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La troballa de materials antics vora el nucli de Marenyá, situat a poc
mes de 1.500 m del poblé de la Tallada d'Empordá, no es cosa nova. Joan
Badia, en una detallada obra que va veure la llum l'any 1977, i que continua essent de consulta imprescindible per les nombrases dades i noticies
que dona deis pobles de la nostra comarca, ja citava la troballa de bocins
de cerámica a l'entorn de l'església románica i ais camps i camins de la
vora (Badia, 1977, p. 397). Sembla que hi va trabar alguns esquerdissos
d'ámfora, tegulae, sigil.lata africana, etc. Malauradament, nosaltres no
hem tingut la sort o l'encert de l'erudit de Palafrugell i no hem pogut
localitzar l'indret de les seves troballes. Aquells camps han resultat,
arqueológicament, erms.
No obstant aixó, poc mes lluny, al nord-est i al nord-oest del poblé,
grácies a la col.laborado de l'arqueóleg Ferran Codina, es van descobrir
les restes molt malmeses del que identifiquem com sitges ibériques, així
com troballes esparses de materials arqueológics tardorepublicans que
apareixen, ací i allá, en alguns marges. La distancia entre els diferents
indrets on es localitzen aqüestes restes fa pensar en una ocupació amplia
d'aquell bocí del territori; probablement en períodes diversos, pero que
se sitúen, grosso modo, des d'época ibérica fins a la baixa romanitat.
La primera d'aqüestes petites estacions, aparentment de poca entitat,
va aparéixer escapgada al marge d'un camí a alguns centenars de metres
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al NO del nucli. Tot assenyala que els treballs
periódics de manteniment
i neteja del vial van tallar,
ja fa anys, algunes sitges,
que han quedat al descobert i que s'han anat
deteriorant en el decurs
del darrer decenni. Com
a mínim, en podem identificar dues, al costat
d'una estratigrafía molt
senzilla i de lectura dubtosa. Potser es tracta d'un
fons de cabana, tot i que
no podem observar-hi cap
mena d'estructura sólida
que el delimiti a una i
altra banda.
La situació i l'estat en
qué apareixien aqüestes
sitges, el fet que es trobin
en
un camí públic que
Fig. 1. Localització de les sitges de Marenyá (1),
delimita
una finca foresamb els seus paral.lels mes immediats: 2) Olivet d'en
tal que pertany al patriPujol; 3) La Verneda; 4) Saus.
moni municipal, i l'interés de 1' Ajuntament de
la Tallada per conéixer i preservar el patrimoni historie i arqueológic del
municipi, van fer possible que, a la primavera del 1998, es portes a terme
l'excavació de Túnica que encara no s'havia malmes del tot. Fou una
campanya de salvament insignificant, ates que el treball de camp es va
poder enllestir en un sol dia.
A l'interior d'aquesta sitja, que de manera convencional anomenem
Sitja del camí de Marenyá, va aparéixer un conjunt no gaire ric de cerámica
esbocinada; a vegades, desfeta per l'acidesa de la térra del farcit i, en
altres ocasions, esmicolada a causa d'una mala cocció deis atuells,
especialment els de cerámica feta a má. Malgrat tot, els esquerdissos i
fragments que es van recuperar son suficients per datar la formació del
farcit i obliteració de la sitja. Mes endavant analitzarem amb mes detall
aquest conjunt.
En el mateix camí, a uns dos-cents metres abans d'arribar a les sitges,
l'any abans el senyor Codina havia trobat alguns esquerdissos de cerámica
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i fragments d'ámfora romana tardorepublicana. Concretament, una vora i
un coll del tipus Dressel 1 típica, de la Campánia (fig. 2.2). Les seves
característiques son les que es repeteixen una i altra vegada en aquests
tipus de recipient. Pasta de color taronja, de superficie rugosa al tacte,
amb un munt de petits nóduls de color negre o marró fose i tota ella
recoberta d'una engalba de color groguenc molt ciar. Es, sens dubte, una
pega de la fi del s. II aC.
L'exploració de l'entorn no va permetre localitzar ni un sol bocí mes
de l'época, i la situació deis fragments tampoc feia pensar que es tractés
d'una sitja. Es ben probable que aquest material bagues anat a parar al
marge provinent d'un punt mes elevat del bosc que hi ha al damunt del
camí.
La tercera troballa, dins la mateixa área -pero no sabem si relacionada
amb les anteriors-, está formada per un conjunt de sitges, bosses de material i ierres de coloració diferent en un altre marge del camí local de la
sortida nord del nucli. Es difícil esbrinar a quina época pertanyen, ja que
els fragments de cerámica que hom veu en
una i altra sitja son forc,a
diferents, amb materials
que es poden datar des
del Baix Imperi fins
época medieval. En
unes, s'hi veuen teules
que poden ser de qualsevol época; en d'altres,
cerámica comuna feta a
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mentada arreu de les nostres comarques des de la
segona meitat del s. II fins
a gairebé el s. IV (Casas,
Castanyer, Nolla & Tremoleda, 1992, p. 345-347).
Com que a les darreres
sitges no s'hi ha fet cap
mena d'actuació de carácter arqueológic, i se n'han
recollit tan sois els fragments visibles en el perfil
del marge o aquells que
havien caigut al camí per
causes naturals, ignorem
encara el seu contingut
exacte i, per tant, no disposem de prou elements per
datar amb gaire precisió el
moment d'obliteració deis
diferents ámbits.

Fig. 3. Sitja del carní de Marenyá. 1 a 3) Urnes de
cerámica redu'ída feta a má, amb decoració impresa.
4) Vora de gerra de cerámica ibérica oxidada.

LA SITJA DEL CAMÍ DE
MARENYÁ

Ja havíem dit a l'inici
que aquesta fou Túnica en
qué es va dur a terme una petita campanya d'excavació d'urgéncia destinada, básicament, a recuperar el material arqueológic del seu interior abans
que la reparació del camí o causes naturals provoquessin la seva pérdua
definitiva. El volum relativament baix d'esquerdissos cerámics es suficient,
pero, per acostar-nos a la data en qué va teñir lloc el seu farciment.
Comentaren! aquests fragments peí damunt.
L'inventan del material, amb un repertori molt limitat, ens assenyala
la presencia de dos fragments de cerámica ática i la resta es reparteix a
parts iguals entre la cerámica feta a má i cuita en foc reductor i la cerámica
a torn, de color taronja o rosat, cuita en foc oxidant. Mentre que la cerámica
feta a má constitueix un conjunt homogeni, llevat del cas d'algún fragment
mes polit i amb desgreixant mes fi que a la resta de peces, la del darrer
grup permet diferenciar diverses produccions, ja sigui locáis o be
d'importado.
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Fig. 4. Sitja del camí de Marenyá. 1, 4, 5 i 6) Copa i fragments d'urnes de cerámica feta a
má. 2 i 3) Bols de cerámica a má, polida. 7, 8 i 9) Cerámica oxidada ibérica feta a torn, dues
d'elles amb restes de pintura vermella.

Entre les primeres, els mes nombrosos son els fragments d'ámfora
ibérica de boca plana, amb un elevat nombre de fragments sense forma i
bocins d'algunes nanses, totes elles curtes i de secció circular o el.líptica.
Un segon grup, minoritari, está format per fragments de grans gerres de
llavi exvasat, amb perfils en essa i, a vegades, amb restes de pintura
vermella, que gairebé tota s'ha després (fig. 4.7,4.9 i 3.4). Únicament ran
de llavi, per la banda exterior, podem veure-hi les restes del pigment. Cap
bocí del eos l'ha conservat. Alguns fragments, fmalment, pertanyen a gerres
de fons umbilicat, típiques del període ibéric i que, amb mes o menys
variants continuent produint-se en el país fins i tot durant época romana
(fig. 4.8).
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En un tercer i últim grup hi hem d'incloure diversos fragments de
cerámica d'importació, básicament ámfores de tipus punicoebusitanes,
amb l'argila característica del producte i amb les parets amb acanaláis
fortament marcats. Malauradament, ni un esquerdís del llavi o de qualsevol
altra forma del recipient va aparéixer dins la sitja.
La cerámica feta a má es, segurament, la que pot proporcionar-nos
mes informado sobre la datació del farcit. La seva presencia i uns tipus
idéntics trobats en altres conjunts de les comarques de l'entorn permeten
una aproximació forga segura a la seva cronologia, completada, com es
evident, pels dos fragments de cerámica ática.
Distingim, bén be, dues produccions diferents. La que podríem
classificar com cerámica grollera, en el sentit que el desgreixant emprat
en la seva modelado es de mida forga gran i l'acabat de la superficie, poc
acurat, i una altra prodúcelo fina, amb desgreixants minúsculs, formats
básicament per pols de mica i grans de quars ben fins. La seva superficie
es, a mes, polida i lleugerament brillant. La duresa d'aqüestes darreres
peces també es superior a la de les primeres i la seva fractura sempre sol
mostrar-se recta i neta.
A la primera prodúcelo predomina una sola forma: Turna bicónica
que, d'alguna manera, recorda els precedents deis vasos bicónics que en
moments mes recents veurem fabricar-se per milers en cerámica grisa de
la costa catalana. Normalment aqüestes urnes teñen el coll ben diferencial
i la seva unió amb el eos está marcada per una carena o un sec perfectament
marcat i ressaltat per una banda decorada amb impressions de forma
diferent: de vegades amb óvuls; d'altres amb llágrimes, quadres, etc. (fig.
3.1, 3.2, 4.4 i 4.5). Les bases son senzilles i planes, sense cap altra
complicació (fig. 3.3).
Una segona forma, isolada, es una petita urna de peu alt, com una
copa, no del tot desconeguda a casa nostra (Fig. 4.1). Els seus paral.lels
son forga antics i, en mides mes grans, els seus precedents es documenten
a l'Empordá entre el 700-500 aC. (DICOCER 1993, p. 265). Es possible,
pero, que el nostre exemplar no tingui res a veure amb aquell altre mes
antic que acabem de citar.
Les urnes, en canvi, presenten un repertori mes conegut i documentat
una mica arreu, en qualsevol jaciment ibéric de la centrada i, especialment,
en els jaciments d'Ullastret i també a Empuñes. Segurament, els seus
paral.lels immediats els trobem no gaire lluny de la sitja de Marenyá. Poc
mes al nord, a les sitges del s. IV aC isolades sota el magatzem
tardorepublicá de l'Olivet d'en Pujol, a Viladamat (Casas, 1989, p. 42).
En aquella ocasió, amb un conjunt que es completa amb cerámica ibérica
pintada i cerámica ática de vernís negre, ámfora massaliota i altres
10
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recipients de cerámica ibérica oxidada, en un context datat a comenc. ament
del s. IV aC Encara mes al nord-oest, vora Saus, el contingut de dues
sitges excavades el 1980-81 té uns paral.lels clars amb el material de
Marenyá. Aquesta vegada, amb una datació del primer quart del s. IV aC
(Casas, 1985, p. 102-104).
No obstant aixó, les urnes de les sitges de Marenyá presenten algunes
diferencies respecte les de les altres estacions rurals citades suara. Si be
teñen el mateix tipus de decorado, es bén palés l'aspecte diferent deis
colls i llavis i la seva unió amb el eos. Si en els exemplars de Saus o
Viladamat, el coll era tan sois una continuació mes estreta del eos, sense
res que en marqués el punt d'unió, llevat de la banda decorada, a Marenyá
un séc marca clarament les dues parts de la pega, i el coll es forga mes
exvasat, amb el llavi ben girat cap a 1'exterior.
Tot i que segueixen la mateixa línia básica, considerem aquests
especímens mes próxims ais recollits peí DICOCER provinents de contextos lleugerament mes tardans, entorn el 350/250 aC (DICOCER, 1993,
CNT-EMP U5d i CNT-EMP 85dl). Cal insistir, en qualsevol cas, que son
nombrosos els elements que encara els lliguen ais exemplars mes antics.
Tenint en compte, d'altra banda, la inseguretat que encara sol haver-hi a
l'hora de datar cerámica feta a má quan la trobem fora d'un context ciar o,
millor dit, quan no va acompanyada d'importacions, la datació segura
sempre será difícil. Recordant els dos bocins de kylix de cerámica ática de
la sitja, un d'ells de figures roges, no sembla que el conjunt pugui ser
posterior a mitjan s. IV aC.
L'altra producció de cerámica feta a má, minoritaria, es caracteritza
per una argila molt fina i ben depurada, a vegades amb ]'interior de la
secció d'un color mes ciar que la superficie externa, la qual sol ser ben
negra i polida, quasi lluent. No tenim una tipologia prou clara d'aquests
recipients. A part d'un munt d'esquerdissos sense forma, tan sois
documentem un fragment de base d'un bol, o potser d'una urna de fons
pía (fig, 4.3), que presenta les característiques citades. A mes, la meitat
superior d'un bol amb una nansa aplicada a la part alta, arran del llavi,
travessada per un orifici vertical (fig. 4.2), recorda altres exemplars
d'aqüestes comarques, datats grosso modo entre el 450/300 aC.
(DICOCER 1993, CNT-EMP Clb3 i C2, p. 262).
Tampoc son productes desconeguts en els dos altres conjunts de sitges
que havíem citat fa poc. La mateixa producció -o una molt próxima- la
trobem a Saus, amb les mateixes formes (Casas, 1985, fig. VII, 7 a 10) i,
probablement, a les sitges de l'Olivet d'en Pujol (Casas, 1989, fig. 22, 5),
amb un ventall tipológic mes ampli.
11
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CONSIDERACIONS FINALS
Els treballs recents i els sondejos duts a terme a l'entorn del petit nucli
de Marenyá han confirmat, d'alguna manera, alió que feia anys que ja
s'havia suposat. Es a dir, 1'existencia de restes que documenten una
ocupació del territori des de temps ben reculáis. Es tracta, en general, de
restes molt modestes, que no aporten cap informació transcendent, pero
que ajuden a completar la carta arqueológica de la comarca. La troballa
de bocins de cerámica d'époques diverses en marges i talussos de la
centrada es un fet habitual; sempre, pero, fora de context i sense que
siguin visibles estructures d'habitado o d'emmagatzematge. En aquest
cas, no obstant aixó, podem relacionar una de les troballes amb una o
dues sitges prácticament destru'ides i, probablement, amb un fons de
cabana, si tenim en compte Tarea de dispersió de l'estrat arqueológic que
encara avui s' observa a banda i banda del fossat.
La troballa de fons de cabana acompanyats d'alguna sitja tampoc es
un fet nou a casa nostra. Les trobem en qualsevol moment del període
ibéric. Les que abans posávem com a exemple, a Saus i Viladamat, son
els paraüels mes directes a la de Marenyá. Potser son un peí, mes antigües,
pero s'inscriuen, també, en el marc del s. IV aC. Si allarguessim el període
durant el qual documentem aquest tipus de petites estacions, fins a abastar els segles II i I aC., la carta arqueológica d'aqüestes comarques en
quedaría ben pigallada. Es, creiem, 1'evidencia de 1'ocupació i del treball
del camp en época ibérica, en petits habitatges i magatzems de carácter
permanent o estacional, amb una funció ben concreta. Lluny deis grans
camps de sitges que hom coneix en el territori, aquests petits magatzems
mostren una realitat diferent i físicament mes propera al treball, al conreu
de la térra i a un sistema d'explotació del camp ben particular.
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UESGLESIA ANTIGA DE
SANTA CRISTINA D'ARO
I ELS SEUS PRECEDENTS.
UNA NOVA INTERPRETACIÓ
FRANCESC AICART, JOSEP Ma NOLLA i JORDI SAGRERA

En un deis darrers árdeles que publica el malaguanyat Lluís Esteva (1) ,
donava a conéixer amb cert detall el resultat de les campanyes d'excavació
efectuades en el jaciment que, en la bibliografía s'ha anomenat basílica
de Santa Cristina, d'engá del seu descobriment, inesperat, com a resultat
de les obres d'urbanització d'aquell sector de la vila, a 300 m cap a ponent de l'església parroquial (fig. 1). Els treballs, molt espaiats en el temps
i fets amb mitjans modestos, serviren, tanmateix, per documentar arqueológicament el lloc, per consolidar-lo i, a la llarga, per preservar-lo, i ens
lleguen unes restes d'una gran senzillesa, pero d'una importancia cabdal
per aprofundir en el coneixement del pas del món antic al medieval, en
aqüestes contrades. Galgüé que passessin mes de trenta anys entre un fet
i l'altre, sempre endarrerit per un seguit de circumstáncies complexes,
pero finalment aconseguí posar a la disposició de tothom les dades, inestimables, aplegades durant els treballs d'exploració i de consolidació,
(1) L. ESTEVA, "Excavacions a la basílica de Santa Cristina d'Aro (Baix Empordá) (19621966)", Estudis delBaix Emparda, 12, 1993, p. 57-72 on, entre moltes altres coses, s'expliquen
les circumstáncies del descobriment, la seqüéncia cronológica i el procés d'excavació, que
s'allargá del mes de maig de 1962 al mes de febrer de 1966 i s'esmenten aquells que, de manera
mes intensa, participaren en els treballs.
13
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Fig. 1.- Situació general del jaciment i de l'església
parroquial dedicada a Santa Cristina.

acomplint un deure que
s'havia imposat i proporcionan!, a la comunitat
científica, un material
básic, inestimable, que
només s'aplega durant
l'excavació. Ara es possible, fins a cert punt, intentar amb bases prou
fermes reinterpretar
aquelles restes i es precisament aquesta la nostra intenció, puix que, segons pensem, els diversos intents d'explicar el
lloc i de dibuixar-ne
l'evolució o no es basen
en premisses prou solides o son insuficients o
es troben en total desacord amb les evidencies
conservades.

EL LLOC
Aquest jaciment, de reduídes proporcions, es localitza justament a la
cantonada d'origen del carrer de Pep Ventura, de la vila de Santa Cristina,
a poc mes de 300 m cap a l'oest de l'església parroquial, que domina, la
valí d'Aro des del cim d'un turó, a l'entorn del qual es desenvolupá el
nucli antic del poblé, en qué caldria situar aqüestes restes arqueológiques.
El lloc es només una mica mes baix en relació amb el tossal del temple
actual, suficientment arrecerat, amb la muntanya que comenta a pujar
cap al nord, i albira i controla la valí, agrícolament excel.lent, a migdia,
fins a la serralada que la limita per aquest costat; a l'altra banda, cap a
llevant, el mar i cap a ponent, el camí que porta cap a l'interior i cap a
Girona. La situació es óptima, tal com ho fou, després, la de l'església
actual.
LES FONTS DOCUMENTALS
No tenim noticia de cap document anterior a l'any 1000 que fací
referencia explícita a l'església de Santa Cristina. Les primeres dades son
mes aviat difoses i poc matisades. Son donacions i confirmacions franques
a la seu de Girona sobre la valí d'Aro i les viles que la poblaven. Breument,
14
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enumeraren! tots aquells que ens poden aportar alguna dada a 1'entorn del
conjunt funerari i de cuite de Santa Cristina.
El primer i mes antic es remunta al setembre del 881(2). Es el precepte
del rei franc Carloman peí qual fa donació de tota la valí d'Aro al bisbe de
Girona Teuter. No es parla de cap església perqué, en tractar-se d'un territori
considerable, devien restar-hi incloses. Els límits eren els següents: per
llevant fins al mar, per migdia fins a Tossa, per ponent fms a Llagostera, i
peí nord fins a Calonge i Romanyá. En el mateix sentit es defineix, divuit
anys mes tard, un precepte del rei Caries a Servus Dei, bisbe de Girona,
on confirma les possessions de la seu gironina entre les quals figuren els
vilars de la valí d'Aro adquirits peí bisbe Teuter, amb les esglésies, ierres,
vinyes, prats, boscos i molins. Pensem que una d'aqüestes esglésies podría
ser la que s'ha donat a conéixer com la basílica de Santa Cristina i que
ens ocupa en aquest treball.
Una nova confirmació deis dominis de la seu de Girona, la representa
el precepte franc al bisbe Guiu, datat el 922. En el text apareix mencionada la vil.la de Malvet, que Esteva i Fallí ja identificaven amb l'hábitat
antic situat al costat de 1'església (3). En un document del 18 de gener del
939, el bisbe de Girona Guiu permutava certs alous de la valí d'Aro amb
la comtessa Riquilda per uns altres de situats a Palol d'Empordá, al comtat
d'Empúries. Els alous es trobaven a Solius i a Malvet, amb les cases, els
cortáis, les ierres, les vinyes, etc. (4) Tanmateix 1'església devia pertányer
encara al domini episcopal perqué, en un precepte del rei franc Lotari al
monestir de Sant Feliu de Guíxols de l'any 968, apareixen un bon nombre
d'esglésies ve'ines a la de Santa Cristina sense que aquesta hi consti.
Segurament fou per aquesta rao que la mateixa església va ser triada el
1041 -n'és la primera menció- per arbitrar-hi un litigi que enfrontava el
senyor de País amb el monestir de Sant Feliu (5). Per la pacificació, la
comtessa Ermessenda, el bisbe Pere Rotger i Gausfred Vidal de País cedien
(2) Aquest document ha estat tractat per M. ROVIRA, "Un diploma desconegut de Carloman
per a Teotari, bisbe de Girona (881)", Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, XXII,
1974-1975, p. 211-217; J. CALZADA, "Sobre un diploma de Carloman", Estudis sobre temes
guixolencs, p. 2, 1980, p. 1-21; J. CALZADA, "Mes sobre el Diploma de Carloman al bisbe
Teotari", Estudis sobre temes del Baix Empordá, 1, 1981, p. 121-126; J. BLANCO, El monestir
de Sant Feliu de Guíxols (segles X-XI). La formado del domini, Sant Feliu de Guíxols, 1991, p.
5-8; L. ESTEVA i L. FALLÍ, Els llocs de la valí d'Aro, Gissalis i el monestir guixolenc (8811199), Sant Feliu de Guíxols, 1995, p. 13-16.
(3) ESTEVA i FALLÍ, Els llocs.., citat, p. 23-24. En aquest treball es recullen exhaustivament
tots els documents que mencionarem. El fet de ratificar uns preceptes atorgats per monarques
de la segona meitat del segle IX, sembla refermar la importancia d'aquest període en la historia
de la valí.
(4) BLANCO, El monestir.., citat, p. 75-79); ESTEVA i FALLÍ, Els llocs.., citat, p. 25-29
i 136-137).
(5) ESTEVA i FALLÍ, Els llocs.., citat, p. 48-52) tracten en profunditat aquest document.

15

4

F. AICART, J.M. NOLLA i J. SAGRERA

al monestir guixolenc el castell de Benedormiens i delmes i primícies
que la comtessa i el bisbe gironí possei'en a Santa Cristina. Pocs anys
després, es consagrava l'església de Castell d'Aro sota la jurisdicció i
subordinado de Santa Cristina d'Aro (6).
Per tant, tot sembla indicar que es durant el segle XI quan l'església
de Santa Cristina pren una importancia notable. En aquest període, la
puixanca que es desprén peí que fa ais documents podría ben be relacionar-se amb la construcció d'un nou edifici, l'origen de Tactual temple
parroquial. Cal lamentar que, amb els coneixements actuáis a la má, ni
1'arqueología, ni les fonts documentáis permeten desvelar-ne el moment
precís. J.A. Adell(7) posa el monument com a exemple de les perduracions
de formes arquitectóniques en el pas del segle X al segle XI, si es confirmes
la coetanitat de l'absis i la ñau. Podem sospitar també que el canvi de
topónim (de Malvet a Santa Cristina d'Aro) pugui teñir a veure amb
l'edificació de l'església nova.
LES RESTES ESTRUCTURALS
Queda ben ciar, segons les fonts mes solvents(8), que la part explorada
i parcialment conservada i visible en l'actualitat, era només una part d'un
jaciment mes extens que es localitzava cap a migdia, mes enllá de l'antic
camí, fins com a mínim al lloc ocupat per la masia de Can Paretes (9). Els
murs de llevant i nord d'una cambra incompleta, probablement rectangular o quadrangular, amb una porta que s'havia obert en un moment concret
cap a tramuntana, en son una mostra parcialment visible (murs 1, 2 i 3,
fig.3)(10). Es una dada important que no haurem d'oblidar.
Les restes explorades conformen una aula de planta rectangular de
12'80/12'90 m de llargária, est-oest i 5/5' 10 m d'amplada interior, amb
uns murs de 0'72 m de gruix en el punt mes occidental (mur 4) i 0'78 m
en la zona de l'angle nord-est (murs 5 i 6) a la qual s'adossa, per llevant,
una capcalera lleument trapezoidal amb l'eix central de simetría un xic
inclinat cap al sud-est. El gruix deis tres murs que la defineixen (murs 7,
8 i 9) amiden d'amplada 0'76, 0'74 i 0'75 m, respectivament. L'espai
interior té una ampiada de 3'90 m i una llargária al costat nord de 3'80 m
i al costat de migdia de 3'90 m (fig. 2 i 3).
(6) "Acta de consagració de l'església de Santa María de Castell d'Aro (1068)", Catalunya
románica, VIII. Barcelona, 1989, p. 104. BLANCO, El monestir.., citat, p. 65) i ESTEVAPALLÍ, Els llocs.., citat, p. 65-67) daten aquest document a l'any 1078.
(7) J. ADELL, "Santa Cristina d'Aro", dins Catalunya Románica, VIII, Barcelona, 1989,
p. 308.
(8) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 61 i 63.
(9) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 63.
(10) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 65, fig. 9.
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Fig. 2.- Planta general del lloc, amb indicació de les tombes (situació actual).

Aqüestes parets d'una algada conservada máxima d'uns 0'50 m ( l l )
eren fetes amb blocs for§a uniformes, no gaire grans i triats, de granit del
país units uns i altres amb morter de cal§ blanc conformant filades bastant
rectes. La contemporanitat de l'obra sembla indiscutible en alguns sectors
i es recolza en una idéntica fábrica, en l'imbricament ciar en la part inferior de les parets entre els murs de la cap§alera trapezoidal (mur 7) i de
l'aula rectangular (mur 6) i en el dibuix de la planta que en resulta, amb
una llarga tradició i nombrosíssims paral.lels en aquest mateix territori
(fig. 2 i 3).
Dins de la cape, alera trapezoidal se n'observa una altra d'inscrita, de
planta rectangular, amb parets imbricades de pedruscall granític bastant
ben tallat i de mides semblants, unit amb bon morter de cale, i d'un acabat
general diferent de 1'anterior i d'aparenta mes bella (12). Aquests murs,
(11) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat p. 64-f
(12) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 66.
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10, 11 i 12, teñen un gruix
uniforme de O'56 m. Aquest
espai que interiorment amidava 1'90 m d'est a oest i 2
m de nord a sud, i s'obria cap
a ponent (porta núm. 19) a
una dependencia rectangular
de 3'50 per O'90 m juxtaposada, amb murs de O'50 m
(núm. 13 i 16) i O'30 m (núm.
14) ben visibles i estructuralment ben units amb els de la
capgalera rectangular, de la
qual es conservava l'angle
recte que formaven les parets
del costat nord i est. La comunicado entre un espai i
l'altre es feia a través d'una
obertura d'1'60 m, ben marcada a tramuntana per una
mena de brancal o pilastra
també de O'50 m de gruix i
que sobresurt 0,20 m que no
té la seva correspondencia a
l'altre costat (fig. 2 i 3).
Fig. 3.- Planta general del lloc amb indicado
L'interior de la capgalera
del número de les estructures utilitzat en la
descripció.
era pavimentat amb un sol
d'opus signinum de 0,10 m
de gruix, que cobria, també, la cambra del davant (oest) amb el benentés,
pero, que entre una sala i l'altra hi havia un petit desnivell de 6 cm, un
grao que, juntament amb la planta resultant i la presencia del brancal o la
pilastra, servia per definir i jerarquitzar els ámbits amb preeminencia, en
aquesta ocasió, de la capc.alera de llevant.
A dins d'aquest espai i per sota del paviment de signinum es localitzaren
dues tombes de tegulae, de secció triangular, orientades i disposades,
respectivament, al costat del mur de tramuntana i de migdia (sepultures a
i b, respectivament, fig. 2).
Damunt del paviment de morter hidráulic i contra les parets de la
capgalera (murs 10, 11 i 12), s'hi adossá un massissat de pedruscall i
morter de cale,, sólid, de mes ampiada a llevant (núm. 15), que creava un
espai central quadrangular, que fou parcialment retirat per necessitats de
l'excavació (13) .
(13) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 66, fig. 10.
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A 1'interior de l'aula
a 1'70 m aproximadament de de la paret de llevant, es detecta un mur
transversal (núm. 17),
clarament anterior, que
serví puntualment de fonament a l'obra nova, de
O'70 m de gruix i que
semblava mostrar indicis
clars de l'existéncia
d'una porta d'1'20 m de
llum (núm. 20). Ara no es
visible (14) (fig. 3, 5 i 6).
Immediatament a
migdia d'aqüestes estrucFig. 4.- Planta general marcant amb claredat les dues
tures i semblantment
fases, en negre, la inicial i en trama radiada, l'església
orientada, fou explorada
prerománica.
parcialment en quedar
tallada peí camí, una
cambra de planta aparentment trapezoidal, amb murs similars de técnica
i material de construcció i amb una banqueta de fonamentació exagerada
en la cara nord (murs 1 i 2) (fig. 2, 5 i 6). L'excavació documenta
l'existéncia d'una porta de O'80 m de llum a la cara nord, que queda
inutilitzada quan s'hi construí al davant el mur núm. 3, el meridional de
l'aula rectangular anteriorment ressenyada. Sembla que conservava, parcialment, restes d'un paviment(15).
Al nord, damunt d'una tomba fou localitzada part d'una suposada paret
de pedruscall unit amb fang d'interpretado difícil i, probablement, bastida
molt després de l'abandonament de les altres estructures (I6) .
L'excavació també posa al descobert un petit cementiri que es localitzá,
preferentment, a redós de la cape.alera trapezoidal, amb tres sepultures a

(14) M. OLIVA, "Los templos antiguos en los aledaños guixolenses", Ancora, 10481049, Sant Feliu de Guíxols, 1968 (extraordinari de festa major), sense paginar. ESTEVA,
"Excavacions a la basílica..", citat, p. 65, fig. 9, amb petites variacions d'orientació, entre
un dibuix (fig. 5) i altre (fig. 6), essent en Oliva paral.leí a l'estructura rectangular de
llevant.
(15) Ningú en parla del suposat paviment i, tanmateix, en les plantes publicades sembla
que s'hi dibuixa. Vegeu la planta d'Oliva (fig. 5), amb un ratllat paral.leí inclinat, i la
d'Esteva (fig. 6) en qué remarca una área similar amb una línia paral.lela discontinua.
(16) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 62. Es la paret n.
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migdia (17) , una a llevant(18) i sis, segures, a tramuntana (19) . Recordem que
se n'havien excavat dues, de tegulae de secció triangular disposades per
sota d'un sol de signinum (20) i que se'n excava una altra, d'infantil, dins
de l'aula rectangular, parcialment damunt de la paret arrasada (21) (fig.2 i
7).
ELCEMENTIRI
En total la troballa consta de tretze tombes segures i algunes altres de
probables pero prou malmeses per no ser tingudes en consideració. Només
unes quantes foren obertes i explorades i sempre es posa en evidencia la
manca d'objectes acompanyant el difunt i el costum de sebollir el difunt
ñus cobert exclusivament amb una mortalla, que desapareix, en aqüestes
latituds, sense deixar rastre. L'orientació era, prácticament, Túnica manera de dipositar el cadáver dins del sepulcre (22), tradició molt arrelada en
aquest territori durant la baixa antiguitat i Taita edat mitjana (23). Un fet
característic era la degradado de les restes óssies, que féu impossible
recuperar esquelets suficientment conservats, cosa que impossibilitá un
estudi antropológic (24) . S'ha de suposar que el subsól té unes
característiques determinades que afavoreixen la destrucció i desaparició
de les restes óssies.
Peí que fa a la tipología de les sepultures, recordarem que dues, la a i
la b (25) eren de tegulae de secció triangular, molt semblants una a T altra.
Constaven d'una solera de tres tégules col.locades de llarg, quatre mes
d'inclinades, cobrint el cadávers, una a la capgalera i T altra ais peus
(1+4+4+3+1). La ¿z, situada mes al nord, es trobava en un nivell
(17) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 61, fig. 8 i 9.
(18) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 61, fig. 7 i 9.
(19) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 61-62, fig. 9, 13 i 14.
(20) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 58-61, fig. 1 a 4, 9 i 10.
(21) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 59, fig. 5, 6 i 9.
(22) En un cas (tomba c) d'un infant acabat de néixer i amb restes óssies quasi inexistents,
fou localitzat un petit fragment de crani a l'est, cosa que assenyala una disposició invertida, en
mirar, hipotéticament, cap a la posta de sol (Esteva, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 59).
(23) J. M. NOLLA i J. SAGRERA, Ciuitatis Impuritanae Coementerla. Les necrópolis
tardanes de la Neápolis, Estudi General, 15, Girona, 1995, p. 250-252; J.M. Nolla, "Roses a
1'antiguitat tardana. El cementiri de Santa María", Annals de VInstituí d'Estudis Empordanesos,
30, 1997, p. 131-132; J.M. NOLLA, J. SAGRERA, D. VIVÓ i J. BURCH, Santa María in
capite stagni. Els temples i els cementirís tardoantics i alt medievals de Mas Castell de Porqueres
(Pía de l'Estany), en premsa.
(24) OLIVA, "Los templos..", citat; ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 58-59,
61-62 i 70.
(25) Fem servir, per no complicar les coses, la mateixa lletra de referencia que Esteva
dona, en la seva publicació, a cada inhumació (ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p.
65, fig. 9).
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lleugerament superior en relació a b, cosa que comporta que fos necessari
repicar-ne la cresta per permetre segellar l'espai amb el sol á'opus
signinum. Foren localitzades dins de l'espai de planta quadrangular
delimitat pels murs 10, 11, 12, 13 i 14, i per sota del paviment hidráulic
acabat d'esmentar (fig.2 i 7).
La tomba c, un enterrament infantil, fou localitzat a 1'interior de l'aula
rectangular, clarament peí damunt del mur 17. Era una senzilla caixa de
lloses verticals, de pedra del país (granit), ben clavades i de forma lleument
el.líptica, amb les vores arrodonides i coberta per una llosa plana de pissarra
(26)
. No es diu ciar enlloc, pero sempre se la considera dins del grup de les
sepultures antigües, juntament amb a i b (fig. 2).
Les sepultures d, mes meridional; e, central i/, mes septentrional,
disposades en batería, foren explorades immediatament al sud de la
capgalera trapezoidal i immediatament al nord del mur 1 de la cambra de
planta desconeguda juxtaposada a migdia de 1' aula rectangular. Eren caixes
de pedra del país clavades verticalment, de planta rectangular i no
conservaven les lloses de coberta. La e, per les mides, havia de
correspondre a un infant (fig. 2)(27).
La tomba g, notable, fou descoberta a llevant de la capgalera vagament
trapezoidal. Era de lloses altes, de pedra local, clavades verticalment i
conformant un sepulcre de planta rectangular uniforme i molt ben fet.
Tampoc conservava les plaques superiors de protecció (fig. 2) (28) .
Els altres enterraments exploráis es localitzaren al nord de l'aula rectangular, h i i, i a tramuntana de la capcalera trapezoidal, j a m. H i i son
tombes en caixa de lloses disposades verticalment de planta rectangular
-h- o lleugerament trapezoidal -/- i clarament orientades. Les altres, alguna de les quals fou trobada intacta (k i /), son similars pero de formes mes
arrodonides, de tipus banyera, amb blocs de pedra, mes o menys grans,
conformant el sepulcre i un seguit de plaques mes planes -fins a vuit cobrint
la tomba /- segellant-lo peí damunt (fig. 2)(29).
Afegirem a aquest conjunt tres tombes mes, o, p i q, malmeses pero
clares que se sitúen en el mateix lloc. O, de sepulcre fet amb blocs mes o
menys llargs de granit (de O'36 a O' 18 m) definint un taüt allargassat, de
costats curts arrodonits, de 2' 15 m de llargária i O'52 m d' ampiada máxima,
immediatament al costat de migdia de /; p, en l'espai que queda a llevant
de / i al nord de k, similar, de 2'60 m de llargária i 0'70 d'ampiada i q, a
l'oest de 7, que només conserva una de les parets llargues del sepulcre,
feta de blocs claváis verticalment (fig. 2).
(26) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p.
(27) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p.
(28) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p.
(29) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p.
21
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61-62, fig. 9, 13 i 14.
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LES DIVERSES OPINIONS
Les primeres referéncies al descobriment i ais resultáis de 1'explorado
del lloc son de Lluís Esteva (30). Mes endavant resumirem les seves
hipótesis. Poc després, Pere de Palol, que participa en les campanyes
d'excavació (31), en feia una breu referencia en la gran obra de síntesi que
publica el 1967, assenyalant l'existéncia d'un edifici de ñau única rectangular, amb capgalera rectangular dins de la qual, per sota del paviment,
foren localitzades unes tombes de tegulae. Recordava, també, l'existéncia
d'un petit cementiri a l'entorn del temple de l'alta edat mitjana(32). Mancat
d'una planta i de mes dades documentáis, aquesta referencia puntual no
marca significativament les opinions deis autors interessats en aquest
descobriment.
Sí que ho féu, en canvi, l'article que Miquel Oliva, un altre deis
excavadors, publica a Sant Feliu de Guíxols, un estudi dedicat a analitzar
les restes de diversos temples de la valí d'Aro excavats o exploráis aquells
anys, que tingué notable repercussió. En aquell treball, el malaguanyat
arqueóleg donava la planta quasi sencera de les excavacions de Santa
Cristina tot fent-ne una análisi que marcaría la interpretació del lloc durant
molts anys (33): es tractaria d'una basílica paleocristiana de final del segle
quart o del cinqué (34), de ñau única i capcalera lleugerament trapezoidal,
tripartida i ben orientada, de dimensions redu'ides pero, malgrat tot, amb
dues pastophoriae a cada costal del santuari, diaconicon i protesis. L'edifici
hauria conserval el sol a l'área de la capcalera, d'opus testaceum i
l'excavació hauria posat al descoberl evidencies d'un incendi que polser
significava la deslrucció del temple de resultes, lal vegada, de la invasió
sarrai'na (fig. 5)(35).
J. Badia seguia, parcialmenl, aqüestes suposicions indicanl, pero, que
les suposades pastophoriae no serien sino una reminiscencia d'un vell
prototip, que la dalació inicial podría ser del segle sisé i insislia en el
(30) Primeres noticies a Ancora del 10 i 24 de maig i 21 de juny de 1962. Mes tard, el 24 de
febrer de 1966, a la mateixa revista publicava un árdele de conjunt amb el títol: "La basílica de
Santa Cristina d'Aro" (ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 60, nota 4).
(31) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 57, 60 i 64.
(32) P. de PALOL, Arqueología cristiana de la España romana. Siglos IV-VI, MadridValladolid, 1967, p. 37, nota 22.
(33) OLIVA, "Los templos..", citat.
(34) OLIVA, "Los templos..", citat: «..nuestra basílica de Santa Cristina de Aro, cuyos
restos a juzgar por los hallazgos -aún cuando poco elocuentes- podrían fecharse como de finales del siglo IV o del V».
(35) OLIVA, "Los templos..", citat: «El interior de la iglesia estaba repleto de piedras
caídas y restos de muros tumbados al producirse la destrucción del templo, probablemente a
causa de un incendio, si tenemos en consideración las cenizas y carbón vegetal que se hallaron
por encima del pavimento citado..».
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paper cabdal de la planta de
l'edifici com a model significatiu en l'evolució d'aquests edificis des de 1'origen a 1'época prerománica.
Assenyalava l'existéncia
d'altres estructures, d'una
necrópolis a l'entorn i apuntava la possibilitat que es
tractés, potser, d'una celia
memoriae o d'una església
cementirial (36). Mes endavant matisaria aqüestes opinions (37).
L' any 1981, Xavier B arral i Altet s'hi referia en un
llibre dedicat al prerománic
cátala; desmuntava, per absurda, la suposada existencia d'unespastophoriae, assimilava la planta de l'edifici -aula rectangular i capFig. 5.- Planta general del jaciment segons Miquel
galera trapezoidal- a la de la
Oliva (1968).
majoria d'edificis cultuals
prerománics d'aquest territori entorn del qual s'hauria generat una necrópolis. L'estructura interna
de la cape, alera podría correspondre a un moment anterior, de mides mes
reduides, o a un edifici funerari molt mes ande. Com a hipótesi, prou
raonable, plantejava la possibilitat de considerar aquelles ruines com les
restes de 1'església antiga de Santa Cristina. El trasllat de lloc potser hauria comportat, també, el de l'advocació del temple (38).
La publicació postuma del treball de síntesi d'Eduard Junyent sobre
1'arquitectura religiosa de Catalunya anterior al románic, no entrava gaire
a analitzar els detalls i es limitava a donar unes referéncies breus sobre
(36) J. BADIA, L'arquitectura medieval de VEmparda. L Baix Emparda, Girona, 1977, p.
371-372.
(37) J. BADIA i M. L. RAMOS, "Santa Cristina d'Aro", dins Catalunya románica, VIII,
Barcelona, 1989, p. 306-307, on considera impossible parlar de pastophoriae pero continua
pensant en la possible existencia d'una celia memoriae del segle sisé amb capcalera tripartida,
tot presentant, alternativament, les hipótesis de X. Barral, de dos moments constructius diferents,
el segon deis quals correspondria a un temple prerománic i el primer a una possible construcció
funeraria tardoantiga.
(38) X. BARRAL, L1a rt p re-románic a Catalunya (segles IX-X), Barcelona, 1981, p. 220.
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aqüestes troballes, definint el temple com de ñau única acoblada a un
santuari quadrat i assenyalant, com a dada valuosa, la troballa de cendres
i carbons damunt del paviment que li feien acceptar com a segura la
destrucció per un incendi. Comentava, amb errors, 1'existencia d'un ámbit
cementirial i insistia, especialment, en el lligam d'aqüestes restes amb les
d'una vil.la baix imperial, que s'hauria localitzat a l'entorn, i la proposava
com «una mostra típica d'aquelles esglésies rurals nascudes a les vil.les
i que, sense alterar maisubstancialment el modeld'estructures, tingueren
una difusió tan amplia» (39). S'incorporava, dones, a la discussió pública,
un altre element que fins aquell moment no havia estat tingut, especialment,
en consideració.
Nolla i Gasas, el 1984, descrivien el lloc, plantejaven les diverses
hipótesis i consideraven com a mes probable 1'existencia d'una petita
esglesiola de cementiri, probablement una celia memoriae, que s'hauria
ampliat i reformat fins a configurar, durant Falta edat mitjana, un temple
que hauria existit fins que es decidí bastir-ne un de nou, mes gran, uns
300 m mes cap a l'est, que n'hauria conservat l'advocació (40).
Hem deixat per al final l'opinió de Lluís Esteva, que també hi excava,
i que, molts anys després, aconseguí publicar, amb cert detall, aquelles
campanyes, aportant tot un seguit de dades que cal conéixer si es vol
intentar explicar l'ocupació del lloc i la seva evolució (41). Segons ell, les
ruines explorades correspondrien a un temple, les restes de l'esglesiola
del ve'inat de Malvet, que hauria passat per un seguit d'etapes constructives
ben evidents en la capgalera, on mai hi hauria hagut pastophoriae. A
l'entorn, s'hi localitzaria un cementiri altmedieval (segles IX-XI,
aproximadament), i dins de l'edifici de cuite s'haurien trobat sepultures
mes antigües (segles IV-VI, aproximadament)(42).
En un llibre póstum, Esteva, conjuntament amb Lluís Fallí, en referirse a aqüestes restes, esmentava la basílica paleocristiana amb necrópolis
antiga, dins del temple, i mes moderna, a l'entorn, l'església del veínat de
Malvet, que potser seria el precedent de l'església parroquial actual. (43)
A tall de resum, podríem dir que, fins ara mateix, hi ha dues teories
vigents. Una que suposa 1'existencia d'una esglesiola tardoantiga (o pa-

