lauquen es la població argentina on es va establir María
Gracia Bassa. La revista de Buenos Aires, "Ressorgiment" (núm. 107 de juny de 1925) li va
dedicar un homenatge.
(29) Es tracta d'una targeta postal aprofitada. El 21 de febrer de 1913, Alcover havia comencat
a escriure 5 radies a un corresponsal alemany, en aquesta llengua. Després ratllá el text, canviá
la data, i a continuació comencá la carta adrecada a Rocas.
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Enhorabona deis premis que veig que la seua filia Graciela ha guanyat an el Certamen de Bones Aires(30).

18. Targeta postal
+ Palma, Sjuliol [1]914
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua de 17 del passat que li agraesc.
Tinc por de que no arribi aqueixa postal, perqué vosté no'm posa mes direcció que
Cabrils, sensa expressar la Provincia. Sera lo que Deu voldrá. Som molt content de
que los vaja be an aqueix poblet de Marina, amb el sol valent i Taire pur. ¡Deu faca
que s'hi restablesquin de tots els seus filis i vosté hi cobri coratge també, que prou
necessita per fer cara a tots els emperons (3l) i dificultats que brollen an el camí de la
vida! i per poder fer bona feina peí futur Diccionari!
Comendacions a tots els seus filis .
Son afectíssim
Antoni Ma. Alcover, pre.

1915

19. Targeta postal.
+Palma, 20 janer,[l]915
Molt senyora meua i amiga: si Deu ho vol i María, divenres qui vé seré a Barcelona. Me trobará a 1'Instituí d'Estudis Catalans de les deu del matí fins a la una, i de les
sis de la tarde fins a les vuit del vespre. Allá me pora dir lo que li convenga. Si jo li
pogués assegurar d'arribar a ca-seua, prou que ho faría; pero no, no puc per les moltes
de feines que tinc. A 1'entrevista li contestaré tot lo demés de la carta.
Comandacions a sos filis. A l'Institut li entregaré la Cédula d'En Serafí, firmada
per que puga anar a lletgir a l'Institut tant com vulga.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

20. Targeta postal
+ Palma,30 abril, [1]915
Collcanetes(32)
Molt senyora meua i amiga: fa setmanes que m'arriba una carta de vosté, mentres

(30) En aquest fons 'Rocas' hi ha moltes cartes de caire privat amb els familiars que vivien a
l'Argentina.
(31) Objeccions, problemes.
(32) Vegeu la nota en aquesta mateixa lletra.
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jo estava rendit d'un infló que me sortí an el coll dia 22 de marc, tan malige, que
m'hagueren d'operar, i fins fa uns quants dies no he pogut fer cap classe de treball
intel.lectual.La carta de vosté no sé on la me posaren, com la m'hagueren llegida. No
tenint-la a la vista, no recort si demanava cap contestació especial.
Avui he tretes de la seua carta penúltima la partida de paraules de sentit especial a
1'Empordá, que vosté m'hi posa. Grans mercés de totes. Una n'hi ha que la m'hauria
d'esplicar mes: collcanetes(33\ M'hauria de dir una frase a on tal paraula figuras per
fer-me'n carree, no sois de la seua morfología, sino també de la seua sintaxis.
Comendacions a sos filis i filies.
Son afectíssim
Antoni JVT Alcover, pre.

1916
21. Targeta postal.
Palma, 14 juny,[l]916
Molt senyora meua i amiga: en mon poder les seues de 12 de maig i de 8 del
coorent, que li agraesc de cor. Si no li he contestat, es que les moltes de feines que'm
du el carree de Vicari Capitular, no me deixen temps per res. Gracies a Deu acabará,
prompte, i llavó será altra cosa; me poré consagrar de pie a les tasques del Dicconari.
Gracies a Deu estic ben bo, millor que aquest estiu passat.Supós que haurá rebut
cada mes el Bolletí; per ell se veu que gaudesc de bona salut. Si vosté no Tria rebut,
diga quins nombres li manquen. Aqueis dies sortirá el de maig i juny.
El meu pía es d'embarcar-me demá, i divenres esser a Barcelona fins al vespre.
Me trabará a llnstitut de deu a dotze i mitja la banda del matí, i de quatre a vuit la
banda del cap-vespre, a on ens porem veure i comunicar-me vosté lo que vulla.
Comendacions a sa simpática filiada.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.
22. Carta amb un escut gravat que duu a 1'interior una inscripció llatina amb
tipografía neogótica. L'emblema pertany a la Vicaria General de Mallorca.
Palma, 19 de juny de [1J916
A D. Irene Roques
Molt senyora meua i amiga: parlí an el Sr. Bisbe d'alló de la seua filia que vol
esser monja, i me digué que vosté acudesca amb una instancia a ell demananant-li
que li concedesca aixó de pagar les 1500 pessetes a rao de 500 cada any; i que ell, el
Bisbe, demanará inform a les Monges i llavó decretará.
Per facilitar-li la fei'na, li incloc la minuta de 1'Instancia que ha de fer an el Bisbe
(33) 'Fer collcanetes': inclinar l'esquena perqué un altre pujant-hi damunt pugui abastar a un
lloc alt. (DCVB, vol. 3, 294a), amb un únic exemple recollit de Llofriu.
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de Barcelona. Ha d'esser de tamany fol, de paper de barba o paper d'ofici o segellat
(s'entén, el tamany). El paper basta paper blanc, no importa segellat.
Deu faga que li vaja be.
Comendacions a sos filis i filies.
Son afectíssim Antoni Maria Alcover, pre.
23. Targeta postal
+ Palma, 1 juliol, [1]916
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua de dia 26 del passat. Grans
mercés deis seus oferiment (sic) de sempre fer costat a TObra del Diccionari. En
caure-li be, torn passar per Ca'n Verdaguer (Rambla, Centre, 5) i pagui p'En Modolell,
i diga que ho fa per indicació meua, i estiga segura de que, le hi acceptarán.
Comendacions a tots els seus filis.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.
Me diu vosté en la carta parlant del vi i del tinart(34}, que hi posen un gibrell sota
i an es forat des tinart, hi posen un cañó de canya i unes peles de bussat(í5) perqué fins
que el vi s'acaba ratxalina i no s'escampi. ¿ Que es aixó de bussat i ratxalina (36).

24. Targeta postal
+ Palma, 4 desembre,[l]916
Molt senyora meua i amiga: rebuda la seua de 19 del passat i aquella nota sobre lo
del Bolletí. Si que n'ha passada de tragedia amb la malaltia del seu fill. Deu faga que
se posi be com le hi demán de tot cor. Molt té vosté que oferir a Deu en totes aqueixes
tribulacions que li venen una darrera l'altra. Tenga sempre bon esment de conservar
el seu cor ben unit ab Deu a l'Eucaristia, que es tot la nostre conort, tota la nostra
forca. I no deixi mai la tasca de cercar mots i frases per l'obra nacional del Diccionari.
Es una cosa entretenguda i que distreu i dona coratge. També m 'ha sabut molt de
greu alió que me conta de la filia que vol esser monja.¡Deu ens do paciencia! Prou
se'n necessita per fer cara a tantes de contrarietats com ens assalten en aquest mon
seguit,seguit. Si Deu ho vol, seré a Barcelona la setmana qui vé de dia 12 fins dia 16
a les 8 i 1/2 del vespre. Me trabará a 1'Instituí dematí i tarda, treballant de 10 a 1 i de
4 a 8.Comandacions a tota la seua familia.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover

(34) Tina de fusta en forma de mitja bota, on els tapers tiren els carracs (DCVB)
(35) Bossaf. ' fulles seques de les panolles'.(DCVB).
(36) No he trobat aquest mot recollit al DCVB, derivat segurament de 'raig'. Un vi «raixant»
es aquell que raja amb forfa.
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1917
25. Targeta postal
+ Ciutat de Mallorca 11 agost 1917
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua de 6 de maig, que li agraesc i
per massa feines que he tengudes no li he contestat. Molt de greu me sap que vosté no
arrip a sortit de malalts i de contrarietats económiques. Supós que aquells malats de
que em parla, se serán posats millor i fins i tot curats ( Déu ho faga!). Molt content
som que la seua filia Angelina a la fi hagi poguda entrar en el Monestir de les Fuelles,
Deu ho benesca. Amén. Be'n va que tenga bones noves de la seua filia i nets
d'América. Deu els ampar i prosper.- No la preocupi alió deis blocs ; ja els omplirá
en poder.
I¿ qué me diu de la mort del Sr. Martí i Juliá(37) i sobre tot d'En Prat de la Riba(38)?
La d'en Prat es verament una desgracia nacional. Consider crítica la nostra situació
per amor d'aquesta mort. I els deixebles del Dr. Martí i Julia ¿ com se troben? S 'acosten
gens a Deu o se'n allunyen mes? Convé comanar-los de tot cor a Déu per que los
il.lumini, que prou ho han menester, pobrets!
Comendacions a tota la seya familia.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

26. Targeta postal
+ Ciutat de Mallorca 24 octubre, 1917
Molt senyora meua i amiga: son nebot D. Josep Esquerrá m'escriu dia 19 per
encárrec de vosté de que el seu fill Lluís es mort.
Que el Bon Jesús Thaja trobat en estament de gracia! i si encara estigués entretengut
an el purgatori, que el trega i r admeta a l'etern descans de la santa gloria! i doni a
vosté i a tota la familia molts d'anys de vida per pregar per ell i el conort i conformaba
que tant i tant necessiten per suportar un con tan terrible com ha d'esser estada per
forca aqueixa mort. Al ce! lo vegem. Amén!
En moments així es que ens hem d'aferrar fort a la nostra fe divina, pensant que la
mort i vida Déu les té i les dona i les lleva segons els seus eterns decrets. Ell sap que
fa i no pot errar, i sempre es el qui mes mira peí nostre be, encara que a nosaltres de
vegades ens venga tort.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover

(37) Doménec Martí i Julia (Barcelona 1861-1917).Metge ipolític, capdevanter de la Unió
Catalanista.
(38) Enric Prat de la Riba i Sarrá (Castellter§ol, 1870-1917). President de la Mancomunitat
de Catalunya.
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1918
27. Targeta postal
+ Ciutat de Mallorca 19 abril [1J918
Molí senyora meua: en mon poder la seua de 17 de mars, que li agraesc de cor. Per
cobrar conort, no hi ha com la creu del Bon Jesús. Ha afinada vosté la tramuntana.
Estic comvencut de que no la deixará may.
M'alegr molt de que a la seua filia monja li diga tan be la cosa devers el convent.
En teñir vocació vera, no hi ha vida com aquella.
Esper ab bona devoció les clarícies que me promet referent a notas dialectals.
Me'n enviy moltes, que m'agraden fora mida.
Comandacions a tota la seua familia. Se cuydi molt, perqué sensa salut poca cosa
podem fer an aqueix mon.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

28. Targeta postal
+ Ciutat de Mallorca
18 setembre,[l]918
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Molt senyora meua i amiga: en
mon poder la seua de 18 de juny,
que no poguí lletgir fins dia 1 del
corrent, puys la nieva excursió
filológica per Valencia i Catalunya
occidental dura fins dia 31 d'agost
(desde dia 20 juny). Me posí a
contestar les cartes que m'esperaven i ara toca el torn a la de
vosté. Jo li agraesc de tot cor lo
bon afecte que'm demostra i
Tadhesió absoluta que'm testimonietja. Ja ho veu aqueys
subjectes de la Secció Filológica
a on son arribats!. Res tinc que dir
deis Drs. Barnils, Griera i Montoliu, puys ells també son victimes
de les malvestats d'aquells subjectes, que teñen per cap en Fabra,
que es un envejós colossal, que no
pot sufrir que negú parli de filología sino ell. Per aixó no'm pot
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veure a mi i m'impedeix que els Drs. Barnils, Griera(39) i Montoliu(40) sien Membres
de 1'Instituí. Eli professa el principi degut no hi ha mes cátala que lo barceloní: lo que
no's diu a Barcelona no val res ni es cátala. Els altres de la Secció practicament
pensen lo mateix. Per aixó no els importa res que no's fassa la replega del cabal
lingüístic de tots els territoris catalans. Ells en teñen prou treyent paraules del francés
i inventant-ne, creant una llengua nova. Son la major calamidat que es venguda demunt
la nostra llengua. Hi ha que armarse contra ells i despararlos bala rasa. Vene molt
encoratjat de l'excursió que he feta per Valencia i Catalunya occidental; per tot he
rebudes mil protestes d'adhesió a mi i de rerovació pels subjectes de la Secció
Filológica i deis qui los ampara, En Puig i Cadafalch.- Saludi de part meu la seva filia
Da Gracieta, que coneguí a Girona l'any 1902, i saludi també lo seu senyor i meynada,
desitjantlos bona sort i gracia de Déu en totes les coses. Saludi igualment els altres de
la seua honorable familia.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

1919
29. Targeta postal.
+ Ciutat de Mallorca
19jener,[l]919
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua de dia 16 del corrent, que li
agraesc de cor. Grans mercés de la felicitació que m'envia p'el dia del meu sant.
Vosté es també deis catalans que no han oblidat lo que he fet per la llengua catalana.
Jo esper de vosté que seguirá omplint cédules de cabal empordanés per la nostra
Calatxera, i les pot enviar a dur a ca'n Verdaguer (Rambla Centre,5) d'on las reculliré
per aprontares per Y Obra del diccionari, que ab l'ajuda de Déu i deis bons catalans
confiy de dur a cap.
Saludi de part meua la seua filia Da Gracieta i demés familia i Déu torni la salut, si
convé, an el fill que me diu vosté que té malalt.
Gaudesc de la salut mes completa, gracies a Déu. No tinga por que la indignitat
deis del'Instituí alteri la meua salut ni crega quejo me sentí gens abatut ni descoratjat,
sino tot lo contrari.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

(39) Antoni Grieta Gaja (Sant Bartomeu del Grau, 1887- Castellar del Valles 1973). Eclesiástic
i filóleg. Des de 1913 treballa a les oficines lexicográfiques de Tlnstitut d'Estudis Catalans.
Fou un deis creadors del « Butlletí de Dialectología Catalana».
(40) Manuel de Montoliu i Tagores ( Barcelona 1877 - 1961). Filóleg i escriptor. En 1908,
juntament amb Griera i Barnils obtingué una borsa de la Diputació de Barcelona per anar a
estudiar filologia románica a Halle (Alemanya).
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30. Targeta postal
+ Ciutat de Mallorca
21 setembre[l]919
Molí senyora meua i amiga: en mon poder la seua del dia 15, que li agraesc. Fins
ahir no la viu perqué no era a casa jo aqueixa setmana passada. No baja por, dona de
Déu! La Paraula del Rey no dependeix de cap situació política. El Govern actual
manten, si importa, mes fort que 1'anterior, lo que el Reye enze digué sobre pagar
l'Estat tot lo gast de l'Obra del Diccionari. Lo que hi ha que hem d'esperar l'aprovació
deis Presuposts, a on anirá la consignació corresponent p'el Diccionari. Fins que hi
haja dit Presupost, puc contar ab les tres mil pessetes de 1' Ajuntament de Barcelona,
que el Sr. Batlle me promete pagar aviat. Per lo mateix vosté pora treballar i cobrar a
tant la cédula. Me deixi nou o deu dies per poder jo senyarli feyna i la manera de
ferla( ara mo m'hi puc entretenir de feynes que tinc), i s'hi pora posar tot seguit. Ab
lo treballadora que es vosté, podrá guanyar els seus doblers.
Comandacions a tota la seva hororable familia.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover,pre.