(39) E. JUNYENT, L'arquitectura religiosa a Catalunya abans del románic, Barcelona,
1983, 164-165.
(40) J.M. NOLLA i J. CASAS, Carta arqueológica de les comarques de Girona. El
poblament d'época romana al nord-est de Catalunya, Girona, 1984, p. 143-145.
(41) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 57-72.
(42) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 64-70 i 72.
(43) ESTEVA-PALLÍ, Els llocs.., citat, p. 24 i 132.
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leocristiana), potser una celia memoriae, amb unes
quantes sepultures associades que es localitzen exclusivament a l'interior de
l'edifici cultual, que hauria
patit reformes en consonancia amb el pas del temps i
el canvi deis costums.
Aquesta església fou cementirial, tal com ho constaten les tombes en caixa de
lloses trobades a l'entorn, i,
potser, «parroquial» i hauria estat destruida per un
incendi, que n'hauria propiciat la reconstrucció, en
un altre lloc próxim i millor, segons les noves necessitats i d'acord amb
1'estética de 1'época (actual
Fig. 6.- Planta general del jaciment segons Lluís
església de Santa Cristina).
Esteva (1993).
En alguna ocasió s' insistía
a veure aquest temple paleocristiá com un exemple diáfan de les esglésies nascudes a redós d'una
vil.la, durant l'antiguitat tardana. L'altra proposa l'existéncia d'un templet prerománic amb una cape, alera que hauria passat per dos estadis evolutius o be considera que les restes mes antigües correspondrien a un edifici funerari tardoantic (associat a les tombes de tegulae], que, molt mes
endavant, hauria estat incorporal a l'esglesiola altmedieval, amb cementiri ais voltants. Molt probablement aquest temple seria el precedent, en
el temps, de 1'església parroquial que es localitza uns quants centenars de
metres mes cap a l'est.
NOVA HIPÓTESI
Les dades d'excavació publicades per Esteva o recollides en treballs
anteriors i, sobretot, una análisi detallada sobre el terreny de les restes
conservades permeten observar un seguit de coses i extreure'n unes
conseqüéncies que fan possible llegir diferentment les estructures
conservades i fer una nova proposta que, com veurem, coincideix,
parcialment amb algunes de les línies apuntades, pero ara basades en
evidencies constatables i ordenades dins d'un discurs que pretenem
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harmónic i ben construit. Quan les dades que posse'im no siguin prou
fermes o siguin francament discutibles caldrá dir-ho, tot separant el que
es segur d'alló que es possible.
En primer lloc, es important fer constar que només fou descobert durant
l'excavació d'aqüestes ruines, un sol nivell de circulació, un únic paviment,
a dues algades, amb un petit grao de 6 cm que potser defineix el gruix
d'un llindar que hauria definit la porta 19 (fig. 3). Fou trobat molt sencer,
rebentat, només, per la máquina que n'ocasioná involuntanament la
descoberta (44). D'un i altre, se'n conserven testimonis en el punt d'unió
amb les parets 10, 11 i 12 i 14, 9 i 4 (45) (fig. 3). Era, només, el sol d'un
edifici de dimensions reduides, parcialment conservat, que constaría d'una
avantcambra, o vestíbul rectangular, amb porta central oberta cap a ponent
i capcalera quadrangular a llevant, lleument realgada (6 cm), a 1'interior
de la qual per sota del paviment sencer de signinum, contra el costat nord
i contra el sud, s'hi havien disposat dues sepultures senzilles, a i ¿>, de
tegulae, de secció triangular (fig. 2 i 3).
Hi ha indicis, es cert, que mes enllá, cap a occident del suposat vestíbul
d'aquest edifici, continuaría el sol hidráulic (46). En aquest cas, caldria
imaginar o be la pavimentació de l'espai anterior que posaria en contacte
aquest petit edifici funerari amb dues estructures definides per dos murs
(1, 2 i 3) i una porta, a migdia, i el mur 17, a llevant, o be, també es
possible considerar que el mur 17 no es altra cosa que la paret de fagana
del monument funerari que hem definit, que constaría, si fos així, de
vestíbul, avantcambra i cel.la. Aquesta solució comportaría 1'existencia
d'una porta principal, a llevant (núm. 20), i d'una altra a migdia, que
comunicaría amb una cambra (o edifici) del qual només coneixem tres
murs (1, 2 i 3). Van a favor d'aquesta segona possibilitat, les dades sobre
el sol de signinum en aquest espai, la porta de l'estructura annexa i
1'existencia del mur 17, que no sembla que pugui relacionar-se amb cap
altra paret si no es amb les indicades. Tanmateix, la planta publicada l'any
1968 (47) constata 1'existencia d'altres restes que haurien de relacionar-se
amb el mur 17, configurant una sala de superficie indeterminada. Una
tercera possibilitat prou raonable seria imaginar que el mur 17 i el paviment
del seu davant (o de 1'interior), corresponguessin a una fase anterior de la
vil.la, arrasada d'antic o quan es determina bastir el mausoleu. Amb les
dades que posse'im i sense excavar no sembla possible anar mes enllá.
Alguns deis murs s'han conservat, d'altres haurien estat aprofitats,
almenys parcialment, com a fonaments de 1'edifici posterior.
(44) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, 58-59, p. 67-68 i fig. 1.
(45) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 66-68, fig. 10.
(46) ESTEVA, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 59-60 i 67-68.
(47) OLIVA, "Los templos..", citat.
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nivell de circulado
de l'esglésía

Fig. 7.- Secció del sector de llevant del jaciment on podem observar la relació de fondáries
entre les restes estructuráis conservades (fase antiga 11 i 12; fase moderna 7 i 9) i les tombes a,
b, f,j,k, il.

Que l'edifici mes ben definit, gran o petit es igual, fou una tomba
monumental tardoantiga sembla fora de tota discussió, tal com ho proven
la tipología arquitectónica i, sobretot, la presencia de dues tombes
disposades sota l'únic sol existent. Sembla ciar que aquest mausoleu
formaría parí d'un conjunt d'estructures, amb les quals es relacionaría
intensament i no cal suposar que tinguessin, obligatóriament també, funció
funeraria. Podrien correspondre a ámbits periférics d'una gran villa que,
recordem-ho, es esmentada sovint pels excavadors (48), segons un model
que coneixem en altres llocs i que té una llarga i prestigiosa historia (fig.
2,4Í8) ( 4 9 ) .
Aquest monument genera al seu entorn un petit cementiri tal com ho
indicarien les sepultures c, d, e,fi, possiblement, g, que, com veurem son
mes antigües que les altres (/' a q) i mes endavant, en un moment imprecís
del segle vuité o molt a principi del nové, segons indicaría la planta de
l'edifici, es bastí, al seu damunt, incorporant-lo parcialment, un petit temple de ñau única, rectangular, amb absis lleument trapezoidal, a l'est, que
clo'ía en el seu interior tot l'edifici antic, en planta, i conservava el vell
(48) OLIVA, "Los templos..", citat; Junyent, L'arquitectura religiosa.., citat, p. 164; Esteva, "Excavacions a la basílica..", citat, p. 63.
(49) Com Centcelles, a Constantí, com a exemple próxim i extraordinari. Recordem el
mausoleu de Maxenci a les afores de Roma, a la Via Appia, associat al seu gran palau suburbá,
o, salvant les distancies, les tombes de Diocleciá a Spalatto o Galeri, a Tessalónica, integráis
hábilment en el palau.
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paviment i les inhumacions que protegía (fig. 2 i 7). Un temple en el qual
la ñau única equivalía a tres vegades la llargária de la cap9alera (fig.9).
D'aquesta església, només en coneixem, parcialment, la fonamentació.
Les dades d'excavació son concloents: enlloc es mencionen restes d'un
sol ni hi havia evidencia de rebava de fonamentació contra els murs.
Tampoc s'entendria d'altra manera puix que, si no imaginem el sol del
temple molt per sobre de les cotes actuáis de la part de dalt deis murs, no
seria possible circular per l'interior del temple ni fer-lo servir,
especialment, en la zona de l'absis (fig. 7). Un tercer element definitiu a
favor d'aixó, ens 1'aporta la secció que posa en relació el sector nord de la
necrópolis amb el sud, passant justament per la cape, alera, on es pot
comprovar que elsfossores que obriren les tombes /, k y, circulaven molt
per sobre de l'al§ada máxima actual deis fonaments. Es ben provat que
aqüestes sepultures eren obertes al subsól i després cobertes de térra i que
no quedava en superficie altra cosa, de vegades, que un senyal que
n'indicava el lloc. D'alguna manera, la línia teórica de circulació de la
necrópolis ens assenyala Tallada aproximada del paviment del temple.
L'arrasament, molt per sota de la banqueta de fonamentació, deis murs de
l'edifici, s'explicaría per l'aprofitament intensiu del lloc com a pedrera a
l'abast i adequadíssima durant la construcció de l'església parroquial.
No haver copsat aquest fet, induí sense remei a muntar teories
suportades en premisses falses i, per tant, amb conclusions errónies. Hi
ajudá, també, la separació clara de les tombes del cementiri en dos blocs
cronológics clars, baixa antiguitat i alta edat mitjana, amb un tall definit
que semblava separar amb una barrera dos mons.
Nosaltres pensem que, amb la documentació que controlem, no es
possible, ara mateix, mantenir aquesta posició. Tot fa pensar en una
continuítat entre un moment imprecís de la baixa antiguitat i la darreria
del segle X, quan, per raons que desconeixem i que deuen teñir mes a
veure amb la necessitat d'un edifici cultual mes gran que no pas amb un
incendi, aquest temple fou desmuntat i abandonat i va ser substitu'ít per
un altre, potser amb la mateixa advocació (50), bastit en un punt encara
mes enlairat, uns metres mes enllá, cap al nord-est.
Un altre cop d'ull a la secció del sector est del jaciment ens sitúa la
tomba / (i les del costal), en una cota molt baixa que, en canvi, Higa
perfectament amb el sol de signinum del monument funerari i que cal
considerar com una dada prou sólida per associar aquesta tomba amb el
moment inicial, o fase I, de la historia d'aquest lloc. El que sabem ara de
la tipología de les sepultures tardoantigues i alt medievals es una altra
(50) Si fos així, seria una de les dedicatóries mes antigües a aquesta mártir, el cuite de la
qual es considera introdu'ít a Hispánia una mica mes tard. Vegeu C. García Rodríguez, El culto
de los santos en la Híspanla romana y visigoda, Madrid, 1966, p. 181.

28

L'ESGLESIA ANTIGA DE SANTA CRISTINA D'ARO

17

dada en favor de defensar aquesta fase antiga i, sobretot, la continuítat
entre l'antiguitat tardana i l'alta edat mitjana (51) .
LA HISTORIA DEL LLOC
Ara estem en situació de definir les línies mestres de la historia del
lloc, en el benentés -qui en podría dubtar?- que, com veurem, son encara
moltes les ombres que sense una exploració extensiva del lloc, poc probable i sense massa seguretat de poder trobar bones evidencies ates el grau
de construcció d'aquella zona, es difícil d'il.luminar. Tanmateix, la
proposta, amb totes les febleses inherents d'aquesta mena de documents i
de l'estat en qué ens han arribat, es prou coherent i raonable i, a mes, no
es sino un model que, amb petites modificacions, constaten! en altres punts
d'aquest territori com tindrem ocasió de comprovar.
En un moment de la baixa antiguitat a redós d'una vil.la situada en els
primers contraforts de les Gavarres, dominant la valí d'Aro, es bastí un
monument funerari d'una certa dignitat, ben visible des de lluny, amb
capgalera orientada a llevant, immediatament al costat d'ámbits i estructures
deis quals, amb les dades que posse'im no estem en disposició de saber-ne,
amb seguretat, ni l'ús ni la cronologia, pero que podrien molt be ser
dependéncies perifériques del gran edifici rural que, per tots els indicis,
sembla que tindria el nucli central cap a migdia del mausoleu (fig. 8)(52).
A l'interior del gran sepulcre, s'hi localitzaren dues tombes, de tegulae de secció triangular, idéntiques i simétricament disposades, per sota
del paviment. Aquest sol, parcialment ben conservat quan s' efectúa el
descobriment del lloc, era completament llis, amb un petit grao marcant
la diferencia simbólica entra la part interna i el vestíbul del mausoleu. No
hi ha senyals ni d'encaixos, ni de forats, que permetin deduir 1'existencia
d'elements complementaris de certa importancia. Les mides internes de
la cel.la del monument fan molt difícil, gairebé impossible, suposar
(51) Sobre les caixes de pedra, recordem la seva presencia nombrosíssima al cementiri
neapolitá d'Empúries, ben datat entre el segle quart avancat i els inicis del vuit, majoritáriament
de planta rectangular, pero també trapezo'ídals i algunes de vores arrodonides (NOLLA i
SAGRERA, Ciuitatis Impuritanae.., citat, p. 272-275. Recordem que en la gran necrópolis de
les Goges, a Sant Julia de Ramis, deis segles sisé avancat, seté i vuité, com a mínim, les sepultares,
siguin del tipus que siguin, teñen majoritáriament formes arrodonides, de banyera (L.E. Casellas,
B. Agustí i J. Merino, La necrópolis de les Goges. El món sepulcral en elperíode alt medieval
al nord-est peninsular. Excavacions d'urgéncia a Sant Julia de Ramis. Anys 1991-1993, editat
per B. AGUSTÍ, J. BURCH i J. MERINO, Girona, 1995, p. 112-115). Finalment, recordem que
aquest petit cementiri recorda extraordináriament la necrópolis de Mas Castell, i que son mes
semblants les tombes mes antigües (a a g) al cementiri inferior (Fase II i III) i les altres, al
moment mes tarda (Fase IV), que cal datar entre el segle seté i el dotzé (Nolla, Sagrera, Vivó i
Burch, Santa María.., citat).
(52) Les dades de qué disposem rebutgen una funció funeraria aparent per a aqüestes
cambres. Peí que fa a la situació de la suposada vil.la: ESTEVA, "Excavacions a la basílica..",
citat, p. 63.
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F existencia de sepultures
-sarcófags- per damunt del
paviment (figs. 2, 4 i 8).
Tot fa pensar que la
construcció del monument
funerari es féu per a dues
persones de les quals només podem saber que eren
adults(53). La uniformitat del
sol, sense refaccions ni senyals d'agencaments, indicaría un únic moment de deposició(54). La planta de Fedifici, amb paral.lels difusos de
datació tardana, (55) i sobre tot el tipus de tomba, defensen amb fermesa una cronologia dins de la baixa antiguitat, pero dins d'una forquilla cronológica tan oberta que ens permet moure'ns
Fig. 8.- Restitució volumétrica de la tomba moentre el segle quart i el seté
numental tardoantiga (fase inicial).
(56)
. Tanmateix, per la conjuminació del monument
funerari i de les sepultures, ens sembla possible defensar amb tota la pru(53) Les mides del taüt de tégules, 1'80 m de llargária, així ens ho fan saber. ESTEVA,
"Excavacions a la basílica..", citat, p. 58-59.
(54) El fet que entre la tomba a i b hi hagi un cert desnivell, una mica mes alta la a que la
b, en relació amb el paviment, cosa que obliga a repicar i retallar puntualment la cresta d'aquella
sepultura, no significa obligatóriament que una fos d'un moment i l'altra d'un altre. Recordem
que aqüestes tombes es fan obrint un fossat des del nivell de circulació, bastint el sepulcre i
colgant-lo, amb la qual cosa res d'estrany tindrien aquests quinze centímetres de diferencia
entre la cota d'una i de l'altra. Tanmateix, pot haver-hi una altra possibilitat que cal comentar;
en efecte, seria possible imaginar que les tombes ja existien quan es decidí bastir-hi damunt el
mausoleu per honorar dues persones que, per la comunitat rural d'aquella contrada, devien ser
especialment dignes. Amb les dades que tenim a la má es una de les moltes qüestions que no
podem resoldre.
(55) Algunes deis monuments funeraris de la necrópolis de Sant Fructuós, a Tarragona,
recorden el nostre edifíci. Vegeu, Ma.D. del AMO, Estudio crítico de la necrópolis paleocristiana
de Tarragona, Tarragona, 1979, p. 173-218; Ma D. del Amo, Estudio critico de la necrópolis
paleocristiana de Tarragona. Ilustraciones, Tarragona, 1981, fig. 18 a 37.
(56) Sobre aquest tipus de tomba, consulteu NOLLA i SAGRERA, Ciuitatis Impuritanae..,
citat, p. 266-270, amb tota la problemática plantejada i els paral.lels recollits. Peí que fa al
moment final d'aquest model, noves dades al cementiri tarda de Mas Castell de Porqueres
(NOLLA, SAGRERA, VIVÓ i BURCH, Santa María .., citat).
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déncia que calgui, una datació entre els segles cinqué i sisé que també
s'adiu mes amb el que sabem sobre la cristianització d'aquest territori.
Una qüestió plantejada i de notable interés seria saber qui eren i que
representaven, per a la comunitat, aquells difunts sebollits de manera
digníssima.
El cert es que no ho sabem i que només els indicis, sempre discutibles,
ens insinúen algunes possibilitats. La relació del monument amb una villa,
que ens sembla prou evident; el cost d'aquest edifici, infinitament per
sobre d'una sepultura convencional tardoantiga, fins i tot luxosa, d'aquest
territori i la posició preeminent, ens fan pensar amb uns deis propietaris
delfundus, potser aquells que havien propiciat, entre els seus servidors,
1'entrada del cristianisme, com sovint succeí en elpagus per l'acció decidida deis domini i per l'afany, ben huma, d'imitació deis de dalt. Aquests
fets, una vida honorable i exemplar, la influencia sobre la comunitat, potser
explicarien l'esfor§ d'algun deis seus successors d'honorar-ne el record i
perpetuar-ne la memoria, bastint una mena de celia memoriae monumental sobre dues tombes senzilles, que acompliria aquells objectius proposats
i que acabaría esdevenint el punt central d'un cementiri en el qual la gent
del lloc hauria cercat la proximitat i protecció d'uns «sants». Moltes altres
explicacions son possibles, pero aquesta, malgrat tot, sembla prou coherent
amb les dades ben modestes que tenim a la nostra disposició.
Aquest monument, que no sabríem si definir com a martyrium, com a
celia memoriae o com a mausoleu senyorial, o -per qué no?- com a les
tres coses simultániament genera un cementiri al seu entorn i, mes
endavant, la conversió del conjunt en església amb clara funció funeraria,
pero ben segur també «parroquial». Els constructors d'aquest temple, que
cal datar, per la planta, dins del segle vuité o potser una mica mes enllá,
tingueren la precaució d'incorporar el venerat monument funerari dins de
l'obra nova, reservant-li l'espai mes sagrat, el santuari del nou temple,
que es disposá en l'absis lleument trapezoidal dins del qual quedava
completament inscrit. Galgüé, no cal dir-ho, desmuntar-lo fins, com a
mínim, al nou nivell de circulació pero preservant, sense tocar-lo, l'espai
mes venerable i sant, el que corresponia a les tombes 1'existencia de les
quals era ben coneguda. Al damunt del vell sol de signinum es bastí un
massissat de pedruscall i morter que, adossat ais murs 10, 11, 12 i 13,
deixa lliure l'espai central que dibuixa un espai quadrangular dins del
qual imaginem que s'hi hauria encaixat Ystipes de l'ara de l'església
prerománica, del qual, tal vegada, se n'hauria conservat un fragment (fig.
2, 4, 7 i 9)(57).

(57) Dins de les ruines, davant de la capcalera, es conserva un bloc de gres, una pedra que
cal portar d'una certa distancia, que amida, ara, 0'30 m de llarg, 0'30 m d'ample i 0'40 m d'alt,
i que podría correspondre al peu de l'altar.
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L'existencia d'un cementiri
en ús entre la baixa antiguitat i,
com a mínim, el segle deu, ens
ve confirmada per la tipologia
sepulcral i per la fondária de les
inhumacions del sector meridional (d, e, /i, probablement, g) i
occidental (tomba c), que cal
posar en relació amb el nivell de
circulació del monument funerari, que, ara sabem, es daten
dins d'aquesta etapa histórica
evolucionant cap a formes de
planta trapezoidal (h i, sobretot,
i) que en moltes ocasions trobem
d'encá la darreria del segle cinqué o ja en el sisé. Alguns indicis poden fer pensar en 1'existencia d'algún enterrament en
ámfora que ens hauria arribat
molt destrui't(58). Mes tardanes,
indubtablement, serien les sepultures del sector nord-oriental (J, k, I, m, piq), en forma de
banyera i, sobretot, obertes a una
cota que es relaciona clarament
Fig. 9.- Planta de l'esglésiaprerománica on
amb el paviment de l'església
podem observar que la llargária de la ñau es
(fig. 2 i 7).
tres vegades la llargária de l'absis.
Aquest procés historie que
podem deduir a partir de les restes conservades no es sino un exemple mes d'una manera de fer que, amb
tantes variacions puntuáis com vulguem, comencem a observar i a inventariar en el territori de les antigües ciuitates episcopals de Gerunda i Emporiae.
(58) F. AICART i J.M. NOLLA, «Materials arqueológics de la basílica de Santa Cristina
d'Aro», Estudis del Baix Emparda, 12, 1993, p. 73-75, fig. 1,4, que correspon a un fragment de
mida considerable d'una ámfora tardana que classificávem dins de la forma Keay XXV G o
Keay XXVI, ambdues origináries de Tactual Tunísia i que calia datar dins deis segles quart i
cinqué. La cronología del recipient, el lloc on fou trobat i les dimensions, ens fan plantejar la
possibilitat que correspongués a un enterrament infantil que hauria estat malmés potser ja d'antic.
Val la pena, si mes no, considerar-ho, sobretot si el comparem amb la resta d'objectes trobats,
tots de cronologia molt anterior.
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A molt poca distancia de Santa Cristina, a Sant Feliu de Guíxols, sota
la torre del Fum, es conserven les restes d'un edifici notable, de planta
externament quadrangular i interiorment octogonal, que hauria anat cobert
amb cúpula i que fou interpretat, primerament, com un hipotétic baptisteri
o, després -i mes probable-, com un gran mausoleu tarda, inscrit al bell
mig d'un cementiri(59). De moment no es possible provar la continui'tat de
1'ocupado del lloc entre aquest moment tardoantic i la fundació medieval
del monestir benedictí, tot i que la superposició d'una cosa sobre l'altra
ens faci, si mes no, tenir-ho en compte com una possibilitat que només es
podría resoldre excavant en extensió i tenint sort de trobar les evidencies
prou senceres.
A Sant Julia de Ramis, per sota de l'antiga església parroquial dedicada a Sant Julia i a Santa Basilissa i ara, d'encja del trasllat de la parroquia
al pía, ermita i església funeraria dedicada ais Sants Metges, bastida durant
el primers anys del segle XI, fou descoberta, durant els treballs d'excavació
previs a la restauració de l'edifici, una estructura quadrangular, amb
parament extern d'opus quadratum i pavimentat internament amb opus
signinum, que amagaven i protegien unes tombes en caixa de lloses ben
orientades (60). No hi ha dubte en considerar aqüestes restes com les d'un
mausoleu tardoantic que genera, al seu redós, una necrópolis i que
finalment fou substituit per una església funeraria i parroquial. En aquest
cas, podría pensar-se en una datació una mica mes alta, deis segles sisé o
seté i potser podría posar-se en relació amb la caserna de la baixa antiguitat,
que es objecte d'excavació d'engá el 1996 (61).
A Santa Magdalena, a tocar Empúries, ja havia estat posada de manifest
l'existéncia d'un edifici, disposat a l'interior d'un pati clos que era
considerat un monument funerari important i tardoantic amb possible
funció martirial(62). Un reestudi del lloc fapossible descriure'n l'evolució,
fer mes solides aquelles suposicions i, sobretot, observar com el monument

(59) Sobre la torre del Fum, NOLLA i CASAS, Carta arqueológica.., citat, p. 145-146,
amb la bibliografía fíns al moment de la publicació. Sobre el cementiri: L.ESTEVA, "Excavado
a la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Agostde 1963", Revista de Girona, 82, 1978,p. 2940. També, F. AICART i J.M. NOLLA, "El jaciment tardo-romá del carrer del Prior" (Sant
Feliu de Guíxols)", Estudis del Baix Emparda, 14, 1995, p. 99-107.
(60) C. MONTALBÁN, "Excavacions a l'església deis Sant Metges (Sant Julia de Ramis,
Girones)", Hispánia i Roma. D'August a Carlernany. Congrés d'homenatge al Dr. Pere de
Palol/3. Armáis de l'Institut d'Estudis Gironins, XXXVIII, 1996-1997, p. 1321-1330.
(61) J. BURCH, J.M. NOLLA, L. PALAHÍ, J. SAGRERA i D. VIVÓ, "Les excavacions a
la muntanya de Sant Julia de Ramis (el Girones)", Quartes Jornades d'Arqueología de les
Comarques de Girona, Figueres, 1998, p. 93-108.
(62) M. ALMAGRO i P. de PALOL, "Los restos arqueológicos paleocristianos y altomedievales de Ampurias", Revista de Gerona, 20, 1962, p. 39.
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funerari, celia memoriae, martyrium o gran mausoleu acaba generant un
cementiri a l'entorn i creant necessáriament una església (63).
Foren trobades a Bellcaire, per sota de 1'església parroquial, restes
prou interessants, que caldrá estudiar detalladament, que podrien documentar un procés similar(64). Amb unes característiques diferents, hauríem
de referir-nos a l'evolució del jaciment de Mas Castell, a Porqueres, on es
a partir d'un temple paga, probablement tardorepublicá, que acaba creantse un cementiri i una basílica que perdura, adaptant-se ais temps, fins a la
segona meitat ayancada del segle XII, quan església i cementiri foren
agencats només una cinquantena de metres mes al sud-est(65).
Es, dones, dins d'aquest panorama general de la cristianització
d'aqüestes ierres, on semblen jugar un paper lluit els propietaris rurals
des de les vil.les i des deis cementiris, quan aquests es disposen hábilment
dispersos en el territori per donar servei a una área geográfica determinada, generant, conscientment, o no,uns punts centráis de considerable
importancia que acabará per esdevenir les cél.lules básiques des d'on
s'anirá dibuixant 1'estructura «parroquial» deis bisbats de Girona i
d'Empúries units en un de sol després de l'ensulsiada que representa la
invasió musulmana.

(63) J.M. NOLLA, J. BURCH. J. SAGRERA, D. VIVO, X. AQUILUÉ, P. CASTANYER,
J. TREMOLEDA i M. SANTOS, "Les esglésies de Santa Margarida i Santa Magdalena
d'Empúries (L'Escala, Alt Emporda)", Terceres Jornades d'Arqueología de les Comarques de
Girona, Santa Coloma de Farners, 1996, p. 226-230.
(64) NOLLA i CASAS, "Carta arqueológica..", citat, p. 119-121; Bella pedra vello. 15
anys de restaurado de béns culturáis a les comarques de Girona, Girona, p. 157-162.
(65) NOLLA,SAGRERA, VIVÓ i BURCH, Santa Maña.., citat.
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Passejant peí poblé de Monells no costa gaire d'imaginar-se per un
moment com hi devia ser la vida en al tres temps. Els seus carrers estrets
ens condueixen sense adonar-nos-en cap a la plaga del mercat on tot, voltes,
cases i parets, guarda silenciosament la memoria d'una viva activitat
mercantil que, ja fa molts segles, va florir en aquesta localitat baixempordanesa. No es estrany, dones, que Monells hagi estat objecte de
l'atenció deis estudiosos. El castell, certament, ha atret bona part de les
mirades, tot i que les seves restes continúen soterrades en un turó a migdia
del poblé. El llinatge senyorial que, de tant en tant sojornava en el castell,
també ha estat estudiat en diverses ocasions. La plaga porticada, pero, es
sense cap dubte l'element que mes personalitat ha donat al poblé de
Monells, ja que era la seu del mercat medieval que s'hi celebrava
setmanalment des d'inicis del segle XII.(1)
(1) Sobre l'estat de les restes arquitectóniques del castell, vegeu: Joan BADIA i HOMS,
U arquitectura medieval de I'Emparda. I. Baix Emparda, Girona, Diputació de Girona, 1978,
p. 223-228, i també Catalunya Románica. VIII. L'Empordá-I, Barcelona, Fundació Enciclopedia
Catalana, 1989, p. 302-305. El llinatge deis senyors de Monells ha estat estudiat a Els castells
catalans, vol. 2, Barcelona, Rafael Dalmau editor, 1991, p. 675-681. Finalment, a l'entorn del
mercat de Monells cal mencionar: Josep PELLA i PORGAS, Historia delAmpurdán, Barcelona, Luis Tasso impressor, 1883, p. 551, i Joan Vilá i Valentí, «Vida rural i mercáis setmanals els
segles X al XII», dins Joan VILÁ i VALENTÍ, El món rural a Catalunya, Barcelona, Curial,
1973, p. 41-62.
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No cal ser gaire perspicag per a notar que tots els estudis sobre Monells,
malgrat el seu interés específic, han estat gairebé sempre parcials i
fragmentaris. A part d'un treball del doctor Marqués,(2) no existeix encara
cap treball monográfic sobre el poblé a 1'época medieval: sembla com si
la manca de referéncies escrites, d'una banda, i la proliferació de restes
materials, de l'altra, n'hagin allunyat tant els historiadors com els
arqueólegs. Certament, aquesta "aversió" no es ni ha estat buscada per
ningú, sino que es fruit deis nombrosos, i sovint atzarosos, condicionants
de la recerca histórica. De documents referents a Monells, medievals i
moderns, n'existeixen molts i se'n coneix la localització, pero la llunyania
i les dificultáis d'accés han fet desistir moltes persones que els voldrien
estudiar. Aquests textos, i molts d'altres sobre les terres empordaneses, es
trobaven a l'Archivo Ducal de Medinaceli (ADM), a Sevilla; recentment
s'han instal'lat a l'Archivo Histórico Nacional (AHN) sección Nobleza,
amb seu a Toledo, pero encara no están a disposició del públic. El destí
d'aquesta documentado té una explicació: la senyoria de Monells, que
ais segles moderns esdevingué batllia, estava en mans deis comtes
d'Empuñes des de mitjan segle XIII, els successors deis quals son els
ducs de Medinaceli que establiren en terres de Castella i d'Andalusia la
seva residencia i tots els seus arxius.(3)
El fet no haver consultat els fons comtal d'Empúries(4) i de no recorrer
tampoc a 1'arqueología podría convertir en inútil qualsevol esbós de la
historia de Monells, si no fos que els arxius gironins i catalans contenen
uns quants textos, alguns d'ells inédits, que ho permeten. La finalitat
d'aquestes radies, dones, es presentar unes primeres dades sobre les grans
línies d'evolució del nucli medieval Monells.
LA VIL.LA ALT-MEDIEVAL
La primera noticia escrita que hi faria referencia data deis anys 889890. El rei franc Odó va concedir al seu fidel Wicfrid, fill deis comtes
Déla i Quíntol i nét d'Esteve de Narbona, la "villa Mulinensis ".(5) Aquesta
(2) Jaume MARQUES i CASANOVAS, «Monells (I-VI)», Revista de Gerona, n. 52-57,
1970-1971.
(3) Antonio SÁNCHEZ GONZÁLEZ, El Archivo Condal de Ampurias. Historia, organización y descripción de sus fondos, Girona, Columna - El Pont de Pedra, 1993.
(4) Només en coneixem alguns documents transcrits en els apéndixs de la tesi doctoral de
Lluís To Figueras (L'evolució de les estructures familiars en els comíais de Girona, Besalú,
Empúries-Peralada i Rosselló (segles X - principis XIII), tesi doctoral inédita, Barcelona,
Universitat de Barcelona, 1988).
(5) El document, conservat a l'Arxiu de la Catedral de Girona (ACG, pergamí n. 8), ha
estat editat per Gabriel ROURA («Un diploma desconegut del rei Odó a favor del seu fidel
Wicfrid (888-898)», dins La formado i expansió del feudalisme cátala. Estudi General, n. 5-6,
1985-1986, p. 65-75), el qual identificava la "villa Mulinensis" amb Vilademuls i els vilars que
en depenien, "Surdes et Filkerolas", amb els llocs de Sords i Figueroles. No obstant, la correcta
identificació de les afrontacions de la vil.la ens la sitúa precisament a Monells.
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denominació clarifica l'etimologia llatina de "Monells": el mot llatí vulgar "Mulinensis", petits molins, hauria original les formes "Molinellos",
"Molnells" i finalment "Monells ".(6) Pero amb aixó no n'hi ha prou per a
pretendre, sense tenir-ne evidencies materials, que el nucli de Monells
está instal.lat sobre un antic conjunt de molins d'época com a mínim tardo-romana.
Deixant de banda la qüestió etimológica, la designació de Monells
com a "villa " dona una pista de com estava organitzat el territori baixempordanés vers la fi del segle IX (mapa 1). En efecte, la "villa" de
Monells era un territori perfectament delimitat: a l'est amb la "villa
Cardonarias" (possiblement Corc,á) i les terres de Golcedet, al sud amb
la "villa Crucilias" (Cru'illes) i amb el terme de Sant Sadurní, a l'oest
amb Fornells (un antic ve'inat de Sant Sadurní al nord del Rissec) i al nord
amb la "villa Planiles" (Planils, ve'inat de Corc.á).(7)_ Ais segles altmedievals, dones, el territori rural estava estructural a partir de les vil'les,
i també deis vilars: els anys 889-890 dos vilars anomenats Sords i
Figueroles, es trobaven a 1'interior de la "villa" de Monells i sembla com
si en depenguessin perqué son donats juntament amb ella. Es molt probable, pero, que els noms de "vil.la" i "vilar" també es referissin ais habitatges
de la gent que devia viure en aquest territori, tot i que el text de Monells,
un precepte de la cort carolíngia, no recull cap grup humá.(8)
Aleshores, la concessió de la vil.la de Monells peí rei carolingi seria el
traspás, no pas de la propietat de la vil.la, sino deis drets que 1'autoritat
pública, el rei i el seu representan! Wicfrid, percebien en aquell territori.(9)
(6) La forma "Mulnels" apareix el 922 en un document que veurem mes endavant.
L'etimologia de Monells l'accepta tothom: Josep BALARI i JOVANY, Orígenes históricos de
Cataluña, Barcelona, 1899, p. 244-245; Enric MOREU i REY, Els nostres noms de lloc, Mallorca, Editorial Molí, 1982, p. 88; Anna María CORREDOR PLAJA, «Els noms extralegals de
Cru'illes, Monells i Sant Sadurní (Empordá)», Butlletí interior de la Societat d'Onomástica, n.
21, 1985, p. 45; Pere BALAÑÁ i ABADÍA, Els noms de lloc de Catalunya, Barcelona,
Generalitat de Catalunya, 1990, p. 90; Joan COROMINAS, Onomismaticon Cataloniae, Barcelona, Curial-La Caixa, 1996, vol. 5, p. 312-313.
(7) Tres d'aqüestes afrontacions encara son valides en l'actualitat: Monells limita al sud
amb Cru'illes i Sant Sadurní i al nord amb Planils, un ve'inat de Corea. La "villa Cardonarias"
podría ser la de Corea, i el lloc de Fornells s'emplacava al segle XIV a les terres al nord del
Rissec, dintre la parroquia de Sant Sadurní i just a l'oest de Monells.
(8) En canvi, a Vilamacolum el 916 94 persones van comparéixer davant d'un tribunal
(Lluís TO FIGUERAS, Familia i hereu a la Catalunya nord-oñental (segles X-XII), Barcelona, Publicacions de 1'Abadía de Montserrat, 1997, p. 45-47); a La Bisbal, una interessant
col'lecció de compra vendes de terres i vinyes deis anys 909-937 recull 35 persones diferents
(Josep M. MARQUÉS, Cartoral, dit de Carlemany, del bisbe de Girona (s. IX-XIV), Barcelona, Fundació Noguera, 1993).
(9) Els preceptes referents a La Bisbal recullen un ampli ventall de drets públics que els
representants del rei carolingi, en aquest cas el bisbe, recollien en les vil.les (Elvis MALLORQUI,
«El mas com a unitat d'explotació agraria. Repás deis seus orígens», dins El mas medieval a
Catalunya. Quaderns del Centre d'Estudis Comarcáis de Banyoles, n. 19, 1998, p. 52-53).
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Mapa 1. Monells ais segles IX i X

Per a ser mes exactes, el que enregistra el precepte del 889-890 es mes
aviat la confirmado d'un traspás anterior deis drets que Wicfrid, membre
d'una familia important de la Marca Hispánica, ja s'havia apropiat a través del sistema de l'aprisió.(10) Malgrat tot, en aquesta época seria vigent
(10) Les liéis referents a l'aprisió, dret d'apropiació de les terres després de trenta anys
d'ocupació, (vegeu: Jesús MESTRE, Diccionari d'história de Catalunya, Barcelona, Ed. 62,
1992, p. 51) podien beneficiar també ais grans propietaris rurals que, a mes de terres, tenien
també drets sobre uns territoris.
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la capacitat del poder públic per a retirar i atorgar de nou les vil.les i els
drets que hi anaven associats. Es així que es podría entendre l'aparició de
"Mulnels" en un precepte carolingi posterior, del 922, pero dirigit aquest
al bisbe de Girona.(11)
LA PARROQUIA DE SANT GENÍS
Els canvis que, a partir de l'any 1000, es produeixen en el si de la
societat teñen un reflex cada cop mes ciar sobre el territori. L'aparició,
per exemple, de l'església de Sant Genis de Monells el 1019,(12) quan el
bisbe de Girona la va donar amb els drets que hi anaven associats a la
canónica de la seu de Girona, va teñir una clara repercussió sobre el territori.
En efecte, l'establiment d'una relació de dependencia, materialitzada peí
pagament de delmes i primícies, entre un territori determinat i una església,
va comportar la substitució deis mares alt-medievals d'organització de
l'espai rural, les vil.les i els vilars, per un de nou, la parroquia. Aquesta
evolució, a Monells, no está clarament explicitada en els textos de qué
disposem, pero es molt probable que fos així: la parroquia de Monells
resseguiria amb forc.a fidelitat els límits de la vil'la del segle IX, tal com
no suggereix l'acta de consagració de l'església ve'ina de Cruílles el 1062,
el terme parroquial de la qual limitava al nord amb Monells i Corgá i a
l'oest amb Sant Sadurní.(13)
A partir del segle XI la parroquia, a Monells i a tot arreu, esdevingué
l'escenari essencial de la vida rural (mapa 2). Tot i tothom s'havia de
situar, i se situava, en un o en un altre terme parroquial. De totes maneres,
els textos son gasius en descriure les relacions quotidianes a 1'interior de
la parroquia. No es fins després del 1300 que les visites pastorals ens
deixen fer una ullada a la comunitat de Monells: el 1306 dos domers
regien l'església de Sant Genis, els quals van aconseguir, juntament amb
l'«obra» de la parroquia, construir un nou presbiteri a l'església on el
1310 s'hi va traslladar Faltar major. Al costal deis fidels que regien i
(11) Josep M. MARQUÉS, Cartoral..., doc. n. 37. Diverses definicions efectuades al segle
XIII pels senyors de Monells, en les quals reconeixien al bisbe de Girona teñir per ell una part
deis drets sobre el mercat, podrien ser una pervivéncia deis drets episcopals sobre Monells
instauráis al segle X.
(12) Josep M. MARQUÉS, Cartoral..., doc. n. 79. Segons Jaume MARQUÉS («Monells
(I)», Revista de Girona, n. 1970, n. 52, p. 7) a Monells existiría un temple pre-románic del
segle X que hauria durat fins al segle XIII en qué hauria estat substituit per un de gótic. Les
evidencies arquitectóniques estudiades per Joan BADIA (L'arquitectura ..., p. 224; Catalunya
Románica. VIH..., p. 304), pero, no son mai anteriors al segle XI i corresponen completament
a l'estil románic.
(13) ACÁ, Monacals d'Hisenda, volum 1034, ff. 27-28. Vegeu també: Ramón ORDEIG,
Les dotalies de les esglésies de Catalunya (segles IX-XII), Vic, Fundació Gallia, 2 volums,
1993, doc. n. 201.
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Mapa 2. Monells del segle XI a mig segle XIII

segurament l'«obra» parroquial 1306, pero acostar a a través de les visites pastorals ens podem acostar: totes les persones i totes les terres se
situaven sempre en relació al terme parroquial.(14)
(14) Jaume MARQUÉS («Monells (I)», Revista de Gimna, n. 52, 1970, p. 8-9) ha assenyalat
la troballa deis pergamins que descriuen el trasllat de Faltar els anys 1309-1310. Les primeres
visites pastarais a Monells, tant la del 1306 (ADG, Visites Pastarais, vol. P-168, lligall I.c., ff.
22v-23r) com les deis anys 1314 (ADG, Visites Pastorals, vol. P-l, f. 3r) i 1315 (ADG, Visites
Pastorals, vol. P-2, ff.6v-7r), contenen molts detalls sobre el funcionament de la parroquia i
sobre la moralitat deis comportaments deis clergues i deis feligreses.
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EL CASTELL DE MONELLS
La parroquia, malgrat tot, no va ser l'únic factor que explica l'evolució
de la societat de Monells. Per exemple, la situació deis delmes de Sant
Genis en mans, no pas deis clergues, sino deis senyors de Monells,(15) no
es pot entendre sense teñir en compte un element que entra en joc des de
la segona meitat del segle XI: el castell de Monells. En primer lloc, es
tracta d'un edifici, situat al cim d'un turó a la riba dreta del Rissec. A les
seves immediacions, Ramón Otger hi faria instal'lar l'any 1102 l'antic
mercat que se celebrava a Anyells, ve'inat de Corgá.(16) A mes a mes, del
"castrum de Monellis" depenia, a imatge i semblanza de la parroquia, un
terme territorial propi, que un altre cop l'any 1102 apareix esmentat com
a afrontació de la senyoria de Sant Sadurní, de la mateixa manera que el
castell de Cruilles (mapa 2).(17)
L'existencia d'un districte castral significa que que des del castell
s'exercien un conjunt específic de drets sobre les terres i la població del
terme, que, arran de la poca documentació disponible, no podem conéixer
amb detall.(18) En canvi, tenim mes dades sobre les persones que gaudien
d'aquests drets i se'n beneficiaven ámpliament: els senyors del castell de
Monells (taula 1). El llinatge senyorial el podría haver iniciat «Raimundus Augerii de Munels», senyor del lloc l'any 1102, que no apareix en
cap altre document conegut. A la segona meitat del segle XII Ramón de
Monells signa di verses escriptures;(19) del seu fill, Ramón de Palau, hem
conservat el seu testament del 1234 en qué apareix clarament com a sen-

(15) Així ho constaten dos reconeixements de posseir el del me peí bisbe de Girona, efectuáis
per Ramón de Palau el 1226 (Josep M. MARQUÉS, Cartoral..., doc. n. 415 i 416) i per Sibil.la
de Palau el 1280 (Josep M. Marqués, Cartoral..., doc. n. 505).
(16) Aquest important document el transcrivim a l'apéndix. L'estudi de les restes
arquitectóniques del castell de Monells, un mur amb espidieres i una torre rectangular que
formava part del recinte emmurallat (Joan RADIA, L'arquitectura ..., p. 224-225; Catalunya
Románica. VIII..., p. 302-304), avalen la hipótesi de la seva construcció a la segona meitat del
segle XI.
(17) Josep M. MARQUES, Pergamins de la Mitra, Girona, Instituí d'Estudis Gironins,
1984, doc. n. 23; i també Josep M. MARQUES, «La senyoria eclesiástica de Sant Sadurní de
l'Heura, fins al 1319», Estudis sobre temes del Baix Emparda, n. 3, 1984, p. 71-106, doc. n. 9.
(18) Podría molt ben ser que els arxius deis Medinaceli continguessin textos referents a
aquesta qüestió, ja que Monells era la seu d'un important domini deis comtes d'Empúries: la
batllia de Monells aplegava els seus drets a Monells, Sant Sadurní, Madremanya, Santa Pellaia,
Sant Cebriá de Lledó, Romanyá i Bell-lloc (Antonio SÁNCHEZ GONZÁLEZ, El archivo
condal..., p. 22-23).
(19) Ramón de Monells apareix els anys 1160 (Josep M. MARQUÉS, Cartoral..., doc. n.
304), 1180 (Josep M. MARQUÉS, Cartoral ..., doc. n. 339), 1199 (Josep M. MARQUÉS,
Pergamins..., doc. n. 68) i 1210 (Josep M. MARQUÉS, Pergamins ..., doc. n. 90).
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Berenguer de Monells
...1131-...)

Ramón de Monells
(...1160-1210)
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I
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(...1226-1238...)
ardiaca Selva?

Guillem de Monells, bisbe
(...1168-...)

Guillem de Monells
(...1212-...)
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Palau-Sator)

HugV
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d'Empúries

Sibil'la de Palau
(...1247-1280...)
vescomtessa de Bas

Pon? Hug IV
(...1285-1313)
comte d'Empúries
vescomte de Bas

Marquesa
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Pong Hug V
"Malgaulí"
(...1309-1316)
comte d'Empúries
vescomte de Bas

Taula 1. Els senyors de Monells (segles XII i XIII).
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yor de Monells, al mateix temps que, grácies a la seva esposa Eldiarda,
s'havia convertit en vescomte de Bas.(20) Simó de Palau, casat amb Gueraula d'Anglesola el 1231, va disposar del vescomtat i del castell de Monells fins a la seva mort el 1247, en qué ho va traspassar a la seva filia
Sibil.la. Aquesta va afegir ais seus títols de vescomtessa de Bas i senyora
de Monells el de comtessa d'Empúries, en casar-se amb el comte Hug.
Des de llavors, el castell de Monells ha estat en mans de les successives
famílies comtals.(21)
Una de les dependéncies del castell era la capella de Sant Jaume, fundada el 1234 per Ramón de Palau i servida, almenys l'any 1306, per dos
clergues beneficiáis. Aquí era on els senyors de Monells assistien a missa
i rebien els sagraments, de tal manera que s'escapaven de l'enquadrament
religiós que suposava la parróquia.(22) Aquest fet simbólic marcava amb
una clara rotunditat per on passava la principal divisoria a 1'interior de la
societat de Monells ais segles XII i XIII, la que separava els senyors i els
vassalls. Les relacions entre els uns i els altres, que constitueixen l'esséncia
del sistema feudal, eren fortes i constants en 1'época que estudiem, pero
també anaven prácticament sempre en sentit contrari. Els interessos d'uns,
pagesos i treballadors, s'oposaven radicalment ais deis altres, rendistes i
explotadors. Pero, mes enllá d'aquest enfrontament continu, els senyors i
els vassalls podien posar-se d'acord en algunes mesures que els podien
beneficiar a tots. La creació, la defensa i la protecció d'un mercat podia
ser una d'aqüestes ocasions, perqué a la vegada que afavoria el dinamisme económic d'una área rural, aportava mes rendes ais senyors que el
controlaven.

(20) Ramón de Palau es esmentat amb el seu pare el 1199 (Josep M. MARQUÉS, Pergamins
..., doc, n. 68) i sol els anys 1226 (Josep M. MARQUÉS, Cartera/..., doc. n. 415 i 416) i 1234
(Josep M. MARQUÉS, Pergamins ..., doc. n. 155). En relació al vescomtat de Bas, cal dir que
els vescomtes originaris de Bas van establir-se a Sardenya, com a princeps d'Arborea, el segle
XII i van continuar governant el vescomtat a través de procuradors, fms que el 1221 van cedirlo definitivament a Eldiarda muller de Ramón de Palau (Santiago SOBREQUES, Els barons
de Catalunya, Barcelona, Editorial Vicens Vives, 1961,p. 100).
(21) La historia familiar deis senyors de Monells, entroncáis amb les principáis famílies
comtals i vescomtals de les Ierres gironines, está ben recollida a: Santiago Sobrequés, Els
barons ..., p. 83-95; vegeu també: Jaume MARQUÉS, «Monells (II)», Revista de Girona, n.
53, 1970, p. 11-14; i Els castells catalana ..., p. 675-681.
(22) Jaume MARQUÉS («Monells (I)», Revista de Girona, n. 52,1970, p. 11 -12) ja assenyalava
1'existencia de la capella del castell, que va ser beneficiada notablement peí testament de Ramón
de Palau el 1234 (Josep M. MARQUÉS, Pergamins ..., doc. n. 155). El text de la visita pastoral
del 1306 acusa els beneficiats de la capella de no celebrar-hi decentment la missa; a mes s'esmenta
el fet que «presenta ibi clericos dominus dicti castri», que el senyor del castell presenta al bisbe els
clergues de la capella (ADG, Visites Pastorals, P-168, lligall 1 .c., ff. 22v-23r).
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EL MERCAT DE MONELLS
El protagonisme deis senyors de Monells en la direcció del mercat
local es evident: Ramón Otger acorda amb el comte de Barcelona el trasllat
del mercat d'Anyells al costal mateix de la fortalesa senyorial (document
1). Es possible que la importancia de les transaccions ramaderes que s'hi
celebraven hagués donat nom al lloc d'Anyells, que apareix documentat
com una vil'la al segle XI i que mes endavant esdevingué un ve'ínat de
Cor9a.(23) La importancia del mercat rural d'Anyells, que funciona durnat
el segle XI i potser abans, ha quedat testimoniada sobretot per la utilització
de les mesures del lloc, preses com a mesura de referencia de molts
pagaments durant tota l'edat mitjana.(24) A mes, aquest mercat va intervenir directament en l'estructuració del territori medieval d'aquesta part del
Baix Empordá, ja que diversos camins del segle XI es dirigien a Anyells:
una "surada" documentada el 1061 a Sant Sadurní i la "via mercadería"
que passava per davant del monestir de Sant Miquel de Cruilles el 1062 i
que conduiria cap a Anyells.(25)
Al segle XII Monells, per on passaria també aquesta via mercadera, va
beneficiar-se del dinamisme económic derivat del mercat. Monells va
esdevenir un punt clau en el comerg del Baix Empordá i d'altres comarques
gironines en les quals l'ús de les mesures de Monells eren corrents.(26)
Alguns autors han considerat fins i tot que la "mitgera" del mercat de
Monells, per una constitució de pau i treva de Jaume I del 1234, esdevingué
el patró de les mesures de cercáis a les terres gironines. La realitat no fou
exactament així: es tractava d'una iniciativa reial per tal de fixar els preus
de l'ordi i del forment al bisbat de Girona, que prenia com a mesures de
referencia les de Girona i Monells.(27) Mes enllá de la difusió de la mitgera

(23) Josep BALARI i JOVANY (Orígenes..., p. 649) i Joan VILA i VALENTI («Vida rural...»,
p. 49) consideraven que el nom d'Agriéis del mercat assenyalava el seu carácter ramader. Una altra
opinióés la que forja Josep PELLA i PORGAS (Historia..., p. 551) quejaidentificava, segurament
per la seva millor coneixenga del territori empordanés, Anyells amb un ve'inat de Corgá.
(24) Antoni SIMÓN («Pesos i mesures de 1'Empordá en el segle XVI», dins Jornades
d'Historia de I'Empordá. Homenatge a J. Pella i Porgas, Girona, Patronal Francesc Eiximenis,
1987, p. 199) constata la vigencia al segle XVI de les mesures d'Anyells, de les quals es calcula
1'equivalencia amb les mesures de Barcelona.
(25) Joan VILÁ i VALENTI («Vida rural...», p. 53-58) ha destacat l'existéncia d'aquestes
vies mercaderes com un deis impactes deis mercáis sobre el poblament. La "strada que pergit
ad Agnels" des de Sant Sadurní es troba a Josep M. MARQUÉS, Pergamins ..., doc. n. 12 i a
Josep M. MARQUÉS, «La senyoria ...», doc. n. 3; la "via mercadería" del 1062 es troba a
Ramón ORDEIG, Les dotalies ..., doc. n. 201.
(26) A inicis del segle XIV encara s'empraven les mesures de Monells a llocs com Sant
Andreu Salou, al Girones, i Ravós del Terri al Pía de l'Estany.
(27) Pere de MARCA, Marca Hispánica sive Limes Hispanicus, París, 1688, apéndix 513,
capítol 15.
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de Monells, el mes important del mercal era la presencia, segurament
notable, de venedors de roba, corretgers, sabaters i tota mena de "mercers"
o mercaders.(28) La concentració d'oficis i d'activitat comercial a Monells
encara s'incrementava mes els dies en qué tenia lloc, pels volts de Sant
Miquel, la fira anual de Monells, que es degué comentar a celebrar cap al
final del segle XIII o a l'inici del XIV; poc després, vers el 1335, el rei
encara va concedir una altra fira peí mes de maig.(29)
Malgrat l'éxit del mercat ais segles XII i XIII, qualsevol pot adonar-se
de la seva manca de continu'ítat ais segles posteriors i de la seva pérdua
d'importancia en relació al dinamisme creixent del mercat proper de La
Bisbal.(30) L'explicació de la decadencia de Monells no ha de perdre de
vista els orígens mes polítics que económics del mercat, perqué el fet de
ser fundat i patrocinat per uns senyors determináis va lligar absolutament
la seva sort a la relleváncia política del llinatge.(3l) En aquest sentit, les
disputes de fináis del segle XIII entre els comtes d'Empuñes i senyors de
Monells amb els comtes de Barcelona i els bisbes de Girona, disputes
cada cop mes fortes i violentes, van teñir conseqüéncies fatals sobre el
mercat de Monells. La vila va ser embargada peí rei el 1301-1302 per tal
que els comtes empordanesos paguessin malifetes anteriors i, encara mes
greu, va ser atacada el 1311 ,(32) de tal manera que el mercat en degué patir
molt. Al mateix temps, l'activitat económica de La Bisbal, on el bisbe
establí la seva principal administració en terres baix-empordaneses, va
anar creixent clarament durant al segle XIII, grácies sobretot a Tactiva
comunitat jueva local. La concessió del privilegi reial de mercat per a la

(28) Els anys 1284-1285, en un protocol antic del notan Guillem Redorta de La Bisbal
llegit per Josep PELLA i FORGAS (Historia ..., p. 551), es va vendré la lleuda del mercat de
Monells, en la qual hi figuren el que pagaven els diversos artesans i comerciants del lloc.
(29) Jaume MARQUÉS, «Monells (V)», Revista de Girona, n. 56, 1971, p. 28-29.
(30) Per exemple, Josep PLA («Reflexions sobre l'Empordá», dins El meu país. Obra
Completa, volum 7, Barcelona, Destino, 1968, p. 120) ha descrit amb claredat aquesta evolució:
"Des del segle XII, tingueren molta anomenada, a tot l'espai meridional de la comarca, els
mercats setmanals que se celebraren a Monells. La mesura de grans de Monells, establerta peí
rei Jaume, fou tinguda com a patró de les similars en tot el bisbat de Girona. Mes tard, el mercat
de Monells decaigué i s'imposá el de La Bisbal. El privilegi de la celebrado d'un mercat en
aquesta població -cada divendres- fou atorgat per Jaume II, el 1322".
(31) Una mostra del poder deis senyors de Monells sobre el mercat ens el proporciona la
donació efectuada per Ramón de Monells el 1178, a Faltar de Santa Maria de l'església de Sant
Miquel de Cruilles, d'uns diners procedents de la lleuda del mercat (ADM, lligall 37, pergamí
n. 5083; transcrit per Lluís TO FIGUERAS, Les estructures..., p. 217-218).
(32) La descripció deis conflictes entre els comtes d'Empúries i la casa de Barcelona a
fináis del segle XIII i a inicis del XIV es pot resseguir be grácies, sobretot, a Josep PELLA i
FORGAS (Historia ..., p. 514-517). Jaume MARQUÉS («Monells (II) », Revista de Girona, n.
53, 1970, p. 13-14) i els autors d'Els castells catalans (vol. 2, p. 675-681) han completa! el
panorama deis enfrontaments.
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Bisbal l'any 1323 va significar el pas definitiu de la primacia económica
de la comarca a Tactual capital baix-empordanesa.(33)
LA VILA DE MONELLS
La pérdua d'influencia del mercat al segle XIII a favor de La Bisbal,
afegint-lo a la poca accessibilitat deis arxius referents a Monells, explica
forc, a el relatiu oblit i desinterés deis historiadors per la localitat. Certament,
en l'actualitat ens pot ser molt dificultós intentar copsar les influencies
del mercat de Monells sobre l'estructuració territorial del Baix Empordá
ais segles XII i XIII, pero, en canvi, no podem silenciar 1'enorme impacte
del mercat sobre el seu entorn immediat. El creixement de la vila de
Monells en les formes en qué s'ha realitzat no es podría entendre sense la
presencia del mercat.
Els documents de qué disposem, pero, no es permeten anar mes lluny
d'aquesta simple i evident constatació. No obstant, els investigadors podem
teñir, de tant en tant, la fortuna de localitzar algún document excepcional,
oblidat enmig deis rics arxius catalans. Aquest ha estat el cas d'un pergamí
de la Biblioteca de Catalunya (BC, Arxiu, pergamí n. 1641) que no está
datat, pero que podem situar aproximadament, peí contingut i per l'estil
en qué está redactat, ais inicis del segle XIII.(34) El document, que podríem
anomenar "capbreu" tot i que no es pot comparar amb els rics i complets
capbreus notaríais del segle XIV endavant, recull els censos i pagaments
que devia obtenir el senyor de Monells de les cases de la vila i de les
terres, principalment horts, que envoltaven el nucli urbá. D'aquesta manera, tot i la migradesa de les informacions, ja ens podem imaginar una
mica com estava constituit el poblé de Monells al segle XIII, en un moment
de máxima activitat económica entorn del mercat medieval.
El capbreu, en primer lloc, recull un important conjunt d'edificis,
vuitanta en total, situats prácticament tots en el nucli de Monells (taula 2).
La majoria (53) reben el nom de "cases" en plural, mentre que uns quants
(12) son descrits com a "casa" en singular, uns pocs (5) com a "casal" i
(33) Josep M. MARQUÉS, Pergamins ..., doc. n. 883. Christian Guilleré («Uactivitat de
les comunitats jueves de Torroella de Montgrí i La Bisbal a la primera meitat del segle XIV»,
dins Jornades d'Historia de I'Empordá. Homenatge a J. Pella i Porgas, Girona, Patronal
Francesc Eiximenis, 1987, p. 145-149) i Josep M. MARQUÉS («El govern episcopal de La
Bisbal», Estudis del Baix Empordá, n. 14, 1994, p. 137-149) han destacat, respectivament, el
dinamisme de la comunitat jueva i el pes de radministració episcopal a La Bisbal.
(34) Tenim un altre element de datació: un document del 1220, procedent del fons deis
comtes d'Empúries (ADM, lligall 37, pergamí n. 5100) i transcrit per Lluís TO FIGUERAS
(Les estructures ..., p. 221-222), recull el nom de dues persones que també apareixen en el
document de la Biblioteca de Catalunya: Magister Espelei i Johannes de Orto; a mes 1'atorgant
de l'establiment, Arnaldus de Sancti Michaelis, també figura en una anotació sobreposada al
text original.
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TOPONIMS
Porta Aquária
Era
Mercadal
Vila Nova
Barrí
Cellera
Forn
Taverneria
Rússia
Bruguerol
Olivera
Guerau
Rovira
Pou
Pontiró del Molí
Font
Hort del Castell
Costa
Vinya del Castell
Colomer
Farraginal
sense localitzar

EDIFICIS

PECES DE TERRA
casal

ftort

fe/xa

farraginal

vinya

a/fres

casa

1

1

2

2
1

2

8
3
3
2
1
1
1

casa /
corta/

obrador mas c/os

cases

9

1

2

1

7

1

4
2
1
1

2
1
1
1

1
1

1
1
1
4
1

1

1
14

1
1

3 1

6

3

3

16

1
2
1

2*

53
12
1
5
5
4
1
39
2
2
1
2
*. Una persona paga un cens per una "magistria" i una altra per un "afigimento de orto" (un establiment d'un hort?

3
1
1
1
2
2
1
4
2
1
14
2
3
62
127

Taula 2. Els béns capbrevats de Monells (1200 ca.)

en una ocasió com a "casa i cortal". Es difícil saber a qué corresponien
exactament aquests edificis, pero el mes probable es que es tractés de
petites construccions, potser d'una sola habitació, que podrien estar
agrupades entre elles, formant les "cases", i també unides a paíis o
"cortáis". Hem de destacar l'existéncia de cinc "obradors", es a dir, de
petits edificis on devien teñir lloc alguna de les activitats comerciáis o
artesanals directament vinculades al mercat de la població. Finalment,
cal esmentar els quatre masos (Bruguerol, Olivera, Guerau, Costa) que
estañen situáis fora del nucli de Monells, pero en indrets propers.
En el text també hi apareixen nombrases peces de térra (45) que es
trobarien en l'entorn immediat de la vila. Les terres, a part d'un clos, de
dues feixes, de dos farraginals i d'una vinya, eren principalment horts
(39), que no solen trobar-se massa lluny de la residencia deis seus
propietaris. Uns quants d'ells, fins i tot, es podrien situar a l'interior mateix
del nucli urbá, la majoria sembla concentrar-se ais llocs dits la Font (de la
qual en podien obtenir l'aigua per regar) i la Vinya del Castell (situada
segurament vora el recinte del castell).
Només la meitat de les cases i de les terres recollides en el document
contenen referéncies toponímiques, pero tot i el seu interés, no ens
permeten reconstruir la topografía exacta de la vila de Monells en aquesta
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época. L'únic que podem intentar es identificar algunes de les árees de la
vila (mapa 3). El "Mercada!", per exemple, seria l'espai format al voltant
de la gran plaga en qué se celebrava el mercat setmanal des del 1102. A
l'est del Mercadal s'hi trobaria la "Vila Nova", fruit potser d'una expansió
urbanística del nucli del mercat al llarg del camí que anava cap a Cruilles.
A l'altre banda del Rissec hi hauria la "Cellera" formada al voltant de
l'església parroquial de Sant Genis, i potser, tot i que només es una hipótesi,
el "Barri". Aqüestes serien les grans árees que formaven el nucli de Monells
al segle XIII, a banda de tot l'espai ocupat peí castell, al turó situat al sud
de la població. A mes a mes, hi haurien indrets concrets amb nom propi:
la "Porta Aquária" podria ser la porta del recinte emmurallat del Mercadal
que donava al Rissec; el "Pontiró del Molí" es trobaria en un algún punt a
tocar del Rissec; segurament el "Forn", la "Taverneria" i algún indret
anomenat "Rússia" es trobaven al Mercadal, que devia ser l'área mes
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poblada de Monells; fmalment l"'Era" podría trobar-se en un indret proper
al castell.
A mes d'oferir-nos una panorámica general de la constitució del nucli
de Monells, el pergamí de la Biblioteca de Catalunya recull els noms de
les persones que l'habitaven i que havien de satisfer al senyor del castell
i ais seus agents, el "batlle del mercat" per exemple, uns petits pagaments
en diners, gallines o capons per les seves cases i horts. En total apareixen
86 noms d'homes i de dones en el text original i 53 mes en anotacions
margináis fetes per un escriba posterior. La quantitat de persones es
realment imponent: de les 86 persones iniciáis, n'hi ha 18 agrupades en 7
famílies (quatre matrimonis, dos grups de mare i filia i de pare i ful i un
grup de quatre germanes), la qual cosa vol dir que encara existirien 68
famílies mes de les quals només en coneixem el seu cap. En total, 75
famílies a Monells a la primera meitat del segle XIII.(35)
Mes enllá de la important xifra de població, es interessant fixar-se
també en els cognoms deis habitants de la vila, en un moment en qué tot
just es comengaven a fixar i, per tant, reflectien molt nítidament el seu
origen. Deis 139 noms de persones que conté el text, en deixem a part 34
(el 23,76%) el cognom de les quals no consta o no es llegeix be. De la
resta, n'hi ha una part important (27, el 18,88%) el cognom de les quals
s'ha formal a partir d'un antropónim, o sia, d'un nom de persona: per
exemple, Gilabert, Arnau, Bartomeu, Gil, etc. El grup mes nombres el
formen les persones que duen un nom de lloc com a cognom, ja sigui el
nom d'una localitat mes o menys propera a Monells, com Cassá, Osona,
Camós, Sant Climent, Sant Miquel, Llaneres, Sant Cebriá o La Bisbal (19
individus, el 13,28% sobre el total) o el nom d'un indret probablement a
l'interior del terme de Monells, com Bruguerol, Hort, Era, Campmajor,
Costa, Mercadal, Vila, Valí o Vilar (44 casos, el 30,79%). Hem deixat peí
final el grup segurament mes interessant, el que está format per les persones el cognom de les quals reflecteix alguna activitat artesanal que es
podia dur a terme en el nucli de Monells: en total son 19 persones (el
13,28%) amb cognoms com Teixidora, Ferrer, Obrador, Pedrer, Bordoner,
Cisteller, Forner, Comte, Mercader o Pellisser.(36)

(35) Prop de 100 persones, caps de familia, residirien a La Bisbal vers el 1200 (Josep M.
MARQUES, Cartoral..., doc. n. 374), i a Sant Sadurní vers el 1218, a mes de la gent que vivia
en masos, hi podría haver 67 persones residents a la vila (Josep M. MARQUES, Pergamins...,
doc. n. 546; aquest text no está datat pero es pot relacionar amb els plets i disputes entre els
senyors de Sant Sadurní els anys 1218 i 1225).
(36) En la llista de persones de La Bisbal deis volts del 1200, només 3 (el 3%) tenien
cognoms d'oficis (Josep M. MARQUÉS, Cartoral..., doc. n. 374). En canvi, a Sant Sadurní en
tenim mes: 10 sobre 67 (el 15%) deis habitants duien cognoms formats a partir d'un ofici
(Josep M. MARQUÉS, Pergamins ..., doc. n. 546).
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CONCLUSIONS
En resum, Monells es va convertir en el transcurs deis segles XII i
XIII en un important centre económic a la comarca del Baix-Empordá.(37)
El mercat que s'hi celebrava, certament, va ser el motor de 1'economía
del lloc pero també es va convertir en l'eix vertebrador del creixement
urbanístic de la població, especialment a la riba dreta del Rissec, on hi
hauria el "Mercada!" i la "Vila Nova". A l'altre costal del riu, ni la "Cellera"
ni el "Barri" haurien aconseguit reunir un conjunt tant important de
població.
Evidentment, els senyors de Monells haurien tingut molt a veure amb
el dinamisme del lloc, pero a hores d'ara es impossible fer-ne una valoració
completa. El pergamí de la Biblioteca de Catalunya conté, naturalment,
dades sobre l'organització de la senyoria a Monells, pero només es
refereixen a les prestacions que els homes del lloc havien de satisfer ais
senyors per les se ves cases i horts, sempre en gallines, en capons o en
diners, fet que era general ais segles medievals. Es interessant, no obstant,
la menció al "batlle del mercat" que seria l'agent senyorial encarregat de
controlar i supervisar el funcionament del mercat.
La troballa d'aquest text ha resultat ser, dones, un valuós i trascendental testimoni del dinamisme económic i demográfic de Monells, un petit
nucli rural amb una clara i antiga vocació mercantil. A mes, permet fer un
balanc, deis resultáis aconseguits al cap d'un segle o una mica mes de
funcionament del mercat que s'instal.lá en el lloc l'any 1102. La historia
posterior de Monells, a partir de la meitat del segle XIII, no ha estat tan
brillant ni dinámica: el mercat i el lloc van perdre, no pas sense conflictes,
la seva preponderancia en 1'economia baix-empordanesa. Pero aixó ja es
tot una altra historia.

(37) La presencia d'un hospital a l'esquerra del Rissec, amb una capella dedicada a Sant
Antoni, i d'un establiment francisca, entre la placa major i el castell (Jaume MARQUES,
«Monells (I)», Revista de Girona, n. 52, 1970, p. 11-12), testimonia la importancia de Monells
al segle XIII.
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APÉNDIXS
DOCUMENT núm. 1
1102,febrer, 8
Ramón Berenguer III, comte de Barcelona, i Ramón Otger de Monells
convenen traslladar el mercat que se celebrava a Anyells, que havien
posse'it els antecessors de Ramón Otger, al costal del castell de Monells.
A. Original: ADM, lligall 37, pergamí n. 5071.
B. Copia del 1192: ACÁ, Cancellería, Ramón Berenguer III, pergamí n. 76.
a. Transcripció d'A.: Lluís To Figueras, L'evolució de les estructuresfamiliars en els comíais
de Girona, Bésala, Empúries-Peralada i Rosselló (segles X - principis XIII), tesi doctoral,
Barcelona, Universitat de Barcelona, 1988, pp. 210-211.
[exB.]
Hec est conueniencia facta Ínter dominum Raimundum Barchinonesem comitem necnon
et Gerundensem, et Raimundum Augerii de Munels, de mutacione ipsius mercat de Agnels
quem prefatus comes mutat de ipso loco in quo solitus erat haberi ad castrum predicti Raimundi
de Munels. Unde conuenit ipse Raimundus Augerii prefato comiti ut in eadem auctoritate et
conueniencia habeat predictum mercad per prephatum comitem et [per] posteritatem ipsius
comitis in iamdicto castro de Munels ipse et posteritas eius in qua videlicet auctoritate et
conueniencia antecessores iamdicti Raimundi habuerunt ipsium mercad per antecessores ipsius
comitis in loco quo prius erat cognominato Agnels. Conuenit namque iamdictus comes prefato
Raimundo et posteritati sue ut si aliquid incomodum eis accidit ex iamdicta mutacione aut
aliud mercad fuerit [factura] ad destructionem aut detrimentum aut ad mutacionem iamdicti
mercad de Munels in comitatu Gerundensi siue Impuritanensi, ipse [comes] sit prefato Raimundo
sueque posteritati fidelis inde adiutor in ómnibus per fidem sine engan.
Facta conueniencia .VI. idus februarii, anno .XLIII. regni regis Philipi, in presencia Poncii
vicecomitis et Bernardi comitis Bisullunensis.
S+ Raimundi comes, qui hanc conueniencia [firmaui] et firmarique rogaui. Sig+num
Durchie. Sig+num Petri Bernardi. Sig+num Guillelmi Gaucfredi. [Sig+num Raimundi
Ermengaudi].
+ Raimundus [leuita, qui] hoc rogatus scripsi die et anno quo supra.
Arnaldus subdiachonus qui hoc, anno Domini .M.C.XC.II. et .III. idus decembris, fideliter
translataui cum literis emendatis in 'Xlla' linea ubi dicitur «ad mutacionem».
Sig+num Berengarii Strucii. Sig+num Renalli maioris. Sig+num Renalli filii eius. Sig+num
Petri Ermengaudi, qui hoc translatum fideliter factum uidimus et audiuimus et inde testes
existimus.
SSS. Ermengaudus presbiter et publicus scriptor Gerunde subscribo.

DOCUMENT núm. 2

1200 ca.
Capbreu de les cases i horts del poblé i de la parroquia de Monells, fet
redactar probablement peí senyor del lloc, del qual en desconeixem el
nom.
A. Original: BC, Arxiu, perg. n. 1641.
[ex A. El text que figura a les notes correspon a noms sobreescrits al text original. En canvi,
transcrivim en cursiva els afegits al text original]
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[E...tum in predicta] uilla et parrochia de Monellis.

B. de Brugerol donat pro censu .X. denarios pro manso de Brugferol] et pro domibus de
Russia .1. par caponem et .1. migeriam cibarie.
Johanne de Orto .1. campo pro domo Russie et .1. par gallinarum per ipsum clausura qui est
super ortum castri apud meridie, et .VI. solidos per sucarradura, et .1. eschenam porchi baiulo
mercati de precio .VIII. denarios.
Monels de Area (l) .XII. denarios pro manso de Costa pro censu, et propter ortum de ipsa
Ponte .1. par caponum, et per ipsam domum de ipsa Porta Aquaria .1. par caponum.
B. de Área .1. par gallinarum per domum de Área, et per ortum columbarii T gallinam, et
per ortum uinee .1. par caponum.
Raimundus de Costa .XII. denarios per domum de Área.
Berengaria Texidrice'21 .1. par gallinarum per ortum, et Ínter Bars et Marie et Ermessende
sórores eius donanant pro censu .XII. denarios per domos, et per médium ortallem .1. gallinam.
B. de Operatorio .XII. denarios pro domibus que ibidem sunt, et .1. gallinam per ortallem,
et per domos Mercatale .XVIII. denarios et per fexam ferragenalli .1. par gallinarum, et per
ortum uinee .1. par caponum.
B. de País .XII. denarios et .1. par caponum per domos, et per ortum de Uila Noua, et per
domum de Mercatale .VI. denarios.
[B.] Ferrarius .XII. denarios per domos(3) de Uila Noua, et per ortum .1. par caponum, et per
domos de Barri(4) .1. par caponum.
Guillelmi de [Costa] .XV denarios per ipsum ortal(5) qui est iuxta domos B. Ferrarii predicti,
et per domos Mercatale .XVI. denarios.
Guillelmi Textoris(6) .XII. denarios per ipsam domum cura cortallo de Uila Noua.
Carbonus de Mercatale(7) .XII. denarios per domos de Uila Noua, et per ortum subtus uinea
.1. par caponum, et per domos Mercatale .XII. denarios, et de illo casali que est juxta [domum]
predicti Carboni de Uila 'XII' denarios, et illo casali de Uila Noua quod fuit Bernardi de Costa<8) quod est juxta uallum .XII. denarios, et de domibus Mercatale que fuerunt Petri Guilaberti
.XVIIII. denarios, et pro tercio illius operatorii quod habebat cum Raimundo de Rozis .1111.
denarios, et per ortos iuxta uineam castri .II. paria caponum, et pro illo orto et domibus que
fuerunt Raimunde Bone Filie .1. agnum, qui predicti orti et domus fuerunt dicti Petri Guilaberti.
Guillelmus Guilaberti191 .XI. denarios pro domibus Mercatale, et .II. par gallinarum pro illo
orto qui fuit Berengarie de Ualle, et .1. par caponum pro orto qui fuit Guillelmi Comitis.
Petrus de Rozis .XVII. denarios pro domibus, et .VIII. denarios pro operatorio, et .II. par
caponum pro ortos que fuerunt Egidii subtus u[ineam ... ], et pro alio [orto] qui est iuxta ortum
Carboni de Mercatale .1. par caponum, de domibus00' que fuerunt Martini Merzer .XV denarios,
et per ortum de ipsa Fonte .1. par caponum.
Adaladis Ruseiona (ll) pro domibus .XVI. denarios, et .III. paria caponum pro .III. ortibus
que sunt suptus uifneam] castri.
Guillelmus Arnallus .1. par caponum per ipsam fexam ferragenalli.
Poncius Barduner (l2) per domos .VI. denarios et pro orto de Fonte03' .1. par gallinarum, et
alium par gallinarum pro orto de uinea castri.
(1) Berengarius de Cammaior
(2) mater fuit de na Burgeolla
(3) Arnaldus Cimera
(4) Johannes ...
(5) Petrus Cisteler
(6) Petrus ...neta
(7) Guillelmus Forner
(8) Raimundi de Puiol
(9) Arnaldus Gimera
(10)... de Casis
(11) Ferrarius de Morerio
(12) Guillelmus de Sora
(13) Guillelmus de Sora
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B. de Caciano(l4> per domos .X. denarios, et pro orto .1. par caponum.
B. de Campo Maiore pro domibus (l5) .VIII. denarios.
Ermengardis <l6) de Riparia per domos .1. par caponum, et Maria filia sua pro illa noua
domo (l7) .VI. denarios.
B. Bartolomeus (l8> .XII. denarios pro domibus Mercatale, et pro illis domibus de cellaria
[... cibjarie et .1. par caponum, et pro orto .1. par caponum, et pro magistria quam habet de
reficere et aptare [...] .II. par caponum.
B. Egidius(19) .II. solidos .1111. denarios pro domibus, et .1111. solidos pro manso Geralli, et
pro ferra[ge]nalle ubi est columbarium .XVIII. denarios.
Petrus de Brugerol(20) .VIII. denarios pro domibus, et .1. par caponum pro orto de uinea.
Guillelmus de Brugerol(2l) .VIIII. denarios pro domibus que fuerunt Petri de Ausona(22), et
.XII. denarios pro domibus tabernerie.
Marie Perpeniana(23) et Bernardus .III. denarios pro illa alia domo qui fuit Petri de Ausona.
Guillelmus Pelliparii pro domibus .VIII. denarios.
Ricsendis(24) .XII. denarios pro domibus qui sunt justa domos Guillelmi de Podio, et pro
domibus de Barri(25) .1. migeriam cibarie, et pro domibus de Cellaria .1. par caponum.
Magister Espeleus [ ], de domibus que fuerunt Johannis de Paradiso [ ].
Raimundus Guifredus et uxo[r sua ...rda ... domibu]s Mercatale.
Gerunda(26) que fuit filia B. Jordana .XII. denarios pro domibus.
Benedictus et filius suus Gaufredus .VI. denarios pro domibus.
Johannes de Barri .VI. denarios pro domibus similiter, et .1. gallinam pro orto de uinea.
Petrus de Sancto Clemente .VIII. denarios pro domibus Mercatale, et pro manso de Oliuaria
.XVI. denarios [et .III. cáseos et .XII. oua et .1. jornale ad aream, et alium ad podadam, et alium
ad uindimiandum].
Dominica<27) .X. denarios pro domibus, et .1. par caponum pro orto de ferragenalle.
B. de Costa .XI. denarios pro domibus.
B. de Lemena [et uxor sua Maria] .XIIII. denarios pro domibus.
Perpinianus .XIIII. denarios pro domibus, et .1. par caponum pro orto de uinea.
Maria de Ferrarías .XI. denarios pro domibus.
Raimundus de Uallefrigida(28) [...] denarios pro domibus iuxta Ruiram, et pro operatorio
quod est ibi .VIL denarios et pro domibus (29) de Puteo .VIIII. denarios, et pro orto de uinea .1.
par caponum.
Petrus de Operatorio .VIL denarios pro domibus.
Maria Jenesia .VIII. denarios pro operatoriis, et pro orto .1. par gallinarum.
Guillelmus de Laneriis [.XII. denarios].
Guillelmus de Brugerol [.XII. denarios].
B. Quadrera(30) .XII. denarios pro domibus, et pro orto .1. par caponum, et pro domo de
Russia .1. capón.
(14) Guillelmus de Brugerollo et Petronum
(15) furnum ...
(16) ...ñera
(17) B. Bardoner
(18)ArnaldusdeOrto
(19) Guillelmus Trepatus pro suis domibus
(20) Bernardus Comes
(21) Bernardus Comes
(22) Bernardus Solerii
(23) Bernardus Camos
(24) Raimundus de Uillario et sunt apud januam
(25) Dulcia de Uallefrigida
(26) Gensana
(27) Arnaldus de Sancto Michaeli
(28) Raimundus Cassan
(29) Ferrarius Miceler
(30) Martin Raedor
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Ferraría uxor B. Sifredi .XII. denarios, et pro orto qui fuit Guillelmi Comitis .1. par caponum.
Adaladis Carbonella(3l) .1. par caponum pro orto de uinea.
Faluam<32> .1. par caponum pro orto uinee.
Guillelmus Senaia .1. par caponum pro orto de uinea qui fuit B. de Costa.
Guillelmus de ipsas Lenes de Mata .1. migeriam cibarie(33) pro domibus Porte Aquarie.
Arnaldus Espreneu .1. gallinam pro domibus ubi stad.
B. Ferrarius de Miars .XII. denarios pro domibus de Barrí.
Petrus Burd de Brugerol .1. caponem pro .1. orto de Ponte.
Poncius de Ualle Frígida .II. par caponum, et .III. gallinas pro domibus, et .1. porcum de .II.
solidos [de uinea] qui est juxta ortum castri.
Et in cellaria Berengaria(34> de Uilario .XII. denarios pro domibus ubi stat et pro ferragenale.
Guillelmus Egidius .1. par caponum pro illis casalibus que sunt juxta ortum Bernardi
Bartolomei.
Raimundus Meda Bajes alium par caponum pro alio cásale quod est ibi.
Tiburgeta .1. gallinam pro afigimento de orte suo.
Stephania uxor Petri Prime .1. par caponum.
Petrus Guasc .1. quarteriam cibarie et .1. gallinam pro domo que fuit Ermessendis de Ulino.
Raimundus de Cies tantundem pro alia domo.
Raimundus Lupus .1. par caponum pro domos in quo stat.
De casali quod fuit Adaladis Benedicte quod est juxta domos [Prune] .1. [...].
Burda Romegera .1. par caponum pro domibus que fuerunt B. Jordana.
Petrus Burd de ipsa Cortada .1. par caponum pro domibus ubi stat et pro orto.
Gaia .XII. denarios pro suis domibus.
Guillelmus Uidal .XII. denarios.
Berengarius Suinar .XVIII. denarios.
Poncius Episcopalis .XVIII. denarios.
Anglesia .XVIII. denarios.
Raimundus de Fonte .XVIII. denarios.
Sajona .XII. denarios.
Berengaria de Orta .XVIII. denarios.
Fabrica Bernardi Ferrarii .XVIII. denarios.
Domibus Rostilii quas tenet [Genjsanus .XVIII. denarios.
Doménec Martín .XVIII. denarios.
Goday .XII. denarios.
Bernardus de Ualli .XII. denarios.
Bernada de Capdeuila . VIIII. denarios.
Guillelmus Puitener .XII. denarios.
Fabrica de [Gad...ano] .XII. denarios.
Raimundus Pedrer .XVIII. denarios.
Raimundus Gentil .XVIII. denarios.
Domum Petri de Brugaria .XII. denarios.
Arnaldus de Costa pro domo .XII. denarios.
Gaufridus Ja. gallinam pro illo orto qui est justa Ponteronum de molendino.
Domum Raimundi Bonifilü . VIIII. denarios.
Guillelmus de Sora . VI. denarios per aquel afigiment queféu al obrador [...] al qual es lo
pou.
Omnes isti supra dicti numi sunt bone monete de quaterno.^
(31) Bernardus Comes
(32) Petrus Bardoner
(33) Guillelmo de Sancto Cipriano
(34) Astruga
(35) ítem [...]dus de Sulis T caponem pro illa domo quod est ante domibus Raimundi de
Sancto Genesio et Petri de Hurriolis [...]. Trepat.
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CONSTRUCCIO DE LES ESGLESIES
DE PALAFRUGELL I MONT-RAS
(1588ss)
JOSEP M. MARQUÉS