31. Targeta postal
+ Ciutat de Mallorca
17octubre,[l]919
Molt senyora meua i amiga: rebudes les seves cartes i la postal del dia 13, que li
agraesc. Preocupadíssim en la terminació d'un llibre(41) que teñe comprornís de publicar dins lo proper novembre, no me podré ocupar fins llavó en lo Diccionari; pero
desde ara li dic que se pot posar a ferme cédules per dit Diccionari, de tots els
questionaris que Mn. Griera li ha enviats i vosté n'ha omplits els quaderns o carnets.
Les cédules han d'esser de paper blanc qualsevol que vosté se pot fer tallar, de 165
milimetres de liare per 73 d'ample. Pot comensar p'el primer questionari i seguirlos
tots, fins que n'hi haja. En tenirne un paquet de mil o dos mil, el duga a la LLibreria
Verdaguer, don el recullirá un amic meu que va sovint a Barcelona. Les me durájo
me les miraré, i li faré les adverténcies convenients; i tot seguit d'haver cobrada la
subvenció de 3000 pessetes que me vota l'Ajuntament de Barcelona, jo li pagaré
dites cédules a cinc céntims de pesseta la cédula ben feta, i estic segur de que totes ho
serán de ben fetes. I no sois en pot fer vosté d'aqueixes cédules, sino també les seves
filies i filis, baix la direcció de vosté. Les cédules que han fetes per Y Instituí, per
malavolensa de la nieva gent que el dirigeix, no mos ne podrem servir. Si li agraden
aqueixes condicions, s'hi pot posar tot d'una a fer la feyna.
Son afectíssim
Antoni Ma Aleo ver, pre.

(41) En 1919 va sortir publicat el seu llibre Don Jusep Ma Quadrado. Sa vida i ses obres.
Ciutat de Mallorca, Estampa Amengua! i Muntaner, 4oo pagines.
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32. Targeta postal.
+ Ciutat de Mallorca
14desembre,
Molt senyora meua i amiga: en mon poder les seues derreres caries, la del dia 9 i
la anterior. Gracias a Deu, estic ben bo, pero carregadíssim de feynes, que no'm puc
girar derrera. Me deixi sortirne i dins nou o deu dies li poré escriure, si Déu ho vol, ab
mes espay i tranquilidat; i ja li donaré les instruccions que me demana sobre cédules
lexicográfiques. Les que m'enviá, no diuen malament; pot seguir fente fins que li
arribin les instruccions que li promet, i a les hores encara será temps a corretgir lo que
convenga.
Consideracions a la seva honorable familia.
Son afectíssim Antoni Ma Alcover, pre.

33. Targeta postal. Diccionari General de la Llengua Catalana. Instituí d'Estudis
Catalans. Palau de la Diputació. Barcelona.
Barcelona 16 XII [1]919
Molt Sra. meua: El recader que V. havia anunciat va teñir la pensada de dexar les
cédules a la portarie; així es que no vaig veure'l ni poder donar-li els diners del rebut
ni la feina per fer. Facin tornar al recader i li entregaré tot. Deis tres llibres que li dono
per fer-ne paperetes fara Tobsequi de comen5ar per el d'en Valls Taberner(42)
(Ordinacions de la Valí d'Aneu). Tinguin molí en compte posar sempre la data del
document. La signatura será « valí d'Aneu» tal com va en la papereta de mostra que
us acompanyo(43).
Guardiu-se del fret i de la tramontana. Amb molts saluts per les seues filies, se
repélese de V. affm. amic M. Alcover.

1920
34. Carta
+ Ciutat de Mallorca
12janer,[l]920
A Da Irene Rocas, viuda de Bassa
Molt senyora meua i amiga: en mon poder les seves de 17 de novembre i de 23 de
desembre, que li agraesc. En quant a la del novembre ¿que vol que li diga referent a
mon tercer Manifest(44)r! Que els catalans se desmostren casi tots molts covarts.
Reproven la conducta deis caporals de La Lliga i VInstituí, pero no gosen dirho
publicament. Me diuen que fora de Barcelona tothom está per mi, i que dins Barcelona tothom calla de por que teñen an Puig i Cadafalch. Dones jo ab una gent tan
(42) Ferran Valls i Taberner( Barcelona 1888 - 1942). Jurista i historiador.
(43) Acompanyo: llicó conjuctural ja que el mot no es pot llegir gaire be.
(44) Vegeu F.dB Molí, Un home ..., pág.196 i ss.
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covarde i de tan poc carácter no m'hi puc entendre. Jo seguiré endevant i me seguirá
qui rae vulla seguir. Tal covardia ne fa fástic i despreci.
A mi m'han volgut intimidar els grossos del Catalanisme, i han esgarrat el camí. A
mi no me intimida negú, fora de no teñir rao. Si jo no tengués rao, així estaría intimidat
o re-de-intimidat.
No tinga ansia que jo la posi demunt lo Bolletí. No la vull fer blanc de les ires
d'aquells noninguns i poques-vergonyes.
Vosté me pot treballar tot lo que vulla de cédules i no tinga por i guardaré el secret.
Lo que hi ha que les 3000 pessetes votades dins el juny de 1' Ajuntament de Barcelona per lo Diccionari, encara no les he cobrades ni sé quant les cobraré. Dins agost
lo Batlle me dona paraula de pagarlesme. Veyent que no les m'enviava, li escriguí
dins octubre, llavó dins novembre, després devers dia 21 de desembre, fent-li avinent
que hi havia una partida de colaboradors que, fíats de la formalitat de lo Ajuntament,
me feyen cédules a té qui té. Dones be, lo Sr. no m 'ha contestat tan sols.¿ Que li
sembla? Ja sap que li vaig prometre pagarli la feyna ab los diners que me donas
1'Ajuntament de Barcelona o de l'Estat.
De Madrit tinc molt bones noticies de que posarán an el Presupost una bona
consignació p'el Diccionari. Pero el Presupost no comensará a regir fins dia 1 d'abril.
Fins aquí els de Madrit se porten molt millor que els de Barcelona.! Pobre llengua
catalana si arribava a haver-hi la Autonomia Integral en mans de la LLiga Regionalista! Seria el finis...Catalauniae! Me crega!.
Ara anem a les cédules que me envía: Del tamany haurien d'ésser un poc mes
grosses! N'hi pos tres per mostra de com haurien d'ésser. Les que teñen res que
advertidles hi remet, demanatn'hi aclaracions. Lo que mes li recoman es que fassan
la lletrá ben clara, ben clara, per no desfigurar les paraules i fer un cocórum(45\ Diga
a son fill Serafí que les cédules de Gósol son interessantíssimes, i que me'n fassa
forsa, pero ab la lletrá ben clara, ben clara! Vosté en pot fer, seguint lo sistema i
questionaris de lo Instituí, i cobrará quant ens entrin aquells diners que li he dit.
No importa ordenarles alfabéticament, pero es millor ordenaleshi, per comoditat
de vosté mateixa.
Dia 16 d'aqueix mes surt d'escursió filológica a diferents viles de Mallorca i no en
tornaré fins dia 5 de febrer.
Comandacions a tota la seua honorable familia.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover,pre.
35. Targeta Postal
+ Ciutat de Mallorca
22febrer,[l]920
Molt senyora meua: en mon poder les seves de dia 15 i dia 17 de janer, que li
agraesc de tot cor. Les cédules que me retorna, están ben explicades casi totes. Alió
d'estintolar queda confús. Ho hauria d'aclarir una mica mes: lo mateix que olba(46\
(45) Conjunt de coses embullades, males de destriar (DCVB).
(46) El DCVB recull 'olva' .A Llofriu es deia 'no n'he sentit ni olva': no n'he sentit res.
170

LLETRES DE MOSSÉN A.M. ALCOVER I DE F.B. MOLL A IRENE ROCAS

25

voltorm(47} (¿ es així que cal encriure-hu). Alio de Rozó (48)( berenar dret al camp) ¿ es
rocó o rozól. Les paraules les cal esplicarles be per poderles aprontar. Grans mercés
de la felicitació del dia de mon Sant. Que Deu nostre Senyor escolti les oracions de
vosté! - A Barcelona sé que treballen per que cobri les 3000. Esper que arribaran a
pagarme. Veurem. Será lo que Deu voldrá. De Madrit tinc molt bones noves: una
carta del President del Concell de Ministres que diu que la cantidat quejo demán p'el
Diccionari (32OOO pessetes),ja está an el Presupost. Ara falta que les Corts ho votin.
Els de Madrit se porten molt millor que no els de Barcelona envers de l'Obra del
Diccionari. Jo li agraesc de tot cor la bona disposició que me demostra de treballar
per tal Obra, vinga lo que vinga.
Consideracions a la seua honorable familia.
Antoni Ma Alcover, pre.
36. Carta.
+ Ciutat de Mallorca
7mars,[l]920
A Da Irene Rocas
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seva de 29 febrer, que li agraesc.
Les cédules que m'inclou, van be. Procuri sempre fer la lletra ben clara, ben clara.
Les noticies que me venen de Madrit sobre la consignació en presuposts d'una
forta cantitat p'el Diccionari, son de cada dia mes favorables i satisfactories. Ple(49)
demanades 32000 pessetes per cada any; i lo President del Consell de Ministres, lo
Ministre d'Instrucció Pública, n'Alba(50), i en Riu(51), lo Diputat per Sort-Viella, de la
Comissió de Prepuposts dites 32000 p'el Diccionari cátala-Valencia-Balear02'. Vaja,
estic moralment segur de conseguirles. Per lo mateix ¡coratge! ¡ endevant! ¡ Fassa
cédules i mes cédules, dona santa de Deu!
Vosté té moltíssima de rao que en els questionaris elze demanen coses que no fan
gayre p'el Diccionari. Vosté en precindesca de tais coses, i replegui mots i mes mots,
els que vosté crega que serveixen per tal cosa. Lo que importa son mots, mots, mots
catalans, tots els mots que s'usen fins i tot els duptosos. Ho replegui tot, i aquí ja
garbellarem, ja triarem.
Posant LLufriu a cada cédula, ja n'hi ha prou. Ara si hi hagués altre LLufriu,
caldria posar - Baix Empurda. Jo no sé que n'hi haja d'altre de LLufriu.
Aixó procuri sempre ab tota la cura i l'esment del mon; escriure les paraules tal
com el poblé les pronuncia a LLufriu.

(47) Voltorn: ' vent cálid'(DCV5)
(48) Rocó: ' fer roco': berenar a mitja tarda . (DCVB).
(49) Directament, sense obstacles.
(50) Santiago Alba Bonifaz ( Zamora 1872- Sant Sebastiá 1949). Fou ministre de finances
durant el govern de Romanones.
(51) Daniel Riu Periquet ( Sort, 1880).Advocat. Membre del partit liberal que secunda Santiago Alba. Diverses vegadas fou diputat a corts.
(52) Aquí ja fa explícit el canvi de nom del diccionari.
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He presa bona nota d'' entintolar ¿ Com així del verb estintular surt lo sustantiu
estántul(53>?( ¿ no es estíntul ?).
A Mallorca pronunciara la -t de vent, poní, cent, alt, jent, muñí, etc.
La 5? Fa be de no usarla. Jo era som inimic. Just la us en molt pocs casos: vene,
comeré, audac, felic, tere.
Les cansons populars(54> que li surtin al pas, les replegui, si pot; molta voltainclouen
molts preciosos i sobre tot franses, per la sintaxis d'alt preu. Comandacions a tothom
de casa seua.
Lo de Madrit me du molta de feyna. No me atur d'escriurehi per assegurar la cosa.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover pre.

37.Targeta postal.
+ Ciutat de Mallorca
lómaig, [1]920
Molt senyora i amiga: en mon poder la seua de 13 d'abril que li agraesc de cor.
Com arriba després de dia 16 quejo m'embarquí i no torní a Mallorca fins dia 12 del
corrent, fins ara no he vista la seua carta. Escric a ca'n Verdaguer que m'enviin lo
paquet de cédules de vosté; i en teñirles, les me miraré per veure si hi ha qualque
observació que fer, i per gir postal li remetré 100 pessetes a conté de la seua feyna,
que estic segur de que será bona. De manera que vosté i sos filis i filies poden treballar
a conté meu fan com vulguen.Tot lo que han enviat a Y Instituí m'ho poden enviar a
mi, i jo els ho pagaré, si Déu ho vol. D'aqueixa manera vosté me podría proporcionar
tot lo vocabulari de l'Empurdá, allá on Llufriu n'es un centre tan magnífic. Seguesca
lo sistema que diu que segueix per fes les cédules.- Si el seu fill no pot dibuixar les
eynes i altres objectes materials de que parlin les cédules, veja si a LLufriu hi ha
qualque dibuixador que elze dibuixi, i vosté li pagui la feyna i m'envii a dir lo que li
haja costat, i jo le hi abonaré.- Estic ben conforme de defogir de polémiques. Feyna
de diccionari m'interessa fer. Si vostés son a Llufriu aquest estiu, podría esser que
elze fes una visita, puys he de recorrer els Pirineus i arribar a Cadaqués, Figueres,
Campmany i Olot. Mossén Griera sembla que s'es adobat, pero li cal repós una temporada.- La Victoria meua contra els farsants de l'Institut es grossa de tot, grácies a
Déu. Siguem nosaltres bons, que Déu may falla.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover.