En les pagines presents s'ofereix resumida la documentado sobre
la construcció de les esglésies parroquials de Palafrugell i Mont-ras
que hem localitzat a l'Arxiu Diocesá de Girona. El nostre propósit, a
mes de publicar dades que creiem d'interés, es que estimulin recerques
en arxius notaríais, que aportaran sens dubte complements importants.
LA DECISIÓ DE BASTIR
La decisió d'ampliar el temple parroquial de Palafrugell la prengueren els feligresos i els obrers. Ultra el creixement de la població,
podía influir-hi l'exemple d'altres parróquies que havien emprés obres
semblants; entre les costaneres cal citar Arenys de Munt (1514), Lloret de Mar (1509), Pineda (1545), Arenys de Mar (1575) i Canet de
Mar (1579). I també s'havien comenc.at ampliacions o nous edificis a
Riudellots de la Selva (1511), Sant Martí Vell (abans de 1550), Fornells (1555), Bordils (1561), Cassá de la Selva (1563) i País (1572).
Pot imaginar-se que aquests exemples tingueren el seu pes a Palafrugell (i a Mont-ras). De fet, alguns elements constructius de l'exterior
del temple palafrugellenc, com la concepció de la fagana principal i
els finestrals de les golfes, presenten clares coincidéncies amb els de
Bordils, Fornells, Sant Martí Vell i Cassá.
El clericat degué intervenir en la presa de la decisió, pero en el
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moment de realitzar el projecte no assumiren la representació de la
parroquia, ni els corresponia de fer-ho. Foren, dones els obrers els que
acudiren al vicari general, el qual, en data 5 maig 1588 dona l'autorització sol.licitada. La llicéncia s'estenia a demolir la part que calgués
de l'església vella, a fer un nou edifici amb quatre capelles laterals, i
a sufragar les despeses amb un bací especial que es passaria durant els
actes de cuite, i suposava que el cost global de l'obra seria de gairebé
6.000 lliures (U-212, f 87v).
Ja s'havien fet modificacions a l'edifici primitiu; si una d'elles,
l'altar del Sant Crist posat el 1520 (U-190, f 154), pogué ser un aditament sense incidencia en l'estructura del temple, d'altres hagueren de
ser mes importants. Es el cas de la capella que el 1577 s'havia bastit
sense dedicar-la a cap sant en particular, on s'autoritzá a posar l'altar
del Roser (U-208, f 107). Una capella nova sense titular seria versemblantment una ampliado amb vista a augmentar l'espai destinat ais fidels. Resulta insuficient i, per aixó, onze anys mes tard es feren plans
per resoldre de soca-rel el problema de la capacitat de l'església.
ORGANITZACIÓ
L'organització per dur a terme l'obra era mínima. Els clergues hi
aportaven un síndic, i els obrers de la parroquia, un altre. Un i altre
nomenaven un claver o tresorer. Els carrees duraven un any, i els
comptes es passaven els dies 1 o 15 de maig. La rotació de persones
en els carrees era amplia, tant entre els clergues com entre els seglars.
Hom troba, peí que fa ais clergues: 1589, Antoni Riera, domer; 1591,
Joan Ballia, sagristá; 1592, Sebastiá Codina, beneficiat; 1503, Joan
Ballia de nou; 1594, Miquel Riera, domer; 1596, Antoni Riera,
domer.
Foren síndics laics: 1590, Antoni Marqués, mercader; 1591, Montserrat Llogaia alies Pou, abaixador; 1592, Sebastiá Barrull, pagés de
Santa Margarida; 1593, Damiá Roig, treballador; 1594, Montserrat
Boera, pagés; 1596, Jeroni Bonet; 1597, Sebastiá Boera, de nou; 1599,
Damiá Roig, de nou; 1600, Jeroni Bonet, de nou.
El clavari, en canvi, solia ser el síndic laic l'any abans o després de
fer de síndic. Així foren clavaris, el 1589, Rafael Vergonyós; el 1592,
Antoni Marqués, mercader; el 1593, Sebastiá Riera, batlle; el 1594,
Jeroni Bonet; el 1596, Montserrat Llogaia; el 1597, Damiá Roig; el
1599, Jeroni Bonet de nou; el 1600, Damiá Roig, de nou. Durant els
primers anys del s. XVII s'observa una rotació análoga.
LES FONTS D'INGRESSOS
a) La pesca
El recurs de demanar permís per pescar en dia de festa i destinar
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una part del profit a la construcció i a l'ornamentació d'edificis religiosos fou freqüent a la costa. Durant el s. XVI es poden enregistrar
concessions d'aquesta mena per a les parróquies de Begur, Palamós,
Tossa i Lloret. Amb tot, la de Palafrugell fou la de mes durada (un
segle) i la que passá comptes amb mes regularitat i amplitud. La llicéncia de pescar en dies de festa fou concedida el 25 de maig de 1593,
amb la condició que una setena part es destines a obres que s'efectuarien al temple parroquial de Mont-ras (U-213, f 160v).
Tot i que la pesca dominical fou a Palafrugell la principal font
d'ingressos, tingué fortes oscil.lacions. El 1602, els pescadors es queixaren que la seva part del 50% era insuficient, i s'acudí al vicari general, que els permeté quedar-se amb dos tercos. Hi ha testimonis que
alguns anys s'arrendá per 500 lliures, pero en ocasions el clavari declara no haver cobrat de l'arrendador.
Els comptes de la pesca foren aprovats de 1590 a 1602 per acte del
notari de la curia, i inserits dins deis registres Notularum. Des de 1603
i fins a 1694, en canvi, s'ocupá de la seva revisió la curia de Testaments i Causes Pies, i es troben ais volums de Definicions i Resolucions. En l'apéndix citem el volum i foli de cada aprovació.
b) L'almoina Barceló
L'almoina Barceló fou dotada per Pere Barceló, clergue de Palafrugell, amb béns comprats a Guillem de País i Arnau de Peralta, cavallers, el 1277 (ADG, Pia Almoina = PA, pergs. 7.776-7.781). Els
seus ingressos anuals s'avaluaven en unes 100 lliures a final del s.
XVI, i en unes 330-340 a final del s. XVII. Distribuía quantitats a
l'entorn de 2.500 pans anuals, partits cada un en quatre quartons. Així,
el 1600 dona 10.560 quartons, el 1609 dona 12.730 quartons i 350
pans sencers, i el 1610, 12.115 quartons i 330 pans (Resol. 1611-1612,
f 9). Presentava comptes a la curia de Testaments i Causes Pies del
bisbat cada dos anys d'on extraiem les dades deis pans que repartí.
Amb permís del vicari general, hom aplica a la construcció l'almoina Barceló en dos períodes; el quinquenni 1588-92 (70 lliures anuals,
de les 96 que rebia la fundació en censáis) i el període 1694-98 (117
lliures anuals). De les 342 lliures de despeses que justifica el 1698,
234 anaren a la referida obra (Defin. 1694-98, f 209). Una nova aplicació tingué lloc el 1720-1723, en ocasió de sufragar el retaule que
obra a l'església Pau Costa. Ates el poc coneixement que hi ha de
l'almoina referida, hem cregut oportú d'inserir en l'apéndix els seus
comptes.
Quan el 1776 el bisbe aplica totes les almoines del bisbat a l'Hospici de Girona, els documents de la fundació Barceló passaren al
mateix hospici, i per aixó alguns pergamins es troben al fons "Pia
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Almoina" de l'Arxiu Diocesá. Heus ací els que fan
referencia a l'obra de l'església de Palafrugell:

Fotografía de l'Església parroquial de Sant Martí
de Palafrugell. Foto Casanovas. (Arxiu Municipal
de Palafrugell).

1588, juny 29; contráete amb
Antoni Marqués, mercader de Palafrugell, a fi de subministrar pedra
borda per un valor total de 282 lliures
per a l'obra de l'església (PA, perg.
7.830). Tant la pedra borda com la
picada provenia d'Esclanyá.
1589, marc 12. Pere Bória, arquitecte i constructor, firma rebut de 140
11, primera paga del seu treball (PA,
7.821) El mateix dia firma rebut de
130 11. per augment de feina (PA,
7.822).
1589, juny 8. Pere Bória firma
rebut de 100 11 a compte de les 1.600
del total. (PA, 7.826). El mateix dia
de juny es pagaren a Guillem Sacret,
fuster, 22011 per fusta de construcció
(PA, 7.819).
1591. Es paga a Antoni Marqués
part de la pedra borda (PA, 7.824). El
mateix any Joan Deuloféu ven a Joan
Batllia, sagristá i ais obrers de l'obra
nova una casa situada a la plaga, prop
del cementiri, peí preu 68 lliures (PA,
7.810).

No sempre els ingressos foren suficients. El 1530 s'aplicaren 450
lliures a la llu'ició d'un censal que s'havia comprat anteriorment a fi de
disposar d'efectiu per pagar despeses.
LES DESPESES
Al principi, en les aprovacions de comptes no es detallaren les
despeses. Simplement, es deixá constancia que havien estat justificades, i que els corresponents albarans havien estat exhibits al bisbat.
Consten, pero, algunes despeses concretes en definicions posteriors. Assenyalem aquelles que permeten d'identificar persones que
treballaren a l'església. Resta dit que el primer mestre d'obres fou Pere
Bória. Acabem de documentar que el contráete de la primera etapa
pujava en total a 1.600 lliures. Pero d'aquesta tongada de construcció
no en tenim altre detall que el d'haver-se completat el 1594 la capella
de Santa Maria. Efectivament, el vicari general autoritzá aquest any
la familia Ballia a obrir sepultura dins de la capella acabada, ates que
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la seva superficie inclo'ia l'indret del cementiri on aquesta nissaga tenia la seva tomba (U-214, f 54) i que un deis familiars era domer de la
parroquia.
Ja el 1607 hom comptá com a ingressos 5.10 lliures procedents de
Joan Jausí "per avinenga amb els obrers", que cal entendre que aquest
constructor rebaixá una dobla les seves pretensions, en deixar de treballar a l'obra. El mateix any, Pere Pujáis cobra 120 lliures "en paga i
prorrata per lo preufet del campanar" i altres 50 lliures en concepte de
mestre d'obra. El 1610 el mateix Pujáis ingressá 116 lliures "en prorrata del preufet del campanar", 50 lliures a complement d'una sisena
paga del mateix campanar i 160 lliures "a paga de l'estima de la volta
del campanar". El 1613, apareix encara el mateix Pujáis, que ingressá
43 lliures en concepte de "la segona paga del preufet", pero s'hi afegeixen altres artesans; Antoni Talpa, pintor, que cobra 20 lliures per
pintar un retaule; Nicolau Morató, mestre d'obres, amb la modesta
quantitat de 3 lliures per enguixar una capella; Pere Vergonyós, probablement comerciant, rebé 43 lliures "per or peí retaule", mentre que
un cert Domenec, que daurava el retaule de Sant Pere cobra només
dues lliures. Es tracta de Domenec Donat, pintor, que el 1613 presenta una factura mes crescuda, de 52 lliures, peí mateix retaule, si be no
s'especifica si el daurava o el pintava. El 1614, aquest personatge canvia el nom; ara es Domenec Rosas (potser Rojas), i cobra, sempre peí
retaule referit, 42 lliures. Entretant, Pere Pujáis, mestre de cases, factura 209 lliures el 1613 i 245 el 1614; el campanar arribava aleshores
a la volta, i es pogueren encarregar a Miquel Cortáis, fuster, els torns
de les campanes (20 lliures).
Pere Pujáis continua treballant de 1615 a 1618 fent "la volta", que
hauria de ser la del campanar, d'acord amb les anotacions d'anys anteriors, pero hi ha indicis que era la de la ñau de l'església. Efectivament, després d'indicar que havia ingressat el 1618 115 lliures "peí
preufet de la darrera clau", s'anotá una despesa de 12 lliures "a Pere
Espinosa, pintor déla Bisbal, per pintar la darreraclau". El 1619, Pere
Pujáis cobra 271 lliures a compte d'un pinaculum de problemática
concreció; podria tractar-se igualment del campanar. El 1622 l'autoritat diocesana ordena que es dones el romanent (unes 40 lliures) a
Felip Alric, escultor que treballava Faltar del Roser. La major part de
les despeses de 1686-87 foren pagaments a Miquel Llavina, escultor,
per un retaule. I la quantitat de 651 11., del compte de 1694 s'invertí
totalment en la construcció de la sagristia.
CONSTRUCCIO DE LA CAPELLA DE SANT RAMÓN
Sembla que els veins del barrí d'Ermadás no s'avingueren a treballar exclusivament per a l'església parroquial, i que calgué permetre'ls
que pesquessin en diumenge per a la seva propia capella. Iniciada el
1602, amb la condició de donar, igual que els de Palafrugell, 1/7 a
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l'obra de Mont-ras, hom es proposava de beneir-la el 1603 (U-217, f
44). La benedicció, pero, es retarda fins a 1613 (Reg. 1613-14, f 214).
Només una vegada es presentaren comptes de la pesca al bisbat (Resol 1611-1612, f 153), amb un total de 94 lliures d'ingressos i de 93
de despeses. Pero la llicéncia de pesca havia estat utilitzada en els
anys intermedis, perqué l'obra de Mont-ras acredita ingressos per
aquest concepte. I encara quan els obrers de Palafrugell passaren
comptes el 1619, assenyalaren que havien donat 15 lliures a l'obra de
Sant Ramón.
EDIFICACIÓ DE L'ESGLÉSIA DE MONT-RAS
Els comptes es passaren amb periodicitat biennal pels períodes
següents, després d'una aprovació de comptes passada el 1597 que no
hem reeixit a trobar:
Anys
1596-98
1598-00
1600-02
1902-04
1604-06
1606-08
1611-13
1613-15
1615-17
1617-19
1619-21
1621-23
1624-25

Ingressos
546.10.0
545.11.8
321.1.8
347.17.2
217.7.0
178.18.11
136.5.1
74.4.0
193.10.1
205.-.8
179.15.4
207.14.0
83.10.11

Despeses
525.12.4
546.0.0
318.2.4
324.3.9
197.15.2
156.2.4
135.7.4
28.0.4
123.13.9
181.19.4
136.1.4
190.0.0
82.2.4

Romanent
20.17.8
2.18.4
23.3.5
19.11.10
22.16.7
0.17.9
46.3.8
69.16.4
23.15.4
43.14.0
0.17.14
1.8.7

L'organització a Mont-ras consistí a nomenar cada bienni un receptor eclesiástic, que eren el domer o be el claver, per alternativa, i
un clavari o pagador, laic. Entre els clavaris consten Montserrat Roquer (1602), Antoni Perals (1604), Maciá Perals (1606), Montserrat
Ruhí (1608) i Antoni Llorens (1619). Els ingressos foren sempre la
setena part de les pesques, de Palafrugell i de la capella de Sant Ramón, que feia xávegues especiáis. No s'indicá que hi bagues contribucions locáis especifiques.
Les despeses s'especificaren poc. Ni tan sois es pot determinar
1'inici de les obres, perqué no ha aparegut la llicéncia corresponent.
L'abast degué ser considerable, tenint en compte les quantitats invertides; pot creure's que es dugué a terme una reconstrucció total. S'hi
informa que el 1606 era mestre major de l'obra Joan Jausí i que hi
treballava mestre Tomás, pintor. El 1608 hom despengué 50 lliures
per comprar les cadires deis jurats, que ocupaven a l'església un lloc
distinguí, i 21 lliures a Joan Caiga, campaner d'Olot, per refondre les
campanes. El 1619-1623 s'enregistren pagaments ais mestres de cases Nicolau Morató i Sebastiá Capella per l'obra delpinnaculum, que
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sembla significar el campanar;
en total hauria costal unes 500
lliures.
Entre 1612 i 1617 es van
comprar diversos censáis, que
es llui'ren en aquesta darrera
data; el recurs al crédit fou
breu. Les primeres aprovacions
de comptes, de 1599 i 1601, es
troben a la serie Notularum de
l'Axiu Diocesá, i les següents,
ais registres corrents de la curia
de Testaments i Causes Pies,
com s'ha indicat per Palafrugell. Les obres no s'acabaren el
1626, per tal com encara en
l'aprovació de comptes de Palafrugell de 1629 hom ordena donar 39 lliures a l'obra de Montras, a la de 1630, 54 lliures, i a
la de 1632, una setena part, que
sobre 913 lliures d'ingressos
nets, haurien estat unes 130
lliures.

Fotografía de l'Església parroquial de Sant
Esteve de Mont-ras. (Arxiu Parroquial de
Mont-ras).

APENDIXS
1. El bisbe autoritza l'ampliació de l'església parroquial de Palafrugell, a sufragar amb un bací que tindrá la precedencia sobre els
altres.
ADG, U-212, f 87v. Girona, 5 maig 1588.
Jacobus Cassador, Dei et apostolicae Sedis gratia episcopus Gerundensis, dilectis in Christo
modernis et pro tempore existentibus operariis ecclesiae parochialis Sancti Martini de
Palafrugello nostrae dioecesis Gerundensis, salutem in Domino. Cum sicut nobis nuper exponi
fecistis ecclesia predicta Sancti Martini de Palafrugello ita angusta sit quod parochianos eiusdem
capere nullo modo potest, supplicari fecistis ut vobis licentiam ipsam ampliandi ecclesiam et
quatuor capellas in ea construendi ac pro adiutorio expensarum in ampliatione huiusmodi a
vobis supportandarum unam pelvim sive unum bacinum erigendi impartiri dignaremur; nos
utilitati dictae ecclesiae consulere cupientes supplicationibus huiusmodi inclinati vobis dictam
ampliandi ecclesiam et proinde parietes necessarios illius demoliri faciendi et postea maiori
amplitudine et continentia edificandi ac dictas quatuor capellas cum suis altaribus in ea
construendi dictumque bacinum quod per aliquem elemosinas petendo pro adiutorio expensarum
predictarum per dictam ecclesiam alia precedendo incedere seu portare possitis et valeatis
erigendi licentiam concedimus et impartimur per praesentes. Datum Gerundae, die quinta mensis
maii anno a nativitate Domini millesimo quingentésimo octuagesimo octavo.
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2. El bisbe autoritza que, de la pesca que es fa en diumenge per a
la construcció de Vesglésia de Palafrugell, els pescadors enprenguin
dues terceres parís. El terg restant es dividirá entre les esglésies de
Palafrugell, Mont-ras i Ermadás, de la forma que s'especifica.
ADG, U-216, f 176. Girona, 8 juliol 1602.
Non don Francisco Arévalo de Cua£o, per la gratia de Déu y de la santa Sede apostólica
bisbe de Gerona y del consell de sa Magestat, ais amats nostres los sindichs de la obra nova de
la iglesia parroquial de Sant Martí de la vila y terme de Palafrugell de nostre bisbat de Gerona,
salut en lo Señor. Com per la bona memoria del Rm. Sr. don Jayme Cassador, bisbe de Gerona
predecessor nostre, a sinch de maig mil sich cents noranta tres sie estada concedida y després
per nos y per nostres vicaris generáis prorrogada eo de nou confirmada licentia que en certs
dies de diumenges y festes de manament los pescadors y altres qualsevol persones de la dita
vila y terme de Palafrugell poguessen pescar y axaugar en lo mar, ports y calas de Palafrugell
ab decret que la una mitat de la dita pesca fos deis pescadors per los gastos que y fan y llurs
treballs, y la altra mitat fos per la fabrica y obra de dita isglesia, la qual ales horas de nou se
comensa, y vuy se va continuant, y attesa la pobresa y necessitat de la isglesia parochial de
Montras de dit nostre bisbat, la setena part de dita mitat tocant a dita iglesia de Palafrugell fos
de dita iglesia parrochial de Montras, com en dita llicentia, prorrogatio y confirmado de aquella
mes llargament se conté, y com dita isglesia parrochial de Palafrugell sie ja molt avanssada y
dits pescadors ab la sola mitat que de dita pesca per los gastos y treballs preñen no.s pugan
servar /f 176v/ ans les demes vegades y perden. Y en lo veynat de Armedás de dit terme de
Palafrugell, los habitants de aquell moguts de devotió fassen de nou una capella sots invocatió
del beneventurat Sant Ramón de Penyafort y no tingan pecunias per poder fer y acabar aquella,
nos es estat supplicat que en totes les dites coses volguessem provehir de remey oportú. Nos
inclináis a dita supplitació provehim, ordenam y manam que com de dita pesca se feyan dos
parts, la una per los pescadors y la altra per la fabrica y obra de la iglesia, desí en avant se fassen
tres parts, las dos per los pescadors y la tercera, per la dita fábrica y obra de la iglesia, y que per
fer y acabar la capella de Sant Ramón de Penyafort, las xavegas deis pescadors de dit veynat de
Armedás lo vespre que pescaran donen dita tercera part ais sindichs y obrers de dita capella de
Sant Ramón de Penyafort per la constructió de dota capella, volent que la setena part del que
tocará a la dita iglesia parochial de Palafrugell com a la dita capella de Sant Ramón de Penyafort
sie de la dita isglesia de Montras conforme ab dita licentia, prorrogatio y confirmado li está ya
assignada, la qual licentia, prorrogado y confirmado en totes les altres coses en aquelles
contengudes estigan en sa forca y valor. Data en Gerona, a vuyt de juliol de mil siscents y dos.

3. Definicions de l'Almoina de Pere Barceló.
Definicions i resolucions de la curia de Testaments i Causes Pies: Resol 1587-1590, f 26v.
Ing.: 67 11. Desp.: 56 11. Blat, 61 migeres, equivalents a 2.562 pans. Resol 1587-1590, f 187v.
Ing.: 98 11. Desp.: 96 11., de les quals 70 a l'obra nova de l'església. Resol 1590-1592, f 8. Ing.:
108 11. Desp.: 20 11. 1591: Resol 1590-1592, f 94. Ing.: 10111. Desp.: 75 11. Resol 1592-1593, f
27. Ing.: 89 11. Desp.: 78 11. Resol 1593-1595, f 13v. Ing.: 69 11. Desp.: 45 11. Resol 1593-1595,
f 124. Ing.: 93 11. Desp.: 91 11. Resol 1595-1597, f 29v. Ing.: 57 11. Desp.: 56 11. Resol 15951597, f 122. Ing.: 59 11. Desp.: 70 11. Resol 1598-1599 f 1. Ing.: 65 11. Desp.: 80 11. 10.458
cortons de pa. Ibid., f 2. Ing.: 6411. Desp.: 87 11. 10.380 cortons. Resol 1599-1600, f 24. Ing.: 60
11. Desp.: 84 11. i 10.560 cortons. Resol 1600-1601, f 61v. Ing.: 65 11. Desp.: 77 11. i 10.187
cortons. Resol 1601-1602, f 150v. Ing.: 61 11. Desp.: 72 11. i 10.687 cortons. Resol 1602-1603,
f 47. Ing.: 59 11. i 45 quarteres Desp.: 68 11. Resoluc 1603, f 29v. Ing.: 61 11. i 43 quarteres.
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Desp.: 67 11. i 2.400 pans. Defin 1605, juliol-des., f 206. Ing.: 25 11. Desp.: 12.135 pans. Resol
1606-1607, f 158. Ing.: 12111. Desp.: 12411. i 14.130cortons. Resol 1611-1612, f 9. Ing.: 55 11.
i 25 quarteres. Desp.: 46 11. i 8.350 cortons. Ibid., f 9v: Ing.: 18011. i 100 quarteres. Desp.: 176
11. Cortons repartits: 1609, 12.730 i 350 pans; 1610,12.115 i 330 pans; 1611, 12.020 i 280 pans.
Resoluc 1615, f 159. Ing.: 23611. Desp.: 23611. Defin 1618-19, f lOv. Ing.: 175 11. Desp.: 214 11.
Defin 1621-22, f 145. Ing.: 214 11. i 99 quarteres. Desp.: 250 11. i 9.790 pans (1619), 11.000
(1620) i 11.309 (1621). Defin 1628-29, f 28v. Ing.: 207 11. Desp.: 238 11. i 34.484 pans en un
trienni. Resol 1631-32, f 137. Ing.: 271 11. Desp.: 314 11. i 44.747 pans. Resol 1634-37, f 91.
Ing.: 209 11. Desp.: 230 11. Quartons: 28.265. Defin 1647-49, f 93. Ing.: 339 11. Desp.: 438 11.
Defin 1650-52, f 188. Ing.: 264 11. Desp.: 314 11. Defin 1660-62, f 26. Ing.: 98 11. Desp.: 65 11.
Definic 1664, f 69. Ing.: 19611. Desp.: 19411. Defin 1667-69, f 116v. Ing.: 21011. Desp.: 255 11.
Defin 1669-70, f 154. Ing.: 21211. i 47 quarteres. Desp.: 25411. Definic 1673, f 18v. Ing.: 263 11.
Desp.: 29911. Defin 1674-76, f 180v. Ing.: 309 11. Desp.: 240 11. Definic 1678, f 182v. Ing.: 137
11. Desp.: 213 11. Defin 1679-80, f 209v. Ing.: 173 11. Desp.: 201 11. Defin 1686-87, f 196. Ing.:
341 11. Desp.: 345 11. Defin 1691-94, f 223. Ing.: 173 11. Desp.: 166 11. Defin 1691-94, f 365.
Ing.: 13911. Desp.: 12611. Defin 1694-98, f 209. Ing.: 316 11. Desp.: 34211., de les quals 234 per
a la fábrica de l'església. Defin 1698-99, f 254. Ing.: 331 11. Desp.: 191 ll.Definicions 1701, f
46. Ing.: 57711. Desp.: 58811. Román.: 1011. "Ha distribuít ais pobres dos mil y sinch cortons de
pa". Definicions 1703, f 93. Ing.: 443 11. Desp.: 455 11. Román.: 12 11. Definicions 1705, f 171.
Ing.: 520 11. Desp.: 522 11. Román.: -2 11. Definicions 1708, f 179. Ing.: 464 11. Desp.: 210 11.
Román.: 254 11. Definicions 1713-14, f 46v-53. Ing.: 1-312 11. Desp.: 1.272 11. Román.: 49 11.
Definicions 1715, f 147. Ing.: 358 11. Desp.: 36211. Román.: -411. Definicions 1720, f 105. Ing.:
734 11. Desp.: 717 11. Román.: 1611.; amb despeses peí retaule de Pau Costa. Definicions 1723,
f 130. Ing.: 39611. Desp.: 39411. Román.: 2 11., amb inversions en l'església. Definicions 1726,
f 93. Ing.: 449 11. Desp.: 432 11. Román.: 17 11. Definicions 1727, f 112. Ing.: 304 11. Desp.: 139
11. Román.: 16411. Definicions 1728, f 217v. Ing.: 181 11. Desp.: 181 ll.Definicions 1730, f 164.
Ing.: 324 11. Desp.: 314 11. Román.: 10 11. Definicions 1733, f 199. Ing.: 596 11. Desp.: 582 11.
Román.: 13 11. Definicions 1739, f 319. Ing.: 1.101 11. Desp.: 1.172 11. Román.:-99 11.

4. Definicions de l'obra de l'església de Palafrugell
Notularum: G-84, f 123 (1589-90): G-85, f 159v (1590-91); G-87, f 29v (1591-92); G-88, f
37 (1592-93); G-89, f 22 (1593-94); G-91, f 82 (1595-96); G-93, f 7 (1596-97); G-94, f 312v
(1598-99); G-95, f 154 (1599-1600); G-96, f 214 (1600-01); G-98, f 10 (1601-02).
Definicions i resolucions de la curia de Testaments i Causes Pies: Resoluc 1603, f 28v.
Resoluc 1604, f 153. Defin 1605, jun-desembre, f 1. Defin 1606, gener-maig, f 309. Resol
1606-1607, f 127. Resol 1609-1610, f 26. Resol 1612-1613, f 12v. Resol 1612-1613, f 144v.
Resol 1613-1614, f 109v. Resoluc 1615, f 139v. Defin 1617-18, f 82v. Defin 1618-19, f 186.
Defin 1621-22, f 54. Defin 1622-24, f 190v. Defin 1628-29, f 26v. Defin 1629-30, f 33v. Defin
1630-31, f 48. Defin 1632-33, f 181. Resol 1631-32, f 140. Resol 1634-37, f 91v. Resol 164547, f 306v. Defin 1647-49, f 185. Defin 1650-52, f 188v. Defin 1664, f 68. Defin 1665-66, f
128. Defin 1673, f 47v. Defin 1673-74, f 195. Defin 1676-78, f 165. Defin 1686-87, f 222v.
Defin 1691-94, f 146v.

5. Definicions de comptes de construcció de l'església de Mont-ras
Notularum: G-94, f 52 (1599); G-97, f 50 (1601).
Definicions i resolucions de la curia de Testaments i Causes Pies: Resol 1603, f 35. Resol
1604, f 301. Resol 1606-1607, f 56. Resol 1608-1609, f 162. Resol 1612-1613, f 126. Resoluc
1615, f 86. Resol 1616-17, f 115v. Defin 1618-19, f 189. Defin 1621-22, f 46. Defin 1622-24,
f 71. Defin 1624-25, f 117.
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6. Comptes de la construcció de l'església de Palafrugell.
Quantitats aprovades peí vicari general, segons els registres Notularum i Definicions. Separem
amb punts les Iliures, sous i diners. El guió abans del romanent indica que es negatiu. Els
ingressos inclouen el romanent del compte anterior.
Any
Despeses
Romanent
Ingressos
1589-90
1200.12.10
900.14.10
300
1590-91
979.7.5
25.9.6
1064.16.11
1591-92
805.7.0
257.2.0
1062.9.0
1592-93
1170.0.0
1.282.0.0
427.6.5
1593-94
Sense dades
1594-95
475.7.8
1595-96
240.14.3
1075.0.0
834.16.8
1596-97
534.12.11
1581.18.11
1047.6.0
1597-98
731.0.0
1598-99
1016.13.8
928.6.8
88.7
512.0.1
1599-00
485.15.2
26.3.8
1600-01
822.5.6
1601-02
775.13.8
92.17.5
935.16.9
1602-03
531.12.2
495.1.8
36.10.6
1603-04
348.2.4
457.4.0
108.18.0
1604-05
983.10.2
978.8.5
5.1.8
1605-06
454.5.2
456.13.7
1606-07
884.2.8
1237.8.9
353.9.9
1607-08
S. dades
1608-09
S. dades
1609-10
140.15.1
534.4.0
393.8.11
1610-11
S. dades
1611-12
265.0.2
253.0.10
1612-13
5.3.3
380.3.9
1613-14
505.3.3.14.11
508.18.0
1614-15
253.17.2
254.14.1
-.16.11
1615-16
464.0.0
421.14.18
1616-17
S. dades
1617-18
482.6.4
484.8.7
-2.2.3
1618-22
188.14.0
223.0.0
1622-24
120.0.0
288.0.0
1628-29
142.3.4
182.16.0
324.19.18
1629-30
660.7.6
13.10.1
663.8.5
1625-30!
86.15.7
1081.5.3
994.3.8
1629-32
993.10.4
5.13.4
999.3.8
1633-35
89.19.4
635.13.0
545.13.8
1640-41
244.5.15
264.4.9
-19.19.8
1642-49
855.5.10
886.2.10
-30.17.0
1649-50
433.11.6
421.1.6
12.10.0
1660-63
57.19.4
-26.0.4
83.19.8
1664-66
71.13.5
262.2.6
190.8.10
1666-73
253.11.4
-7.1.7
236.9.9
1673-74
45.4.6
208.8.3
163.3.9
1674-77
239.11.1
248.8.11
1.17.10
1677-80
S. dades
1680-86
502.13.3
524.8.9
21.15.6
1686-92
651.6.8
673.4.8
21.18.0
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I/ESCUT DELS DUCS DE SESSA
DEL CASTELL DE CALONGE
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1. LA FAQANA RENAIXENTISTA DE LA PLAgA MAJOR
Aquesta fagana del castell correspon a Tala bastida pels ducs de Sessa
a la segona meitat del segle XVI. Un gran portal dovellat comunica a un
passadís que dona accés a la
plaga del castell. Al cim del
portal dues finestres enquadrades en alfig i entre elles un
gran escut deis ducs de Sessa;
al pis superior hi ha dues finestres senzilles i una cornisa
I I ••"":/•' I ""-i
motllurada
amb boles (fig. 1).
II
I
A la banda est d'aquesta
fagana, un fortíssim portal
abotzinat, d'un gran gruix, comunica per un passadís amb un
altre portal. Els dos donen pas,
des de la plaga major, a un
carrero paral-lel a la muralla de
llevant del castell (fig.2).
Tota la construcció es de
carreus molí ben escairats.
Fig. . Payana renaixentista del castell (Placa
A la planta noble i a l'interior
Major).
d'aquesta fagana, hi ha la sala
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renaixentista, de planta rectangular.
2. ELS LLINATGES DEES
DUCS DE SESSA
2.1 ELS REQTJESENS, COMTES
DE PALAMÓS I BARONS DE
CALONGE

El rei Ferran II crea el
comtat de Palamós i el dona a
Galceran de Requesens, fill
del famós governador de
Catalunya. L'any 1488 vengué la jurisdicció del castell
de Calonge al primer comte
de Palamós, que ostenta els
títols de comte de Palamós,
Trivento i Avellino, i baró de
Calonge. Morí Tany 1505 i el
succeí en el comtat de PalaFig. 2. Portal abotzinat que dona pas, des de la
mós el seu germá Lluís, que
plaga Major, al carrero paral.leí a la muralla de
morí el 1509.
llevant del castell.
L'hereva de Tesmentat
Galceran fou la seva filia
Elisabet de Requesens i Enríquez, dita també Elisabet Enríquez de
Requesens, nascuda del seu segon matrimoni amb Beatriu Enríquez de
Velasco, filia de Talmirall de Castella, la qual heretá els comtats de Trivento
i Avellino i la baronía de Calonge, i del seu oncle Lluís heretá el comtat
de Palamós.
Elisabet es casa amb el seu cosí germá, Ramón Folch de CardonaAnglesola, comte d'Oliveto i baró de Bellpuig i aporta al seu marit en
matrimoni tots els seus dominis. Per aixó els seus successors portaren els
cognoms de Cardona-Anglesola-Requesens (1).
2.2 ELS CARDONA-ANGLESOLA-REQUESENS

La Baronia de Bellpuig, vell patrimoni deis Anglesola, es situada al
mig de la plana dTJrgell.
El comte de Cardona, Hug Folch II, Tany 1386, Theretá del seu oncle,
Ramón d'Anglesola. A la seva mort, el 1400, va passar al seu segon fill,
(1) NEGRE, P. (1955): "El linaje de Requesens". Anales del Instituto de Estudios
Gerundenses, X, p.114-120.