(53) Estántul: 'puntal'(DCVB).
(54) En aquest fons « Rocas» hi ha també un cangoner manuscrit recollit per aquesta
col.laboradora, i que aviat donarem a conéixer. A mes de cangons i romacos conté adagis,
refranys i corrandes. En algunes d'aquestes composicions podem llegir-hi una nota afegida
que fa: «enviada a Mallorca».
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SS.Targeta postal.
+ Ciutat de Mallorca
13juny,[l]920
Molt senyora meua i amiga: Dimegres passat li volia enviar, segons li havia
promés,cent pessetes per gir postal a conté deis treballs que té fets per lo diccionari;
i ens trobárem que no els hi poríem enviar a LLufriu, perqué no hi ha oficina per aixó
an aqueixa vila empordanesa. Dones me diga a on vol que li envi'i les cent pessetes?
A Barcelona? a Girona? A on i com ?
Supós que vostés segueixen fent feyna lexicográfica. Que en fassan forsa!
Aviat vendré a Catalunya per empendre una llarga escursió pe'ls Pirineus. Segons
com será, passaré per Llufriu per estudiarhi la conjugació si vostés hi han d'esser.
Son afectíssim
Antoni MaAlcover,pre.
Estic escrivint lo Bolletí de maig-octubre. Ja hi ha tres fulls tirats. Me sembla que
n'hi haurá altres tres.

39. Targeta postal.
+ Ciutat de Mallorca 20 juny,[l]920
Molt senyora meua i amiga. En mon poder les seves del 12 i 16 del corrent, que li
agraesc.
Li escrigué fa una quinzena de dias i se veu que no hi arriba la carta, a on li deya
que anaven be aquelles cédules de llenguatge vivent que m'enviá, i li feya altres
observacions que ja no me recorden, de manera que tiri endevant fent cédules de
llengua vivent, deis varis arts i oficis, segons el questionari que ha rebut de Mn.Griera(55>
de l'any 1913 ensá.
En quant a les seues filies també en poren fer de cédules per mi d'aquells llibres
que diu que han rebuts per ferne i que duen senyat lo que n'han de copiar.- En venir
a LLufriu, vendré tot sol. Ja 1'avisaré en sebre lo dia. Quant mes petit sia lo poblé
millor per mon objecte.- Avuy li enviam un gir postal de 100 pessetes a conté de la
feyna que té feta p'el Diccionari. Lo gir 1'enviam a Palafrugell a nom de vosté.Aquest jove que diu que hi fa els dibuixos per lo del Diccionari, que en fassa forsa; i
en venir jo, ja ens entendrem.- Cont sortir de Mallorca els primers dies de juliol i la
primera aturada d'estudi de conjugació seré LLufriu.-Comandacions a sos filis.
Son afectíssim Antoni Ma Alcover, pre.

(55) Antoni Griera i Gaja (1887-1973). Eclesiástic i filóleg. En 1913 entra a treballar a les
oficines lexicográfiques de l'Institut d'Estudis Catalans. També fou un deis impulsors del
«Butlletí de Dialectología Catalana».
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40. Targeta postal.
+ Ciutat de Mallorca
4juliol,[l]920
Molt senyora meua i amiga: En mon poder la seua de 24 de juny derrer, que li
agraesc de cor. Quant resolguí fer l'eixida filológica en projecte, me creya poder
sortir de Mallorca mes prest, a mitján juny; pero no ha pogut esser. M'embarc dia 8
cap a Menorca i dia 12 cap a Barcelona. Com he de recorrer els Pirineus Catalans de
cap a cap i per allá just hi poden anar els tres mesos d'estiu (julioljuny, agost) i jo
només en teñe dos; i com me convé visitar a l'Empurdá no sois LLufriu, sino qualque
altra punt, he pensat no aturarme a Llufriu fins que hauré recorreguts tots els Pirineus,
la 2a quinzena de setembre. En sebre lo dia, ja l'avisaré.- Per lo mateix, vaja fent
cédules per mi tantes com puga. Vosté les fa molt be; seguesca com fins aquí, pero
procuri fer sempre la lletra ben clara. Saludi sos filis i filies, nets i gendres. Da Graciela
la coneguí a Girona l'any 1902.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

41. Targeta postal
+ Ciutat de Mallorca
9 d'octubre, [1]920
Molt senyora meva i amiga: li enviam per correu set mil cédules en blanch per que
les mos umple de mots empurdanesos.D'avui endevant, no se fassa tallar pus cédules
a Llufriu, perqué ens surten massa cares. Ja les hi enviarem de Mallorca. I quant
vosté en tenga de plenas quatre o cinch mil, en lloch d'enviarles a Barcelona, les
m'envii per correu i certificades a Mallorca, posant demunt lo paquet: Original de
impremía. Me crega, aquest es el medi mes segur i mes económich. La setmana qui
ve me miraré els paquets que tench de vosté i els hi pagaré, demanantli les aclaracions
que convenguen. ¡A veure si me'n replega moltes, ben moltes de cédules de llenguatge
vivent, que lo manco les hi pagaré a cinch céntims la cédula. Me cauen millor les de
llenguatge vivent que les de llenguatge escrit. P'el llenguatge vivent vosté pot servirse d'ajudants que li vagen a cercar els mots i vosté llavó els escriu. La qüestió es que
ens envii molt de cabal, com mes millor. Comandacions a tota la seva maynada. Son
afectíssim Antoni Ma Alcover.

42. Carta.
+ Ciutat de Mallorca
31 octubre, 1920
A. D.Irene Roques
Molt senyora meva i amiga: divendres passat li enviarem a Palafrugell 120 pessetes
per gir postal. Ab les 100 que li emviárem devers lo juny, son 220, ab les quals hem
pagades les cédules que fins avuy vosté m'ha enviades.
Vosté enviá de llenguatge vivent dos paquets: un de 990 i l'altre de 985; sumen
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1975: a 6 cent la cédula son 118,50 pessetes; i per que siga tallada rodona, n'hi contam
120.
Les cédules enviades derrerament, tretes de la Luliana(5(>) son 326: a tres cent la
cédula, son 97'80 pessetes.I perqué siga també tallada rodona, n'hi posam 100. I
vetassi les 220 pess. que hem enviades a vosté. A veure si me fan noves remeses de
llengua, i els ho pagarem a l'acte. Insistech en que fassen la lletra ben clara, que no hi
haja may duptes en la lectura.
L'ull segueix be grácies a Deu, i no me atura gens de fer bona feyna.
Li convé mes fer feyna per mi que no per Y Instituí. Lo llenguatge vivent es lo mes
urgent i lo que li produeix mes a vosté. Ara aprofitin així mateix els volums de la
Miaña que tenen,peró, en haver-los acabáis, se posin vosté i les seves filies i fill a
replegar llenguatge vivent, no manifestant a negú per qui lo repleguen: i jo me'n
guardare prou de dirne res demunt lo bolleti.Si totes vostes treballen demunt lo
llenguatge vivent, figurse les cédules que poden omplir i els diners que poden guanyar.
M'hauria d'enviar nota deis questionaris que te de Y Instituí, perqué jo no elze tinch,
per sebre jo de quins rams fan vostes cédules i podem omplir els buyts que hi haja i
dir a vosté que quins altres rams ha de fer cédules a fi de que la replega de materials
se fassa igual per tot.
Ja m'enviará a dir també tot lo que ha gastat de fer tallar cédules en blanch i ab
recadero.- D'avuy endevant envii les cédules fetes i plenes, per correu i certificats els
paquets, ben embolicats i fermats, i llavó m'enviara a dir lo cost, i le hi pagaré.
Els paquets de cédules en blanch, ara els enviam mes defensats i ben acondicionáis.
An el gir postal posárem lo seu nom i llavó Palafrugell-Llufriu.
Consideracions a les seves filies i fill.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

43. Carta
+ Ciutat de Mallorca
24denovembre [1]920
A Da Irene Rocas
Molí senyora meua i amiga: en mon poder la seua de 12 del corrent, que li agraesch.
També es arribat el paquet de 2874 cédules de la Luliana que vosté havia fetes per
l'obra del Diccionari. Les bestretes son 20'4o pts.; les 2874 cédules son 86'22 pts.:
sumen 106'62 pessetes i n'hi enviam 107 pessetes per gir postal per que siga tallada
rodona.
Tendrem en conté, en escriureli, les indicacions que ens fa sobre la direcció que
cal posarli a les cartes i demés cosa.
Que vinga pronta la feyna que m'anuncia de les noyes sobre Blanquerna i Félix.!
Que en vinga molta de feyna de vosté sobre lo lleguatge vivent! ! Que la fassa ab los
questionaris de Mn. Griera o ab la Lletra de Convit, la qüestió es que se fassa la feyna
(56) Molí dins Un home... ens parla de l'Alcover luí.lista i la gran batalla de Tedició luí.liana,
pág.229 i ss.
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i se fassa be i la me envii en teñirla feta! Com mes me n'enviará, mes contení me
fará! Arribaren també aquells Questionaris, llur llista. Quant baja fets per mi tots els
questionaris, ja fará lo que no toquen els questionaris i espinzella(57) i demana la
Lletra de Convit.
Que vaja be son fill Serafí, i les seves noyes que treballin a la vela(58)! Comandacions
per tots i bona sanitat d'ánima i de eos elze desitja
son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

1921
44. Saluda
Ciutat de Mallorca 5 de janer de 1921 (59)
A Da Irene Rocas de Bassa, i li fa a sebre que ha rebuda la seua atenta de 5 de
desembre darrer la hi agraeix. Me sembla que els de l'Institut no li enviarán feyna
perqué totes les noticies que en corren, son de que no teñen una creu. Li repetesch
que les seves filies poden treballar ab vosté an el llenguatge vivint segons les
instruccions de la LLetra de Convit, Plana 34, col, 2a. Si vol una Lletra de Convit, ho
diga i la hi enviarem, ave que ja ens ne queden poques.- Quant mes cédules, ben
plenes, m'enviará mes content me fará.- A la hora d'ara a Mallorca hi ha mes de cent
colaboradors que fan feyna an el Diccionari.- Hem fetes tallar en dos o tres mesos
docentes mil cédules.- L'entusiame va creixent. A la Provincia de Castelló de la Plana
i a diferents comarques de Catalunya hi ha colaboradors de lo mes fervent i entusiasta.
45. Targeta postal
+ Ciutat de Mallorca
8 febrer,[l]921
Molt senyora meua i amiga: en mon poder les seues atentes de 10,15 i 27 de janer.
No sé si li he contestades les de dia 10 i dia 15. Grans mercés de la felicitació per St.
Antoni. He rebudes les 3000 cédules de llenguatge vivent que m'ha enviades fa dies(60).Posi tot l'esment que puga en fer la lletra ben clara, distingint les rr de les n n. Encara
no m'he pogudes mirar les cédules derreres per veure si hi ha cap deficiencia. Les
mos mirarem, i ja li, enviaré a dir les aclaracions que hi caldrá fer. LLavó les hi
pagarem.- Sopós que haurá rebuda la Lletra de Convit, que li enviarem dies passats.
La ñ no la podem introduir dins 1'ortografía catalana. Cal escriure ny.- Posi en les
célules totes les cansons, corrandes, i dites populars que sápia, pero ben feelment
(57) Que detalla, que explica minuciosament.
(58) Treballar a la vela: 'molt aviat, de pressa' (DCVB).
(59) Alcover apronta una comunicació protocolaria de l'IEC, un « saluda», per escriure-hi
la lletra. En el peu del text imprés que diu: «Antoni Ma Alcover aprofita aquesta ocasió per a
fer-li present el testimoni de la seva consideració mes distingida», ratllá ocasió i ho substituí
per bona avinentesa.També ratllá Barcelona. Hi escrigué al damunt Ciutat de Mallorca.
(60) Aquest primer parágraf es interlineat. Ratllá la primitiva redacció i després escrigué el
que hem transcrit amb una lletra mes menuda.
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transcritas.- Que posi lo seu noy tots els dibuixos de coses, materials que puga a les
céduñes de coses própies de l'Empurdá que ab dibuix se donin a coneixer millor que
ab paraules.- Lo seu noy, en esser a Montanya, que ens replegui totes les paraules que
pugui; pero que les espliqui. Vosté no posi raay tampoch cap paraula que no l'espliqui
ben be, s'enten les paraules a ne que dedica una cédula.
Comandacions a tota la familia.
Son afectíssim Antoni Ma. Alcover,pre.
Les dues cédules que me inclogue han d'esser (6l) dues: y una de singlada y una
altra de mal-singlada(62).