66

L'ESCUT DELS DUCS DE SESSA DEL CASTELL DE CALONGE

3

Hug. Així va néixer una segona branca Cardona, la deis CardonaAnglesola, barons de Bellpuig, que comptará amb destacades figures.
Hug I de Bellpuig, anomenat, també, Hug d'Anglesola, va néixer vers
1378. Es casa amb Francesca de Pinos. Fou conseller i camarlenc del rei
Martí.
El seu fill, Ramón I, que va néixer vers 1410 i morí vers 1460, es casa
amb Caterina de Centelles. Fou un polític que participa en la vida
parlamentaria, sempre en les files deis seus parents de la branca comtal.
Va deixar tres filis; Hug, Guillem i Antoni.
Hug II i Guillem militaven en el bándol deis enemics del rei Joan II.
Durant la guerra civil, els dos germans foren fets presoners en la batalla
de Rubinat. Els dos lluitaven en el camp contrari del seu cosí, el comte de
Prades (1462). Joan II rebutjá totes les ofertes de rescat i fóren vüment
escanyats, sense procés.
La vídua d'Hug, Elfa de Perellós, amb els seus dos filis, Hug i Acart,
fugiren a térra adicta al Principat.
Joan II confisca la baronia de Bellpuig, pero els Cardona, que no havien
pogut salvar la vida deis seus parents, varen aconseguir que la Baronia de
Bellpuig no sortís de la familia i que Joan II en fes donació a Antoni de
Cardona, germá d'Hug i de Guillem, que per raons d'edat o de situació
geográfica, no havia pres part en la guerra civil i, per tant, no havia lluitat
contra el rei Joan.
Protegit pels Cardona comtals, el mes jove deis Cardona de Bellpuig,
Antoni, aconseguia la baronia.
El 1466, Antoni es casa amb Castellana de Requesens, membre d'una
familia reialista, que va lluitar en les files joanistes.
Mentrestant, els joves Hug i Acart, en el camp advers, foren protegits
per Pere de Portugal, que els va fer els seus patges. Hug es va casar amb
una filia del comte de Pallars.
Antoni de Cardona, es a dir, Antoni de Bellpuig, va morir el 1473,
deixant filis molt joves, ais quals esperava un brillant futur.
Les reclamacions d 'Elfa i del seu fill Hug, el desposseít, contra Na
Castellana i els seus filis petits, posseídors de la Baronia, no aconseguiren
recuperar-la. Per altra banda, aquesta línia desposeída s'extingí, ja que
Hug no tingué mes que una filia, que es casa amb Joan d'Erill.
Hem de suposar que darrera Na Castellana i els seus filis hi havia el
poderos clan Requesens-Cardona.
La branca menor deis Cardona de Bellpuig, ara convertida en la principal, féu una fortuna extraordinaria.
Ramón Folch de Cardona, III d'Anglesola i XVI baró de Bellpuig, el
mes gran deis filis d'Antoni i Na Castellana, es un deis mes rellevants
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personatges d'aquest llinatge. Va néixer Tany 1467. Ostenta els títols de
duc de Somma i comte d'Oliveto, baró de Bellpuig, de Linyola i Utxafava,
i peí seu matrimoni, el 1506, amb Elisabet de Requesens, els de comte
consort de Palamós, Trivento i Avellino i baró de Calonge. Així, els
membres de la casa de Cardona de Bellpuig, passaven a teñir el cognons
de Cardona-Anglesona i de Requesens.
S'havia conformat la poderosa trilogía Cardona-Enriquez-Requesens,
que domina els afers de Catalunya durant el regnat de Ferran II i
especialment els d'Italia(2).
Ramón Folch de Cardorna, anomenat "el Gran Capitá deis catalans",
lluitá a les ordres del Gran Capitá Gonzalo Fernández de Córdoba, a la
segona campanya per la conquesta de Nápols i a la presa de Mazalquivir.
Fou Virrei de Nápols i Sicilia i almirall de Ferran II.
Morí 1 'any 1522 a Nápols.(3)
Per encárrec de la seva vídua, l'escultor italiá Giovanni Merliano da
Ñola, va esculpir a Nápols el seu sepulcre de marbre, obra renaixentista
d'una gran sumptuositat, que fou trasl.ladat al convent de Franciscans de
Bellpuig, que el mateix Cardona havia manat construir, quan era virrei de
Sicilia.
Posteriorment, el sepulcre fou trasl.ladat a l'Església Parroquial de
Bellpuig, a on es troba actualment(4).
2.3 ELS CARDONA-ANGLESOLA-REQUESENS-FERNANDEZ DE CÓRDOBA

El ful de Ramón Folch de Cardona i Elisabet de Requesens, Ferran I,
Tany 1539 es casa amb Beatriu Fernández de Córdoba, coneguda per
Beatriu Figueroa, neta i hereva del Gran Capitá, Gonzalo Fernández de
Córdoba i recaigueren en aquesta línia els ducats de Sessa i Baena, el
comtat de Cabra i el vescomtat dlznájar, que convertiren els CardonaAnglesola en grans terratinents d'Andalusia, adquirint així l'obligació
d'usar el cognom Fernández de Córdoba, cosa que feien algunes vegades
col.locant-lo davant i d'altres darrera de Cardona, segons les circumstáncies
de lloc, sense oblidar els cognoms d'Anglesola i de Requesens, que havien
de portar per raons d'herencia.
Ferran Folch de Cardona-Anglesola i de Requesens ostentava els títols
de duc de Somma, comte de Palamós, Oliveto, Trivento i Avellino, baró
de Bellpuig, Calonge, Linyola, Almonesir i Utxafava.
(2) SOBREQUES, S. (1957): Els barons de Catalunya. Barcelona, Ed.Teide p.196-198.
(3) TEIXIDO, J. (1969) : El gran capitá cátala. Ramón Folch de Cardona. Bellpuig.
Impremía monástica Poblet.
(4) TEIXIDO, J. (1961): El Mausoleo de Ramón Folch de Cardona. LLeida. Impremta
monástica Poblet.
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Es distingí en els afers polítics del seu temps i esdevingué un deis
personatges mes influents de la ciutat de Barcelona, en la que residía
habitualment.
Afeccionat a la Filosofía i a la Literatura, admirador d'Ausias March,
intervingué en la compilació deis manuscrits de les obres d'aquest poeta
i en subvenciona les edicions barcelonines.
Ferran va morir Tany 1571.
El va succeir el seu fill Lluís I, que morí l'any 1574 i a aquest, el seu
germá Antoni II, que morí Tany 1606.
Al segle XVII segueix la mateixa línia i es succeeixen Lluis II que
morí el 1642; Antoni III, que morí el 1659, Francesc, que morí el 1688 i
Félix, que morí el 1709.
Al segle XVIII, Francesc Xavier, que morí el 1750 i la seva filia, Ventura, casada amb Buenaventura Osorio de Moscoso, la qual morí Tany
1768.
La línia Cardona-Anglesola-Requesens-Fernández de Córdoba
s'extingí el mateix any 1768 i el seu patrimoni passá ais Osorio de
Moscoso, marqueses d'Astorga i comtes dxAltamira(5).
3. DESCRIPCIÓ DE L'ESCUT DELS DUCS DE SESSA.
Escut Quadrilong francés.
Semi-truncat i partit
Dreta: truncat i partit. Esquerra: partit.
A la dreta hi ha les armes deis Cardona, Fernández de Córdoba,
Anglesola i Requesens. A Tesquerra les armes reíais: Aragó, CastellaLleó i Sicilia.
Dreta:
1. Cardona'. Quarterat en sautor. ler i 4 rt quatre país. 2on tres cards.
Ser sembrat de flors de lis (Prades).
2. Fernández de Córdoba: Truncat. ler tres faixes, 2on el rei moro
Boabdil de Granada presoner, amb cadena al coll.
3. Anglesola: Quatre faixes.
4. Requesens: Partit. ler quatre país. 2on tres roes amb bordura dentada.
Esquerra:
1. Catalunya-Aragó: Quatre país.
2. Castella-Lleó: En figura truncada, dalt un castell i a baix un íleo.

(5) Gran enciclopedia Catalana. V.Cardona-Anglesola i Requesens.
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Fig. 3. L'escut deis ducs de Sessa del castell de Calonge.

3. Sicilia: Quarterat en sautor. ler i 4 rt quatre país. 2on i Ser un águila.
Escut coronal amb corona ducal.
Envoltat de banderes conmemoratives de victóries militars(6).
Esculpit en la pedra i enmarcat en un marc oblong, situat en un
rectangle.
Época: Segles XVI-XVII (fig.3).
Es un escut reconstrucció histórica, referida ais posseídors específics
del castell de Calonge, que vol fer Huir els seus llinatges.

(6) GARCÍA CARRAFFA, A. y A. (1926-1963): Diccionario heráldico de apellidos españoles americanos. Madrid.
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NOTICIES DISPERSES
SOBRE ALGUNES EDIFICACIONS
FORTIFICADES DE PALS
ANNA-MARIA CORREDOR i PLATA

Els documents del fons notarial (testaments, inventaris de béns, permutes, compres, vendes...) ens aporten, com ha quedat demostrat en altres
treballs, informacions diverses que ens permeten de fer-nos una idea del
context huma i social en qué vivien els nostres avantpassats i, per aixó
mateix, a banda del valor historie que teñen, ens ajuden a entendre millor
la configuració del trosset de món en qué ens movem.
L'objectiu d'aquest article es de donar a conéixer, com consta al títol,
unes quantes «noticies disperses» espigolades al fons notarial de País
(Arxiu Historie de Girona) i a l'arxiu parroquial (Parroquia de País), que
fan referencia a construccions fortificades, algunes encara dempeus i
d'altres de desaparegudes. Totes aqüestes edificacions comparteixen una
característica comuna i es que un deis elements de fortificació que teñen
es una torre(1). Les noticies son disperses perqué, de vegades, tot i referirse a una mateixa edificado, no hi ha un fil ciar que les uneixi: podem
trobar un topónim que es repeteix en dates i circumstáncies diferents i
associat, per tant, a individus diferents. Passa, dones, generalment, que el
lapse de temps que transcurre entre les informacions trobades es massa
(1) No ens estendrem en aquest article sobre les funcions ben conegudes de guaita i defensa
que tenien aqüestes construccions, ni tampoc entrarem gaire en les seves característiques
arquitectóniques, aspectes que es troben magníficament exposats i il.lustrats a Pirates, corsaris
i torres de moros de J. NOGUER i A. ALCOBERRO (vegeu bibliografía).
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gran per poder establir lligams fidedignes. No obstant aixó, aqüestes petites
troballes poden aportar dades d'interés per a l'estudi de la historia local,
ja que no només contribueixen al millor coneixement de construccions
actuáis sino que, en alguns casos, ens fan aparéixer edificacions pretérites
de les quals ningú no recorda ni el nom.
En una primera part, exposarem les dades que fan referencia a
construccions que encara existeixen amb el seu element de fortificació, la
torre, mes o menys ben conservat. En una segona part, mencionarem dues
masies actuáis que havien tingut una torre de defensa. Finalment, en un
últim apartat exposarem les dades que al.ludeixen a edificacions pretérites
que no han pogut ser identificades, be perqué han desaparegut totalment,
be perqué l'edificació ha canviat de nom i s'ha perdut el topónim antic.
CONSTRUCCIONS ACTUALS FORTIFICADES
LA TORRE CAÑERA

Es coneix amb aquest nom un mas ubicat a la zona anomenada la
Llevadora, que conserva una torre quadrangular adossada a la fagana sud
de la casa. La torre consta de tres plantes, adequades com a habitacions, a
les quals s'accedeix des de 1'interior del mas; es coberta amb una teulada
a un sol vessant. A la cara nord encara es conserven les restes d'un matacá(2)
i les dues obertures mes grans es troben a les faganes est i sud. Podem
veure aquesta masia a má esquerra baixant per la carretera que va deis
Masos de País cap a Torroella de Montgrí.
En trobem una primera referencia el 1668, data en qué Antoni Feliu et
Caner «princi legio militan» de la vila de País, i la seva esposa, Catarina
Feliu et Caner, propietaria de l'heretat anomenada torre Cañera, fan una
permuta amb Salvador Prats: aquest es queda una pega de 15 vessanes al
territori dit Contastí, que pertanyia a la torre Cañera, mentre que els Feliu
es queden una pega del mas Monjo de 1' Abeurador, situada ais Vinyers(3).
El cognom Cañera (forma femenina de Caner) es troba documentat el
1602, data en qué consta que Antiga Cañera era casada amb Joan Illa y
Caner, negociant de País; el 1605 es anomenada igualment la pubilla
Cañera del Pla(4). El 1717 trobem un document d'arrendament per cinc
anys d'aquest mas i les seves terres, algunes a la zona deis Vinyers, que
(2) El matacá era una obra de fortificació consistent en «un parapet en voladís sostingut per
ménsules, amb unes obertures practicades a la seva base per poder observar i hostilitzar Tenerme»
(J. Noguer, 1998, p. 91).
(3) Aquesta peca tenia les afrontacions següents: per orient afrontava amb Josep Busquéis
de Placa i amb Joan Climent del Raval; per migdia, amb el mas Moret del Rocar; per occident,
amb el mas Pagés i amb el camp dit la Vinyassa del mas Caries de la Padrissa, que abans havia
pertangut al mas Abril, i peí nord-oest, amb terres del mas Padrissa.
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aleshores pertanyien a
Miquel de Ciurana y Caner,
usufructúan deis béns de la
seva dona, Anna María
Caner y de Ciurana. Els
arrendadors van ser Pere i
Antoni Baldiri, de Palafrugell (vegeu annex 1). El
1743, segons consta en
inventan, la torre Cañera
pertanyia a Jaume de Ciurana, Moret y Caner, que en
aquesta data mort. Jaume de
Ciurana era un ric propietari, ja que en el mateix
inventan consten com a
seves les finques següents:
la torre Bertrana i la torre
Padrissa, amb les seves
terres i bestiar, la casa
anomenada lo Puig, la casa
Xariga, que servia de celler
i era situada davant la casa
principal, propietats totes de
Fig. 1. Pagana est de la torre Cañera.
País. A Fontanilles tenia
1'anomenada Caseta d'en
Feliu, la caseta d'en Moret(5) i la caseta de l'Eugasser; a Sant Feliu de
Boada hi posse'ia el mas de la Font i, finalment, a Fontclara, el mas Moret
i el mas Bruguera. Tot aixó, a mes d'una botiga a la platja(6) i de les «cases
del doctor Monrrevá(7)» anomenades cases de Ciurana^, situades dintre
murs i en una de les quals, en una cambra anomenada lo Estudi, Ciurana
(4) Una part de Tactual rodal de la Llevadora era conegut abans per el Pía; així, es troba
documentada també el 1605 la pubilla Romaguera del Pía i el 1670, lo Mas Roig del Pía i el
Mansi Tarrarol del Pía. Una mica mes al sud de la torre Cañera, en direcció cap a País, hi havia
el pía d'Amunt (mas Juny del Pía de Munt, 1670).
(5) Segons consta a l'inventari, només en aqüestes dues finques Ciurana hi tenia 34 caps de
bestiar, tot bestiar boví i équids.
(6) Vegeu CORREDOR PLAJA, A.-M. (1998): «Temps de pescadors i comerciants a la
platja de País (s. XVIII)», dins Estudis sobre el Baix Emparda, vol. 17, p. 129.
(7) Aquest cognom ha estat transcrit amb granes diverses: son les mateixes que apareixen a
les fonts consultades.
(8) Es tractava de dues cases unides: una que havia estat del doctor Monrrevá i l'altra que
era la «principal» de Ciurana, en la qual hi havia, entre altres dependéncies, l'anomenat
«aposiento del molí arrosser».
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va morir. El 1744, la seva vídua, Josepa de Ciurana y Carlas, torna a
arrendar la torre Cañera també per cinc anys a Josep Colom, de Torroella
de Montgrí. El 1828 el mas pertanyia al baró de Foixá, domiciliat a Barcelona. El 1851 n'eren masovers Gertrudis i Francisco Ainier(9).
Actualment la torre Cañera fa la funció d'habitatge i restaurant,(10) pero
ja ha estat adquirida per nous propietaris que podría ser que la destinessin
a altres usos.
EL MAS ILLA

Trobem per primer cop el mas de Illa el 1582, data en que mor 1'esposa
d'un joer d'aquest mas anomenat Ramell. El 1716, la casa Illa o casa den
Illa consta que afrontava amb la casa d'en Cases, ais ravals. Aquesta casa
pertanyia aleshores a Marianna Batlla y Illa, vídua en primeres núpcies
de Joan Batlla y Illa i casada en segones amb Josep Metge y Real, ciutadá
honrat de Barcelona. Es dona la circumstáncia que Marianna Illa era filia
d'Antoni Feliu, de la torre Cañera. Al testament que Marianna va fer el 23
d'octubre de 1716, fa hereva la seva neta Marianna Illa y Metge, impúber, i llega la meitat de la propietat anomenada Casa Nova al seu espós i
l'altra meitat, a la seva filia Estásia Batlla y Illa. Precisament, com que la
neta era menor, Josep Metge es converteix en el seu tutor un cop que
Marianna, la seva esposa, mor. El gener de 1717 es realitza inventan deis
béns: per les possessions que aquesta casa tenia el 1717, devia ser en
aquell moment una de les mes riques del poblé, ja que consten com a
béns: el molí de Ferran (mas i heretat), el mas Sardo, el mas Jofra, el mas
Gelabert i el mas Sureda d'Armadas, tots amb les corresponents terres i el
bestiar. En aquest inventan es descrita amb molt de detall la «casa principal anomenada den Illa», que tenia nombrases dependéncies (vegeu annex
2): es per aquesta descripció que sabem que la casa tenia una torre. La
casa Illa posse'ia també una vinya al puig d'en Roig i beneficiava de deu
censáis. El 1734, a la casa Illa, hi vivia Francesc Oliu. Observant l'inventari
de la casa Illa de 1717 i el de la casa de Ciurana de 1743, es traben una
serie de coincidéncies01} que fan pensar que es podría tractar de la mateixa
(9) Aquest cognom explica molt probablement que d'aquest mas també se'n digui Can Nier
(o Nié), tot i que hi ha qui pensa que el nom prové del fet que a la torre hi anaven aus a niar.
(10) Cap ais anys seixanta, el mas va ser batejat amb el nom de Pensión la Torre: era una
fonda en qué per pocs diners es podia dormir i manjar molt be; no cal dir que els mesos d'estiu
era freqüentada per nombrosos turistes de totes nacionalitats.
(11) Sobta, entre d'altres coses, que ais dos inventaris hi consti una cambra anomenada
estudi (lo studiet, \l\lllo estudi, 1743) i també que a les dues cases hi hagués un molí arrosser:
en tot el fons notarial de País només hi ha registrat un altre molí arrosser, el molí Tafurer, actual
molí de País. Malgrat tot, hi ha una dada que fa despistar: la casa Illa s'ubica fora muralla,
mentre que les cases de Ciurana son situades intramurs. Tenint en compte que es fa referencia
a un lloc que feia de frontera entre el raval i la muralla, es podría tractar d'un error de l'escrivá
de torn?
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Fig. 2. L'antic mas Illa, avui ca la Pruna.

edificado. Per altra banda, si be es cert que les dades recollides no permeten
seguir fil per randa la historia genealógica deis Illa i deis Ciurana, sembla
evident que els dos llinatges estaven emparentáis.
Actualment, el topónim s'ha perdut fins i tot en la memoria deis mes
grans, per aixó no ha estat gens fácil identificar aquesta construcció: unes
escriptures d'un arxiu particular en qué s'anomenava el mas Illa van
permetre de situar-la amb certa precisió, pero va ser grácies a un altre
topónim que la vam poder ubicar exactament: el 1742 es troba registrada
una finca que afronta amb la casa Illa i amb «lo Verger de casa Illa», hem
dit anteriorment que el topónim Illa ningú no el recordava, pero en canvi
vam trobar una persona que sí que recordava que de Tactual pati de ca la
Pruna se n'havia dit el Verger. Una petita compro vació a 1'arxiu municipal ens confirma efectivament que la finca que avui es coneix per ca la
Pruna, seu de la casa de cultura, va ser adquirida com a «porción de
terreno denominada «Alberger» (...) dentro de la que existe una casa en
estado ruinoso...». Tanmateix, fa estrany que aquesta casa no aparegui
amb el seu nom. U última referencia escrita de la casa Illa la trobem al
fons notarial el 1832, data en qué Mariano de Metge, Jaume Busquets i
Pere Sitjas acuden al col.lector de talles per pagar el que deuen peí mas
Illa.
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Fig. 3. Pagana est de la torre Padrissa

LA TORRE PADRISSA'12>

No gaire lluny de la torre Cañera, seguint la mateixa carretera en
direcció nord, trobem a la dreta la torre Padrissa, mes coneguda fins no fa
gaire per can Den o el mas d'en Deri(l3). Es tracta d'una masia amb una
torre de base rodona a la banda sud-est. La torre es atalussada, té teulada
cónica i tres plantes, i es comunica amb la casa amb un pontet de pedra.
La trobem documentada el 1738: «Joan Fontanillas habitant en la Torra
Padrissa». El cognom Padrissa, pero, es registrat forca abans, el 1578,
any en qué mor Baldiri Padrissa (una mica mes tard, el 1583, va morir el
seu ful Toni Padrissa). Uns anys després, el 1605, trobem documentat
Joan Padrissa i part de les seves propietats: Frexe, l'hort del Pou d'en
Padrissa (que ven a Roig del Pía), la valí d'en Padrissa, la figuera Verdal
d'en Padrissa, i també son esmentats el molí i quintanal, que en aquesta
data van ser venuts junt amb la figuera Verdal i la propietat dita Frexe a
(12) Modernament, s'ha adoptat la grafía Pedrissa. En aquest article s'ha volgut respectar
la grafía deis documents consultáis, sempre Padrissa.
(13) Es tracta d'una aféresi de Desideri, nom del que n'havia estat propietari. Els propietaris
actuáis han ressuscitat el vell/bell nom de Torre Padrissa.
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Sebastiá Caner, mariner de Begur. El 1668 trobem una referencia al mas
Carlas de la Padrissa i el 1670, una altra al mas Padrissa; no s'ha pogut
esbrinar si els tres noms designen, tot i que es molt probable, la mateixa
construcció; en tot cas, els dos últims només apareixen una vegada, mentre
que la torre Padrissa apareix regularment. El 1743 la torre pertanyia, com
hem dit anteriorment, a Jaume de Ciurana.
Actualment, la torre Padrissa ha estat adquirida per gent foránia, que
ha hagut de restaurar completament el mas per poder-hi habitar; la torre,
una de les mes ben conservades del Baix Empordá, no té cap utilitat.
LA TORRE BERTRANA

Aquesta masia es a la zona del Corral, al peu del camí que va deis
Brucs cap al mas Gelabert; la trobem a má dreta un cop passat el mas Geli
de les Serres (mes conegut per can Dios). Al costal sud-est, s'hi conserva
adossada a la casa part de l'antiga torre quadrangular, actualment de planta
única, que ha estat restaurada i coberta amb una teulada de dos vessants;
es pot observar que era una torre atalussada.
Es troba una primera referencia a aquesta construcció el 1631. El 1693
n'era masover Ramón Galí, que morí aquell any. Sabem que el 1717 un
altre Ramón Galí, també de la Torre Bertrana (possiblement un fill de
1'anterior), tenia el carree de paborde de sant Perfet(14). El 1735 n'era
masover Mateu Busquests, casat amb Anna María Corredor y Busquets.
El 1743 aquest mas pertanyia a Jaume de Ciurana, pero consta que hi
vivía Gregori Riera, pagés de País, que devia ser el masover. El 1821
n'era masover Joan Pigem y Roig, que va fer testament el 1822; el 1826
la seva vídua, María Pigem y Grassot, es casa amb Domingo Moret y
Corredor i fa inventari deis béns i del bestiar que tenien a la torre Bertrana
(vegeu annex 3). El 1838 el mas pertanyia a la Casa de Foixá. El 1840 el
«mas dit la Torrabertrana» era de Josepa de Ciurana y Caner. El 1860 era
propietat de Josep Sampol i, segons consta en una inscripció que encara
es pot llegir en una llinda just al damunt de la porta forana, fou la seva
esposa, Teresa de Pou, que el 1878 va fer reformes importants a la casa(15).

(14) Els pabordes eren nomenats per l'ajuntament o universitat i vetllaven peí bon
ftmcionament deis servéis socials i religiosos del municipi. Així, el 1717, l'hospital de País
tenia dos pabordes (Antoni Moret i Julia Vilella) i dues pabordesses (Elisabet Esteva i Mariángela
Martinench). Quant ais pabordes de l'església, hi havia el de sant Roe, el de la Sang de Jesucrist,
el de les animes, el del Santíssim, el de sant Sebastiá, el de sant Isidro, el de Nostra Senyora de
les Dolors, el de sant Antoni, el del Jovent, el de la Sepultura, el de sant Domingo, el del Roser
i els de sant Perfet (en aquest cas eren tres).
(15) La inscripció diu textualment: «Da Teresa de Pou muller de Dn Josep Sanpol me reedifica
en lo any 1878».
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Fig. 4. Pacana sud de la torre Bertrana.

Actualment, una parí de la masía, sense restaurar, es destinada a tancarhi bestiar; l'altra part es utilitzada com a segona residencia.
EL MAS JOFRA

Aquest mas es situat a má dreta al peu del camí que va des del Corral
cap a can Caixa. Conserva una torre quadrangular que es adossada a la
fac.ana est de la casa i a l'interior d'un pati; a la torre s'hi accedia per una
porta que hi havia a 1'interior de l'habitatge, tapiada posteriorment a causa del mal estat de l'edificació. Tant la torre com el pati presenten un estat
d'abandó total. La torre, que té dues plantes, actualment no té teulada(16)
ni conserva cap resta del coronament i, tot i que no es visible des de
1'exterior, la volta de la planta de dalt es recoberta amb pórtland per evitar
que l'aigua l'acabi de malmetre. Conserva diverses espidieres i altres
obertures de poques dimensions, la mes gran, molt malmesa, es a la seva
fagana est, aproximadament a mitja algada de la torre.
Es troba una primera referencia a aquesta construcció el 1570: mas
(16) Badia i Homs l'havia descrita amb teulada d'un sol vessant el 1977; es evident que la
construcció ha sofert un gran deteriorament des d'aleshores. Si ningú hi posa remei, i sembla
que no es aquesta la intenció del propietari, s'ensorrará d'aquí a no gaire temps.
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Fig. 5. El mas Jofra, vist des de la cara nord-est.

Joffra. Apareix amb grafies diferents: mas Joffre (1587), mas Jofre (1663),
mas Jofra (1665). El 1735 era masovera del mas Joffre Caterina Corredor
y Quintana, vídua de Pere Corredor, que aquell any va fer testament i
justament per aquest document sabem que la seva filia i hereva Anna
María Corredor y Busquéis, vídua de Mateu Busquéis, era la masovera de
la torre Bertrana; també consta en aquest document que al mas Jofre hi
havia un mosso que es deia Francesc Puig, a qui la testadora va deixar
«una vadella de temps de un any». Altres béns que Caterina Corredor va
llegar foren «dos quarteras de arrós» per al seu cunyat Jaume Fuster, de
Torroella de Montgrí, i «mitg quinta de canem» que, junt amb una altra
quartera d'arrós, va deixar a la seva tia Rosa Moret. El 1829, el mas
pertanyia a Francisca Andreu Pi, domiciliada a Girona.
El mas pertany actualment a un banquer francés, que té altres propietats
al municipi, i es habitat per dos masovers; la torre no té cap utilitat, una
colonia enorme de coloms fan la funció d'estadants.

Es tracta d'un mas que conserva una torre alta i esvelta de base rodona.
Es situat a la zona del Vernagar, a má dreta de la carretera que baixa cap
ais Aixarts. La torre, a la fagana sud del mas, es troba encastada entre
1'entrada principal i un porxo amb un annex superior de construcció recent
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que li arriba fins mes amunt
de mitja algada, de manera
que només se la pot contemplar en tota la seva
ale, ada per la part de migdia.
En aquesta cara hi ha dues
finestres, una dalt de tot i
l'altra, mes petita, forga
mes avall; a la part esquerra, a la mateixa fagana
de la casa, s'hi conserva un
matacá. La torre, que es
coberta amb teulada d'un
sol vessant, conté una escala de cargol per on es puja
al pis del mas i s' acaba,
aparentment, amb una volta
esférica de pedra. Damunt
d'aquesta volta, pero, la torre continua en uns dos
metres mes d'algada. Les
dues parts de la torre es comuniquen amb una trapa07),
fins no fa gaire tapada amb
Fig. 6. Pacana sud de la torre de la Casa Nova,
amb el matacá a 1'esquerra.
una llosa. Actualment, es
pot accedir a aquesta estanga superior de la torre
per una obertura practicada a la seva banda nord. Les pedrés ennegrides
de les seves parets fan pensar inequívocament en les moltes fogueres que
s'hi devien haver enees per alertar del perill corsari o pirata.
Trobem aquest topónim documentat per primer cop el 1716: «heretat
anomenada la Casanova»; es precisament en aquesta data que, com hem
explicat mes amunt, la seva propietaria, Marianna Batlla y Illa, llega una
meitat del mas a la seva neta Estásia i l'altra, al seu marit. El 1734 trobem
el «mansum voccatum la Casanova»; el 1743 hi vivien Anna Mallola, que
morí aquell mateix any, i Emmanuel Mallola. El 1784 trobem
l'arrendament deis «tersos de la heretat, o, casa anomenada Nova». Casa
Nova designava, com avui en dia, alhora un mas i tot el rodal de terres de
cultiu o de pineda: el 1821 trobem una pega de térra d'una vessana que es
(17) Es tracta d'una obertura de petites dimensions que es feia al sostre i que permetia
accedir a una planta superior. En les torres, era 1'obertura que comunicava un pis amb l'altre
(Cf. J. NOGUER i A. ALCOBERRO, 1998, p. 89).
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diu «Casa Noba»; el 1830 es menciona el «territori anomenat Casanova».
El 1836, l'Ajuntament sol.licita a la Diputació poder arrendar l'heretat
Casanova per cinc anys per poder pagar el «maestro de primeras letras».
El 1840 trobem un «Francisco Barceló dit de la Casanova», en aquesta
data, pero, el masover de la Casa Nova es deia Pere Riera. El nom serveix
de referencia per anomenar peces de térra: el 1824 trobem una vessana de
térra cultiva anomenada «la primera andana de la Casa Nova»; el 1825:
«la primera andana de la heretat dita la Casa Nova»; el 1837: «octava
andana de la Casanova» i es menciona també la «séptima andana».
Actualment el mas, que conserva la torre en bon estat, es encara dividit
en dues parts que pertanyen a propietaris diferents(18). Be podría ser que
1'origen d'aquesta partició fos el testament que Marianna Batlla va fer el
1716 sense pensar, de ben segur, en la situació conflictiva que aixó crearía
(vegeu annex 4).
EL MAS TOMASÍ

Aquesta edificació es situada a la sortida deis Masos de País, a má
dreta en direcció cap a la platja i conserva una torre de base rodona,
atalussada. Es pot accedir a la torre, que ara es de planta única, des del

Fig. 7. Facana oest de la torre del mas Tomasí.

(18) La línia divisoria «passa» exactament peí mig del pou, aixó fa que sigui mitger i que els
dos propietaris hagin de compartir la poca aigua que té.
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primer pis de la casa, per un passadís cobert construít al damunt del petit
pont que ja hi havia origináriament. A la banda nord de la torre s'hi conserva un matacá; 1'obertura mes gran es pot veure a la cara sud, a Tallada
del primer pis. Aquesta masia, la trobem documentada el 1653; el cognom
Tomasi es troba, pero, el 1576 amb motiu de la mort de Madó Tomasina,
esposa de Toni Tomasi. El 1716 trobem «la Vinya Thomasina» que devia
ser propietat deis Tomasi.
El 1735 el mas Tomasi era
propietat de Pere Pi Torras y
Oller, mercader de Begur. El
1743 sabem que hi vivia Joan
Raynés. El 1840 aquest mas
pertanyia a Joan Pi y Carreras, de Begur i el 1864 era de
Felipe de Martínez. Actual ment, la casa es una segona
residencia; la torre, pero, que
no ha estat encara restaurada,
no té cap utilitat.
LA TORRE MORA

Situada a un centenar de
metres de la platja i relativamentben conservada, se'n
troba una única referencia el
1635: «Narcís Reyner pescador habitant a la torre de la
plaja». Envoltada de ruines
d'antigües construccions, no
es pot descartar que aquesta
edificació hagués estat una
torre col.lectiva(19).

Fig. 8. Pacana sud de la torre Mora.

La trobem documentada el 29 de setembre de 1717, data en qué Ramón
Reig, fuster d'Enriadas, fill de Pere Reig i Magdalena, hi fa testament. Es
forc.a probable que es traed de Tactual torre d'en Rom, una de les torres
de la muralla, que va ser habitada fins no fa pas gaires anys.

(19) No ens estendrem aquí sobre aquesta construcció, de la qual vam parlar llargament en
un treball anterior (vegeu CORREDOR PLAJA, A.-M., op. cit., pp. 130-132).
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LA PRESÓ DE LA TORRE DE LES
HORES

Segons Badiai Homs (1981)
el rei Joan II va donar permís
perqué les pedrés del castell de
País fossin aprofitades per reformar l'església, pero albora va
manar que se'n conserves la torre de l'homenatge com a bada
o guaita; aixó passava l'any
1478. A la documentado es
troba sovint aquesta torre,
associada a un topónim urbá:
havien existit la «plasseta
voccata de la Torra de las Horas» (1734) i el «carrer de la
Torre de las Horas» (1821); avui
en dia, a banda de la torre
própiament dita, reclam turístic
per al municipi, només es manté
Fig. 9. La torre de les Hores, des del carrer
el topónim carrer de la Torre.
del mateix nom.
Sobre el rellotge de la torre, se'n
troba una breu referencia en un
document d'arrendament de la gabella de l'any 1832, en el qual una de
les condicions que s'imposen a la persona que arrendi aquell establiment
es la de «donar sens lo menor interés dos cuartos d'oli per lo consum del
rellotge de dita present vila».
Aquí, pero, exposarem un parell de noticies que hem trobat relacionades
amb la funció que tingué la torre com a presó. La torre de les Hores va ser
utilitzada com a presó com a mínim durant els anys 1716-1717. Se'n
troben dues referéncies. La primera data del 8 de desembre de 1716: en
aquella ocasió Francisco Billoch, representan! de sa Majestat, es trobava
a País per fer una visita al «real stanch», regentat per Pere Bladó en una
casa que Mateu Busquéis tenia a la placa pública. A Billoch li havien
arribat veus que un tal Joan Icot, rajoler de Bellcaire, havia comprat tabac
que era «venturer(20)» i el va fer detenir peí procurador reial al carrer que
va a l'església per tal de preguntar-li qui li havia subministra! el tabac.
Com que Icot va dir que no coneixia el venedor i que, a mes, l'havia
estafat, van decidir tancar-lo «dins lo sep de dita torra ahont se acostuman
(20) Es a dir, que l'havia adquirit il.legalment.
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a posar los demes presos» fins a rebre noves ordres. Pero, quan al cap
d'unes hores van a buscar-lo per traslladar-lo a Palau-Sator, Icot ja se'ls
havia escapat i es fa constar que «no ses trobat dit pres a dita preso per
aver fuyt de aquella havent espatllat lo sep de dita preso».
La segona referencia data del 16 de setembre de 1717: el procurador
Antoni Montrravá fa constar que «entre sinch y sis horas de la matinada
del sobredit die me so conferit en la dita torra de las horas de dita vila de
País situada dins los murs de aquella en la qual están construhidas las
presons reals de dita vila». El procurador anava a veure qué havia passat
amb Rafel Solivera, bracer de Fonteta, empresonat i custodiat per Francesc
Collell i Joan Riera, pagesos de País. Solivera estava empresonat des del
22 d'agost i s'havia escapat aquell dia cap a la una de la matinada; sembla
que ho va fer fácilment abocant-se en una porta que hi havia (encara hi
ha) a mitja torre i baixant amb unes fones ben lligades i subjectes a la
torre. Es curios que els guardians no van veure res perqué, segons van
declarar, «a la una hora de la nit era tan fosch que lo un nos veya amb lo
altre de tant escur y opaco que era en dita ocassio y esser ja molt fosca
dita torra»; sens dubte era una nit molt especialment fosca.
CONSTRUCCIONS ACTUALS QUE HAVIEN ESTAT FORTIFICADES
EL MAS POU

Es pot veure aquest mas en passar per la carretera que va de País a
Torroella de Montgrí, a má esquerra, a l'altra banda del Marroig. En aquest
mas hi havia hagut, fins fa una trentena d'anys, part d'una torre de base
rodona adossada a la fagana sud de la casa. L'última utilitat que va teñir
va ser la de galliner.
El fet queja antigamenthi hagués com amínim dos masos anomenats
així(21), fa que només es pugui assegurar que es fa referencia a aquesta
edificació en concret el 1716, data en qué es precisa que «lo Parer», peca
de térra del mas Barceló, afrontava amb el mas Pou. També el 1830 es
troba documental el «rech del molí del mas Pou», molí que va funcionar
juntament amb el de can Galo fins ben entrat el segle XX. Casualment,
hem localitzat en aquella zona el topónim hort del molinet o molí d'en
Llongaya, cosa que fa pensar que potser la torre de na Logaya i el molí de
Logay (vegeu mes avall) no son altra cosa que la torre i el molí que hi
havia hagut al mas Pou.

(21) Actualment hi ha: can Pou de les Carites, can Pou de l'Espardenya, can Pou Marons i
el mas Pou.
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Fig. 10. Pacana sud del mas Pagés. La torre era al eos on es veuen els badius.

EL MAS PACES

El mas Pagés, també dit mas d'en Bou i, actualment, can Cosme, es
pot veure a l'altra banda de la torre Cañera, a má dreta de la carretera que
va deis Masos de País a Torroella de Montgrí. Asseguren les fonts oráis
que a la facana sud-est de la casa hi havia hagut una torre de base quadrada,
pero els vestigis que en queden a la construcció actual son mínims. Aquest
mas es troba documental el 1571. El 1664 apareix com a «mas Pagés de
las masías de País». El 1737 Salvador Monjo vivía al mas Pagés. El 1827
el «manso Pagés» era de Josep Corredor, pagés de Sant Climent de Peralta;
aquest mas afrontava a migdia amb el quintar de Pere Tauler i peí nordest, amb terres del baró de Foixá. El 1832, la casa era habitada per Joan
Bou y Riera i per aixó la trobem també com a casa de Bou. El 1840 el mas
pertanyia a Narcís Riera.
CONSTRUCCIONS FORTIFICADES NO IDENTIFICADES
LA TORRE DE L'ISIDRE MORET

Documentada el 1826: «la torre de Isidro Moret y Areñs». Es tracta
d'una de les torres de la muralla: el 1826 el batlle, Antón Vidal, va concedir
a Francisco Galí, treballador, la part del fossar de la muralla compresa
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entre la casa de Galí i 1'esmentada torre (vegeu annex 5). Actualment, cap
de les torres de la muralla es coneguda amb aquest nom(22).
L'ESTANY DE LA TORRE

Documental el 1604: «loco qui dicitur stany de la torra». Malauradament, no hem pogut esbrinar a quina torre fa referencia el topónim,
que apareix una sola vegada. Ates que actualment de la torre Bertrana la
gent en diu simplement la Torre o el mas de la Torre i que l'antic estany
del Vernagar devia haver arribat fins a la mateixa torre, es possible que es
tracti d'aquella edificado; tanmateix fa estrany de no trobar escrit en aquest
cas torre Bertrana.
EL CAMP DE LES TORROELLES

Documentat el 1835, just al costat del Camp Bregat: «Camp de las
Torroellas». Aquest topónim rural está relacionat molt probablement amb
sa Torroella, un altre nom de camp que trobem el 1670 ubicat a la mateixa
zona, pero que pertanyia al terme de Sant Feliu de Boada. Els dos noms,
caiguts en desús, devien referir-se a algún tipus de construcció en forma
de torre, que avui ningú no recorda.
LA TORRE D'EN GISPERT

La trobem per primer cop el 1605: «Torra Gispert». Tant en aquesta
data com en les posteriors apareix com a territori. El 1833 trobem la forma torra Gisperta, pero també com a nom de territori: en aquesta data,
Salvador Caner hi ven una pega de térra que afronta amb Francisco Corredor y Quintana i Narcís Bofill, el comprador va ser Silvestre Deulofeu.
Sembla que es podría situar a la zona de l'Estany Marisch, ja que aquests
propietaris hi tenien pertinences. Si així fos, es possible que aquest topónim
estigui relacionat amb el Camp de les Torroelles i amb sa Torroella i faria
igualment referencia a alguna antiga edificado d'aquella zona.

Es mencionada per primer cop el 1572 amb motiu d'haver trobat mort
en aquesta torre un tal «Pera de la burra», era el 26 de novembre d'aquell
any. El 1576 trobem el molí de Logay i el 1577 sabem que va morir Madó
(22) Noms actuáis: la torre d'en Ramonet (a la banda de baix de la placa de l'Església), la
torre d'en Rom (per on s'accedeix al Pedro), la torre d'en Xinel.lo (ais jardins del castell del Dr.
Pi) i la torre de l'Hospital (davant de l'antic hospital i donant al pati de la casa Rufina).
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Logaya. El 1583 tornem a trobar el molí de Logay amb motiu de la mort
del seu estadant, Pau Ralo. A partir d'aquesta data no es fa cap mes
referencia, ni al molí ni a la torre.
AGRAÍMENTS
Cal agrair la col.laborado deis propietaris o masovers de la casa Nova, la torre Cañera, la
torre Padrissa, el mas Tomasí i can Cosme. Hi han col.laboral també: Anna Aynier, M. Teresa
Deulofeu, Carmen Granero, Julián Hontangas i Joan Jaume.
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ANNEX1
Document d'arrendament de la torre Cañera (1717)
El text que transcrivim a continuació conté les condicions amb les quals el 13 de juny de
1717 Miquel Ciurana y Caner, usufructúan deis béns de la seva esposa, Anna María Caner y
Ciurana, va arrendar per cinc anys el mas i les seves pertinences a Pere i Antoni Baldiri de
Palafrugell.
«Et primo cum pacto que tingan d'estar y habitar en la casa de dit mas junt amb vostra
familia y bestiar y fer allí continua habitado y residencia.
ítem que hajau de manar las térras a us y costum de bon pages y sembrarlas de la sement
requerirán y per cada vessana de térra dexareu de sembrar de las que se acostuman a sembrar
per any tingan obligacio de correspondrermen quartera per vessana.
ítem que tingau de pagar ters de tot genero o gra de aresta com es forment, mastall, segol,
ordi, sivada, spelta, mili, arrós, oli, nous y altres que se acostuma a pagar ters tenint obligacio
de avisarme quiscuna vegada voldreu partir.
ítem que tingau obligacio de aportarme los tersos en lo graner de la mia casa de ma propia
habitado.
ítem que los censos esta tingut y obligat a fer y prestar lo dit mas et sas térras de aquell amb

87

18

ANNA-MARIA CORREDOR PLAJA

gra se tingan de pagar del modo lo antes pactat y los de gallinas que son un parell tingau
obligado vosaltres de pagar aquellas quiscun any durant dit arrendament y acabat dit
arrendamant tingau obligacio de entregarme los albarans de haver pagadas aquellas.
ítem que quiscun any durant dit arrendament tingan obligacio al haver batut de aportarme
dos carretadas de palla en dita ma casa que jo habito.
ítem que quiscun any durant dit arrendament tingau obligacio de batrer amb las mias
euguas y pagarme las cosuras conforme se acostuma.
ítem que tingau obligacio de pagar la mitat de las tallas que per raho de dit mas y sas térras
se hauran de prestar y jo la restant mitat de aquellas.
ítem que en cas se tingan de fer obras necessarias en la casa de dit mas hagan obligacio de
aportar tots los pertrets a gen de obra y fer la vida ais mestres y manobras y jo tinga de pagar
los jomáis en aquells.
ítem que quiscun any durant dit arrendament tingau obligacio per lo die de nadal de donarme
un parell de gallinas bonas y rebadoras.
ítem que lo any vos ne anireu de la casa de dit mas tingau obligacio de dexar la mitat de la
palla ben aconduhida en la pallissa de dit mas.
ítem que lo un al altre se tingan de donar comiat un any antes y no donantsen corria lo dit
arrendament per altra tant temps amb los matexos pactes.»