46. Carta.
+ Ciutat de Mallorca
27 febrer,[l]921
A Da. Irene Rocas, viuda de Bassa
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua darrera, sensa data. La hi agraesch.
Dins les seues cartes espigol moltes de paraules i girs de frase. Per aixó les m'escriga
tan empurdaneses, tan llufrinenques com puga; i totes les paraules una mica estranyes,
les m 'espliqui. Me posa vosté: allargar es muladó(63) de cédules. ¿Que es aixó de
Li enviem aquests dies un altre paquest postal de cédules en blanch, si Deu ho vol.
Les oracions deis curanders ens interessen prou, pero copiades ben feelment.
Arriba lo seu paquet de 3000 cédules, de llenguatge vivent. Les s'ha mirades lo
Secretan I de Y Obra del Diccionari, Mn. Jaume Sastre, molt llest i entes en la materia;
i li han agradat molt, l'han entusiasmat. En separa una partida, que no son prou clares,
que hi cal mes explicació per que s'entenga be el sentit. La filia Montserrat que ab
son marit vengué a casa mentres parlaven de dites cédules, ens ne esplica cinch o sis,
i aqüestes ja no les hi enviam. Les altres si que les hi enviam dins aqueixa aquesta
carta per que les mos espliqui una mica mes. Aquests jochs de cartes els ha
d'especificar una mica per veure en que consisteixen. Els adagis s'han de il. lustrar
indicant quin sentit teñen o en quines ocasions los usen.
Lo mot ancanyanar1-6^ cal esplicarlo mes, posantne alguns exemples. Per fer veure
lo sentit d'un mot no hi ha com posar un parell de frases a on entri tal mot.
Tenga en conté sempre que en les cédules val mes pecar per posarhi molta
d'explicació(66) que per posara 'hi massa poca. La cédula no ha de deixar el lector a les
fosques. Hi ha que explicarles forsa. De les 3000 cédules enviades(67) li toquen 300
(61) Cinglada: 'ben arranjada'.
(62) Abans havia escrit girbada i mal-girbada. Després ho ratllá.
(63) Mulada: 'munt, conjunt de coses superposades (DCVB, Empordá). Caramull, contingut
que sobresurt de les voreres d'un recipient'. Metátesi de modoló.
(64) Amuntegar un conjunt de cédules?
(65) No he trobat aquest mot enregistrat al DCVB. Hi figura: 'acanyament, encanyassament.'.
(66) Abans havia escrit moltes de paraules i després ho ratllá.
(67) Enviudes, mot interlineal, afegit posteriorment.
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pessetes, que li enviaré tot d'una que repiguem lo 2n semestre de la Subvenció; que
será ben prest, segons carta del Sr. President de Ministres que ahir vaig rebre. Lo que
ens queda del ler semestre ho necessitam per pagar els colaboradors petits que m'han
presentada feyna ferma fa mes d'una mesada, i fins ara no la mos hem poguda mirar
així com cal. En quant ais sobrenoms de Llofriu i de TEmpurdá, basta 'posar que tal
sobrenom es de tal poblé, i esplicar el sentit d'ell, si el sap.
Els mots de la llisteta que li pos, sembla que s'usen a TEmpurdá. A veure vosté si
m'esplica que signifiquen: brimarada(6X), fatiller,-ra(69).
La seua filia Montserrat vingué ab lo seu marit. Elze vaig fer un itinerari per que
poguessen veure Tilla; pero ell no estigué gayre fi, i no s'arribaren a moure de la
ciutat. Elze tingué a diñar un dia, divenres segón de corema. Com me digueren que
tardarien una quinzena de dies a arribar a Llufriu, no elze doní aqueixa carta ni les
altres coses per no enfitarlos.
Hala, ido, si me fa re-de-molta de feyna¡ Comandacions a tota la familia.
Son afectíssim
Antoni Ma. Alcover, pre.

47 .Targeta postal
+ Ciutat de Mallorca 2 marc,[l]921
Molt senyora meua i amiga:
Com li vaig escriure diumenge, li enviara un paquet postal de cédules en blanch.I
le hi enviam a Palamós perqué ni a LLufriu ni a Palafrugell s'aturen paquets postáis.
He considera! que per vosté era mes fácil enviar a Palamós a recullir dit paquet que
no a Girona. Per lo mateix tenga la bondat d'enviar lo recader a Palamós i recullir en
nom de vosté dit paquet postal, que se'n va ab lo nom de vosté. Ab ell li enviam vuyt
mil cédules. Ara ja tendrá per ferne a dojo.
Comandacions a tota la familia.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.
48. Targeta postal
+ Ciutat de Mallorca
23 marc,[l]921
Molt senyora meua i amiga: en mon poder les seues de 9 i 15 del corrent que li
agraesch. Si que'm sap greu que hagués d'anar a Palamós a recullir lo paquet postal.
Els del Correu d'aquí m'han donat un medi per facilitarli la rebuda deis altras paquets
que li hágim d'enviar.- Quant mataren en Dato(70), feya cinch dies que ens havien

(68) «Flamarada». El DCVB només recull exemples de Vic i Mataró.
(69) Que fa practiques superticioses; persona encisadora; home que en tot es fica. Al DCVB
no hi ha cap expressió de Llofriu.
(70) Eduardo Dato Iradier ( l a Corunya 1856 - Madrid 1921). Morí el 8 de marc de 1921
morí atemptat dut a terme per sindicalistes catalans.
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pagat lo 2n. semestre de subvenció.- Estich segur que tal mort no perturbará en res la
marxa de Y Obra del Diccionari. Les coses de Madrit no están tan a l'ayre com les de
Barcelona, grácies a Déu.- Lo conté que li enviárem ha poch, no está equivocat. La
feyna que vosté envía, valia ben be lo que li enviárem. Seguesca voste enviant-nos
feyna tan interessant com aquella, i le hi pagarem be. Essent bona, la pagam, no a 6
cent, sino a 10. Ens agrada cumplir mes de lo promés.-¿ Que es aixó de bescontes<ll)l
Ens ho expliqui.-Be van les explicacions que ens envia. Espliqui sempre molt les
coses. Jo no som del parer d'En Montoliu.- Cada oració d'aquelles, la posi a una
cédula, i ja en traurem lo such aquí.- A Mallorca deym: enviar ( passarse p'el canyó
una cosa).- Estufar-se se diu molt a Mallorca: inflarse; pendre major embalum,
bravetjar, presumir molt, voler esser molt, fer de valent. També deym: una roba
estufada, com vostés.- Saludi de part meua els nuvis, que ens feren molt bona
impressió.- Mn. Sastre(72) elze saluda, mon secretan primer.- Ara en tinch tres, ben
abrinats.(73)? Seguesca comanantnos a Deu.
Comandacions a tota la familia. Son afectíssim Antoni Ma. Alcover, pre.

49. Targeta postal
+ Ciutat de Mallorca
25juny
Molt senyora meua i amiga: En mon poder la seua de dia 22, que li agraesch. Si no
li he escrit es estat per falta absoluta de temps. Fa un mes que preparam la gran
escursió per tot Catalunya i Valencia. Lo Bolletí d'abril-Octubre, de 104 planes avuy
l'acabam. La setmana qui ve lo rebrá vosté. Demá m'embarch cap a Barcelona per
comensar 1' escursió. Haurem d'anar tot dret al Pallars perqué ara es lo temps millor.
A Llufriu arribarem la primeria de setembre, si Deu ho vol. Ja li escriuré en sebre
quant.- Aquelles 3000 cédules van be. N'hi ha un milenar que, com son de corrandes,
no duen tanta de feyna de cercar com les de tal o tal ofici. Per aixó he pensat de
pagarn'hi 2000 a 1 0 céntims i les altres 1000 a 5 céntims. Tinch carta del President de
Ministres que pronte ens pagarán lo tercer semestre de la subvenció. Tot d'una que
ens paguin, la pagarem a voste. rebrá també un Resum del Questionari de la Lletra de
convit. Se subjecti a ell per la replega que'ns fa. Vosté ja sap lo que ens ha enviatDonchs vaja enviatnos lo que encara li falta de tal Questionari. Ja veurá que inclou
tots els Questionaris de ITnstitut.- Grácies a Deu estich ben bo i pie de coratge, i mes
ab los dos magnífichs companys que tendré en 1' escursió que déme comensam. En
Francesc Molí i Mn. Juan Benejam(74).
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

(71) EL DCVB enregistra 'bescompte': 'error sofert en un compte'.
(72) A ben segur era Mn. Jaume Sastre de Llucmajor, que acompanyá Alcover en algunes
eixides filológiques. ( Molí, Un home... pág.221).
(73) Alts, esvelts,prims.
(74) Capellá de Ciutadella que acompanyá Alcover en la mes llarga eixida filológica.

179

34

PEP VILA

50. Targeta postal
+ Olot,13 setembre{l]921
Molí senyora meua i amiga: des de dia 26 de juny fem l'eixida lexicográfica que
vosté sap. Dia 15a vespre arribarem aquí; d'aquí anirem a LLadó( dies 15,16,17), dia
18a Figueres per arribar al vespre a Llufriu o Palafrugell i estar ab vosté el dia 19 i el
vespre cap a Girona. L'escursió fins aquí ens va de primera, grácies a Deu, i trobam
un cabal de mots i frases que es un be de Deu. Mos companys se demostren molt
valents, i fem feyna de les totes. Per tot trobam bon costat. Els contraris no se son
demostrats en lloch i s'amaguen. Es que ells mateixos se consideran carregats de
culpa. Res, fins dia devuyt o dia denou.
Comandacions a la seua bona gent. Si me vol escriure a Liado, posi per direcció:
A ca - D. Pere Vayreda(75).
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

51. Targeta postal.
+ LLadó, 16 setembre [1J921
Molt senyora meua: rebuda la seva d'ahir. Ja contávem anar a dormir a Palafrugell
diumenge vespre, dia 18. Així ho farem, si Deu ho vol i Maria; i dilluns dematí mos
entregarem, a LLufriu. Les maletes no ens convé deixarles.
Comandacions a tota la seua apteciable familia.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.
També rebí la seua de dia 14, que li agraesch de cor. Molt de greu me sap de les
tribulacions que me diu que han tengudes aquest estiu. A Mallorca hi ha a casa qui
rep tot quant va allá ab lo seu nom i hi dona providencia.
L'eixida segueix anantnos be, grácies a Deu.

1923
52. Targeta.
A Da Irene Rocas, viuda de Bassa. Llufriu( Palafrugell)
A Da Irene Rocas. P. Ciutat de Mallorca. 14 gener,[l]923
Molt Senyora meva i amiga: En mon poder la seua del dia 2, que li agraesch. Cree
que dins ben poch temps cobrarem de Madrit, i a l'acte de cobrar, pagarem tots els
colaboradors i colaboradores, Vosté una de tantes. Be va que vosté a la fi gaudesca de

(75) Pere Vayreda Olivas (Beuda 1877 -Lledó, 1944). Fou autor d'alguns llibres d'erudició
local.
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tranquilidat. Be l'ha mester despres de tantes de trifulques.- El Bolletí de l'eixida
1921, crech que le hi enviárem despuys ahir: Deu fassa que li siga arribat.
P'el seu gendre Armand Langlois li incloch una targeta dins un sobre. Ab ella que
se presentí an el Rdm. Bisbe de Girona(76) i estiga segur de que el rebrá be i fará per ell
lo que bonament puga, puys es un senyor Bisbe bondadosíssim, un vertader home
per tots els seus diocesans, una gran bendició de Deu per la Diócesis de Girona.
Comandacions a la seva filia Montserrat i a son marit, com també an aquells nuvis
amichs de vosté que vengueren a veure'ns.
Son afectíssím Antoni Ma Alcover, pre. Degá de la Seu de Mallorca. St.Bernat,5,
pral.-2a. Ciutat de Mallorca

53. Targeta postal.
+ Ciutat de Mallorca
lljuny, 1923
A Da Irene Rocas
Molt senyora meua y amiga: En mon poder la seua de 4 del corrent i el paquet de
dos mil cédules de dies anteriors.
Be anirá si mos n'envia un sobre de mots escullíts de la regió pirenenca. La questió
es que les paraules siguen ben especificades i aclarides.
El dia 22 de marc, l'Estat ens paga tres trimestres (1875O pessetes) que no nos
bastaren per pagar toda la feyna que devíem. Tenim demanat el corrent trimestre i
esperam cobrarlo la darreria d'aquest mes o primeria de juliol. Tot d'una que cobrem,
enviárem a vosté l'import de les cédules enviades. Jo tinch bestretes prop de 4000
pessetes per l'Obra del Diccionari i no m'es possible bestreure pus per ara.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover,pre.

54. Tarjeta postal.
+ Ciutat de Mallorca
5agost,[l]923
Molt senyora meua i amiga: en mon poder la seua del dia 25 del passat, que li
agraesch de cor. No s'apuri per la cédula personal. Ja la m'enviará en tenir-la.- Vaja
omplint cédules lexicográfiques, així com puga. Les d'aqueix rector de Mont-Ras ha
d'esser interessant. Les que duga de la Bisbal, conti, de que serán cosa bona.- Molt
content estich de lo que'm conté del Rdm. Bisbe de Girona. Es un home tot de Deu;
es una bendició del cel per tota diócesi a on vaja.-Li enviy lo Bolleti que du la nieva
entrevista ab el rey. Si els directors del catalanisme no fossen una colla de farsants,
no haurien feta la conspiració del silenci entorn de tal revista. Son uns malfactors de

(76) En aquella época el bisbe de Girona era monsenyor Gabriel Llompart i Jaume.
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la Patria. No esperi que Catalunya triumfi mestres tenga tais caporals. Son els inimichs
mes formidables de la llengua catalana. Deu elze fassa uns sants. Amen.
Son afectíssim
Antoni Ma Alcover, pre.

De Francesa de B. Molí a I. Rocas

55. Targeta postal.
+ Ciutat de Mallorca
3-juriol-22
Molí Sra nieva!
Tot saludant-la coralment li comunich de parí de Mn.Alcover que, havent cobrat
de l'Estat el segón trimestre de subvenció del corrent any, esteym en disposició
d'enviarli la retribució per la seva feyna lexicográfica, an el lloch que vosté ens senyali.
Salutacions afectuoses de part de Mn. Alcover i de mi a tota la seua apreciable
familia.
Son afectíssim S.S. Francesch de B. Molí

56.Targeta postal.
+ Ciutat de Mallorca, l-IX-22
Molt Srameva!
En mon poder la seva de dia 6 d'agost, a la qual no he contestat mes prest a causa
de la vaga deis oficials(77) de Correus.
Efectivament, sufrírem una distracció en lo referent a la retribució de les seves
cédules, posant «51 '5O ptes» en lloch de 181,50, en la nosta que donárem a l'encarregat
de fer el Gir; i 1'administrador del Bolletí, descontatli 6 pessetes corresponents a tres
anys enderrerits de suscripció,reduí a 145'50 dita retribució.
Avuy meteix li enviaríem les 30 pessetes que mancaven; pero a 1'administrad ó de
Correus encara no admeten Girs postáis. Tot d'una que n'admetin, li enviarem dita
cantidat.
Li prech ens dispensi l'involuntaria distracció que tinguérem. Salutacions de Mn.
Alcover, per vosté i familia. Son affm. Francesch de B. Molí.