ANNEX 2
Dependéncies de la casa Illa el 1717
Aquesta informado ha estat extreta de 1'inventan de béns realitzat per Josep Metge y Real,
vidu de Marianna Metge Batlla y Illa, el 3 de gener de 1717. Davant la impossibilitat de
transcriure 1'inventan sencer a causa de la seva extensió, hem optat per anotar el nom de les
diferents peces de la casa dita «principal den Illa» i per transcriure únicament el contingut de
l'anomenada «cambra de la torra»(23). Les dependéncies, seguint l'ordre en qué son citades al
document i respectant la grafía original, son les següents:
-la cambra del oratori
-la reracambra
-la cuina del cap de mont de la escala
-la cuina gran
-la primera cambra del passatje de la casa
-la cambra mes amont del passadís
-la sala
-la cambra de la torra («En la cambra de la torra de dita Casa se ha trobat lo següent: Primo
un Hit amb tres banchs amb sa márfega usada, un mátelas dolent, dos llansols co es un de
canem bo y lo altra de borras dolent una flassada blanca molt dolenta y foradada y una vánova
morisca usada, ítem una vánova blanca emborromada usada, ítem un coxinet xich amb sa
coxinera de tela tot usat.»)

(23) Com es sabut, ca la Pruna té no una torre sino dues. En aquest inventad només es fa
referencia a una d'elles, que feia la funció de cambra. Cal teñir en compte que una de les dues
torres actuáis, la que queda a má esquerra en entrar per la porta principal, va ser totalment
reconstruida, mentre que l'altra només ho va ser parcialment. Podría ser que la primera ja
estigués molt malmesa a l'época en qué es data l'inventari i per aixó mateix, en no teñir cap
utilitat, no fos mencionada. Es una suposició.
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-la cambra sobre lo moli arrosser
-la cambra del escalfapanxas que dona sobre de la roda del moli arrosser
-lo arrabost
-lo aposento del moli arrosser
-la establa
-lo aposento de la tina
-lo saller
-lo studiet
-los graners

ANNEX 3
Transcripció de 1'inventan deis béns de la torre Bertrana realitzat el 1825 per Maria Moret
y Grasot en contraure segones núpcies.
Com es veurá a continuació, l'inventari té dues parts: en la primera hi ha la relació deis
estris que conté la casa i en la segona hi consta el bestiar amb el seu nom, l'edat i el valor. Tot i
que les dues parts van ser redactades amb mes de dos mesos de diferencia (llevat que es tracti
d'un error), apareixen l'una a continuació de l'altra, com un únic document.
«Inventan que jo Domingo Moret y Corredor y jo Maria Moret y Grasot preñen de los
bens que foren de Joan Pigem y Roig primer marit que fou de mi dita Maria, vuy día onse abril
de mil vuyt cents vint y sinch.
Primo: en la cuina del mas ó heretat anomenada la Torre Bertrana, ahont habitaba dit difunt
Joan Pigem y Roig, se ha trobat lo seguent:
Dos parols de aram = un caso tambe de aram = un gibrell = una casarola = un escalfador y un ferrat tot tambe de aram = una olla de ferro y altre de aram - unas llevas de ferro = un
collare de fusta = uns ferros per posar al foch = escontie = una mitja lluna per traurer pa del forn
= unas grasellas, tot de ferro = una taula y un escon de fusta = dos cossis de térra, un gran y lo
altre petit = un morter de pedra = una pastera de fusta = una pala de ferro per lo foch = una
xocolatera de aram = En la entrada = cuatre ferramentas de arreia y cutell = tres jous guarnits =
dos mitjans de carreta = tres mitjans de arada = dos clavillas de carreta = tres vigots = tres
tramechs = dos tramaguinas = una faus busquera = tres tasconts per estallar y junt amb una
massa = dos carretas ferradas y guarnidas amb caixas = lo guarnimen de la muía que se compon
de bastet, colla y dos llibants de espart = tres cabasos tambe de espart = un padre per pesar blat
= y també per lo mateix = tres forcas venteras = dos forcas giradoras = una salera dolenta = dos
canats per posar blat = un cuarta y un cop de fusta = set sachs de borras = tres cabichs = una
pala de tall - y un rasclinet = En lo cuarto sobre la cuina = cuatre márfegas de borras = dinou
llansols de canem y borras = tres estoballas bonas de fil y coto = una toballola - un cobrellit de
coto = dos flasadas = tres caixas grans de fusta = un escriptori = una gerra de térra de una bota
poc mes o menos - dos matalasos = tres parells de banch de Hit y dos caixas regulars dolentas
= Tots los cuals mobles son bastant usats.
Nota relació y estima del bestiar, feta per Francisco Corredor y Quintana y Esteve Rovira
pagesos tots de País en lo dia divuit juny de mil vuyt cents vint y cinch.
Primo un bou, son nom Esquirol, edad cinch anys, son valor de dotse doblas.
Altre bou son nom Rambola de edad nou anys son valor tambe dotse doblas.
Altre bou anomenat Llabret, edad nou anys, son valor onse doblas.
Altre bou anomenat Cardina edad sis anys son valor dotse doblas.
Altre bou son nom Moru edat set anys valot tretse doblas.
Altre bou son nom Rudon venut son preu nou doblas y mitja.
La muía de edat diset anys son valor sincuanta lliuras.»

20

ANNA-MARIA CORREDOR PLAJA

ANNEX 4
Extret del testament de Marianna Batlla y Illa (1916)
Transcrivim aquesta part del testament per la importancia que pot teñir per entendre
l'estructura actual de la Casa Nova. El testament es va fer, segons consta al mateix document,
«dins la casa de ma propia habitacio situada en los arrevals de dita vila de País anomenada la
casa de Illa y en la cambra que trau porta al escalfapanxas de dita casa».
«Deixo y llego a Estasia Batlla y Illa donzella filia mia y a dit Magch. Joseph Metge y Real
carissim marit meu per molts y agradables servéis que de ells tinch aguts y rebuts y Deu volent
per avant rebrer spero tot lo dret que lo tinch sobra de aquell mas o heretat y térras de aquell
vulgarment dit y anomenat la Casanova situat en lo terme de dita vila de País es a saber la mitat
a dita Estasia filia mia y la altre mitat a dit Magch. Joseph Metge y Real carissim marit meu a
quiscun de ells a sas voluntáis."

ANNEX 5
Concessió d'Antón Vidal, batlle de País, a Francisco Galí, treballador (1826).
El batlle va concedir a Francisco Galí el següent:
«... part del fosso de la muralla de dita present vila y de la part de tremontana de la casa del
citat Francisco Galí adquisidor, que conté, de llargaria, desde dita sa casa, fms á la Torre de
Isidro Moret y Areñs treballador de la repetida esta vila, y de ampiaría, uns vint y sinch pams,
poch mes ó menos; afrontant á orient amb restant de dit fosso, á mitjdia amb la citada casa del
adquisidor, á ponent amb dita torre, y a tremontana amb terreno propi del Sr. Baró de Foixá,
mediant camí, per ahont passa la professó que se fá per benehir lo terma.»
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El catáleg de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya de Barcelona té
enregistrat, amb el número 876, la transcripció amb alguns afegits d'un
manual de sastrería, en cátala, de principis del segle XVII, copiat a
comenc,aments del XIX per Joan Romeu i Al vertí, un sastre de Santa Cristina d'Aro, sobre el qual hem confegit aquesta nota de lectura. La
introducció a Tobra, en la qual hi ha una petita glossa testimonial, afegida
per Joan Romeu, sobre una gran nevada que va caure en aquesta vila en
1806, es aquesta:
«Libre compost per Baltezar Segovia(1), natural y mestre de sastre de
Perpinya. Y impres per Esteve Liberes, ab licencia y privilegi en Barcelona lo any 1617, y copiat per Joan Romeu Alvertí, sastre en Santa Christina
de aro, de edat 59 anys cumplerts. En que comensi a treballar-lo lo dia 17
dezembre 1805, y acabi lo 11 maig de 1806, los quals lo he treballat la
major part, a horas perdudas, a echecpcio de la primera semmana de la
present, y proppasada Quaresma, en que es un treball summament cansat.
Amich lector: si no ho has vist te represento que la nit del dia 16 de
dezembre del present any 1806 caygue una nevada, que los curats estigueren tres dies sens poder anar a missa, y lo campaner lo mateix sense
(1) Al llarg del llibre, observem la vacil.lacio en la grafía del cognom Segovia/ Sagovia.
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Fig. 1. L'ofici de sastre en una xilografía del
segle XVIII

poder anar a tocar ninguna campana. Y en lo camí qui va de la
Iglesia a la Barraca, en lo cami
que se encentra mitger ab Maria Salomo y Mercader de la vila
de Sant Feliu de Guíxols, y Josep Sala de la present parroquia,
s'encontraba 25 palms de neu,
en lo pas del torrent en que, ni
agüé passat de set semmanas
hera molt aixuta y se encontraba sacrista, lo reverent Pere Jutje, natural del lloch d'Ordis, y
domer lo reverent Josep Conill,
namral de la yüa de Qlot

yale>>_

El manuscrit, que té unes mides de 14x20 cm, amb 82 folis escrits + 6 folis en blanc, es escrit en una
lletra marronosa molt acurada. El seu transcriptor, que també va dibuixar
amb pulcritud els nombrosos patrons geométrics, mides incloses, de les
robes que hi surten, ha volgut conservar el format original de Tobra, que
es apaisat. En el fol. 2 hi ha aquesta nota: «Santa Christa (sic) de Aro y
juny quinze de mil vuitcents y sis. Joan Romeu y Alverti, sastre, me fescit, edat seixanta anys. Vale». En el 76v llegim: «mars de 1806. Joan
Romeu y Alverti, me fescit».
Joan Romeu no transcriu cegament Toriginal. El llibre de Baltasar
Segovia li serveix per contrastar époques distintes. Mes endavant s'haurá
de veure la relació existent
entre el centenar llarg de
vestits dibuixats per Romeu
L L I 1 R E DE G E O M E T J U A
DE. S A S 1 RE, QV E E K S E>* f :A
i els del seu model original.
En una de les seves interprofcfla dit oífici. Cópoft per Medre Baltazar Ságbuia
polacions al text siscentista
Sadré en lafidelifsimaVila de P e r l n a ;
es queixa de les «dificultáis
que aporta lo nostre ofici,
puix cada dia vehem que
varíen les usances o modes». I afegeix: «no cal que
se matia ningún sastre capas de lo que li han
ensenyat...per dir: so,prac.
tic. Perqué quant sera arnbat de entendre la perfecció

pig. 2. Portada del Llibre de Geometría
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que se deu donar a una pessa per
plantarla en lo modo que requerex,
ja la te de deixar...! no pot dir: so
mestre, sino aprenent y mig esclau».
L'original a qué fem referencia
es obra de Baltasar Sagovia, un
sastre perpinyanenc del qual no
n'he trobat cap referencia biográfica, i que per motius que se'ns
escapen va fer imprimir el seu
llibre a Barcelona. Fins aquí el fet
de copiar un llibre no tindria cap
Fig. 3. Autoretrat de Baltasar Segovia
mes transcendencia, ates que fins
fa quatre dies, abans de raparició
de les maquines d'escriure i altres invents reprográfics mes recents,
qualsevol persona que volgués fer-se amb un document no tenia altre
remei que copiar-lo o fer-lo copiar a má. Él que el fa doblement interessant
es aquesta voluntat d'intervenir en el text, i en Textrema raresa bibliográfica
del model original.
LA PERSONALITAT DE JOAN ROMEU
L/ofici de sastre era molt especialitzat, i com a gremi era el mes
important deis oficis dedicats a la confecció(2). A TArxiu Historie de
TAjuntament de Girona (secció IV. 1) es conserven les ordinacions del
gremi referents ais segles XVII i XVIII, dedicades gairebé exclusivament
a la ciutat de Girona. Sabem també que hi havia gremis a Banyoles, la
Bisbal, Olot, etc. A la fi del segle XVIII Santa Cristina d'Aro tenia gairebé
1000 habitants, i hem de suposar que a la vila hi treballaven di verses

(2) Hi ha un llibre dTsidra MARANGES i PRAT, La indumentaria civil catalana. Segles
XIII-XIV, (Instituí d'Estudis Catalans, Barcelona, 1991) que estudia totes les dades que sobre
indumentaria civil ha trobat en llibres i inventaos de l'época. El prestigios erudit Martí de
Riquer s'ha ocupat en di verses obres de la militar. Per contra, no conec cap aportació de com
vestien els homes i les dones del Barroc, en una época en qué la vida ciutadana a les nostres
viles i ciutats era molt mes complexa i bigarrada, quan la burgesia i la noblesa s'emparen deis
carrees oficiáis. Les vestidures de les classes altes, deis estaments judicials i eclesiástics, ordes
monástiques, mostren la gran importancia que es donava a Tornamentació i a l'art del bon
vestir. Son signe de riquesa i d'estratificació social en una época en la qual hi ha un desig
burgés d'ostentado. Vegeu també les obres de divulgació de José PUIGGARÍ, Estudios de
indumentaria Española concreta y comparada, Barcelona, Imp. de J.Jepús y Roviralta, 1890 i
de Lluís LABARTA, Nocions d'indumentaria, Minerva, vol. XIV, Bonavia & Dura, Barcelona, s/d.
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fcrfe conforme la prcfenc figura fon mcnefter dues.canes,y fcc palms ab 1
P Era,
que aquí fe vcuen,hafe deaduercir,que fis voldrafer deefcoc fon ncceílaricst
quatre palms ab les caygudes que aqui fe veuen:hafe de aduercir q la ílfa aporta
4
que ve a teñir la deguda perfeftio que es dos palms.

Fig. 4. Patró per fer un hábit de monja agustina

persones dedicades a aquest ofici (3) . Malauradament, amb la Guerra del
Francés es van cremar bona part deis arxius de la Valí d'Aro, motiu peí
qual no hem trobat informació sobre aquest sastre ni d'aquesta activitat
artesana en aquesta zona del Baix Empordá.
Grácies a les diligencies fetes peí mossén que té cura de la parroquia
de Santa Cristina d'Aro(4), es va trobar en el llibre d'óbits (1777-1851,
pág. 39) la partida de defunció del seu pare, que també es deia Joan, i era
sastre de professió:
«Ais vint y sis agost del any mil set cents vuytanta y set morí de mort
natural Joan Romeu, sastre de edat setanta y dos anys, poch mes o menos,
oriundo de Vidreras. No consta haja fet testament...».
I en aquest mateix volum hi ha anotada la defunció del segon membre
de la nissaga, el sastre i copista del llibre Joan Romeu:
«Ais vint y tres fabrer de mil buit sens y buit mori de mort natural Joan
Romeu de Santa Christina, marit de Geltrudis Perals, ful de Joan Romeu,
sastra y de Clara Alvertí, conjuges de Santa Christina, de edat sinquanta
dos anys(5). Feu testament, rebé los sants sacraments y lo cadáver del qual
(3) Pere MOLAS, El gremi de sastres de Sant Feliu de Guíxols, «Áncora», Nadal, 1990.
Sobre Tofíci de sastre en aquesta vila, vegeu el Llibre de Mestries i Resolucions (1767-1818),
de l'Arxiu Parroquial. A Girona, per aquesta época, treballaven agremiats: 53 mestres 17 'mancebos', 6 aprenents (AHMG, Asociacions IV, 1. Gremis, 1716-1836).
(4) Des d'aquí també volia donar les grácies ais responsables deis arxius municipals de
Santa Cristina d'Aro i de Castell d'Aro per haver-nos ajudat en aquesta comesa, encara que
sense resultáis fins al dia d'avui.
(5) Mentre que el capellá certifica que va morir a cinquanta-dos anys d'edat, Joan Romeu
afirma en el próleg del llibre que acaba de copiar-lo amb 59 anys fets. Com que no hem trobat
la partida de naixement, no puc saber quina data es la certa.
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TRIA. P R A T I C A. 7 T R A C , A, EL
j*ütrita de lo tocante al dfficiode faílre ,para Caber pedir el pa£9 , feda, o otra tela que fera meneíter para mucho genero de
fe an de cortar los tales veftidos, con otros muchosfecK»
t«í;ycurioíjdades tocantes a eítearte.Cofnpuertopet
loan de Alceja, natural de laprouindadeGuipuzcoa.defcendientcdelacaladeAlcega.
PiriridoalmuyiHulrrefeñor Licínciado Te jada del Confc|o de fu
Mageftad, Alcalde en fije»
gene al de i»

tfy>jltjnum!iu¿t,y em fntiltgio imfnffá tn Mtlnitnuft
it Gmlltrmí Dniy . Imfrrfíor di lihnt^ÍM it. i e J o.

Fig 5. El Llibre de Geometría es inspirat en 1'obra castellana de Joan de Acelga, imprés a
Madrid en 1580, paral.lelisme aquest que demana un estudi en profunditat. Fixem-nos en el
carácter apaisat de 1'obra, i en la disposició del retrat del seu autor.

fou enterrat lo dia seguent en lo sementiri de la parroquia de Santa Christina
de Aro ab officis dobles menors ab la acistencia de dos sacerdots. Pere
Jutge, prebere y sacrista.» (pág. 91).
Fos com fos, potser un encárrec gremialista per preparar-ne una edició
actualitzada, potser per una pru'íja erudita perqué a Joan Romeu, com el
seu pare, tots dos eren sastres, i li agradava saber mes coses de Tofici amb
qué es guanyava les garrofes, de com tallaven els patrons i cosien les
costures uns segles abans, va decidir treure copia de Toriginal amb alguns
afegits que s'haurien de valorar. En una altra ocasió acararem Toriginal
imprés del qual ara parlarem amb aquesta copia, per tal de veure fins on
arriben les innovacions. Romeu s'adona que les modes canvien molt de
pressa, i un sastre competent s'ha de posar al dia, ha de saber una mica de
geometría i de modes per tallar a la perfecció, per adaptar-se millor ais
gustos i preferéncies deis seus clients, en un moment en qué els vestits,
totalment artesans, eren molt complexos de realitzar.
Pero quin era el model llibresc que va veure Romeu? Per tal de fer-ne
la copia s'havia de procurar un exemplar d'un llibre que es 1'únic que
tracta d'aquesta materia en cátala. L/obra de 1617 no apareix en els catálegs de cap biblioteca catalana i espanyola, i aixó el fa un llibre(6) extremadament rar. Així dones, tothom qui s'ha interessat per un tema técnic,
que no son massa abundants en aquesta época, per la descripció de models i tallats, peí cabal de mots técnics que recull 1'obra, fet que el fa una
peca de gran importancia per a la lexicografía catalana, no tenia altre
remei que consultar la copia de la Biblioteca de Catalunya ja que enlloc
(6) El Llibre de geometría figura citat en Tobra de Josep Pau i Ballot Gramática y apología de
la llengua cathalana (1813). En un apéndix redactat peí Dr. Josep Salat hi ha un inventar! de
llibres de diversos segles que mostren la il.lustrado de la llengua catalana. Salat extreu la
informado del llibre de Nicolás Antonio Bibliotheca Hispana Nova, Madrid, 1783.
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apareixia Tedició princeps.
Un altre tema que ara no entro a tractar es el de la seva
influencia. El llibre de B. Segovia s Inspira en el tractat
base de Joan de Acelga, Libro de geometría, imprés a
Madrid en 1580, en un moment en qué Testabliment de
la cort en aquesta ciutat de
Castellaen 1561 fanecessária
Fig. 6. Boix setcentista sobre l'ofici de sastre,
la presencia a la capital del
utilitzat per a una capgalera de romang.
regne d'un bon nombre
d'oficials sastres d'arreu
d'Espanya, i de Tedició d'un manual de referencia per saber vestir la
familia reial, la noblesa, els ambaixadors, funcionaris i militars que la
nova situació exigia. A poc a poc s'abandonen en sastrería els models
estrangers, i es crea una indumentaria netament espanyola.
Potser el lector que hagi arribat fins aquí deu esperar que li forneixi
mes informació sobre aquesta obra. Fets els comentaris precedents, el
motiu d'haver escrit aquesta nota de lectura no es altre que informar els
interessats que del llibre n'existeix un únic exemplar a la Biblioteca Nacional de París, i que Them pogut consultar en una estada que vam fer a
Tesmentada biblioteca. El que no he pogut comprovar, ja que no vaig
teñir accés ais Ilibres de registre de la Nacional, es d'on prové aquest
exemplar únic. Havia pertangut a Joan Romeu? L/exemplar de la Biblioteca de Catalunya ho fou per compra. Sabem que durant la Guerra del
Francés els arxius de la batllia de la Valí d'Aro foren espoliáis, i alguns
cremats. Plantejo com a hipótesi de treball que el volum parisenc fos amb
el que treballá el nostre sastre de Santa Cristina.
Examinem breument el contingut del llibre. En les ratlles que segueixen
transcric els fulls preliminars, que teñen molt d'interés perqué contenen
una petita justificado de la llengua catalana. Un altre dia, i en una altra
ocasió, dedicaren! un estudi mes complet al contingut del llibre.
LLIBRE DE GEOMETRÍA/ DEL OFFICI DE SASTRE, QUE
ENSENYA COM/ se han de tragar y tallar los demes géneros de Robes
del Principal de Catalunya,/y Comptats de Rosselló y Cerdanya, axí de
seda, com de Drap y altres qualse/vol Teles y Xamellots, per lo us de les
Iglesies, y de les persones Ecclesiasticas,/ y Seculars, de un genero y
altre y també per los Religiosos. Es obra útilísima per/ lo Oficial que
professa dit offici. Compost per Mestre Baltazar Sagovia/, Sastre en la
fidelíssima Vila de Perpinyá.
Dirigit a Nostra Senyora del Mont del Carme. Any 1617. Llicencia y
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Privilegi. Estampat en Barcelona en
la Estampa de Este ve Liberos, 8°,4
fulls, 148 págs., amb gravats i retrat
de seu autor.
Rafael Garau de la Companyia
de Jesús de Barcelona signa el 16
de febrer de 1617 la conformitat
perqué s'editi l'obra ja que troba la
lectura «no sois ser molt pia y
confome ais bons costums, pero
juntament, molt curiosa, y de gran
utilitat y profit per a tots estaments
y digne de que se hisque a llum y
se imprimesca».
Hi ha la Taula de totes les robes
que se fa demonstrado ab figures
en lo present llibre.

Di hanrUare,nuncamep^us
maj \sdevawt na

DEDICACIÓ DE L'OBRA
Fig. 7. Gravat d'entre els segles XVI i
Obra dedicada a la Soberana
XVII, en qué un ciutadá de Barcelona anoReyna del Cel Santa Maria del
nienat Simó va eixugar un deute que tenia
Mont del Carme. Baltezar Segovia,
amb un sastre amb el dibuix d'aquesta comsastre de la fidelisima vila de
posició al.legórica que mostra un home que
Perpinyá, desitja eterna devoció y
estreny la bossa deis diners. Les sentencies
gran amor.
i refranys reforgen el missatge que la sastrería no donava crédit a ningú. El ninot
Per esser estada vos Verge
obtingué tant d'éxit entre els oficiáis del
santíssima del Mont del Carme la
gremi que, fins al segle passat, molts hoque vestireu al fill de Déu en
menots semblants decoraven els aparadors
vostres virginals entrañes ab lo
de les sastreries barcelonines.
vestit ornat de nostro mortal
ropatge, ab lo qual resta nostra
naturaleza abrigada, y tot lo llinatge huma enrriquit y per fer estada vos la
qual beneyt fruit de vostre sant Ventre ab pobre y humil drap lo defensareu
del fret, y de blanca escarcha y cruel hivern y a sant Ildefonso donareu en
la vestidura santa de la casulla, y al Pare S. Simón Estoc General de la
Religió del Carme, vestireu un escapulari, me a paregut pus també sabeu
tallar de vestir, de dedicar-vos aquest libre, lo objecte del qual no es altra
cosa, sino ensenyat de tallar robes si lo asumpto es humil, rudo lo llenguatje,
y la materia baxa, la voluntat y devoció es gran puix vos os preciaren en
lo món de ser humil, justa cosa es que un llibre humil estiga baix de
vostron patrocini y amparo, y si a vos os te per abrigo no tallaran en ell las
llenguas deis mormuradors, y no sera lo menos miracle deis vostres exir
sens legió d'ells.
Humil devot vostre Baltezar Sagovia
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PRÓLEC
Lector prudent no será molt que puix aquest llibre ensenya a tallar de
vestir, que tots o los demés lo tallen, si la obra es xica no u es estat lo
treball que.m costa a reduir-lo en la forma que ya, per no ser enfados deix
d'esser liare, y axí ab la brevedat possible he recopilat los demés modos
que se usan de tallar robes, y per ells podrá saber lo curios oficial les mes
dificultáis que se poden offerir en nostre ofici, he pres aquest treball
voluntan per a traure de ell ais qui.l desitjan apendrer, perqué ab ell
alcan§aran lo fi de la pretensió. Va en llengua catalana per ser mon natural ydioma, de ahont imagino que sera ben accepte, encara que ningún
profeta lo es en sa patria.
DÉCIMAS DE BALDIRI JAILE, NATURAL DE PERPINYÁ. AL
AUCTOR
Baltasar no per mon vot
aveu de ser alabat
puix dirán que me ha obligat
lo ser-me compatriot.
Vostra subtilesa en tot
disposada ab geometría
servint de estrado a María
reb d'ella tal resplandor
que la en veja tindrá por
a la flaca musa mia.
Obra tan ben acabada
ais sastres será un mirall
per aforrar de treball
a la tisora afilada,
y si alguna desllenguada
voldrá passar mes avant
fóra de compás tallant.
Teniu per certa senyal
que tant una obra mes val
quant mes la van menyspreant.
Fin

Taula de maltes preses de robes que van en lo present llibre, esc rites, que
per no donar-me lloc lo paper no se dona demonstrado ab figura

LA PESTA DE 1652.
TRANSCRIPCIÓ IANALISI
D'UN LLIBRE DE REBUTS DE
PALAFRUGELL
GEMMA PUJOL-BUSQUETS i PIÑANA

Es tracta d'un llibre de rebuts de l'any 1652, inédit i conservat a 1'Arxiu
Municipal de Palafrugell (Fons de 1'Ajuntament de Palafrugell). Son rebuts
que signen els pagesos, droguers, notaris, metges de Palafrugell i de les
poblacions ve'ínes, en concepte de venda d'aliments, medecines o per la
realització de servéis medies i d'aprovisionaments diversos. Aquests rebuts
están estesos a nom de Sebastiá Mateu, síndic de Palafrugell, i son per
proveir la "infermeria" de Palafrugell.
Aquesta mena de sala hospitalaria está administrada i gestionada per
una comissió municipal anomenada morberia creada per fer front a la
pesta, espai en el qual aquesta municipalitat o universitat es fa carree de
l'alimentació, la higiene, les cures i la mort deis malalts.
La majoria deis rebuts son estesos en els mesos de juliol i agost, pero
també n'hi ha de setembre, octubre, novembre i desembre del mateix any
1652. Aixó dona una altra pista per al coneixement d" aquesta terrible
epidemia, la pesta bubónica, i es que els estralls els féu sobretot a l'estiu
i minvá amb els freds de l'hivern.
Amb aquests rebuts sabem que la morberia paga ais diversos proveídors
unes 2.700 lliures, de les quals mes d'un 40% son per liquidar els servéis
medies, un 30% per a la venda d'aliments i la resta, es per a liquidacions
periódiques de préstecs anomenats censáis, així com per pagar roba, her99
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bes aromátiques i dietes deis
provei'dors per ais seus des$á
pla9aments a cercar aqüestes
provisions quan son de fora la
població.
Es l'únic document que es
conserva de l'antiga infermeria, d'aquí la seva importancia,
ja que de ben segur que es
1'origen de l'hospital municipal que arriba fins a l'actualitat
i que avui dia es un geriátric.
Encara que no doni pistes sobre Templagament de la infermeria, té molt de valor des
del moment que testimonia
1'existencia d'una infermeria a
la població, també demostra la
importancia de 1'organització
municipal a Palafrugell amb la
creació d'una morberia per fer
Detall d'una página del "Llibre de pólisas que
front a 1'epidemia.
foran pagadas durant la pesta lo any 1652"
També cal entendre aquest
brot en el context historie ja
que no fou només local, sino generalitzat arreu: a Catalunya arriba l'any
1649 i dura fins a 1653. La pesta es mes forta allá on hi ha fam i guerra. Al
juliol de 1638 s'havia aixecat una revolta popular a Palafrugell, coneguda
amb el nom de Combat de Palafrugell, contra les tropes castellanes que
maltractaven i humiliaven la població. Tot va acabar amb un nou saqueig
deis castellans. Es confirma el cicle de guerra, fam i pesta. Les tropes
castellanes comandades per Joan Josep d'Áustria entren a Barcelona. Es
la fi de la Guerra deis Segadors.

,

ESTRUCTURA
Aquest document original té la forma de carpeta amb portada de
pergamí i les pagines de paper, i queda una unitat lligada amb fil per les
pagines doblegades per la meitat i en un sentit vertical. La portada presenta una mena de tanca.
La mida del llibre tancat es de 15 cm d'aleada per 12 cm d'ampiada.
Consta de portada mes 12 pagines doblegades per la meitat, escrites gairebé
totes a dues cares, amb un total de 52 planes.
El contingut de cada rebut normalment ocupa una plana, pero hi ha
sobretot a les darreres planes casos amb 2 i mes rebuts per plana.
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ANÁLISI DEL CONTINGUT
Aquest llibre de rebuts de 1652 contempla mes de 50 servéis o vendes
realitzats majoritáriament per pagesos en un sentit ampli (treball de terres
i granja). El mateix Sebastiá Mateu, a qui s'estenen els rebuts com a síndic
de Palafrugell, es pagés de Mont-ras. També hi ha un clavan, sastres,
notaris, farmacéutics (apotecaris), droguers i cirurgians que estenen rebuts.
Almenys aqüestes son les professions que s'esmenta en els rebuts o que
esbrinem peí tipus de venda o servei que realitzen els prove'ídors. Hi ha
casos, pero, en qué el servei consisteix a anar a cercar un producte a una
altra població, i llavors no sempre en coneixem la professió.
APROVISIONAMENT

De les gairebé 2.700 lliures, mes de 1.200, el 40%, son per a les cures
i la neteja per part de cirurgians; 800 lliures mes son per a la venda
d'aliments diversos, sobretot fariña, amb molta diferencia, pero també
per a la venda d'ous, d'anyells, d'oli, de sal i de peres. També destaca la
suma que la morberia paga per préstecs realitzats per uns quants ve'ins de
Palafrugell i poblacions veínes. De menor quantia son les vendes d'olles,
de cistells, de llencols i de fil per fer vestits per ais cirurgians, etc. Quant
a productes d'apotecari i droguer, es venen medecines sense especificar,
olis, ungüents i espígol. Menció a part cal fer del quitrá, relacionat amb la
mort deis malalts, per evitar la propagació postmortem.
Hi ha mes de 40 prove'ídors en total, deis quals només 3 son dones:
dues venen llengols i una es prestamista de censal. Encara apareix una
quarta dona, pero que rep diners per la feina de l'espós cirurgiá. Els noms
de Maria Moratona i Margarida Llorensa fan pensar que son les esposes
deis també prove'ídors Francesc Llorens i Pere Morató. Hi ha uns quants
prove'ídors que efectúen mes d'una venda, com es el cas de Pere Vergonyós
i Jeroni Paráis.
La majoria deis prove'ídors estenen ells mateixos i signen els rebuts, a
excepció d'uns 10 casos en qué per "no saber d'escriure", no estén un
tercer que cobra per fer-ho. Aixó indica que d'entre els autors d'aquests
servéis, n'hi ha aproximadament una quarta part d'analfabets. Es una
mostra petita pero pot ser estimativa i orientativa de la situació real en el
segle XVII a Palafrugell i en la societat catalana en general.
Quant a 1'origen deis prove'ídors, no tots son de Palafrugell. Ben al
contrari, son de poblacions de fins a 20 km a la rodona. N'hi ha molts de
Mont-ras, i alguns de la Bisbal, Calonge, País, Ullastret i Madremanya?
(amadamaya en el document). Un d'ells cobra peí desplacament i peí
cosí del lloguer de la cavalcadura.
L'EPIDEMIA

Finalment, i quant al coneixement d'aquesta epidemia, la pesta
bubónica es de les tres formes de pesta, la mes freqüent, pero la menys
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greu. La pesta está en tots tres casos causada per un bacil aerobi i
gramnegatiu i la forma de transmissió es directa de persona a persona o a
través de rates i puces. Amb una pesta septicémica per la infecció de la
sang, la mort esdevé rápidament després de febres altes i un coma. El cas
de la pulmonar es també mortal pero es manifesta sobretot amb tos i
expectoracions sangonoses. La bubónica es reconeix per les inflamacions
deis ganglis limfátics subcutanis, els bubons o tumors. Fins que no fou
descobert el bacil a fináis del segle XIX, causa estralls cíclicament. I de
tots els brots, el pitjor fou el de 1348 conegut per la Pesta Negra, que
assolá arreu d'Europa.
La mateixa pesta bubónica que mou a l'estiu de 1652 a Palafrugell una
organització municipal per combatre-la, está assolant en aquest mateix
període molts pa'isos d'Europa.
En aquest cas, el brot va entrar a Catalunya l'any 1649 per Valencia, i
es va estendre cap a Mallorca, Eivissa i Sardenya.
De fet, actualment encara hi ha brots en pai'sos com índia, Mongólia,
Iraq i Uganda, pero amb els tractaments actuáis a base de radioterapia i
seroterápia no constitueixen la calamitat demográfica d'abans.
Molt diferents son els tractaments que s'intueixen peí llibre de rebuts
de qué tractem. Es basa en 1'alimentado, la neteja i les cures. Una bona
alimentació es molt important, i resulta difícil en temps de guerra i males
collites. Les males collites son degudes a catástrofes climátiques i a la
presencia de tropes al camp, a part de l'abandó de terres pels pagesos que
son cridáis a files.
Les cures son realitzades per
"cirurgians". Ells mateixos es fan
carree de la neteja deis malalts.
¡H ..:'H£-Quant a la higiene d'aquells temps,
no era la d'avui dia. Ais rebuts no
es detalla el procediment, pero sí
que sabem per altres rebuts, amb
qué s'ajuden: "medecines", espígol,
roba nova i neta, olis, ungüents i
perfums.
CONCLUSIONS

Portada del llibre de rebuts de Palafrugell, del 1652.

Així dones, aquest document,
només es un llibre de rebuts causat
per les necessitats d'una simple infermeria que no es ni hospital. Pot
ser 1'origen de 1'hospital de Palafrugell reformat al segle XVIII,
pero no en tenim la certesa ja que
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no sitúa topográficament la sala. No es un registre de malalts que indiqui
edat, sexe, noms, símptomes, etc.
Pero es l'únic document conegut que testimonia 1'existencia d'una
infermeria a Palafrugell. Que la municipalitat es prou forta i organitzada
per crear una morberia davant d'una epidemia, que gestioni les despeses
i els proveídors de la infermeria. Que hi ha un període máxim de brot i es
a l'estiu.Que hi ha una interrelació forta amb poblacions de 20 km a la
rodona. Noms, origen, professió i nivell cultural de prove'idors. Que hi ha
nombrosos censáis i de quin import.
Sorprén el percentatge relativament baix d'analfabets, pero la mostra
es petita i malgrat que hi hagi representades moltes professions i hi hagi
molts pagesos, potser es una selecció no susceptible de fer una bona
estimació.
Finalment, amb aquesta transcripció, es facilita futurs treballs i
investigacions en camps de la lingüística, per exemple, ja que hi ha una
multiplicitat d'escrivents, mes de trenta en un mateix període i lloc. També
es una base per a un estudi de preu/producte-servei.
Hi ha molts documents inédits en els nostres arxius histories municipals.
La seva investigació permet conéixer millor el passat i fins i tot pot fer
canviar l'opinió que tenim de fets histories.
DESCRIPCIÓ DOCUMENTAL
NOTA: La transcripció es literal pero tots els noms de persona i de lloc han estat col.locats
en majúscula per a una millor lectura. Entre paréntesi () hi van aclañments i la transcripció
parcial o total de páranles poc clares per estrips o inintel. ligibilitat en general. Cada parágraf
de la transcripció correspon a un rebut que ocupa normalment en I 'original una plana.

LLIBRE DE POLISAS QUE FORAN PAGADAS DURANT LA PESTA
LOANY-1652Jo Juan Miro y Juan/C(r)uryos tenim reabuda/sent sinquanta y tres/lliuras son per fariña/
que avem lliurada a/dit Mateu sindich de/Monrras y es ver far/lo present albera de/ma mía
propia vuy/al dotsa de juliul/1652/Son per quatorsa quin/tas y migit y/sinch lliuras/
Jo Pera Vergonyos droguer/de Palaforgell tinch ra/but de Sabastia Mateu sin/dich de la
vila de Palafor/gell lo present any sent setsa/lliuras desa vuit sous dich 116ll.l8s./i ditas son
per lo renta una/roba fariña me a conprada/dita oniversitat per ser la/varitat fas la present
clarisio/de ma propia vuy 13 joliul/1652/(Signatura) Pera Vergonyos/
227ll.8s./ Jo Pera Vergonyos droguer/de Palaforgell tinch/rabut de Sabastia Martinell/
sent deu lliuras deu sous/dich 110ll.lOs./y ditas son A conpliment de trenta/set robas nou lliu/
ras fariña me a con/prada dita oniversitat/als vinty nou rals roba/que ap tota junta fariña/es
tot dos sentas vint y/set lliuras vuit sous -22711,8s./fet de ma mía propia/vuy 13 joliol 16527
(Signatura) Pera Vergonyos/
Jo Toni Catuera de la vila de/Calonga fas fe que tinch acabat/de vos Sabastia Mateu
sindich/de Palafugel per a un propi/an viat a (lapayana) a sarcar/algun barber asurgia per
com/pta de la universitat y son/corsartats a onssa Huras y deu/sous del que fas fe Jo Toni Cat/
eura any ais teresajuliol 1652/y donchfacultat a Ramón Vidal/quafassa que la present cali/sio
any ais teresa de juliol/1652/Jo Ramón Vidal familiar/del present (afesi) per orda/de dit Toni
Cateura/
Vui a 13 de juliol de 1652/he donades sent lliuras/a la muller de mossen Vinyas/que es
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entrat en Palla/frugel per a curar y na/tegar y dita apoca consta/en ma mossen Font notan/de
la vila de la Bisbal/dit día y any present lo (de)/Terrades de dita vilo/
Jo Pera Joan Manca silurgia de/de Palafrugell confeso aver/rebut Sebastia Mateu sindich/
de la vila de Palafrugell/tinch rebut vint y sis liures/dich 2611. y dites/an proseides de (a)nels
den Frar/ses Losens de las Vidales/me firmo de ma pro/pía Pera Joan Manca/2611/
Jo lo don Pere Bar jure ordinari/de la vila de la Bisbal confes aver/rebut de Sebastia
Matheu de Montras/sindich de la universitat y terme de/Palafrugell set lliures vuyt sous dic/
7ll.8s. y son per una dicta que/he (vacat) per dita universitat y/per lo ver fas lo present vuy ais
17/de juliol l652/lo dit Pere Bar/Present de mi lo dit don dit Sebastia/Matheu en dit nom te
donat a Bar/thomeu Cavallerdos lliures catarse/'sous per dictas ha (vacat) per dita/universitat
die y any dalt dit/(Signatrua) Lo don Pere Bar/
Jo luán Cruoyas tinc ()rat/() de Sabastia Mateu/6311.15 sous dic 6311.15 sous los q/uals)
son per (21) robas de fa/rina i miga (aun) preu de (10)11. lo cin/tar/Jo luán Croayas/fas fe
serverlo (a) al dit/63ll.l5s./
Jo Joan Pellisser y Banyeres ()/de la Bisbal e rebut del senyor Sebastia/Mateu sindich de
la honiversitat/de la vila de Palafrugell setsa lliures/dich () y son per 4() per bocara/negra per
vestes dic an servit per/vestir los que servexen a la/Morbaria de Palafrugell fet de/nía propia a
19 juliol 76527
Jo Llorens Pasqual confeso aver/rabut del senyor sindich de la universi/tat de Palaforgell
parroquia de/Monras Sabastia Mateu com a sin/dic ha donadas y pagadas mil y sent/lliuras
las quals son per la primera/paga de mon gemía silurgia y/de Llatzer Soler que son (omnes)()/
en la vila de Palaforgell per curar/y netejar aquella () quant dura(ra)/lo conseg(uent) yperfer
axi la veritat/fas fe aver rabut mil y sent lliuras/que es la mitat dic/1100ll./(Signatura) Llorens
Pasqual/
Jo Hieronim Paráis tinch rabut/de Sabastia Mateu tres lliuras sinch sous/dic 311. i an sarvit
per la morbar/ia de Palafrugell fas fe/jo Hieronim Paráis ditas/son per (oll()li tinch i un (cou)/
de pebra ifer los vastits a los/los vastits del solorgians/
Tmch rebut jo Dionis Livra notan del/present Castell de Ullastret de Sebastia Ma/theu
pages de Montrras sindich de la/universitat de Palafrugell vint y-/sinch reals dich 211. lOs. Feta
grana/del restant y son per lo salan de una/apocha que lo dit present ha en dit norma/fermada
lo Francesch Bori pages/del dit castell per lo prende un censal/de proprietat de sinch cenias
lliuras/y axi per ser lo ver fas lo present de/ma mía propia vuy ais 23 juliol/1652/
Toí aquest parágraf está triplement barrat senyalant error Jo Pera Vergonyos confes/aver
rrabut de Sabastia/Mateu sindich de la vila/de Palaforgell sinquanta/sinch lliuras dotsa sous/
dich 55ll.l2s./i son per vint i dos/robas fariña U tinch/venuda a vint i nou/rals roba i per ser la/
venial fas la presenta/rubuda de ma propia/vuy al primer de gost/de 1652 (Signatura) Pera
Vergonyos/
Jo Pera Vergonyos confes a/ver rrabut de Sabastia/Mateu sindich de la vila/de Palaforgell
sincuunta/sinch lliuras dotsa sous/i son per vint i dos rrobas/6 U. fariña a vint i sinch rals/roba
que totfa la suma/de sinquanta sinch lliuras/dotsa sous dich 55ll.l2s./per ser la veritat fas/la
prasent rrabuda vuy/al primer de gost 1652/la sobra dita fariña a/sarvitper lanfarmeria/(Signatura) Pere Vergonyos/
Aquest parágraf está barrat Jo Pera Vergonyos i Domingo/Ventalla i Merti Guisaran/
tenim rrabut de Sabastia/Mateu sindich de Palaforgell/'sint sinquantra quatra/lliuras quinsa
sou dich 15411.15s./i dita son a bon comía del/pa tinch donat al comu/de Palaforgell vuy al/
primer de gost 1652/de las sent sinquanta quatra/lliuras dotsa sous se conpr/enan 3711. Monta
lo/pa de la morbaria/pagat a la paga/
Tinch rebut jo Joan Barcelo appottecari/de la Bisbal de Sebastia Mateu pages de/Monrras
terme de Palafrugell cent lliuras/dich 10011. Y ditas son y me paga com a/sindich de la vila de
Pelafrugellper medí/ciñas le an preses en ma botiga per dita/vila de Palafrugell per la morbaria
de dita/vila de ma mía propria 2 de Agost 1652/('Signatura) Joan Barcelo appottecari/
Jo Pere Morato y Junam()/pages del loch de Monras es/ver que tinch rebut de Sabastia/
Mateu pages de dit loch y sin/dich de la present vila de Palafrugell/la suma y cantitat de/
sinquanta y set Huras y quatra sous dich 57ll.4s. Y ditas tinch rebudas per lo preu/de tretsa
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anyells li tinch com/prats per servei y gasto de la/morbaria a quoranta y/quatra reals per
anyell y per ser/lo ver y no saber descriure/fas fer lo present per ma de mi Juan/Marques
droguer de Palafrugell/vuy día 2 de agost 1652/
Jo Hieronim Paráis tinch/rabut de Sabastia Mateu de Munras/duas lliuras tressa sous i
sis/() an sarvit per obra a sar/vit per la morbaria i per ser/la varitatfas lo
prasent de ma/propia avui ais quatra de-/gost 1652 (Signatura) lo Hieronim Paráis/
Jo Jauma Isbern de Mont/rras tinch rebut de vos/Sebastia Mateu sindich de/Palafrugell
Honsa lliuras/setsa sous dich llll.lós./sonper (tres) bestias ()/rebudes enpreu de dot/sa sous
camisera han pesat/desanou camiseras y mitja/del que fas fe jo Pera Palet/prevera y ditas
camiseras/han servil per la enfer/maria/
Jo Ramón Caner y Puig de la vila de Pals/confes aver rebut de Sabastia Mateu de Mon/ras
per mans de Jauma Maset de dit lloch onsa/lliuras y mija dic 11 U. 1 Os. Las quals son per/un
quintar de alquitra me ha comprat dit/Mateu y per ser lo ver fas la present de ma mía/propia
vuy ais 22 de Agost del any 1652/
Jo Miguel Pallisser confes aver rebut/de Sabastia Mateu de Palafrugell vint y sis lliuras/
dich 2611. Y son per quatra pesas bla/(ves) apresos diu los vol per la morbaria/y per ver fas la
present rebuda/de ma mía propia a 20 de Agost 1652/Per los dits e pagáis/
lo Hieronim Paráis tinch rabudes/de Sabastia Ma. Sinch lliuras dossa sous/dich 511.12s. I
son per fer los vastit/de las donas () i una quar/ta i miga i una () pebra/ifil blau per los vastits
() O/pasa 511.02s. dich 511.12s./() per lo sitre(l) (4) (s.) I tot a sarvit/per la morbaria (e) per so
fas la prasent/rabuda avui ais 21 agost 1652/Io Hieronim Paráis/mes tinch rabut per una/
quarta mida de olí que sarvi per/la morbaria ais 4() de agost/lll.lOs. lo Hieronim Paráis/
Jo Toni Frigola Iboera jurat/fas com tanim ais comta/delpa a vanut an Pera Ver/gonyos i
las avem rebut de vos/Sabastia Mateu i tambe la y/restituirem sempre que sia de/son gust avy
ais huit desem/bra de 1652 (Signatura) Toni Frigola Ibo/era jurat/
Tinch rasabut Jo Pera Serra/y Girbau clavan/de Sabastia Mateu pages de/Monras dos
sentas lliuras/dich 20011. I diu son pr/(osaits) deis diñes de sindicats/del morbo y per a ser axi
la/varitat fas lo prasen alba/ra de ma mía propia/vuy ais 27 de novembra/de 1652/Pera Serra
y Girbau/
A voste rebut en poder del notari/(T)oni Serr(e) a II juliol 1652 Sebastia/Matheu pages de
Montras del/terme del castell de Palafrugell/tant en nom seu propi com en/cara com a sindich
de la univer/sitat de dit Castell de Palafrugell/crea un censal a la senyora Eularia/(Diera)
viuda de la vila de la Bisbal/de (pensio) de 1011. y propietat/de dos cenias lliuras y ha()pa/gat
per lo salari del present censal/set lliuras dich 7ll./() notan/
Jo Yauma Roset y Pera Yauma confasam haver rebut de/vos Sabastia Mateu pages de
Monrras sindich de la/honiversitat de Palafrugell/quatra lliuras catorsa sous/dich 411.14s. Y
son per/quatra dietas per anar sercar/olis y alquitra y perfums y/un lloguer de la cavalcadura/
per anar sercar diñes a la/Bisbal y per no saber de es/criura los dos dal dit fas/jo Miguel Prats
la pra/sent rabuda de valuntat/(llun) vuy a 8 de octu/bra 76527
Jo Joseph Miguel Texidor de/() () en la parrochia/de Montras tinch rebut de vos/Sebastia
Mateu pages de dita/() sindich de la universitat/de Palafrugell setsa sous dich/ll.l6s. Y son per
anar a la vila/de la Bisbal per compres de dita/universitat per portar olis y unguents per la
murbaria/de Palafrugell y per ser axi/la veritat fas fer lo present al/bara per no saber de
scriura/per mans de Joseph Brugarol notan de País vint y/set de setembre de mil sis cents/
sinquanta y dos/
A 11 juliol 1652 paga Sebastia/Matheu sindich de Palafrugell'dotse lliures per lo salari de
censal/de mil lliures crea () Anna Bmguera/Bofdl y Valenti fet a grati(arum)/Salvador Font
notan/
Jo Miguel Sureda sastre/de laparrochia de sanct/Estruch del lloch de Montras/tinch rebut
de vos Sebastea/Mateu pages de dita para/sindich de la universitat del/castell de Palafurgell
vuyt/lliuras catorsa sous (barcelonins)dich/8lL14s. y son () sinch/lliuras quatra sous per setsa/
dotsenas y mija de ous a raho/de sis sous la dotsena que/han servil per la Morbaria/de
Palafrugell juntament/per la () de la Bisbal'que son quatra sous deu/sous per la sistella gran
per/aportar dits ous una lliura/per ma (dreta) per (manca) la/Bisbal a comprar dits ous/y dos
lliuras per fer un/vestit y mig de blavets/
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per unas de las () que/serveixen per purificar/O () de Palafru/gell que totfa la dita summa/
de ditas vuyt lüuras ca/torsa sousy per ser axi la/veritat fas fer la present albera/y de voluntat
mía per/no saber de scriura descriura/per mans de Joseph Bru/garol notan () ()/en la dita
parrochia de/Montras ais quinsa de/agost mil sis cents sinquan/ta y dos/811.14s.
Festa en varitat com/jo Fransechs Llorens pages/de Montras confes haver/rahasabut sent
sinqua/nta huna lliura quatra/sous dich 151ll.4s. Y son per/trenta sis anells ha raho/de quatra
lliuras quatra/sous per pesa y per a ser/la varitat fas la prasent/albera de ma mía propia/vuy a
tres de agost de la/ny 1652/Fransechs Llorens/es ver lo demunt/dit hastiar es per la/morberia
de dita villa/
Jo Ramón Vidal fas/fe que tinch reabut/de vos (senyor) sindich/Sabastia Mateu dosa/lliuras
per quatra die/tas () () a una/(amadamaya) y tres/a la Bisbal y per sarcar/madasinas y laltra/
per sarcar tres sent/as Huras amadama/ya y per ser la veritat/fas lo present albara/de ma mía
propia avy/als vint agost 1652/(Signatura) Ramón Vidal/
Pagat 24joliol ()/per () () () U. 1 Os.Paga per unfex des/pigol sinch sous dich 5s./pagat deu
rralsper/() () lll/
A 19 agost 1652 hapagat Sebastia/Matheu sindich de Palafrugell sinch/lliures per lo salan
del censal de 20ll./ha creat lo (die) present anno/Rafel Cas/tello () y fer lo transumpto del sin/
dich/(Signatura) Salvador Font notan/
Ha pagat Sebastia Matheu sindich de Pala/frugell quatre lliuresper lo salan de dos apachas/
U ha fetas M. Feliu y per la capitulatio feren/ab Guillem Vinyes vuy a 29 setembre 1652/
(Signatura) Salvador Font notan/
Vuy que comtam 12 de gost 1652/tinch donat a mestra Pau Bars als/vint i quatra robas
fariña 241U
A 27 agost 1652 M. Antoni Feliu apotecari/hafeta apoca a Sebastia Matheu de cent/lliures
a comte de les medicines preses/per la morbaria/Salvador Font notan/
Hapagat Sebastia Matheu sindich de/Palafrugellper lo salan del censal de Mil lliures ha
creat lo die present O/Portas en mon poder quinse lliures/vuy a 27 agost 1652/Salvador Font
notan/
Ha pagat de Matheu a mi Joseph Mas/saguer notan real de la Bisbal quatre/lliures deu
sous y son per lo salan del /censal de cent lliures crea com (estrip)/de Palafrugell () Pau Almar
pre (estrip)/
Bisbal a 2 Agost 1652 fet de/ma propria dit de (estrip) tambe per/lo salan del transumpto
del sindicat/
Jo María Moratona y/Margarida Llorensa y Pancha fen/fe com tenim rebut dit María Mo/
ratona sis lliuras dich 611. Y son/per tres llansolls lli compri per líos/barbes de lia vila y na (jo)
Margarida/Paricha y Llorensa un altra llansols/en preu de 211. lliuras cada llansol/que tot
monta vuit lliuras dich/8ll. Y per sofem dita rebuda/per mans de Pera Paguina Ferrer/vuy ais
29 de agost 76527
Jo Margarida Llorensa y Paricha/y María Moratofemfe lio d(estrip)/ans dit/(Signatura)
Pera Paguina/
Pere Vergonos rep () () ()/roba de fariña vuy 15 yuliol/
A X liuradas a Salvador Sabatería/robas de fariña deu Huras y migga/
A 15 tinc liuradas (15) rob al cintar migge defarina/deu Huras al cintar/A 19 del dit mes
tinc liuradas (IX) ()/de peres/
A 14 (3) dosses dous de seguit cou/
A 17 quatra dosses de ous 14 cou/
A 27 tin liurada un (p)ual y unna (olla) y quat/ra escúdeles y un sitel per dur olli a la infer/
meria y altra olio y un col de sal y tot mon/ta vin y quatra cou die 24 cou/
Pagat 19 joliol 1652/(fosc)ll. Per pagar al gasto an al/(parifilador) y barber/
(fose) pagat a Montras per (estrip)de /de (salorgia) y ba(estrip)/fer rroba/
Recordar de vostre conesenca y per vostra/amor y per co vos fas a saber avi ani/re en vostra
cosa y vos aportere vostres/(estrip) () () a tres de yuliol de (9/(no es veu)1652//
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(Guerra de Successió)
BENET JULIA i FIGUERAS

INTRODUCCIO
Durant la Guerra de Successió, la població en estar allunyada deis
camps de batalla hauria continuat la seva vida normal si no bagues patit el
pas de les tropes, les molésties deis allotjaments amb les consegüents
servituds d'alimentació deis soldats i llurs cavalcadures, tribuís, saqueigs,
i els forts i continuáis impostes, sobretot per part de 1'armada francesa.
La guerra comencá l'any 1706 amb la continuació de les Corts Generáis
Catalanes presidides peí pretendent, l'arxiduc Caries, on obtingué una
forta ajuda económica mes un donatiu voluntan.
Aquell temps, Barcelona fou la capital política deis aliats amb una
abundancia de monedes i una vida social refinada, en son un exemple les
representacions musicals com 1'estrena, entre d'altres, del drama pastoril
Dafni del Maestro Rincón de Astorga a l'edifici de la Llotja de Mar a
instáncies del cavaller protector de la Reial Capella de Música D. Joan de
Boxadors, comte de Savellá, un deis destacáis prohoms del pretendent.
Altres manifestacions palatines foren les caceres reials i es on vull
anar a parar en aquesta exposició a causa de la relació que tingueren els
jurats de Sant Feliu en la col.laborado i les corresponents despeses que hi
bagué ais boscos de Llagostera quan l'arxiduc ana a Girona.
EBE: Estudis del Baix Empordá.
AHPG: Arxiu Historie Provincial de Girona.
ACG: Arxiu de la Catedral de Girona.
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I així, el clavan de la vila guixolenca anota: "Compte del que se gasta
per la vinguda del rei nostre senyor a la vila de Llagostera com també per
adobar els camins per la cacera de Sant Grau el gener de 1710", que
resumint diu així: "Pagat a 30 minyons pels camins de Sant Grau, catorze
carnisseres i mitja de peix a remetre a Llagostera, quatre lliures de tocino
per ais cagadors, aportar roba per ais Hits a 1'esmentada vila, una i mitja
carga de vi, alls, pebre, clavell, canyella, nous moscades, vuit carnisseres
i mitja de moltó, tretze lliures de fariña d'arrós, catorze lliures d'arrós,
dues lliures de pebre picant, una lliura de sucre, pa, safra, bacallá i quatre
cargues mes de vi, un bot de vinagre, vint-i-tres pans de ral i sis pans de
sou. Total gastat: 143 lliures i 6 sous".
JURÁIS
L'abat del monestir benedictí, com sabem, era el senyor de la vila i els
jurats, els seus administradorsü). A principi d'any, el ninou, un vailet treia
amb la má de dins una conca amb aigua els rodolins amb els noms deis
guixolencs que aquell any formarien el Consell municipal o Universitat.
Cobrava cinc sous com a gratificació.
Nomenats tots els carrees, hi havia l'acte de jurament i a continuació
una missa; el sacerdot cobrava, segons el clavari, quinze sous.
Cada juradesc estava format per tres persones, una de cada má, extretes
de les bosses de les mans major, mitjana i petita; el de la primera má era el
jurat en cap de cada any i estava format per la gent socialment i
económicament representativa de Sant Feliu, que acostumaven a ser, com
ja es compren, de nombre redu'it en comparació amb les altres dues. De
1706 tenim la llista de les persones que tenien dret a estar insaculades
aquell any i que eren les següents: Joan Tauler, doctor en medicina; Mateu
Pellisser i Custurer, doctor en dret; Geroni Axandri, notari i secretan de la
Universitat; Didac Hosta, cirurgiá; Benet Pellisser, negociant; Antoni Bas;
Geroni Ayguavivas; Nicolau Roffí, i Benet Ayguavivas Valmanya.
CLAVARI
Aquest personatge era l'encarregat de teñir la clau de la caixa de cabals
de la casa de la vila i, per tant, de cobrar i pagar tots els ingressos i les
despeses fetes pels jurats en 1'administrado de la Universitat guixolenca.
Se'n conserven multitud de documents de diversos pagaments que havien
de venir autoritzats per la firma d'un jurat qualsevol, si la quantitat era
modesta com la indicada per pagar el vailet del ninou, pero, solament per
la del jurat en cap, si la xifra era respectable com podien ser les lliures
abonades per les despeses de la cacera reial de Llagostera. L'únic
(1) Vegi's pág. 71 i seg., volum XVI d'EBE
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inconvenient d'aquests comprovants es la falta de les dates en qué foren
emesos.
Algunes de les partides d'ingressos a la caixa del clavan provenien de
l'arrendament de les diferents gabelles que hi tenien dret. N'hi havia
algunes d'importants, com eren la de mercadería i peix, la de carnisseria,
la de fleca i també la d'aiguardent.
El fet de recordar aquesta darrera, ens permet exposar-ne i comentarne algún detall interessant. Així, teníem que la majoria de guixolencs que
podien cultivaven una pega de vinya mes o menys extensa d'acord amb
les seves possibilitats, la qual cosa ajudava a 1'economía doméstica. Per
aquest motiu, hi havia el tribut anomenat de l'embotament del vi. Com a
exemple tenim que l'any 1706 es declararen unes 3.624 cargues d'aquest
líquid, que donaren a l'erari local la xifra de 324 lliures i 5 sous, mentre
que el vi entrat de fora, aporta 302 lliures i 6 sous.
De tota aquesta quantitat de vi, a part de la de consum usual per a la
població, la resta s'usava en l'elaboració de l'aiguardent, producte
d'obtenció fácil i de mercat ampli entre els anglesos, que a son torn el
col.locaven ais pa'isos nórdics. Per la se va importancia, trobarem el ra'im
esmentat com a indicador en el tribut del delme, com mes endavant
exposarem.
Finalment, la demostració que el cultiu de la vinya era una activitat
popular la tenim en una declaració de vi embotat fet per 315 guixolencs o
caps de famílies. Va d'unes 80 cargues declarades per Ramón Albert, 50
per Benet Ayguavivas, 45 per Salvador Ruscada i va disminuint fins a
quedar en quantitats modestes d' 1 o 2 cargues.
En relació amb el vi entrat de fora, es declara que procedia de les
poblacions de Vilanova, Sitges, Llavanera, Vilassar, Valencia, etc. Segons
P. Vilar, foren anys beneficiosos per ais productors de vins i aiguardents.
Un altre comentari interessant a fer en relació amb els arrendaments
de les diferents gabelles, es la presencia de persones catalogades com a
traginers, menestralia discretament acomodada, fet que els permetia teñir
matxos, mossos i carruatges per poder practicar el transport. Vicens i Vives
ens indica que foren els traginers catalans i valencians els qui salvaren de
la fam Madrid, a mitjan segle, traslladant els sacs de blat des de la costa a
1'interior de la Meseta, procés que no s'hauria organitzat de cop i volta,
sino mes aviat aprofitant una experiencia i una organització anteriors. Per
aixó, disset traginers guixolencs que es presentaren a les subhastes
d'aquests anys guanyaren en quaranta-dues ocasions, i demostraren gaudir
d'una solvencia económica notable, puix que necessitaven presentar
fermanga per poder firmar el corresponent contráete amb els jurats, a part
d'un esperit comercial, ja que tant els trobem en subhastes modestes com
per exemple en la de la llenya i carbó i en d'altres de mes importants, com
la de mercadería i peix.
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I tot aixó ens permet presentar una relació de famílies de traginers
que, a mes a mes, obtingueren la recaptació de les corresponents gabelles
a qué havien concorregut. Foren: Joan i Miquel Caymó; Joan i Josep Arxer;
Grau i Vicens Roffí; Jacinte, Agustí i Joan Lluc Salamó; Feliu i Raimon
Forest; Grau Ribas; Joan Bernich; Narcís Montaner; Joan Teixidor; Benet
Moner; Pere Palahí; Isidre Fonellet; Joan Carbó; Narcís Andreu; Rafael
Nadal; Josep Errero i Pere Pau.
Una altra menestralía acomodada era la deis homes de mar, patrons
d'embarcacions; no els trobarem mai, pero, en cap subhasta perqué les
seves llargues estades de navegació no els haurien permés de controlar la
gabella assignada en el cas d'haver-se presentat. Era en la seva activitat
náutica on a vegades s'ajuntava la de mercader, fos peí seu compte o com
a representan! d'un grup de participants.
Tornant ais ingressos de la Universitat guixolenca, recordem que en
époques de calamitats, com epidémies i guerres, els jurats a vegades es
veien obligáis a disposar de mes diners; imposaven llavors les anomenades
talles que corresponien a cada habitant d'l a 3 sous per 100 de fortuna
personal, préviament assignada per una comissió. Altres tributs eren el
delme o desena part de la collita de grans i raíms, concepte que Higa amb
la nota anterior de la valoració de la vinya. Si la falta de monedes persistía,
encara hi havia el redelme o segon delme sobre cosa ja delmada. Per a les
persones de mar que no tenien producció de grans ni de raíms hi havia un
tant per barcada. A la fi de la guerra, amb l'aclaparament produít per les
exigéncies de les tropes franceses, s'imposá de cobrar el quinzé i el vinté
sobre els esmentats grans i raíms per poder pagar l'anomenada estancilla,
tribut destinat a mantenir la tropa que ara ocuparía el país.
COSTUMS
Els pobles, amb els anys, guarden uns costums que es van transmetent
d'un segle a l'altre. A Sant Feliu passá igual, pero, la documentació que
es conserva, o almenys la que tenim consultada, no ens permet exposarne els mes tipies com podien ser les celebracions de carnaval o els balls a
la plaga pública -gallardes?-, els quals son citats en altres escrits.
Com observarem, la gran majoria de costums tradicionals anotats peí
clavan teñen un fons religiós, com era habitual en aquella época. Ja hem
vist que el dia del ninou, amb Felecció del nou consell municipal de tradició
medieval, hi havia el jurament amb una missa a continuado. Mes endavant,
peí dia de la Candelera, el clavan descriu haver donat cera per la diada,
com cada any. Per la Quaresma i a causa d'una deixa l'any 1583 del
mercader Antón Riera de quinzé lliures anuals per gastar en bons
predicadors per aqüestes diades, trobem cada any un contráete deis jurats
amb un orador sagrat de prestigi reconegut en aquell moment i, així, hi ha
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anotat el P. Jaume Matas de l'orde de Sant Agustí per la Quaresma del
1706; el P. Joan Bassó, també del mateix orde, peí 1707 i 1708; el P.
Antón Massó, trinitari del convent de Barcelona i fill de la nostra vila pels
anys 1709 i 1710; el P. Serra, mínim, que ho féu el 1712 i el 1713.
Del diumenge de Rams hi ha la presencia deis jurats en les cerimónies
religioses amb la seva palma, mentre que peí Dijous Sant hi ha les
corresponents compres de dos quintars (uns vuitanta quilograms) de teies
per a la processó, mes ciris rojos, blancs i cándeles vermelles per anar a
adorar els monuments. Igualment, es pagaren peí dia de Corpus teies,
ciris i un refresc amb ametlles torrades, segons factura de l'adroguer Mariá
Sicars.
Per la festa del glories sant Feliu -a la qual a vegades s'uneix sant
Sebastiá- la festa devia ser grossa, ja que les despeses foren elevades,
pero desconeixem les deis darrers anys de guerra.
Els guixolencs també es recordaven deis seus difunts; el clavan anota
l'any 1708 haver pagat 11 lliures i 16 sous sense explicitar res mes, mentre
que el 1713 paguen les "absortes com de costum en els Guíxols i en
l'església". Aquests responsoris en aquell racó de la platja eren dedicats a
la memoria deis que s'havien perdut en el mar?
D'ajuda a la gent necessitada de la població es practicava, entre d'altres
manifestacions, 1'entrega del pa de F armonía el dissabte de Nadal. També
cada any hi havia una aportació, el motiu de la qual desconeixem, a les
monges caputxines del convent de Girona. Acostumava a ser mig quintar
de bacallá i una carga de vi. L'any 1706, per dificultáis, en lloc del bacallá
s'enviaren nou mesures de sal. Continua igualment el costum de pagar
1'hospitalera per tocar cada vespre l'oració a les cantonades.
NOTA MARÍTIMA
Aquell temps, la flota marítima de Sant Feliu era molt modesta, pero
segurament no tant com la que es troba en l'estadística feta el 1715 a
instáncies de les autoritats felipistes i on consten solament set bastiments
amb cinc llondros i dues tartanes (2). Perqué es pot suposar que al llarg
d'aquells anys de guerra es perderen d'una forma o altra algunes d'aqüestes
embarcacions com ens demostra la nota deis jurats sobre un llagut amb
vuit homes, que per ordre del coronel que devia haver-hi a la vila portaren
cartes "al camp del duc de Pópuli i foren capturats per un bastiment armat
de Barcelona on els posaren a les presons".
En altres ocasions, les embarcacions topaven amb naus franceses
procedents del golf de Roses, on la seva pla§a militar es mantingué sempre
fidel a Felip V, cosa que els permetia teñir un refugi segur i poder actuar
(2) AHPG. Notaría de Sant Feliu de Guíxols, 31/V/1715.
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en cors. Igualment, en altres ocasions, foren les naus magribines les que
atacaren els nostres llaguts; aquesta intranquil.litat va motivar el costum
d'enviar uns propis a les poblacions ve'ines per donar un avís de moros.
Aquesta inseguretat a les nostres costes origina la presencia a la vila de
galeres (any 1707), el capitá de les quals destaca tres homes al molí de les
Porqués, cada nit, destinats a la vigilancia. Per altra banda, la Universitat
féu gestions per poder entrar en el cors que s'estava organitzant a la ciutat
comtal, enviant el seu secretan Geroni Axandri com a síndic de la vila per
a les corresponents gestions. Posteriorment obsequiaren amb vi moscat
D. Miquel de Pinos peí seu interés en l'assumpte.
Les naus guixolenques son anomenades llaguts en els documents que
hem consultat, pero no aclareixen si son amb coberta o sense; nosaltres
suposem que son de les primeres -tipus llondros, tartanes, quetxos- per
les diferents missions encarregades. I així, hi ha anotat que per la primavera
de 1707, tretze llaguts anaren a Mataró per carregar ovelles i,
posteriorment, uns altres onze per carregar fariña, tot per al servei de sa
Majestat, mentre que l'any 1710, dos llaguts desembarcaren 7.600 bales
d'artillería i ulteriorment en dues ocasions se sortejaren per rodolins dotze
bastiments per anar de missió al cap del riu Ter.
Caldria citar igualment les nombroses actuacions per transportar
soldats, malalts o nafrats (ferits) i presoners, a mes de dones i mainada
deis voluntaos coneguts amb el nom de miquelets, tropa irregular que es
desplacava acompanyada de la familia. Per aixó, tot aquest tragí obliga,
fins i tot, a comprar alguns llaguts el 1712.
RELACIONS JURATS-MONESTIR
De sempre hi havia hagut moments de certes diferencies entre els jurats
i el convent, car recordem que l'abat, a mes de ser el cap superior de la
petita comunitat benedictina, era el rector o guia espiritual del poblé i,
finalment, la mitra abacial guixolenca era també el senyor alodial i campal
del terme confirmat en el procés del castell termenat. Pero, com mes
endavant tractarem, a l'estiu de 1708 la cosa s'agreujá en ser assaltada
l'església i esberlada la seva porta per una turba amb les autoritats al
davant. Perqué a la vila hi havia dues faccions: una deis addictes deis
monjos, formada per famílies guixolenques que tenien parents a l'orde,
per vilatans el treball deis quals en depenia i, finalment, per les persones
que en els seus testaments deixaven com a marmessors figures destacades
del convent local, cosa impensable si no haguessin tingut la seva confianza.
Perqué cal remarcar que la riquesa urbana i rústica local estava molt
repartida en contrast amb altres poblacions de la comarca, on la majoria
de les propietats tingueren tendencia, amb el temps, a acumular-se en
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poques mans, cosa que indica una liberalitat en la conducta d'alguns
abats (3).
L'altra facció estava formada per menestrals i gent económicament
influent, cosa que fa pensar si ja es respiraven idees precursores de la
futura Il.lustració. En contra d'ells sortiren alguns deis diferents plets que
el convent tingué amb els jurats, com ara abans d'acabar la conflagració
que iniciaren sobre el domini del terreny que havien deixat lliure les
muralles demudes i els seus fossats.
ANY 1706

Foren elegits jurats aquest any: Benet Pellisser, que fou el jurat en cap;
Joan Vidal, i Jacob Prohensal.
Els acostumats arrendaments de les diferents gabelles quedaren així:
fleca per 160 lliures a Jacob Civils, pagés; hostals a Pere Palahí i Isidre
Fonellet, traginers, per 121 lliures, que corresponien ais dos hostals de la
vila i a les tavernes; oli a Joan Quintana, sastre, per 135 lliures; aiguardent
a Jacob Ribas, barriler, per 121 lliures; forn a Gerald Ribas, traginer, per
132 lliures; mollatge per 40 lliures; llenya per 36 lliures; entrada del vi
per 302 lliures; sal per 458 lliures. En no comparéixer ningú per a la
carnisseria, nomenaren Feliu Forest, traginer, per anar a comprar bestiar,
el qual adquirí 120 moltons al senyor Josep de la Cuesta, secretan del
comte d'Uhlefeld.
El total cobrat per la Universitat segons el clavari fou de 1.941 lliures,
mentre que les despeses foren de 1.938 lliures.
Aquest any tota l'atenció de la vila es concentra en els fets de Barcelona.
Hi ha un important moviment de tropa francesa i de vaixells en direcció
cap a la ciutat comtal, on es troben el pretenden! Caries i la seva cort. Per
Fabril el rei Felip inicia el setge de la ciutat defensada per les tropes
alemanyes d'Uhlefeld, les angleses de Peterborough mes les catalanes,
mentre que per l'Empordá entra de reforg el duc de Noailles (4) en direcció
a Palamós, la Valí d'Aro i Llagostera i seguint per la marina fins a arribar
al camp exterior de Barcelona.
Els nostres jurats enviaren persones per espiar i controlar el pas
d'aquesta armada per la zona del Baix Empordá. Fou Pere Cayrá o Caylá
qui els envía informacions tot seguint el seu desplagament per Palafrugell
fins a Palamós on sembla que des d' aquesta població ordena anar a prestarli obediencia com un virrei, ja que ell representava el seu rei borbó. Per
(3) BOADAS I RASET, J. Aproximado a les transformacions del litoral cátala. Actes del I
Congrés d'Historia Moderna de Catalunya. Barcelona, 1984.
(4) Adriá Maurici, duc de Noailles (1678-1766) mariscal de Franga i fill de Mariá Juli amb
qui féu la campanya de 1689-96 a Catalunya.

113

BENET JULIA i FIGUERAS

Jura del Mariscal de Noailles com a virrey de Catalunya a la Catedral de Girona (Any 1694).

aquest motiu, el doctor Tauler de Sant Feliu es desplagá a Girona per
consultar al governador de la plaga, el general Uhlefeld, qué havien de fer
en aquesta situació. No coneixem el seu consell, pero sí 1'advertencia de
tenir-lo informat, sobretot quan els franceses estaran en franca retirada,
puix que, fracassada l'acció de Felip V sobre Barcelona per Tambada de
la forta armada angloholandesa, aquest pren rápidament la decisió de
replegar-se, pero en direcció al Rosselló per no confiar en les terres
aragoneses, per on hauria hagut de passar forgosament en el seu retrocés.
El seu pas per l'Empordá deixá molt mal record per les malifetes que
cometeren.
Recordem que aquesta comarca havia acceptat la sobirania del
Pretenden!, excepte Torroella i Roses, pero quan queda sota la dependencia
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de Noailles, aquest no es mostrá tan absolut com ho será els darrers anys
de la guerra en entreveure's un final gloriós. Només hi ha anotades les
exigéncies de selectes queviures o potser entregáis voluntáriament amb
l'ánim de congraciar-se. Així, el clavan indica la donació de dos brots de
malvasia, quan era a la Valí d'Aro; gallines i anyells en la seva estada a
Palamós; mes gallines, pollastres, anyells i malvasia a Torroella, i finalment
sis terces de peix quan anaren a prestar-li obediencia a Palamós. Igualment,
la gent de mar també bagué d'ajudar i se'ls obliga a transportar soldats
malalts franceses a Roses i a Cotlliure.
Les rátzies de Noailles a l'Empordá van ser quan les defenses locáis
eren febles peí fet que les tropes principáis estaven desplagades amb els
exércits en lluita a l'interior de la península. En aquesta ocasió, només
coneixem l'intent de barrar-li el pas a Treumal pels bornes del sometent
del general Moragues.
Retirats els franceses, passaren anglesos i holandeses pels pobles de
la costa. La seva presencia no devia ser tampoc gaire agradable, ja que els
jurats encarregaren a Pau Cayrá que gestiones a Girona amb el sergent
major de la Diputació de treure'ls mentre -anota amb escrupolositat el
clavan- se 1'obsequia amb tres barrils d'anxova.
Ja coneixem que la gent de l'Empordá tenia un mal record del pas deis
soldats franceses en altres ocasions, per aixó no estranya que, davant del
perill de brivallada d'aquesta soldadesca, els jurats prenguessin la decisió
de salvar la principal documentado de la Universitat posant-la en una
barca i allunyant-la del perill. Com ja era costum, hi havia algún avís de
moros o la presencia de bastiments franceses armats en cors, perills tots
que feren decidir els notables del poblé de gestionar 1'entrada en cors
com ja hem exposat.
Aquest any hi ha, com en altres circumstáncies, les oposicions a mestre
d'escola amb la corresponent exposició oral sobre un text de Cicero, que
guanya Antoni Oria peí mes de setembre, pero en renunciar-hi mes tard
passá al reverend Benet Llanví, preveré de Sant Feliu.
La Universitat comentará els seus períodes de falta de numeran. Peí
gener, persones del consell deixaren "graciosament" certes quantitats com
les 20 dobles de Benet Pellisser, ric mercader, el qual trobarem moltes
vegades traient de dificultats el municipi; les 29 dobles i 15 rals del jurat
Joan Vidal i el seu cunyat; altres modestes quantitats de diferents persones,
mes els diners del quart del peix, com també 14 dobles, que servirien
posteriorment per a 1'entrada en 1'esmentada campanya marinera armada,
la qual sembla que s'aconseguí, puix que el síndic de la vila Geroni Axandri
cobra en acabar de resoldre-ho.
Altres assumptes de la vida marinera de Sant Feliu foren l'ajuda
prestada al principi d'any peí naufragi de la sagetia Sant Antoni de Pádua
carregada de pells de bou, sucre, cacau i tabac de Brasil. Peí juliol, la
115

10

BENET JULIA i FIGUERAS

venda de la barca Nostra Senyora del Roser a Pere Damiá Moré, mariner,
i a Nicolau Ayguavivas Pagés, pescador, la propietat de la qual eslava
repartida en vuitens. També el negociant Francisco Buscarons, en fer
testament, ordena que es vengui la seva part (era la meitat) d'una barca
patronejada per Cristófol Llopis de Sitges i un llagut gros de tráfec que es
trobava a la platja. I en la relació de béns del difunt Miquel Vilaret, teixidor
de lli, se cita la meitat d'una xávega, quatre armallades i una barca de
sardinals amb son llagut. Finalment, podem afegir els noms deis
administradors del sisé o sisena part del peix pescat en dies de festa,
indicant que el convent hauria acceptat el consell del capítol de la Seu de
Girona de rebaixar l'anomenat "quart del peix" per les dificultats del
moment. Varen ser els pescadors Isidre Salamó, Rafael Tomás i Francisco
Carreras.
I per acabar l'exposició d'aquest any, presentaren! anotacions tretes
deis documents notaríais on es donen referéncies de llocs i racons de la
geografía local. Així, trobem en el testament del treballador Miquel Rigau
Creixell que deixa a son hereu "térra de vinya plantada en el teritori
anomenat Bonjoi on discorre l'aigua d'en Garriga fins a la vinya d'en
Salvi", parágraf que, a mes de recordar llocs amb noms antics, ens permet
insistir en el valor de la vinya en aquella centuria.
En un altre document, la vídua Magdalena Truc indica que el seu
domicili es al carrer Estret prop de les voltes d'en Pagés. Igualment, Joan
Mauri, treballador, descriu en el seu testament que viu "en la casa dita
d'en Mauri del raval de Tueda, davant de la muralla que avui es troba
derruida peí francés, ensorrada per la térra posada i molt cerca de l'hort
de l'església de Sant Joan i molt cerca del cap del carrer de la Rutila". Per
la seva part, el mestre d'aixa deixa en les darreres voluntats "peca de térra
a Bonjoi que afronta amb el camí vell de Sant Grau". Finalment, el citat
negociant Francisco Buscarons va atestar les seves darreres voluntats en
"casa de Madalena Suris situada a la placa i darrere les muralles i presó
que son a la riera de les Comes".
ANY 1707