(77) Primer havia escrit empleáis i després ho ratllá.
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L'arxiu epistolar de Caries Rahola (Cadaqués 1881-Girona 1939) guarda al voltant de cinc mil cartes, adregades a l'escriptor gironí per una
munió de corresponsals escampáis per les terres catalanes, la península
Ibérica, Europa i América. El volum d'aquesta documentació té orígens
diversos, pero básicament es pot sintetitzar en tres fets: l'ofici propi
d'escriptor, la presidencia de 1' Ateneu de Girona i la tasca de redactor de
biografíes per a 1'Enciclopedia Espasa i el diccionari Salvat.
En el cas d'Agustí Calvet i Pascual (Sant Feliu de Guíxols 1887-Barcelona 1964), periodista i escriptor conegut també com a Gaziel, les trenta
cartes que donem a conéixer en aquesta col.laborado abracen el període
1923-1935. S'inicien amb una sol.licitud de Rahola perqué Gaziel ocupes
la tribuna de 1'Ateneu de Girona i teñen continui'tat perqué Rahola li envia
els llibres que escriu i ell des de la direcció de La Vanguardia facilita que
es parli de l'obra de Rahola i li ofereix la possibilitat d'encárrecs i altres
col.laboracions. Gaziel facilita també a Rahola noticies sobre les seves
primeres lectures, per tal de contestar una enquesta adregada a diversos
escriptors sobre la mateixa qüestió(1).
(1) La bibliografía básica sobre Caries Rahola es L. M. de PUIG, Caries Rahola. Un tintada
de Catalunya. Barcelona, Edicions del Cotal, 1979; el catáleg Homenatge a Caries Rahola, de
l'exposició de l'Assemblea Democrática d'Artistes de Girona a la Fundació Miró, Barcelona,
1976, i l'epistolari de cartes rebudes, preparat per Narcís Jordi Aragó i Josep Clara, en premsa.
Sobre Gaziel vegeu M. LLANAS, "En el centenari del naixement de Gaziel: una recapitulació",
dins Estudis del Baix Emparda, 6 (1987), ps. 201-213.
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Com a apéndix donem a conéixer també una carta de Pompeu Fabra a
Gaziel, datada el 1948, que casualment ha aparegut entre els papers de
Caries Rahola. No sabem les raons exactes d'aquesta localització a casa
de l'escriptor afusellat, pero es possible que Fabra volgués fer arribar la
carta a Gaziel mitjangant la seva filia Dolors, la qual era albora muller de
Ferran Rahola, fill de Caries Rahola.
La transcripció de les cartes ha estat respectuosa amb la grafía de Gaziel,
i només s'han afegit alguna puntuació per a fer-ne mes fácil la lectura.

XX-VII-XXIII
Sr. Caries Rahola
Distingit senyor i company:
La seva breu invitació (l) no'm desplau gens ni mica, en principi. Girona es, per
excel.lencia, una de les ciutats catalanes a les quals jo volia referir-me. Mes ara, de
moment, cal deixar que passi la calor i l'estiueig. Tot l'agost i part del setembre
pensó passar-los a St. Feliu, el meu poblé. Si després vostés volen tornar a parlar del
projecte, tindré molt de gust en fer tot el que pugui per complaure'ls.
El saluda atentament son affm. i company
Gaziel
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) Per donar una conferencia a l'Ateneu de Girona.

XXVIII-VII-XXIII
Sr. D. Caries Rahola
Distingit senyor i company:
Es molt possible que per tot 1'octubre vinent tingui temps d'anar a Girona. Pero
mes m'estimaria -per por d'errar-me- no concretar res, ara com ara. Del 10 d'agost al
15 de setembre seré a St. Feliu. En tornant, car durant aqueix temps no vull ocuparme absolutament de cap treball intel.lectual, podré fixar una data.
Cregui que vull complaure'l; pero, de moment, vull reposar un xic. Fa dos anys
seguits que no ho he fet, i ara comensaria a ressentir-m'en.
El saluda cordialment el seu devot i affm.
A. Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
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I-X-XXIII
Senyor Caries Rahola
Distingit Sr. i amic:
Entre el 25 d'octubre i el 10 de novembre vinent, poden escullir vostés mateixos
el dia que mes els convingui(1).
Queda a les seves ordres son amic i company
A. Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) La data escollida per a la conferencia de Gaziel, a l'Ateneu de Girona, va ser el 26
d'octubre.

4
VI-X-XXIII
Senyor Caries Rahola
Mon distingit amic:
M'está be la data fixada. El tema pot ser aquest: Les viles espirituals. Li agraeixo
les seves amables paraules i el saludo cordialment.
Agustí Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".

5
Barcelona, IX-X-XXIII
Senyor Caries Rahola
Distingit amic:
Me sembla que potser convingui donar-li a vosté un nou detall.
La nieva conferencia, tal com vaig dir-li, portará aquest títol: Les viles espirituals.
Pero dura, ademes, el subtítol de: Projectepanorámic d'una nova estructura cultural
catalana.
El saluda cordialment son affm.
A. Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".

6
XXIV-X-XXIII
Senyor Caries Rahola
Molt distingit amic: Arrivaré, si Déu vol, el divendres a les nou del vespre. Vindrá
amb mi el meu bon amic Joan Junceda(1), el dibuixant, que també va a Girona per un
afer relacionat amb l'Ateneu. Tots dos soparem a l'exprés. Per part meva, dones, no
hauré de fer altre cosa que co que vulgarment en diem arrivar i moldre.
Fins a bientót el saluda cordialment son devot i affm.
A. Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) Joan García-Junceda i Supervia (Barcelona 1881-Blanes 1948), dibuixant especialitzat
en la il.lustrado de publicacions infantils. El 9 de novembre de 1923 dona, a l'Ateneu, una
conferencia sobre "L'humor i els humoristes".
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Agustí Calvet, Gaziel, i Caries Rahola, segons gravats d'Enric Marqués.

VI-III-XXV
Senyor Caries Rahola
Estimat amic: Perdoni'm que hagi trigal tant a donar-li les grácies peí seu fullet
sobre En Muntaner(1). Mil coses enutjoses m'havien distret d'aquest deute cordial.
Trobo exquisides les seves pagines. Son justament evocadores i fan reviure molts
detalls que, en llegir la Crónica -la mes hermosa que mai s'hagi escrit al món-, llisquen
perduts entre els grans passatges. Si a Franca, per exemple, tinguessin un Muntaner,
avui fóra un autor universal, com ho son Froissart(2) i Joinville(3), tot i semblar-me
inferiors a ell en varíes coses. Aqueix art que haurien tingut els francesos es el que
vosté mostra en les seves belles estampes o enluminures sobre el text d'En Muntaner.
El felicito de tot cor per aquest treball tant amorós, i estic molt agrai't perqué vosté
s'ha recordat d'enviar-me'l.
L'he donat a llegir a En Serra i Boldú(4), redactor nostre, perqué'n parli. Ho fará
aviat, a la secció de Bibliografía.
El nostre bon amic Vives(5) sovint me parla de vosté i deis seus companys gironins.
Per ell he sabut les amargors secretes que passen(6). Pero elles també passaran,
arrossegades per llur propia estulticia.
Rebi el millor afecte del seu devot i amic
Agustí Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1)C. Rahola, L'Emparda a la "Crónica" d'en Muntaner. Barcelona, JoaquimHorta, 1925.
(2) Jean Froissart (Valenciennes 1337-Chimay 1404), cronista de la guerra deis Cents Anys.
(3) Jean de Joinville (1224-1317), autor de la Histoire de Saint Louis, del qual fou
acompanyant en la croada a Egipte el 1248.
(4) Valen Serra i Boldú (Castellserá 1875-Barcelona 1838).
(5) Salvador Vives i Casajuana (Sant Vicenc de Castellet 1886-Barcelona 1965), psiquiatre,
havia estat director de l'hospital psiquiátric de Salt.
(6) Es refereix a les mesures anticatalanes de la dictadura de Primo de Rivera, ordenados peí
governador civil de Girona.
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XXXI-III-XXV
Senyor Caries Rahola
Estimat amic:
M'agradaria forga conéixer el llibre seu (l) . Mes ben dit: m'agradaria tenir-lo. El
puc trobar quan vulgui al Ateneu, segurament. Pero jo sois llegeixo be a casa meva, i
si vosté fos tañí gentil que me'n proporciones un exemplar, tindria jo el doble gust de
la lectura reeixida i del present de vosté.
El que jo anomeno el "meu triangle" (meu, es una pura expressió sentimental) Girona, Tossa, St. Feliu- m'interessa extraordináriament. Pero em manca el temps
per poder teñir quelcom mes que desitjos de parlar-ne. Vostés gairebé no poden saber
el que es la feinada d'un home de lletres que sois viu de les lletres, en aquesta Barcelona tant poc literaria.
Vol fer-me el favor de dir al bon amic Fargnoli(2) que vaig rebre el llibre que va
retornar-me? Mercés.
Li estreny la má, amb tot afecte, el seu amic i devot
Agustí Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) C. Rahola, Llibre de l'August d'Ahina. Barcelona, Antoni López, 1910.
(2)AdolfFargnoliiJannetta(laBisbald'Empordá 1890-Barcelona 1951), ebenistai orfebre.

XXVII-VI-XXV
Senyor Caries Rahola
Estimat amic:
Acabo de rebre el seu Llibre de l'August d'Alzina. Li agraeixo cordialment. Tot el
que vosté fa m'interessa, i aquest fruit de la seva activitat literaria d'ara fa quinze
anys, me facilitará una major comprensió de les seves obres posteriors que coneixo.
M'interessa molt també l'anunci d'un seu treball nou sobre Girona(1). El Llibre de
l'August d'Alzina ja'n va pie de la noble ciutat, segons he pogut endavinar fullejantlo. Pocs l'hauran conegut com vosté. Per aixó, perqué m'ajudará a veure-la, li estic
reconegut profundament del que ara m'en vía i del que'm promet.
No es probable que passi per Girona, anant cap a St. Feliu. Els meus preferirán
baixar a Caldes i jo no'm veuré amb cor per obligar-los a la "dolca marrada" de
passar per Girona. Pero ja li faré saber a vosté quan sigui a St. Feliu, per si algún dia
vol venir a acompanyar-me a pescar serrans i jorioles.
Dongui els meus records millors ais amics del Ateneu.
Rebi una cordial encaixada del seu amic i company
Agustí Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) C. Rahola, Girona. Girona, Tallers Gráfics d'El Autonomista, 1925.
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Lletres autógrafas d'Agustí Calvet a Caries Rahola (1923)

10
20 de desembre de 1925
Senyor Caries Rahola
Estimat amic: Acabo de rebre el seu nou llibre de Girona(1) i el remercio cordialment
per l'exemplar que ha tingut la gentilesa d'oferir-me i dedicar-me. La materia es
d'aquelles quejo sempre llegeixo amb molt de gust. Tractada per vosté, ademes de
gust hi trobaré una bona estona de dolga companyia espiritual.He donat al amic Valeri
Serra l'exemplar que vosté li ha destinat. Eli mateix parlará del llibre en el diari, en
un article o una extensa nota bibliográfica'2'.
Rebi, estimat amic, la nieva enhorabona peí seu nou treball, amb els meus millors
vots per les vinents festes de Nadal i Any Nou. Sab que l'estima i l'admira el seu
devot affm.
Agustí Calvet
Escrita a máquina en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) C. Rahola, Girona. Girona, Tallers Gráfics d'El Autonomista, 1925.
(2) Va parlar-ne el dia 29 de gener de 1926 sota el títol de "Guia espiritual. Girona".

11

XXVII-XII-XXVI
Senyor Caries Rahola
Benvolgut amic: Mercés per l'exemplar de la conferencia que vosté acaba de
publicar 0 '. Es una delicia. Si la nostra societat fos tan ben treballlada i organitzada
com la francesa, vosté fóra un gran conférencier, un mestre en aquest genere delicat i
difícil. Ara també ho es: i ho prova el botó de mostra que m'envia. Pero jo voldria que
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hofos ambtota l'intesitat i l'eficácia d'una vida espiritual que, ara per ara, ens manca.
Faré que la riostra secció bibliográfica s'ocupi del seu treball.
Rebi una cordial abracada del seu amic i devot
Gaziel
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) C. Rahola, Els emigráis polítics en la historia. Girona, Obradors Gráfics d'El Autonomista, 1926.

12
XXXI-X-XXVII
Senyor Caries Rahola
Girona
Estimat amic: M'interessará molt llegir el vostre article sobre Maragall, com tot
el que escriviu. Com no em dieu on ha sortit o sortirá, i podría passar-me per alt, us
prego volgueu enviar-me'l(l). Ja us diré llavors la meva impressió sincera.
Del Bolívar(2\ vos mateix. Quan bonament el tingueu llest, els Seix & Barral i jo
tindrem el goig de veure'l i d'editar-lo.
Vostre bon amic i company
Agustí Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) C. Rahola, "El 'nostre' Don Joan Maragall", La Ñau, 15 de novembre de 1927. Article
a propósit del llibre de Josep Pijoan.
(2) Biografía que Rahola no enllestí mai.

13
Barcelona, 4 de novembre de 1927
Senyor Caries Rahola
Girona
Estimat amic: He llegit el vostre article. El trobo molt be. Cree que la vostra tesi
no s'oposa gens, sino que es completa, amb la meva. Jo vaig provar de fer veure
l'evident volca amagat(1). Vos us encanteu amb la prada florida. Estem en un punt
just l'un i l'altre.
Vos espereu que l'aspecte primaveral de Maragall es el que prevaldrá. Jo també.
I es just que així sia, dones -com jo deia- el Maragall aturmentat no hauria sigut pas
res de nou, mentre que el protegit i preservat tan excepcionalment constitueix un cas
raríssim i admirable.
Ara: entenc que la visió donada per mi de Maragall era i seguirá essent
absolutament necessária per a comprendre la vostra, en tot el que té de meravellós.
Sense el volca en potencia, senyalat per mi, la prada que tots admirem fóra, no sois
inexplicable, sino fins i tot massa insípida, massa cromo. Cal saber tot el perill que
duia a sota, per a valorar degudament la seva pura i inalterable serenitat.
Vostre affm. amic i company

Gaziel
Escrita a máquina en paper imprés de "Gaziel" i orla blava.
(l)Gaziel,"EntornoaMaragall.Eldoblefbndo",Lfl Vanguardia, 28 d'octubre de 1927. Article motivat peí llibre de Josep Pijoan, El meu don Joan Maragall, publicat aquell mateix any.
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14
15 de novembre de 1927
Senyor Caries Rahola
Girona
Estiraat amic: Vaig a respondre breument, com voleu, la vostra pregunta.Les meves
primeres lectures d'infant foren les auques. Entre els 5 i els 10 anys, vaig arribar a
reunir-ne una col.lecció espléndida, catalanes i castellanes, pero totes impreses a
Catalunya. En tenia ben be unes 100 i les sabia totes de memoria. Encara en recordó
deliciosos fragments. L'any 1905, durant la nieva primera llarga estada a París, a casa
deis meus pares, a Barcelona, feren obres. Varen trobar les cárpeles de les meves
auques i, creient que no valia la pena de conservar-les, les varen vendré, junt amb
altres papers, al drapaire.
La primera lectura nieva clássica fou Homer, especialment Y Odisea. Me la va fer
conéixer, ais 10 anys, el meu professor de Retórica, el jesuíta P. Esteve Moreu (I) , que
m'iniciá també en moltes altres lectures essencials. U"Odisea m'entusiasmá. La sabia
de cor, i l'impressió que em feia era la del mes gran, mes meravellós i mes emocionant
conté quejo hagués conegut mai, barreja de coses fabuloses i coses reals, de conté de
fades, de llibre d'aventures i, tot plegat, d'incomparables narracions d'a la vora del
foc.
La primera lectura castellana impressionant fou el Quixot, ais 12o 13 anys, un
estiu, en una vella edició amb gravats de Gustau Doré. Va ésser un desastre. Jo era
quixotista, em prenia l'heroi seriosament i volia que triomfés en les seves empreses.
La primera palissa va deixar-me astorat. La segona va revoltar-me, i a la tercera vaig
Henear el llibre amb indignació. No podia entendre com Fautor s'agafava les coses.
Em va semblar un insensat, i la gran fama del llibre inexplicable. La segona lectura
del Quixot no vaig fer-la, ja amb una mica de malicia, fins ais 17o 18 anys. La plena
lectura no arriba fins passats els 25.
De literatura catalana, el primer llibre fou La Papallona, de l'Oller, també un
estiu, ais 15 anys, passats els exámens de quart o quint de batxillerat. Va interessarme molt perqué em perturbaba una mica. No m'hauria desplagut esser un estudiant
com aquell. Pero després, quan "venen els mals-de-cap", ja no vaig trobar-lo tan
bonic i, per precaució doméstica, vaig amagar el llibre. La meva mare va trobar-lo,
no sé com, i sense renyar-me em va fer entendre que el tornes. Vaig dur-lo a can
Penella i Bosch, on l'havia comprat amb els meus estalvis, i vaig canviar-lo per una
obra de Rusiñol o Rossinyol (com volgueu), que no m'ha deixat cap record.
A Franca vaig entrar-hi espléndidament, ais 14 anys, a través de P. L. Courier(2),
el formidable i delicies pamfletista. D'ell vaig passar a Pascal, que vaig trobar
infinitament millor i mes religiós que tots els jesui'tes. fins llavors els meus mestres;
de Pascal vaig fer un salt (i quin salt!) a Voltaire, i ja no vaig o no he parat mai mes.
No cal que em fiqui ara per Anglaterra, Alemanya, Italia, etc., perqué no acabaríem
mai. Sois us diré que des deis 18 o 20 anys sóc un entusiasta de l'Ariosto i que el
rellegeixo en part cada tardor. Aquella mena de gracia s'ha perdut per sempre.
Si voleu mes, demaneu.
Vostre affrn. devot i amic
Gaziel
Escrita a máquina en paper imprés de "Gaziel" i orla blava.
(1) Esteve Moreu i Lacruz (Robres 1863-?)
(2) Paul-Louis Courier (Veretz 1772-1825), hel.lenista i escriptor polític.
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15
XI-II-XXVIII
Senyor Caries Rahola
Girona
Estimat amic: La Srta. Maña Luz Morales0' m'ha dit que accepta amb molt de
gust el vostre oferiment de la tribuna de l'Ateneu gironí. Com vos penseu venir a
darrers de mes, llavors us puc presentar a la Srta. Morales, i vos i ella us posareu
d'acord.
Em plaurá molt de llegir la vostra conferencia i de reveure-us.
Vostre affm. amic i devot
Agustí Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) María Luz Morales Godoy (la Corunya 1898-Barcelona 1980), redactora de La Vanguardia. Linteres de Rahola per connectar-hi era per a oferir-li la tribuna de l'Ateneu de Girona.

16
Barcelona, 15 de juliol de 1928
Senyor Caries Rahola
Girona
Benvolgut amic: Moltes grácies peí vostre darrer llibre(l), que llegiré amb la mateixa
fru'íció que'ls anteriors. He estat de viatge durant un mes, i per aixó voldreu excusarme el no haver respost abans d'ara a la vostra amable ofrena.
L'amic Valeri Serra, que ha rebut també el vostre llibre, pero ademes l'ha llegit i
n'está encantat, m'ha dit que en parlarla aviat a La Vanguardia.
Rebeu l'enhorabona mes sincera i les millors salutacions del vostre bon amic
Gaziel
Escrita a máquina en paper imprésde "Gaziel" i orla blava.
(1) C.Rahola, L'amor al llibre i els grans amics del llibre. Girona, Tallers Granes de la Casa
de Misericordia, 1928.

17
XXIV-XI-XXVIII
Estimat amic: Res no sé de Robert Vaucher(l), malgrat haver-li tradu'it, per encárrec
d'un editor, un llibre(2).
La vostra carta va arribar-me al punt quejo anava a escriure-us, per a fer-vos una
proposició. Es aquesta: us convindria escriure quatre articles mensuals per a La Vanguardia!
Remuneració: cinquanta pesetas per article.
Temes: els que vos voléssiu, preferentment de carácter histórico-catalanesc.
Condició: donar-nos 1'exclusiva dins la prempsa barcelonina.
Extensió: Per terme mig, columna i mitja de La Vanguardia.
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Digueu-me qué'n penseu(3).
Enviada la lletra per a Vinardell(4).
Vostre affm.
Agustí Calvet
Manuscrita en paper imprés de "Gaziel" i orla blava.
(1) Robert Vaucher, escriptor francés d'origen suís, nat a Kleurier el 1890.
(2) L'obra tradu'ida per Gaziel era L'enfer bolchevik á Petrograd sous la Commune et la
terreur rouge.
(3) Rahola va escriure al darrer de la carta: "Agraida la proposta. El dia de Sta. Llúcia en
parlarem". L'oferta, pero, no reeixí.
(4) Artur Vinardell i Roig (la Bisbal d'Empordá 1852-Girona 1937), escriptor.

18
XXII-I-XXIX
Senyor Caries Rahola
Girona
Estimat amic: Amb molt de gust trametré la vostra carta a la Srta. María Luz
Morales0'. (L'altre dia vaig veure que el nostre estimat Caries Soldevila(2) l'anomenava,
sense ironia, Llum).
No hi fa res el Bolívar de la col.lecció Araluce. Ja hem coincidit amb ell altres
vegades; pero els llibres solen ser molt diferents.
Respecte al demés, vosté mateix. Tan si es decideix a donar-me la seva
col.laborado, com si s'estima mes abstenir-se, ja sab que jo he de seguir essent un
seu amic i devot afm.
Agustí Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) Maria Luz Morales dona quatre conferencies a l'Ateneu de Girona: el 23 de marc de
1928 sobre "La mujer y el libro", el 6 d'octubre de 1929 sobre "Concepción Arenal", el 25
d'octubre de 1930 sobre "Mujeres en el Romanticismo" i el 13 de desembre de 1931 sobre
"Estudiantes 1931".
(2) Caries Soldevila i Zubiburu (Barcelona 1892-1967), escriptor neonoucentista.

19
XVIII-IX-XXIX
Estimat Rahola: Ja fa alguns dies que La Vanguardia publica una nota sobre Els
jueus a Catalunya, deguda a Valeri Serra. Aquest treball vostre es excel.lent, i em
plau de felicitar-vos per ell i remerciar-vos per l'exemplar que váreu enviar-me. La
bonanga de l'estiueig m'ha privat de fer-ho fins ara.
Encara no he rebut La ciutat de Girona, que m' anuncieu. Mercés per la referencia
que anirá inclosa en el segon volum. Es una obra que m'interessa forca. Mirarem de
parlar-ne dignament.
Em plaurá molt de reveure-us prompte.
Vostre sempre
A. Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
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20
III-X-XXIX
Senyor Caries Rahola
Girona
Estimat amic: vaig rebre el seu llibre(l). Moltes grácies. Desseguida de fullejar-lo
i de veure que es excel.lent, l'he donat a un deis crítics de la secció bibliográfica. Mes
tard jo el podré fruir amb calma.
Peí seu amic Soler Janer(2) m'ha estat impossible, de moment, trobar res que pugui
convenir-li. Potser mes endavant.
Li estreny la má el seu bon amic
A. Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) C. Rahola, La ciutat de Girona. Barcelona, Barcino, 1929, 2 vols.
(2) Joan Soler i Janer (Sant Pere Pescador 1897 - Barcelona 1967), advocat i periodista. A
Girona va treballar a la redacció del periódic tradicionalista El Norte. Posteriorment esdevingué
director de El Correo Catalán, de Barcelona.

21
28-X-31
Senyor Caries Rahola
Girona
Estimat amic: No sé com complaure-us. Potser el millor fóra que m'enviéssiu un
qüestionari concret de les dades que us manquin. L'ompliré amb molt de gust. La
biografía actual está plagada d'inexactituds.
Mercés peí vostre bell llibret(1). L'exemplar per a María Llum está entregat. El
meu servirá per la recensió bibliográfica. Es un estudi pie d'encís i de curiositat, com
tots els vostres.
Vostre amic de sempre
Gaziel
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) C. Rahola, La vila de Peralada i el castell deis Rocabertí. Girona, Gráfiques Darius
Rahola, 1931.

22

25-11-32
Senyor Caries Rahola
Girona
Estimat amic: Trobo excel.lent la idea. Amb molt de gust m'encarregaré del que
calgui. Pero feu-me el favor de donar-m'ho tot preparat i d'instruir-me be del que dec
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fer. No ho "som fet mai" -com diuen per la nostra térra- i ademes tinc el temps comptat.
Els millors afectes per a l'amic Irla (l) .
Una abracada per a vos.
Gaziel
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) Josep Irla i Bosch (Sant Feliu de Guíxols 1876 - Sant Rafael 1958), comissari delegat de
la generalitat a Girona, lloc de treball de Rahola.

23
17-V-32
Senyor Caries Rahola
Girona
Estimat amic: Impossible complaure-us en la publicado del retrat(1). Es reto
administratiu. En canvi, del llibre faré que se'n parli amb l'atenció que mereixen
totes les vostres produccions.
Vostre sempre
Gaziel
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) Es tracta del retrat del general Prim (Visions históriques), anotació manuscrita del mateix
Rahola al peu de la carta.

24
24-IX-32
Senyor Caries Rahola
Girona
Estimat amic: Vaig rebre Vides heroiques(Y\ i si no us vaig donar les grácies per la
vostra gentilesa, fou ben be per descuit, segurament degut a l'época "corruptora" per
excel.léncia, vull dir les vacances. Perdoneu-me. El llibre el té l'amic Valeri Serra,
que en parlará aviat.
En canvi, les Vides modéliques(2\ que m'anunciáreu el dia 12, a hores d'ara encara no les he rebut.
Sempre vostre affm.
Asustí Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) C. Rahola, Vides heroiques. Girona, Tallers Gráfics de la Casa d'Assisténcia i
Ensenyament, 1932.
(2) C. Rahola, Vides modéliques. Girona, Dalmau Caries, Pía, 1932.
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25
29-IX-32
Amic Rahola: Ara acabo de rebre el vostre Ilibre Vides modéliques. Mercés. He
vist i donat ja l'article d'En Serra Boldú que parla del vostre Ilibre anterior. Es publicará
un d'aquests dies. Faré que de Vides modéliques en donguin una bona nota
bibliográfica.
Sou car de veure. No veniu mai per ací?
Vostre affm.
Gaziel
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".

26

28-IX-33
Senyor Caries Rahola
Girona
Estimat amic: Rebo la vostra carta d'ahir i veig que ja teniu el que volíeu. De
Breviari de ciutadaniam sois n'he rebut un exemplar amb amable dedicatoria. Moltes
grácies!
Es un honor que us hagueu recordat de mi en la vostra Antologia(2}. Sois us prego
que vegeu si el fragment meu escollert está prou net de tares. Si us sembles prudent,
us el corretgiria.
Prou m'agradaría tornar amb vosaltres, amics de Girona. Pero els temps no hi
conviden pas gens.
Vostre affm.
Gaziel
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) C. Rahola, Breviari de ciutadania. Girona, Gráfiques Darius Rahola, 1933.
(2) C. Rahola, Antología de prosistes i poetes catalans. Girona, Dalmau Caries, Pía, 1933.
Rahola va incloure un fragment de "Les viles espirituals", la conferencia que Gaziel havia
pronunciat a 1'Atenea de Girona el 1923 i que va ser inclosa en el Ilibre de Gaziel Hores
viatgeres. Barcelona, 1926.

27
13-X-33
Amic Rahola: Us retorno les proves, corretgides.
Mercés per elles i per la vostra atenció.
Vostre affm.
Calvet
Manuscrita en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
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17 octubre de 1933
Senyor Caries Rahola
Girona
Estimat amic:
Contesto la vostra afectuosa lletra del 15 del corrent i em sap greu haver-vos de
dir que no en alió que em demaneu (l) . Fa poc que em va demanar 1' amic Puig Pujades(2)
que anés a Figueres a donar una conferencia i no el vaig poder complaure. Tampoc
vaig poder atendré la invitació que em van fer els consistoris deis Jocs Floráis de
Puigcerdá i de Sant Celoni, tot per manca de temps; i ara no estaría gens be que
vingués a Girona, perqué les mateixes raons de la falta de temps s'han accentuat
aquests dies. Altrament, ja sabeu que sempre estic disposat a atendre-us.Vostre bon
amic
Calvet
Escrita a máquina en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) Rahola li hauria demanat de fer una nova conferencia a l'Ateneu de Girona.
(2) Josep Puig i Pujades (Figueres 1883-Perpinyá 1949), escriptor i polític. Comissari delegat
de la Generalitat a Girona.

29
13-9-934
Senyor Caries Rahola
Ateneu de Girona
Girona
Estimat amic:
Moltes grácies per les vostres amables paraule de l'altre dia: no us les he agra'it
abans per haver estat uns dies lluny de Barcelona.
Amic Rahola, sóc jo que us desitjo forces anys de vida, i no per a que podeu
tornar a felicitar-me dintre de vint anys, sino perqué les amistáis es van enrerint com
mes s'avenca en la vida, i segons aquesta llei, segurament ineluctable, d'amistats
com la vostra a mi ja m'en deuen quedar molt poques a fer.
Sempre vostre devotíssim
Gaziel
Escrita a máquina en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".

30
8-1-935
Senyor Caries Rahola
Girona
Benvolgut amic:
He parlat amb els Barral(1) del vostre projecte, i tinc la satisfacció de comunicar196
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vos que sou lliure de posar quan vulgueu mans a l'obra. La "vida" escollida per ells
es la de Muntaner. I un cop enllestida aquesta, si el treball els plau, com jo espero, us
encarregarien la de Pestalozzi.
No cal que us apresseu: podeu trigar tant de temps com vulgueu en entregar
1'original. L'únic que desmanen els editors es que el redacteu amb tota cura.
La remuneració que us ofereixen es la de mil pessetes, xifra fixada per a tota
aquesta classe de publicacions.
Per a l'extensió de l'obra, regiu-vos amb qualsevulga de les publicades
anteriorment.
També haureu de facilitar, junt amb l'original, una llista deis deu o dotze gravats
que haurá de portar l'obra, amb indicació del lloc exacte on poden trobar-se(3).
Us desitja un bon any el vostre amic afectíssim
A. Calvet
Escrita a máquina en paper imprés de "La Vanguardia. Barcelona. Dirección".
(1) Editors de Barcelona.
(2) Johan Heinrich Pestalozzi (Zuric 1746-Brugg 1827), iniciador del corrent pedagógic de
1'"escola activa".
(3) Rahola no acaba aquest encárrec. El 17 d'abril de 1936, la casa Leix i Barral escrivia a
Rahola: "Esperem que la data del propvinent juliol que ens assenyala per a l'entrega de la seva
Vida de Muntaner no será allargada. Posteriorment a la nostra darrera lletra ens assabentem que
aquest any es compleix el centenari de l'il.lustre cronista, motiu de mes per a apressar l'obra
encarregada".

31 (apéndix)
Prada, 10 de gener de 1948
Estimat Calvet,
No sé pas a hores d'ara si el cátala posseeix els dos mots que cerqueu, traducció
del béryl i del périt del poema de Valéry(1). Si bagues pogut anar a París com em
pensava, hauria mirat si allí trobava el mitjá d'assabentar-me'n, i per aixó no vaig
contestar immediatament la vostra lletra.
Desgraciadament encara no he pogut anar-hi, retingut a Prada per la malaltia greu
d'una de les nieves filies. Pero no vull passar mes temps sense escriure-us esperant
saber els dos noms que em demaneu (que potser no existeixen!).
Com m'ha plagut, amic Calvet, de teñir noticies vostres, i per vos mateix! Quants
records ha desvetllat en mi la vostra lletra! Les nostres converses a l'Institut, on us
vaig conéixer, i al pati de l'Ateneu en companyia sovint d'en Nicolau d'Olwer, i al
vostre despatx de La Vanguardia, i els inoblidables Mario Castel...
Teniu rao: tot aixó no tornará. Potser ni tornarem a veure'ns mai mes. Durant
aquests llargs anys d'exili prou he enyorat la nieva térra, pero mai no he envejat els
qui se n'hi tornaren, perqué m'imagino la pena que em faria de veure de prop el que
allí passa. I si un diapuc tornar-hi, com trabaré tot alio! I quina pena no em fará de no
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poder col.laborar, amb els meus vuitanta anys, a 1'ardua tasca de redrefament que
caldrá emprendre!
Adéu, estimat amic. Em demaneu si us conservo una mica d'aquell afecte, fort i
ver, que us tenia. El teniu tot. Com em plauria de reveure-us i poder-vos donar una
bona abragada!
Vostre sempre
Pompeu Fabra
Manuscrita
(1) Paul Valéry (Seta 1871 - París 1945).
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L'explotació del suro dona vida, riquesa i renom mundial a les comarques gironines de l'Empordá, el Girones i la Selva. Se sol.licitaren els
seus productes a les cinc parts del món i, amb la consegüent creació de
llocs de treball, es para radicalment la tendencia emigratoria deis seus
habitants.
Albora, es dona el creixement de les poblacions, com a signe extern de
la millora deis servéis i per tant del nivell de vida, que molts habitants
d'aquestes contrades degueren a aquesta industria en la seva época d'evolució económica. Un altre símbol de la millora deis servéis fou, sens dubte, la creació de les cambres de comeré.
Fa cent anys i escaig que, per Reial decret de 9 d'abril de 1886, durant
la regencia de la reina María Cristina, a proposta del llavors ministre de
Foment, Eugenio Montero Ríos, s'autoritzaren oficialment aqüestes institucions sota la denominació de Cambres de Córner^ , Industria i Navegado, reconeixent com a tais les associacions voluntáries de comerciants,
industriáis i naviliers.
La de Palamós, el 25 de novembre del 1886, fou la primera que es
constituí a les comarques gironines. Es justifica principalment per la importancia del seu port marítim, i per trobar-se al bell mig de la zona industrial surera, llavors prácticament Túnica quant aquesta materia i , per tant,
de gran relleváncia económica i social (vegeu annexos núm. 1 i 2).
Els associats eren industriáis tapers de Begur, Calonge, Llagostera,
Palafrugell, Palamós, Sant Feliu de Guíxols. Al comen5ament, el nombre
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de socis era de 98, i baixá a 53 a fináis de l'any 1900. Els seus recursos
eren reduíts i poc profit se'n podía treure, si be intervingué positivament
en la construcció de la carretera de Sant Feliu de Guíxols, el port de
Palamós, la instal.lacio del teléfon, la tramesa del correu mitjancant el
tramvia de Flassá a Palamós, i en altres assumptes d'interés comarcal.
Pero, per damunt de tot, sempre s'ha distingit com una gran defensora de
la industria surera.
Al llarg de la seva vida, els seus presidents han estat:
1886
Andreu Ribera
1887-1888
MartíRoger i Crosa
1889-1890
Manuel Jubert
1891
Pau Matas
1892-1894
Josep Genis
1895-1896
NarcísPalau
1897
Félix Ribera i Cabruja
1898-1900
Martí Roger i Crosa
1901-1925
Martí Montaner i Coris
1926-1930
Enríe Vincke i Wischmayer
1931-1936
Félix Ribera i Cabruja
1937-1941
(Inactivitat)
1942-1947
Pere Pía i Casadevall
1948-1967
Guillem Genover i Mató
1968-1978
Joan Rutllant i Pibernat
1979-1982
Félix Ribera i Casamada
1983-1991
Xavier Luzuriaga i Carinónos
1991 -1995
Caries Alsius i Juriol
31-10-1995
Josep Colomer i Trias
Sant Feliu de Guíxols, l'any 1905, també amb l'acolliment del nou
port, cregue arribat el moment de teñir la seva propia Cambra de Comerg,
on poder reunir-se, parlar i discutir sobre el suro (vegeu annex núm. 3).
Aquella reivindicació guixolenca venia reforgada per un precedent
historie. El segleXIII, preocupáis els governants per crear organismes protectors del comeré i de la industria, Sant Feliu havia tingut una Llotja de
mercaders, que s'ocupavaderesoldre els molts problemes que sorgien entreelscomerciantsielmonestirbenedictíexistentalalocalitat, a causa deis
privilegisdelsmonjosidelstributsque gravaven sobre els soferts guixolencs.
Al comencament del segle XV la Llotja estava ja ben organitzada.
Cap a la primera meitat deis mateix segle es va concedir a Sant Feliu
autorització per nomenar cónsols marítims encarregats de la jurisdicció
marítima i jutges d'apel.lacio , que en teñir un tribunal competent, o sigui,
un Consolat del Mar propi, s'evitava haver de recorrer a Barcelona.
El Consolat del Mar tenía com a principal missió resoldre les qüestions marítimes i comerciáis de l'época, que estaven codificades en el
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Llibre del Consolat del Mar, compilació efectuada a Barcelona per autor
anónim a la segona meitat del segle XIV, tradu'ít a la majoria de les llengües europees i que a les darreries del segle XIX era encara vigent i feia
costat al dret marítim del Mediterrani.
En data 12 d'agost del 1904, es reuní la Junta de la Cambra de Comerg de Palamós per donar compte ais seus membres de la petició rebuda
d'alguns industriáis tapers de Sant Feliu de Guíxols, els quals demanaven
autorització per constituir a Sant Feliu una nova Cambra de Comeré.
Per estudiar, i, si calia, gestionar el cas, es designa una comissió de la
Cambra palamosina perqué juntament amb els representants deis
sol.licitants, arribessin a un acord previ a fi de presentar-lo a la consideració del Ministeri de Comeré.
Palamós, en aquell període de gestació, proposá una fusió en una sola
Cambra, ja que al cap i a la fi havien de defensar i ocupar-se deis mateixos assumptes, que eren primordialment els del suro. Fins i tot els palamosins estaven d'acord que s'anomenés Cambra del Baix Empordá o Cambra de Comerg de la Provincia de Girona, amb la seu situada a Sant Feliu
de Guíxols. Palamós, malgrat les seves iniciáis reticéncies, no tingué mes
remei que acceptar-ho com un fet consumat.
Els presidents de la Cambra de Comerg de Sant Feliu de Guíxols, han
estat :
1905-1908 Josep Soler i Parera
1908-1911 Salvador Janer i Quinta
1911-1918 Josep Batet i Camps
1918-1922 Enecon Girbau i Valls
1922-1923 Narcís García i Bernis
1923-1927 Salvador Janer i Quinta
1927-1936 Lluís Sibils i Ribas
1936-1939 (Inactivitat)
1939-1968 Lluís Sibils i Ribas
1968-1976 Joan Albertí i Salip
1976-1991 Roben Fallí i Sala
1991
Josep Donatiu i Jungué
Les Cambres passaren moltes dificultáis especialment en els seus primers temps. Fins i tot l'any 1900 varen estar a punt de ser dissoltes peí
Govern, pero afortunadament es varen anar reorganitzant, i assoliren la
forma que perdura en els nostres dies, col.laborant sempre en el desenvolupament económic i social de les seves demarcacions i en el conjunt del
país. El Reial decret de 21 de juny de 1901 les confirma en el seu carácter
d'establiments públics.
La tercera Cambra de Comeré de les comarques gironines fou la de
Girona; concretament nasqué el dia de Sant Joan de l'any 1910, havent-se
registrat préviament en el Govern Civil.
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Tal com es reflecteix en la Reial ordre de constitució:
"... assenyalant-li com territori per exercir la seva jurisdicció, el de
tota la provincia a excepció deis termes municipals de Palamós i Sant
Felíu de Guíxols, en els que funcionen ja organismes de la mateixa mena".
Els seus presidents han estat:
1910-1915
Salvador Torras i Doménech
1915-1932
Manuel Vancells i Tomás
Esteve Soles i Torrent
1932-1936, i 1939-1942
1943-1949
Lluís Serra i Mitjá
1950-1958
Agustí Corominas i Duch
1958-1964
Salvador Teixidor i Marios
1964-1968
Manel Sarasa i Cantenys
1968-1973
Andreu Agustí i Torras
1974-1977
Francesc Ferrer i Girones
1978-1991
Josep María Ginés i Pous
1991
Antoni Hostench
En el paréntesi de la Guerra Civil es dissolgueren els seus plens i funciona solament amb un delegat de la Generalitat a Girona, Pere Cerezo i
Hernández.
Aquesta institució gironiña s'ubicá a l'edifici de la
Fontana d'Or, ben diferent de
com l'ha recuperat la Caixa
de Girona, en el qual es va
mantenir fins a l'any 1964 en
qué es va inaugurar Tactual
edifici de la Gran Via, amb
un posterior remodelatge,
inaugural durant els actes del
75é aniversari de la Cambra,
peí president de la Generalitat Jordi Pujol, l'any 1985.
Any en el qual també la
Cambra es reconegué com
"de Navegació", per l'activitat portuaria de Blanes,
principalment.
La Llei de Bases del 19
de juny de 1911, establí el
model continental d'adscripSeu de la Cambra de Comer? de Sant Feliu de

Guíxols.

ció

forCOSa, amb pagament

obligatori de quotes; les
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"STRíA.Y NAVEGA.ció*

P A L A MÓ S.
Defensor de los intereses generales de la Comarca Bajo-jímpurdanesa

Se pn&lica na vez al íes.

Raíamos 1.° de Abril de 1892.

Los Socios de asía Cámara de Comercia

Nuestro proposito, tiende Laucamente
á trabajar pura el porvenir, defendiendo
todas aquellas reformas necesarias y beAl aparecer por vez primera en el es- neficiosas para los intereses comerciales
I industriales y marítimos de nuestra cotadio de la prensa, cumplimos el grato j marca, sin perjuicio de prestar nuestro
deber de saludar á todas las publicacio- ¡concurso á todas aquellas Corporaciones
nes de igual carácter, á la prensa en ge- Sque lo soliciten y nuestro apoyo para de| fender 6 recabar de los poderes públicos
neral y sobre todo á las Cámaras Españoj todas aquellas leyes necesarias á los inlas de Comercio y á todas las que no sien- tereses que defiendan.
do españolas son de nuestra correspon- j Esto nos proponemos y al manifestarI lo, con la sinceridad que nos caracteriza,
dencia.
añadimos que estamos dispuestos á de—
| fender toda cuestión justa y legal perte! nezca 6 no á cualquiera de las escuelas
XUESTUO PROPÓSITO
; proteccionistas ó librecambistas.
Así como nosotros ofrecemos nuestro
No venimos al palenque periodístico .desinteresado apoyo á nuestros compa;'i defender teorías nuevas ni mucho me- ;; ñeros, tenemos la franqueza de solicitar
nos á producir sensación con tal ó cual •i el suyo, para que nos ayuden a llevar ú
determinado proyecto.
¡'feliz término, las gestiones que nos proNo se crea que tengamos en embrión ;, ponemos emprender, el que esperamos
planes financieros y comerciales, de gran no ha de faltarnos, tanto mas cuanto
trascendencia; nuestra modestia solo nos por que todos defendemos intereses que
permite dedicar nuestras fuerzas y nues- j nos son comunes.
tros insignificantes desvelos á la defensa
f
LA REDACCIÓN.
de todos aquellos intereses creados, ó
que por necesidades de momento puedan
orearse-

Butlletí any 1, núm. 1 de la Cambra de Comerg de Palamós.
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Lista de los Sres. Socios

ELEGIBLES SEGÚN LA LEY

D. Juan Casas Arxer
» Juan Rifa Casas
» Francisco Ferrer
. Eusebio Patxot
>- Tomás Bragada
. Juan Ferrer
Sra.Vda. deR. Vallsy Vic
D. José Quintana Arxer
, N. Jañer y O
•> Sebastián Cateura
> H. A. Bender. Hijos
. R. Pecher
Sres. Badosa y Soler
, Hijos de J. Perdrieux
PALAFRUGELL
LLAGOSTERA

S. FELIU DE GUIXOLS
• Batét
ne Rovi i, Hijos de

NO ELEGIBLES SEGÚN LA LEY

Llista de socis de la Cambra de Comeré
de Palamós, any 1893.
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cambres adoptaren la forma de
corporacions de dret públic, esdevenint cossos consultius de
1'Administració pública quant al
régim de l'economia nacional i
com a organismes cridats a fomentar els interessos deis sectors representáis.
A mes de l'esmentada Llei de
Bases de l'any 1911 (amb posteriors modificacions del 1929 i el
1936) venen regulades pels: Reglament General de Cambres,
aprovat per Decret 1291/1974
de 2 de maig i modificat pels
Reials Decrets 753/1978 de 27
de mar?, i, 816/1990 de 22 de
juny, i Llei 3/1993 de 22 de
marc.
Avui dia, la Cambra de Comer? de Palamós, a mes d'aquesta població, aplega Palafrugell, La Bisbal, Begur, Calonge,
Mont-ras, i Vall-llobrega.
L'ámbitgeográfic de la Cambra de Comer? de Sant Feliu de
Guíxols compren Vidreres, Cassá de la Selva, Llagostera, Tossa de Mar, Santa Cristina d'Aro,
Castell d'Aro-Platja d'AroS'Agaró, i el propi municipi de
Sant Feliu.
La resta de les poblacions de
les comarques gironines , les
aplega la Cambra de Comeré de
Girona, amb delegacions a
Puigcerdá, Olot i Ripoll, i amb
altres poblacions significatives
com son les del litoral, Blanes i
Lloret de Mar.
Altres Cambres en el Principat son Barcelona, Lleida,
Manresa, Reus, Sabadell, Tarra-
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gona, Tárrega, Terrassa, Tortosa, i Valls. Actualment el nombre de Cambres de Comer9 existents a Espany a es de 85. Totes elles aglutinades peí
Consell Superior de Cambres de Comer9, Industria i Navegació d'Espany a.
L'economia de les demarcacions de les tres cambres gironines, gira
principalment en torn a la industria, el turisme i el comerg. Concretament
quant a les costabravenques, a nivell industrial, dins el conjunt cátala, son
en una zona molt especialitzada en manufactures de suro; els seus productes es destinen al mercat interior i a l'exportació . El turisme, al seu
torn, té un pes específic molt considerable per a l'economía del lloc, la
qual cosa ha fet possible, a la vegada, un notable desenvolupament del
seu comerg interior.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL
Una sentencia del Tribunal Constitucional, del 16 de juny de 1994,
declara la inconstitucionalitat i nul.litat de les bases 4a i 5a de la llei de 2906-1911, i de l'article ler. del RDL de 26-06-1929 ja que impliquen l'afiliació obligatoria a les Cambres Oficiáis de Comeré, Industria i Navegació. Es dona la polémica de que les cambres es regeixen actualment per la
llei de l'any 1993 que segueix la vella regulació , aprobada amb el vot de
tots els parlamentaris i adaptada al marc constitucional i europeu com
indiquen fonts de les mateixes cambres.
La sentencia recorda que resultaría contrari al principi de llibertat que
inspira l'article 22 de la Constitució espanyola "que la creació d'ens de tipus corporatiu suposés una
indeguda restricció deis
ámbits de la llibertat d'associació, i de la seva vessant
negativa, el dret a no associar-se. Admet que en l'ámbit professional la Constitució preveu l'adscripció
forgosa, pero si es justifica
la consecució de fins públics".
L'alt tribunal enraona
que en el cas de les cambres "un supósit d'adscripció obligatoria, no justificada per la existencia d'un fi
públic, ja que la comesa que
realitzen en relació amb els
respectius sectors econóSeu de la Cambra de Comer? de Palamós.
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associacions de tipus privat o, fins
i tot realitzar-se directament amb
la propia Administració, sense necessitat d'obligar els comerciants,
industriáis i nautes a pertányer obligatóriament a una corporació de
dret públic i a sostenir-la amb les
se ves aportacions".
Tot i amb les seves discrepáncies no es vislumbra l'altre futur per les cambres de comerg que
no sustenti en el principi de llibertat d'associació. Qualsevol solució
diferent estará subjecta a la revisió
constitucional.
En la majoria deis paisos de la
UE, les cambres son entitats de dret
püblic i gestió privada com en Espanya. El Regne Unit es l'ünic país
membre que té un sistema bassat
en l'adscripció lliure. La diferencia
JOSÉ GEXIS
ANDRÉS ESPIXEI
espanyola en front ais fets italiá,
francés o alemany, procedeix si de
Pressupost de la Cambra de Comerg de
Palamós, any 1893.
cas de la magnitut de la quota.
La sentencia del Tribunal Constitucional, refrendada peí Tribunal de Justicia de Catalunya, es manifesta
en contra de l'afiliació obligatoria, i per tant del pagament de quotes, amb
la consegüent disminució d'ingressos, sumant-hi Tactual crisi económica
que pateix el país, ha deixat aqüestes institucions en una situació d'incertesa, la qual cosa els obliga a aplicar mesures de reajustament, amb la
deguda reducció de despeses i inversions.
Presupuesto de Ij Ornara de lomercta da Pa

FUSIÓ DE CAMBRES
Els plenaris de les Cambres de Comerg de Sant Feliu de Guíxols i de
Pal amos apro varen a fináis de mar9 de 1995 un estudi de viabilitat per,
arribat el cas, fusionar les dues institucions en una, al cap i a la fi, ara ja
comparteixen alguns servéis, com el d'assessorament en materia de comerg exterior; i així afrontar el futur amb garandes de continuitat. A partir de la fusió les dues cambres es podrien convertir en una sola anomenada, no cal dir-ho, Cambra de Comerg de la Costa Brava Centre.
El que no fou possible fa quasi un segle, ara atenent criteris de coherencia territorial, podria convertir-se en una realitat: la fusió de les Cambres de Comerc de Sant Feliu i de Palamós.
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Mentre, es evident la necessitat que hi ha d'endegar un marc jurídic
que compagini el lliure dret d'associació establert en la Constitució, amb
la defensa deis interessos generáis del comeré i de la industria; es tasca
del legislador trobar la via que garanteixi la supervivencia d'aquestes entitats que formen part de la societat civil i de l'economía real del país.
ANNEX NÚM. 1
" En la villa de Palamós a veinte y cinco de Noviembre de mil ochocientos ochenta
y seis, en la sala de sesiones de la casa Capitular se reunió bajo la presidencia de D.
Andrés Ribera la Comisión organizadora de la Cámara de Comercio que en virtud
del Real decreto de nueve de Abril último constituyó el Señor Alcalde de esta Villa,
estando presentes los Señores Vocales que van anotados al margen.
El Señor presidente declaró abierta la sesión y después de dar lectura del citado
Real decreto se acordó por unanimidad :
1° Que se oficiase a los señores presidentes de las Cámaras de Comercio de
Barcelona, Sevilla y Bilbao pidiéndoles un ejemplar del Reglamento por el cual se
rigen las Cámaras de su presidencia.
2° Se redactó una circular invitando a los Señores Comerciantes, Industriales y
Navieros de esta comarca a formar parte de la Cámara que se intenta constituir y se
decidió que esta circular fuese mandada a cada uno de ellos junto con una copia del
mencionado Real decreto de nueve de Abril último.
3° Que se oficiase a los Señores Alcaldes de la villa de San Feliu de Guíxols,
Calonge, Palafrugell, Bagur, La Bisbal, Torroella de Mongrí, Cadaqués, La Selva,
Llagostera, Cassá de la Selva, Tossa i Vidreras, rogándoles se sirviesen convocar a
los Señores Comerciantes, Industriales y Navieros de sus respectivas poblaciones a
fin de invitarles a formar parte de esta Cámara y remitir la lista de los Señores que se
adhieran a ella asi como lo que cada uno de ellos paga por cupo al Tesoro en concepto
de industrial ó comerciante.
Y a fin de que consten los acuerdos tomados, se forma la presente acta que firman
los Señores de la Comisión organizadora, conmigo, el Secretario de la misma, que
certifico.
Firman además del Presidente -Andrés Ribera, los señores : Martin Roger, Miguel
Gubert, Andrés Espinet, Augusto Pagés, Pablo Matas, Ramón Casanovas, Miguel
Vilar, Miguel Matas, Martin Montanero, -Secretario.
ANNEX NÚM. 2
En la villa de Palamós a once de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis en
la sala de sesiones de la Casa Capitular, se reunió la Comisión organizadora de la
Cámara de Comercio bajo la presidencia de Don Andrés Ribera y Mauri, asistiendo
los Señores vocales que van anotados al margen.
El Sr. Presidente declaró abierta la sesión y se dio lectura del acta anterior que sin
discusión fue aprobada.
Acto seguido se leyó una comunicación del Señor Alcalde de esta Villa
transmitiendo un oficio del Señor Gobernador Civil de esta provincia dignándose
aprobar la constitución de esta Comisión.
Se leyeron luego las comunicaciones de los Señores Presidente de las Cámaras
de Comercio de Barcelona, Bilbao y Sevilla acordándose por unanimidad que le
transmitiesen las mas espresivas gracias a dichos Señores en nombre de esta Comisión
por el envió que se han dignado hacer, de los ejemplares de los Reglamentos por que
se rigen las respectivas Cámaras de su presidencia.
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Se dio conocimiento a la Comisión de los oficios recibidos de los Señores Alcaldes de Tossa, Llagostera, San Feliu de Guíxols, Cassá de la Selva, Vidreras, La Bisbal, Bagur, Torroella de Mongri y Cadaqués, asi como de una circular del Sr. Presidente
de la Cámara de Comercio de Cádiz.
Fue nombrado por unanimidad Don Augusto Pagés, miembro de esta Comisión,
para redactar un proyecto de Reglamento de la futura Cámara de Comercio, el cual
debe ser presentado y discutido en la próxima sesión.
SeacordóasimismoescribiraalgunoscomerciantesdelasvillasdeSanFeliude Guixols, Cassá de la Selva, Calongey Palafrugell, a fin de activar la adhesión a esta Cámara
de los Sres,Comerciantes, Industriales y Navieros de sus respectivas poblaciones.
Y a fin de que consten los acuerdos tomados, se forma la presente acta que firman
los Señores de la Comisión organizadora, conmigo el Secretario de la misma, que
certifico.
Firman además del Presidente ^Andrés Ribera, los señores: Augusto Pagés, Miguel
Matas, Miguel Gubert,Pablo Matas, Martin Roger, Andrés Espinel, Martin Montanero.
ANNEX NÚM. 3
Acta N° 1
Asamblea general celebrada en 19 de Febrero de 1905.
En la ciudad de San Feliu de Guíxols a los diez y nueve dias del mes de Febrero
de mil novecientos cinco se reunieron en Asamblea general los señores asociados de
esta Cámara, en el Salón de Descanso del Teatro Vidal, bajo la Presidencia de D. José
Soler Parera, actuando el que suscribe como Secretario.
Abierta la sesión a las diez y media, el Sr. Presidente expuso en breves palabras
el objeto de la convocatoria dando cuenta del Real decreto que concede a los comerciantes e industriales de esta ciudad "autorización" para crear una Cámara de Comercio.
Acto seguido, el Secretario dio lectura del Reglamento de la Cámara que fue
aprobado sin discusión y por unanimidad.
Terminada la lectura de los Estatutos, procedióse al nombramiento de la Junta
Directiva resultando elegidos los señores siguientes:
Presidente, D. José Soler Parera; Vicepresidente 1°, D. Tomás Brugada;
Vicepresidente 2°, D. Miguel Vella; Tesorero, D. Antonio Romaguera; Contador, D.José
Batet Camps; Vocal-Secretario general, D. Salvador Albert; Vocal 1° D.Eneran Girbau
; Vocal 2°, D.Salvador Janer; Vocal 3°, D. Rafael Valls y Martí; Vocal 4°, D. Salvador
Villa, Vocal 5°, D. Ildefonso Perdrieny; Vocal 6°, D. Domingo Bonet. Enseguida fue
acordado por la Asamblea un expresivo voto de gracias a los señores de la Comisión
Organizadora de la Cámara por el acierto y buen celo desplegados por los mismos en
las gestiones llevadas a cabo para la creación de la citada Cámara; asi como significar
igualmente su gratitud a todas cuantas entidades y particulares se han interesado por
el mejor éxito de aquellas gestiones y muy especialmente al Sr. Diputado por el distrito
de Arenys de Mar, D. Joaquín Sagnier a quien se acordó nombrar socio honorario de
esta Cámara a propuesta del Sr. Presidente D. José Soler Parera y por unanimidad ,
para corresponder a sus eficaces y generosos esfuerzos en favor de esta Asociación.
Así mismo fue concedido un amplio voto de confianza a la Junta Directiva elegida para confeccionar y aprobar los presupuestos para el presente ejercicio, con la
obligación de hacerlo dentro del próximo mes de Marzo.
Inmediatamente se acuerda autorizar a la Junta Directiva para el cobro de la cuotas
del primer semestre a partir del dia primero del mes de Enero último.
Después de lo cual y no habiendo otros asuntos de que tratar, se dio por terminado
el acto, siendo las once y media, de qué como Secretario certifico.
El añadido "autorización" vale.
Firmado: José Soler Parera - Presidente; Salvador A//?er/-Secretario.
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