Jurats d'aquest any: Nicolau Roffí, Joan Quintana i Rafael Tomás.
Acordaren, en primer lloc, gastar poc per a la festa del Patró a causa de les
circumstáncies del moment.
Referent a la Quaresma, es contracta el P. Joan Bassó OSA per haver
estat recomanat per la comtessa de Savellá, de familia molt influent aquells
dies.
Els ingressos d'aquell any foren de 3.045 lliures i 3 sous i provingueren
de les partides següents: mercadería i peix, 465 lliures i 10 sous; mollatge,
36 lliures; oli, 139 lliures; forn, 131 lliures; sal, 508 lliures i 6 sous;
aiguardent, 191 lliures; carnisseria, 425 lliures; fleca, 93 lliures; hostals,
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110 lliures. A mes, cal afegir-hi l'import del vinté de la collita, 400 lliures;
l'entrada del vi, 93 lliures i 3 sous, i finalment d'una talla, 220 lliures i 3
sous. El total de despeses d'aquest any va ser de 3.043 lliures i 9 sous.
Amb la talla indicada comengaven els primers senyals del que cauria
sobre els guixolencs per la demanda d'un nombres grup d'homes de la
població per anar de sometent, la qual obliga el doctor Tauler a desplagarse a Figueres (acompanyat de barrils de sardina) on hi havia el senyor
Despujol, representan! militar del Pretendent, per aconseguir que fos
acceptat canviar l'esmentat sometent per un capitá i cinc soldats pagats
per la Universitat a rao d'un ral de vuit el capitá i dos rals d'ardit cada
soldat diáriament mes "un vestit de drap vermell i un sombrero perqué
comprengui S. M. quan gustosa esta Universitat s'ofereix a son servei".
Nomenaren capitá el Sr. Josep Tauler, germá del metge. Per poder pagarlos, va caldre executar la talla indicada, car també calia satisfer la paga de
tres sous i sis diners diaris per ais terralloners que, per ordre del veguer de
Girona, anaren a treballar a les fortificacions on cobraven tres sous mes
aportats per 1'erari reial.
El duc de Noailles féu la seva incursió habitual. Després de saquejar
l'Empordá i d'endur-se la collita, sobretot la de Castelló d'Empuñes, arriba
fins al barrí gironí del Pont Major i, quan s'esperava el seu atac sobre la
plaga de Girona, inexplicablement es retirá.
Pero aquell temps s' havia fet difícil per ais queviures. Un bastiment
de Mataró que portava 50 quarteres de blat destinades, sembla, al convent,
fou requisat peí mostassá. Aquest fet va causar una disputa mes entre els
monjos i els jurats. A final d'any, en un requeriment del monestir al
mostassá Joan Vidal per reclamar el blat incautat, insisteixen en la malura
del moment dient: "majorment lo present any que se careix de tot,
especialment de blat, per lo sustento deis pobláis i habitants en dita vila"
Igualment, en dues ocasions, s'enviaren onze llaguts a Mataró per
carregar ovelles al servei de S. M., i es dona ais tripulants deu talls de pa
i un quart de vi. Per 1'abril, unes altres onze embarcacions foren destinades
a carregar per a S. M. fariña de Mataró.
Per 1'octubre hi ha una altra servitud en haver d'entregar 27 quarteres
de blat al servei del rei, les quals es repartiren de la forma següent: 9
quarteres que aportarien les persones del brac, major, 12 quarteres a carree
del brac. mitjá i les restants 6 quarteres, el brag menor. S'assegurá a les
persones deis brac, os mitjá i menor que se'ls tornaría el cereal o els seria
pagat peí comú.
Altres acords presos per aquests jurats foren encarregar una campana
nova per a l'església de Sant Joan per haver-se trencat la grossa; vendré
una bacina de plata de 1'hospital i destinar el producte de la venda a les
necessitats d'aquesta casa, i, finalment, fer gestions a la Sagrada Rota per
poder destinar a parroquia la citada església de Sant Joan.
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Referent a l'escassa vida marítima, les noves mes destacades foren: la
presencia d'una fragata francesa davant la Meda i també a Palamós; el
tráfec de llaguts, citats abans, procedents de Mataró i finalment, l'atestat
davant notari del naufragi a la Platja d'Aro d'una sagetia el 27 de novembre
quan en direcció a Tolo 1'envestí una forta tramuntanada al golf de Roses,
cosa que l'obligá a amorrar-se en aquesta platja "deserta" a mitja hora de
Sant Feliu. El firmaren el capitá, el pilot, el nauxer i mariners franceses i
valencians.
Ara, amb la notaría a mans del comú, es practica molta documentació
pública i privada, la majoria d'aquesta darrera, escrits testamentaris. De
la se va lectura, trobem com sempre diferents indicacions de la vila com ja
hem exposat i, així, peí marc., en el testament del pescador Josep Feliu fill
de Benet, mariner, s'indica que s'ha fet a la seva casa del raval de Tueda
davant la platja del mar. Peí maig, Joan Buscarons, cirurgiá, ven una pega
de térra prop de les hortes de la Creu, per la creu de pedra que hi ha. Peí
juliol, Pau Caylá, pagés, indica que viu a la casa situada al carrer d'en
Salvador, avui anomenat carrer Major. Per l'agost, la vídua Margarida
Comadira, del carrer de la Volta del Cali ven una vinya a Sant Pol, una
altra al coll de Sant Pol i el mas Prat. Una altra vídua, Madalena Suris,
ven un terreny al lloc anomenat de Sabeya o Roqueta sobre el "pou
d'amont".
Un darrer document notarial d'aquest any es refereix a la persona de
Joan Buscarons Pujol amb un certificat del seu germá Benet, indicant que
l'any 1670 fou batejat amb el nom de Joan Francisco, fill de Gabriel, i
que en foren padrins l'apotecari Joan Pujol i Blanc i la vídua Caterina
Bofill. A continuació, el negociant Rafael Arxer, Bernat Vidal, mariner, i
Antoni Comadira, pescador, juraren que Joan Buscarons Pujol, tenint
quinze o setze anys, va marxar de la vila faltant d'ella mes de vint.
Ultimament fou vist per Bernat Vidal a Cadis per embarcar-se cap a les
índies.
No coneixem el motiu d'aqüestes certificacions, potser son per
qüestions d'heréncies? Pero, posteriorment, l'any 1732 apareix per la seva
població com un negociant que provenia de Méxic; podem, per tant,
considerar-lo un deis primers emigrants guixolencs a les ierres americanes.
ANY 1708

Jurats d'aquest any: Benet Ayguavivas Valmanya, Nicolau Ayguavivas
Pagés i Rafael Puig.
Deis successius arrendaments de les gabelles obtingueren les quantitats
següents: fleca per 145 lliures, oli per 134 lliures, aiguardent per 190
lliures, hostals per 144, mercadería i peix per 470 lliures, mollatge per 40
lliures, llenya per 50 lliures, forn per 135 lliures, entrada de la sal per 508
lliures, carnisseria per 425 lliures, vi fred i neu per 120 lliures, entrada del
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vi per 131 lliures. En aquest arrendament, s'indicava que la malvasia i el
vi blanc pagarien d'entrada 6 rals d'ardit per carga (o sia 12 sous), el vi
claret, 8 sous i el vi fred, 4 diners per lliura de pes.
Aquell any, les entrades foren de 2.926 lliures i 9 sous, mentre les
despeses foren de 2.926 lliures i 8 sous.
El predicador de la Quaresma continua essent el pare Joan Bassó. Per
la festa del Sant Patró es gastaren 2 lliures i 17 sous per ais máseles, 11
lliures per ais músics i igual suma per ais seus menjars, 5 sous per 60
escombres per cremar la vigilia; per al monjo benedictí del convent de
Sant Feliu que predica, 9 lliures i 10 sous. Igualment, unes altres 11 lliures
per ais pabordes de la confraria de la Minerva per a les despeses de la
diada mes la de Sant Sebastiá. Finalment, 1 lliura i 16 sous per ais dies
deis difunts, com cada any.
Aquest juradesc, d'ara endavant tindrá dos problemes: un amb la tropa
a causa del temps bel.lie que es passá, i l'altre, buscat en part per ells amb
les tenses relacions amb els benedictins. Comencem peí primer, ja que la
nostra vila fou quarter d'hivern de soldats de la guardia palatina, cosa que
obliga a haver de pastar pa per ais soldats (meitat forment, meitat mestall),
intentant que la seva despesa servís per pagar part del donatiu voluntan a
Sa Majestat.
Aquesta tropa era manada per un coronel a qui els jurats obsequiaren,
no sabem si de bon grat o per forga. Es comenta, segons ens ho anota el
clavan, amb mitja carga de vi, a continuació dos capons i dos anyells, sis
lliures per cándeles, sis quartes d'oli, carbó i llenya. Posteriorment,
cansalada, congre, tres litres de malvasia, vuit cops de faves, palla, etc.
També els costa 5 lliures i 12 sous per acompanyar-lo a Girona junt amb
un capitá i un criat, a mes del jurat Benet Ayguavivas i un fadrí de peu.
En una altra ocasió, hi bagué despeses per acompanyar el capellá del
regiment i també portar un altre dia amb matxo el cirurgiá militar a Calonge
a curar soldats, mentre amb un llagut traslladaren des de Lloret el seu
equipatge i el deis seus oficiáis.
Pero, a part deis soldats palatins, trobem anotades partides per abonar
estades d'oficials anglesos i alemanys que es trobaven de pas; l'ajuda
amb dos llaguts armats a quatre miquelets, ordenada peí general Uhlefeld
de Girona, tot aixó va motivar l'acord de desnonar el capitá Tauler i els
seus homes per no voler i poder pagar la vila.
Passant ara a l'altre tema, tenim que a l'estiu encara es remena
Fassumpte del blat del convent incautat peí mostassá. Per tal afer vingueren
personalitats per al plet inicial i els jurats amatents els obsequiaren amb
gallines. Pero un assumpte mes greu i mal calculat fou el seu intent de
voler reparar, per l'agost, el paviment de l'església parroquial amb el
producte de l'anomenat "quart del peix" tal com sempre es feia, pero
aquesta vegada sense llicéncia de l'abat com era ordenat. Com que els
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oficiáis que enviaren per tal comanda foren expulsáis peí pare prior i es
tancaren a mes les portes, els jurats retornaren amb insígnies del consell,
batlle i multitud d'homes, dones i mainada, els quals amb una massa gran
0 porra de trencar llenya obriren les portes rompent-les i entraren i
prengueren les claus de la sagristia per tapiar-la de la comunicació del
monestir. Aleshores, el pare prior i el sagristá s'endugueren el Santíssim
al capítol després de passar per males paraules i maltractaments(5).
Aquesta actuació desconsiderada deis representants del poblé envers
el convent només podem pensar que bagué d'ésser influida peí temps i el
clima de guerra, tot confiant que el cenobi com a presumpte illot felipista
devia estar sense protecció superior. Pero, en aixó anaren errats, puix, a
mes de topar amb l'església, faltaren al seu superior, que, malgrat suposar
que era de sentiment borbó, no podía ser acceptat peí pretendent Caries
mentre no es pogués demostrar, cosa que la prudencia de l'abat Panyelles
intenta en tot temps evitar.
Mes tard i en fred, els representants del consell degueren recapitular i
decidiren d'arreglar-ho tot temptejant en diverses direccions. En primer
lloc, s'informaren amb els advocáis de Girona sobre la causa d'apel.lacio
del "quart del peix" i reberen el consell de renunciar-hi. Una altra gestió
fou encarregada al notari secretan Axandri, a qui enviaren com a síndic
de la vila a Barcelona per facilitar informació deis incidents, mentre el
jurat major anava a Girona per tractar amb les diverses autoritats locáis:
la militar per oferir-se a fabricar pa de munició per a la tropa allotjada a
Sant Feliu; el governador per tractar sobre el tere, que solament podien
pagar del donatiu voluntan a S. M. acordat en les darreres corts i, finalment,
amb l'autoritat religiosa en la persona del vicari general sobre l'arrest de
mossén Benet Llanví, cosa que fa sospitar, coneguts el seu carácter i la
seva incompatibilitat amb els monjos, la possibilitat que estigués complicat
amb el grup de persones que assaltaren el monestir l'estiu passat.
No devien anar gaire be les coses quan peí novembre acorden enviar
el jurat en cap a Barcelona i "ais peus de S. M. fer-li present la tribulació
1 confusió que l'abat i convent teñen a la present vila". La forma de
redacció d'aquest acord, com si es volgués promoure compassió en el
reial ánim, no obtingué cap resultat, sino al contrari. Així, tenim al cap de
pocs dies, els nostres representants foren detinguts en les presons reials
de la ciutat comtal, on degueren passar el Nadal, mentre que els jurats des
de Sant Feliu enviaren un propi per buscar-los defensors; tot aixó motiva
despeses que s'hagueren d'afegir a les 30 lliures pagades per la presencia
del noble D. Fortunat de Parrella, de l'agutzil i d'un notari de Barcelona,
que vingueren "per l'assumpte de les portes esberlades".
(5) ACG. Inventan del monestir de Sant Feliu de Guíxols. Foli 30, núm. 34 i foli 50, núm.
49.
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Mentrestant, per la seva part, l'abat rep atentes comunicacions del
Pretendent. Una d'elles participant-li la seva boda amb la princesa
Elisabeth Christiana de Brunswich tot demanant-li les mes fervorases
deprecacions per al seu bon viatge. Mes endavant i en una altra carta,
Tinforma de la necessitat de refugiar soldats malalts en aquella "provincia".
S'acaba l'any amb la caixa de la Universitat completament exhausta, i
s'ha d'ajornar l'entrega de 25 lliures a una donzella pobra per al seu
casament. Uns particulars avancen 225 lliures per poder treure de les
presons barcelonines els representants locáis. Talles practicades per
diferents despeses bél.liques, com els vint homes escollits per rodolins
que hagueren d'anar al sometent a rao de 6 sous diaris cada un.
Afortunadament, 1'entrada de 1'armada de Noailles a l'Empordá sembla
que no arriba a la nostra vila peí corresponent saqueig.
El que sí que hi ha en aquell estiu, segons carta del jutge del Reial
Consell, es la contribució "en el gasto i transport de mil quintars de bescuit
i de cent quarteres d'ordi al cap del riu Ter per entregar al consol de
Torroella".
El patró Miquel Cateura ha transporta! des de Barcelona la nova
campana per a l'església de Sant Joan. Es posa en venda blat procedent de
captura per cors com també el blat retingut per usar-lo per al pa deis soldats
palatins, que en aquells moments havien marxat.
Finalitzen les despeses amb la compra de guants i adobs de les gramalles
deis jurats.
ANY1709
Nom deis jurats d'aquest any: doctor Joan Tauler, Mateu Mercader i
Miquel Vilaret.
L'arrendament de les diferents gabelles fou: forn per 132 lliures a Jaume
Carreras; hostals per 144 lliures a Isidre Fonellet i Joan Esteve; sal per
508 lliures a Benet Pellisser; fleca per 233 lliures a Grau Roffí; aiguardent
per 225 lliures a Rafael Nadal; oli per 161 lliures a Agustí Salanió;
mercadería, peix i mollatge per 560 lliures a Francisco Carreras; llenya
per 45 lliures a Grau Ribas; vi fred i neu per 140 lliures a Pere Palahí;
vinté per 540 lliures a Agustí Salamó. No es pressenta ningú per a la
carnisseria.
Altres partides que hi hagueren foren 1'entrada del vi per 1.090 lliures,
l'arrendament del molí de vent per 16 lliures, una talla de 3 per 100 que
dona 328 lliures. El total d'ingressos aquell any puja a la suma de 5.296
lliures, mentre que les despeses pujaren a 5.298 lliures, que, a mes, s'han
d'incrementar amb unes partides a l'administració de l'hospital de
Llagostera que sumaren 4 lliures i 10 sous, mes la quantitat de 71 lliures
i 3 sous pagáis al pare majordom del convent benedictí per ais censos que
fa la Universitat. Igualment, foren retornades les 225 lliures avan£ades
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per persones del consell destinades, com ja hem indicat, a treure de les
presons barcelonines els guixolencs arrestáis. Del mateix temps es l'acord
d'enviar Joan Bobera i Nicolau Pagés al jutge del Reial Consell per
informar que anirá a carree de la Universitat l'arranjament de l'església,
mentre que l'afer del blat retingut l'any 1707 se solucionará pagant ais
jurats d'aquell any o be al jurat major, que llavors era Benet Ayguavivas.
Hi ha altres despeses pagades que son com sempre a causa del trasllat
de missives oficiáis per pagar persones que aportaven informacions sobre
els moviments de 1'armada de Noailles; pagament de pa, palla i civada
per a la tropa de pas o el sometent de Tracmal (?); vigilancia sobre els tres
regiments de cavalleria destacáis per l'exércit francés; trasllat de caixes
amb mil vestits i sombreros a Girona, etc.
Aquest any s' inicia amb un hivern molt rigorós. Es conta que els rius
d'aquella ciutat es glacaren tant que permeteren passar-hi a sobre amb
forta cárrega, la collita fou espléndida, la malogra, pero, la presencia de la
tropa de Noailles aquarterada entre Cerviá i Sant Jordi Desvalls i que com
cada any feren unes rátzies esgotadores a carree deis seus oficiáis, sense
cap classe de contemplacions com feren a Banyoles, segons ens ho explica
Ll. G. Constants (6).
La caixa de la Universitat arriba a estar tan exhausta, sobretot per les
despeses en allotjament de tropa, que no pogueren pagar ni el primer ni el
segon termini del donatiu voluntan a S. M. Per aquests motius, comengaren
peí setembre amb una talla de 3 per 100, seguida, per l'octubre, d'una
altra del 2 per 100 per ajudar a pagar el nou quarter d'hivern. Igualment,
posaren a subhasta l'arrendament de la sal per necessitat urgent de 200
dobles i en donaren 6 d'eixaus per la necessitat de pagar part de la
contribució pendent ais franceses.
Per l'octubre es busquen 25 voluntaos per anar de sometent a Cassá,
segons ordres d'Uhlefeld. Els jurats s'ofereixen a canviar-los per una
"módica paga ais miquelets" i deixen 15 dobles d'or a la taula de can vi de
Girona en espera de solució. Mentrestant, Noailles abandona l'Empordá
passant per Besalú, Olot i Camprodon. Potser aquesta retirada tenia relació
amb les vacil.lacions del rei francés, amargat pels fracassos de Felip
d'Anjou.
D'aquest any es coneixia l'activitat del prelat Panyelles, que va assistir
al Capítol General de l'orde a Valladolid, d'on torna reelegit abat ja que
no poder ser-ho el nomenat fra Josep Ximenez per motius de guerra. També
fou comissionat per inspeccionar el monestir de Montserrat.
I d'aquesta anualitat es la seva delegació com a cap de la junta que es
forma per obtenir fons per a la fortificació de la placa de Girona. També
(6) CONSTANS, Luis G. Una crónica inédita de la Guerra de Sucesión en Gerona. Anales
del I.E.G. volum V, pág. 73 i seg.

122

S ANT FELIU DE GUIXOLS 1706-1714

17

aquest any defensa un plet contra el chitada Benet Barraquer perqué volgué
apropiar-se indegudament d'aigua per al seu molí abans del de la Lixarda
i del de Riembau, que tenien prioritat.
ANY 1710

Jurats: Geroni Ayguavivas Abrich, Francisco Ayguavivas Iglesias i
Francisco Carreras, pescador.
L'arrendament de les gabelles está molt detallat i amb aspectes origináis.
Tenim en primer lloc la sal, que s'arrendá a Mariá Dorca per 1.525 lliures
pagades amb 200 dobles d'entrada i les restants mes endavant. En les
clausules acceptades s' indica que deu teñir bona sal, disposada a ser veñuda
tant de dia com de nit, i es l'únic que podrá tenir-ne per vendré. Es multará
els infractors amb 50 lliures, excepte en el cas de la sal que portin les
barques que a causa del mal temps han d'entrar a port, pero, si
posteriorment volguessin vendre-la, haurien de pagar a Dorca 2 sous per
mesura de sal, la qual hauria estat afinada i marcada per 1'afinador amb el
senyal del mostassá. També per la sal veñuda a guixolencs, se'ls havia de
donar 2 sous per mesura "com a guany", mentre que per la sal portada per
pescadors de fora i destinada a salar llur peix haurien de pagar els 2 sous.
Igualment tota la sal per salar peix, pero mólta, pagará vuit diners mes per
mesura.
Quant a l'arrendament del vi, també está molt especificat tot el que té
relació amb la seva entrada a la vila, la seva venda a les tavernes, el negoci
de l'aiguardent i els diferents tipus de vins. Centrada del vi, que aquest
any s'entrega també a Dorca per 94 lliures, havia de pagar 6 rals d'ardit
(12 sous) per carga que entrava al terme, tipus blanc, claret i vermell. Peí
vi fred, si es venia ais ve'ins de la vila i ais arrendataris de l'aiguardent,
pagarien 4 diners per lliura.
Foren arrendataris aquest any: Vicens Roffí i Joan Carbó, traginers.
També era acceptat de vendré el vi fred, com el blanc i el claret, a tasses
junt amb avellanes i bescuit a la menuda. El preu queda a 75 lliures.
L'arrendament de la taverna queda per al traginer Narcís Montaner, el
qual oferí la quantitat de 107 liures amb 1'obligado de comprar el vi de la
collita local a 11 lliures i 12 sous per carga, mentre que si el vi era per
eixir del terme pagaría 16 diners mes per carga. També se li autoritzava
vendré nous i castanyes.
Queda d'arrendatari de l'aiguardent el pescador Pere Vidal per la xifra
de 315 lliures; l'oli per 440 lliures queda per al traginer Agustí Salamó;
mercadería i peix per al traginer Narcís Montaner per 830 lliures amb
unes clausules molt extenses per la gran quantitat de productes que hi
entraven; mollatge a Narcís Montaner, traginer, per 90 lliures; llenya al
traginer Gerald Ribas per 45 lliures; grans a Mariá Dorca, mercader, per
200 lliures; carnisseria a Feliu Forest i Joan Salamó, traginers, per 500
lliures.
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Altres acords segueixen les actuacions anteriors, com varen ser les
oposicions a mestre d'escola, guanyades per E. Manyós preveré; les
disposicions que prohibiren jugar al carrer els jocs de bitlles, argolles,
caites i claus, cosa que s'admetia si es practicava com a passatemps. També
s'acordá adobar el rellotge de la vila i fer una clau per a la persona que
se'n cuidaría, cosa que motiva que quedes exempt de talles i allotjaments
de soldáis. Perqué la presencia de tropa a la població era un problema
carregós, que s'intentá solucionar moltes vegades i, així, veiem que peí
gener ofereixen 50 dobles al general de la tropa que hi ha hivernada perqué
se'n vagi, car queden molts mesos de quarter d'hivern. A mes, han de
pagar danys promoguts amb la seva presencia, a l'hostaler, al negociant
Benet Pellisser a mes de llenya i aliments per ais oficiáis, etc.
Vindran altres despeses com les extraordináries amb motiu de la cacera
pels boscos de Llagostera de la comitiva reial, queja hem tractat; un deute
de 3.500 francs ais franceses; ajudes a pobres passatgers. Tot aixó fa que
per cobrar els diferents impostes extraordinaris que se'ls acumulen
nomenin col.lectors de barris per ajudar-los en aquesta tasca desagradable.
La tasca s'inicia peí gener amb una talla d' 1 per cent; peí febrer 1'entrega
de les 50 dobles al militar ja indicat; nova talla per 1'abril. Peí juliol, se'ls
reclama el tere, del famós donatiu reial i fugen d'estudi amb 1'excusa que
faran alió que facin els altres pobles; pero, com que el comte d'Statenbach
sol.licita 10 terralloners per a les defenses de Girona, aixó els obliga de
fer una nova talla d'l per 100. Mes tard i per la mateixa autoritat, son
demanats dotze llaguts amb tres homes a cada un que havien de cobrar 4
sous diaris, cosa que obliga a repetir una altra nova talla d'l per 100 a
causa d'un augment de l'activitat marinera. Així, a final de novembre,
s' ordena que per rodolins surtin elegits els patrons i llaguts que en nombre
de dotze es necessiten per a una missió no indicada. Foren els següents:
Nicolau Forest; Benet Bosch, substitu'it posteriorment per malalt per Joan
Carreras; Joan Lluc Salamó; Cosme Ferrer Faja; Benet Arxer; Joan
Thomás; Jaume Beulovi; Benet Durban; Francisco Suris Clotxa; Josep
Besart; Joan Calsada, i Joan Remus.
Aquesta missió potser estaría relacionada amb les informacions sobre
l'important contingent de tropa que Noailles estava preparant a l'altre
costat de la frontera per envair i atacar la plaga militar de Girona, ja que la
funció d'aquests llaguts era d'anar a Torroella segons ordres estríeles del
comandant d'un destacament que arriba a la vila. També es coneix que en
la passada primavera tingué lloc un reforgament d'armes traslladades per
mar, puix que es paga a dos llaguts que transportaren rodes i caixes
d'artillería. Mes tard, per 1'abril, un gánguil descarregá pertrets de guerra
i peí maig es desembarcaren de dos bastiments unes 7.600 bales d'artillería,
per la qual cosa fou necessari Hogar una botiga de Josep Saguer per desarhi tot aixó.
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Peí desembre, la forta armada del mariscal francés entra per l'Empordá
i, com que no va trobar cap resistencia, arriba facilment a la vista de la
plac,a militar de Girona. El mal temps, sobretot pluja, retarda l'atac contra
la ciutat defensada per Statenbach, pero, llavors, el ministre del civil, el
senyor Gregori Matas, el qual acompanyava el duc de Noailles ja ordena
ais jurats guixolencs l'enviament de cent mesures de sal a l'exércit invasor.
D'ara endavant serán els franceses i Gregori Matas els qui imposaran la
llei i les seves exigéncies amb tota impunitat.
Malgrat els diferents resultáis bél.lics, entrem en un temps decisiu per
al resultat de la guerra. Així, s'ha perdut Menorca, Sardenya i Nápols,
mes la batalla d'Almenara i Saragossa peí juny, que obrí el camí de Madrid
al Pretenden! on entra peí setembre, pero, com que en marxá peí novembre
seguit de les derrotes de Brihuega i Villaviciosa, fou obligat a refugiar-se
a Catalunya on al cap de pocs mesos la mort del seu germá, 1'emperador
d'Austria, capgirá la direcció diplomática de la contesa.
ANY 1711

Jurats d'aquest any foren: Benet Pellisser, Joan Vidal i Miquel Cateura.
Els arrendaments de les gabelles foren: forn per 34 lliures a Grau
Ribas, traginer; mercaderia i peix per 582 lliures a Narcís Andreu i Agustí
Salamó, traginers; oli per 419 lliures a (?) Nadal; fleca per 260 lliures a
Agustí Salamó, traginer; llenya per 36 lliures a Joan Martorell, ferrer;
aiguardent per 396 lliures a Pere Vidal; dret del vi per 611 lliures a Joan
Lluc Salamó, traginer; carnisseria per 250 lliures a (?) Forest; hostals per
150 lliures a Isidre Fonellet, traginer, i Francisco Jordá, pagés; mollatge
per 60 lliures a (?); neu a Rafael Nadal; arrendament del vinté deis fruits
a August Salamó, traginer, el qual l'havia d'abonar en tres pagues al clavari,
pero en desconeixem la xifra.
A mes, els ingressos d'aquell any s'havien d'incrementar en 366 lliures,
obtingudes del blat i mestall arreplegat "ais forasters després de la vinguda
de Mr. de Bonas", com també les 2.945 lliures de diferents talles. El clavari
indica que el total de les entrades fou de 7.387 lliures i les despeses de
7.364 lliures.
Del clavari d'aquest any es guarden moltes anotacions de diferents
pagaments, lamentem només l'abséncia de data precisa en els
corresponents documents, en la lectura deis quals hom troba la dicotomia
a qué es veia sotmesa la població peí fet d'haver de pagar ais aliats com
en altres ocasions ais francesos.
De les liquidacions deis primers, n'hi ha moltes relacionades amb
actuacions de "propis" que vigilaven i avisaven sobre els moviments de
les trepes enemigues que es dirigien a assetjar la ciutat de Girona. D'altres
eren per haver traslladat informacions del coronel local Birolá, destinades
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al general d'Hostalric o, també, per haver contractat un guia per indicar el
camí de Sant Baldiri ais homes del sometent o ajudar en diferents
actuacions deis miquelets addictes al Pretendent quan portaven desertors
de Barcelona, presos, a Maganet o portar pa i vi ais alemanys destacats en
aquesta vila.
Se satisfan indicacions variades d'avisos de presencia de bastiments
enemics i ádhuc de magribins, com el que apressá un pescador de la vila
anomenat Peric, del qual mes endavant ja tornarem a parlar. També es
paga al patró Felip Gorgoll un viatge que féu per mar per portar l'equipatge
del governador de Girona al port de Barcelona en haver acabat el setge.
Era el d'Statenbach?.
Quant a les despeses destinades ais franceses, malgrat ésser les mes
nombrases, no ens hi estendrem gaire, ja que foren una continuada extorsió
de queviures i mes queviures, apart de les contribucions especiáis queja
tractarem mes endavant. Des de les primeres exigéncies de sal, explicades
al final de l'any anterior, fins a malvasia en abundancia, peix per Setmana
Santa i atxes per ais sentinelles, hi ha de tot, com márfegues i palla per ais
soldáis nafrats i allotjats a l'hospital i a la casa de la vila; trasllat d'aquests
estris de mar a Palamós per ais soldats malalts d'allí, i trasllats de miquelets
malalts també a l'hospital de Llagostera. Recordem que Noailles des de
Girona dominava tota la comarca fins a Hostalric sense haver disparat
cap mes tret, pero envoltat i ajudat per diferents botiflers com Gregori
Matas, Francisco Gaiolá de Figueres, Josep Oliveres, Francisco Anglasell
de Cortada, casat amb una familiar deis Axada, Geroni Fontdevila, etc.,
coneixedors de la gent d'aquí i que podien, per tant, arribar al límit de
causar estrall ais pobres vilatans.
Com que la població encara tenia mals records del seu pas per la guerra
de final del segle anterior, el consell acordá d'enviar el jurat major i millor,
acompanyat d'un "eclesiástic, gastant tot el que fos necessari" per
congraciar-se amb el nou governant a Girona, conducte mitjangant el qual
no creiem que obtinguessin cap bon resultat. A mes, eren comprensibles
les preocupacions deis jurats, ja que peí 1701 havien prestat obediencia al
nou rei Felip V; al 1705 ho feien a Barcelona en la persona del pretendent
Caries i l'any següent -1706- aquesta vegada davant de Noailles. Pero
enmig hi ha hagut la presencia de Caries per les terres gironines mes la
persistencia de trapes aliades fins a arribar a la caiguda de la plaga militar
de Girona a mans de l'esmentat mariscal Noailles.
Que no tingueren cap tráete favorable ho demostrá la seva actuació
recaptadora persistent al llarg de l'any.
Ja hem indicat que al final de l'any anterior hi ha una demanda
peremptória de sal per part deis francesos, pero peí gener foren mil les
quarteres de blat exigides peí comandant d'un destacament de cavalleria
desplagat expressament a la nostra vila sota la pena de ser saquejada. Per
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pagar aixó, es féu una talla de 10 rals per 100 deis béns deis guixolencs, la
qual cosa motiva la creació de llistes per carrers amb els noms i la
classificació en lliures de les corresponents fortunes, i com a exemples
tenim que al mig del carrer de Sant Pere se cita el senyor Benet Pellisser
amb 6.000 lliures; en el de Sant Joan, Nicolau Roffí amb 2.400 lliures i
amb igual quantitat, Benet Ayguavivas del raval de la Riera i, finalment,
al carrer d'Especiers, Geroni Abrich amb 9.000 lliures.
Pero, com que Noailles havia posat d'entrada una contribució de 7.000
francs, els jurats comentaren a manllevar a particulars i, així, a poder
pagar els primers 4.000 francs mes 300 dobles obtingudes del redelme.
Perqué aquí comenta la fatídica estancilla o contribució per mantenir
l'exércit ocupant. Trobem anotada la quantitat de 672 francs per Fabril,
quantitat que mes o menys es féu efectiva cada mes i obliga al cobrament
del delme i, a vegades, del redelme. Quan aquests estaven esgotats havien
de fer noves talles com la de juliol a rao de 6 per 100 fins a obtenir la xifra
de 750 francs; la d'agost de 3 sous per 100; la de novembre de 6 per 100
i, mes tard, dintre del mateix mes una d' 1 sou per 100 per poder pagar les
vint cavalcadures sol.licitades per G. Matas per anar al Pont Major.
Finalment, en estar la vila empobrida, peí desembre s'arrendá el dret de
l'entrada del vi. Abans hi havia hagut la venda d'una finca de l'hospital
local de quatre vessanes a Calasang, que la Universitat administrava per
ser hereu de la vídua de Joan Fulla, adroguer de Sant Feliu.
Com a mostra curiosa de les variades exigéncies d'aquells militars hi
ha detallada la demanda de lliures de xocolata, de sabó de llosa, de fors de
cebes per al duc i d'un parell de mitges de seda demanades per Matas ais
jurats en anar a complimentar-lo i que hagueren de buscar a Barcelona.
També volem destacar que les tropes anomenades miquelets anaven
acompanyades de les seves famílies. Per aixó, algunes vegades s'han de
pagar trasllats per mar de dones i mainades, segons consta en els
corresponents albarans.
Voldríem acabar les dades d'aquest any repassant els llibres notaríais
que s'han pogut conservar. La notaria ara está en poder de la Universitat
i menada peí seu secretan Geroni Axandri. De la seva lectura, podem
continuar obtenint informacions complementáries de la vida deis habitants
de la vila i d'antics noms de lloc del terme. Així, en una venda se cita el
bosc d'en Tauler, i en una altra Nicolau Furest cedeix una pega de térra en
"el coll de Sant Pol, en el lloc de la font d'en Caritat". Igualment, Joan
Vilaret adjudica un tros de térra seva que "está en el camí del Malí des de
la paret de la seva pallissa fins a la casa de l'hospital", i a la mateixa zona
el doctor Tauler cedeix una pega de térra al reverend Jaume Codolá,
canonge de la Seu de Girona, mentre que Geroni de Campmany es del seu
mas Gras la part de térra veñuda. Un altre traspás es a Tueda, en el lloc
conegut com "les Abelles" i en un testament es citat un paratge anomenat
"els Calvells".
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Les diligencies per alliberar guixolencs captius de moros o argelins
les trobem en les atorgacions fetes al negociant Joan Pellisser davant de
notari, personatge amb residencia a Barcelona, pero relacionat amb el
nostre Sant Feliu. Se li adjudicaven tota classe de facilitáis económiques
per a les seves gestions. Aquells dies eren captius els guixolencs Francisco
Carreras, Antoni Peric (fill) i Josep Rovira, tots homes de mar.
Com en el cas deis traginers, la classificació per oficis en aquests
documents notaríais també ens dona orientacions d'activitats diverses com
foren els teixidors de lli, cosa que permet suggerir si hi podia haver una
modesta activitat artesanal destinada a exportar a fora de la vila. Se citen
Joan Carbó, Joan Ribas, Jaume Prohensal Valmanya i Josep Vilaret.
Aquesta modesta importancia també es remarca en ser esmentats en el
vinté deis que paguen delme els grans de cánem i lli.
Documents interessants son els que relacionen els béns propis de certes
persones, com es el cas del pescador Antoni Suris, que a mes del mobiliari
corrent es descriu que tenia "una xeringa amb sa capsa, una carta de navegar
sense compás, un llibre gran d'historia, un arcabús, dues cases, una al
carrer de Sant Pere i l'altra a Especiers, mes dues peces de térra a les
Comes i a la Conca". Altres escrits son contractes matrimoniáis. Així, en
casar-se la filia de Benet Andreu, pescador, s'especifica que aportará 100
lliures repartides entre 50 lliures en casar-se i les restants al cap de tres
anys mes les corresponents arques i vestits. També Josep Comas, pescador,
en casar-se el seu germá li donará "mitja barcada de sardinals amb son
arreus com s'acostuma". I per acabar, Francisco Suris i Francisco
Ayguavivas venen a diversos pescadors del gremi de Sant Pere una caldera
de tenyir sardinals amb tots els accessoris per 100 lliures.
ANY1712
Foren jurats: Rafael Saguer de la Placeta, Joan Quintana i Joan Font.
Arrendament de les gabelles: mercadería i peix a Joan Lluc Salamó
per 655 lliures; mollatge a Josep Quintana per 90 lliures; llenya a Josep
Errero, traginer, per (?); aiguardent a María Dorca per 450 lliures; oli a
Agustí Salamó per 490 lliures; fleca a Grau Roffí per 240 lliures; carnisseria
a Benet Pellisser i Feliu Forest per 303 lliures; entrada de la sal per 405
lliures; neu i vi fred a Grau Roffí, traginer, per 100 lliures; forn a Grau
Ribas, traginer, per 70 lliures; quinzé, 1650 lliures obtingudes; corredoria
de la Valí d'Aro, 23 lliures; entrada del vi a Mateu Soler i Garrió, negociant,
per 1.150 lliures.
El clavari escriu que el total ingressat aquell any fou de 6.539 lliures,
i es gastaren 6.536 lliures.
L'actuació deis jurats aquest any 1712 continua essent complicada peí
fet d'estar tota la comarca fins al 28 d'abril sota el domini de l'exércit
francés amb el cap militar a Girona acompanyat del citat Gregori Matas
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com a assessor civil. Només la línia d'Hostalric marcava el límit del poder
de les tropes de Felip V. Per tant, totes les gestions s'havien de fer en vista
de Girona, pero a vegades eren ordres emanades d'Hostalric les que havien
d'obeir.
Pero, per 1'abril es presenta davant de les muralles de la ciutat de l'Onyar
una forta armada aliada sota el comandament de Wetzel per intentar
conquerir-la. Les hostilitats duraren vuit mesos fins a 1'arribada del
mariscal de Berwick amb un gran exércit francés, que obliga a Wetzel a
retirar-se a Hostalric.
Ara, els efectes de les batalles mes properes a la vila es feren notar en
diferents aspectes: impostes, requisa d'aliments, allotjament de soldáis i
de ferits, etc. Així, el patró Joan Calsada, que ana a l'Escala a portar blat,
bagué de tornar amb soldats malalts destináis a Blanes. En altres ocasions,
altres patrons transportaren ferits o presoners i alguns deis primers
ingressaren a la casa de la vila, que féu d'hospital provisional. Aquests
fets fan pensar en la lluita d'oposició deis escassos destacaments franceses
a les tropes arribades per rendir la plaga militar gironina.
Pero, tot aixó comporta un esforc, monetari per part deis guixolencs
per pagar queviures i altres ajudes demanades mes les contribucions de
guerra, molt menys exigents per a Wetzel que per a la part francesa, car
recordem com imposaren Vestantillo, per pagar la seva tropa els mesos
que la tenien a la població i per aquest motiu, a mig gener, s'inicia la
práctica de fer una talla cada mes de 2 sous per 100.
Peí febrer, s'imposá un dret de tot guany que es feia tant per mar com
per térra d' 1 per 13 rals. També un redelme de tots els grans i raims. Peí
marc, s'arrendá el quinzé deis grans, es rellevá primer la quantitat deguda
del delme i la gent de mar paga 36 rals per barcada de sardinals, 30 rals
per cada barca, 14 rals per llagut de tráfec i, finalment, una talla a part per
ais que no entren en cap d'aquests apartáis (suposem que els rals citats
eren d'ardits). Al mateix temps, posaren a la venda en encant públic el
molí del de davant la Universitat i aplicaren el seu resultat a fer un rellotge
que es veu que fou una de les preocupacions d'aquells anys.
Ja hem indicat que les tropes aliades tenien una línia defensiva el punt
clau de la qual era la vila d'Hostalric. Per tal motiu, D. Rafael Llampillas
demaná 20 terralloners a Sant Feliu per destinar-los a les seves
fortificacions. Es van poder enviar solament deu homes, que obligaren el
comú, per pagar-los, a fer una nova talla de 2 sous per 100; pero, en no
teñir suficients diners per abonar ais vint homes demanats, s'acordá de
fer dotzenes fins al nombre de vint i poder mantenir-ne una cada home.
Peí maig, i ara en plena ofensiva de Wetzel, D. Plácid de Copons ordena
enviar 12 llaguts (que acabaren essent solament 8) a Torroella a 9 sous
cada terramader. Va ésser aquest mes que els jurats autoritzen manllevar
diners "a qualsevol genere d'interessos" al mateix temps que apareix el
problema de la moneda de "buló" per perjudicar la població.
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Aclaparats per les necessitats de l'erari públic, el consell acordá
d'arrendar la gabella de la sal per quatre anys. Es forma una companyia
de guixolencs benestants per tirar endavant la proposta, que a última hora
no s'acceptá, pero per l'octubre es concedí al negociant Benet Pellisser,
sembla que per la quantitat de 1.000 lliures, i se l'obligá a cobrar 1 lliura
i 10 sous per cada cafís de sal.
Durant els mesos del domini de les tropes de Wetzel a la comarca no
han de pagar la costosa estancilla, malgrat les continuades amenaces de
la guarnició de Girona, segons reconeixen els jurats en el Manual d'acoras.
Pero els franceses no s'ho deixaren passar i, així, a primers de l'any
següent, quan la placa militar estará alliberada del seu setge per Tambada
de la potent armada de Berwick, volen tornar a passar comptes i cobrar
els endarreriments, com ja veurem en tractar l'any 1713.
A l'estiu han d'acontentar, encara, les tropes catalanes i aliades; així,
D. Josep de Puig de la Reial Audiencia ordena de contribuir amb 50 lliures
ais allotjaments de soldats cada cinc dies. D'aquest mes es la requesta ais
veíns de Sant Amane, perqué contribueixin al servei de Sa Majestat
informant-ne, pero, a l'abat per ser homes del convent.
Encara, ais darrers mesos d'aquest any, han de contractar en diferents
ocasions matxos per a diversos encárrecs ordenats per les autoritats citades,
pero l'any es de carestía d'aliments i a una demanda de Rafael de
Llampilles demanant 150 quarteres de blat per a les tropes de l'Empordá,
només poden enviar-li 60 quarteres d'ordi. Els jurats també acorden de
recobrar 10 quarteres de blat que teñen pagades de les 39 quarteres que el
mostassá confisca al convent. Potser, per aquesta necessitat surt el tema
deis molins, puix, a mes de la taba per vendré el de davant de la casa de la
vila hi ha l'arrendament a Antoni Carrousa del molí de baix per 15 dobles,
en qué s'autoritza cobrar 3 sous i 6 diners o be dos cops per quartera
mólta. Per la seva part, el convent demana a la Universitat d'amortitzar
un molí de vent, el corral del bestiar de Tueda, la notaría i l'escrivania,
una vinya de la muntanya del Castellar, tot recordant que deuen mes de
3.000 lliures(7).
Continúen els avisos de moros de tant en tant mes la presencia d'una
fragata davant la nostra costa; era la de Barcelona?
Peí novembre, el jurat en cap passá nou dies a Barcelona on devia
copsar l'esperit i les preocupacions de la població.
ANY 1713

Jurats: Benet Ayguavivas Valmanya, Sebastiá Bosch i Mateu Geli.
Arrendament de les gabelles: forn per 75 lliures i 4 sous, llenya per 54
(7) Inventan monestir, foli 167r, núm. 53.
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lliures, mollatge per 60 lliures, mercadería i peix per 652 lliures, fleca per
350 lliures, aiguardent per 439 lliures, oli per 283 lliures, hostals per 200
lliures, carnisseria per 303 lliures, vi fred i neu per 60 lliures, sal per
2.566 lliures al Sr. Benet Pellisser, entrada del vi per 825 lliures, quinzé
deis grans i raims per 950 lliures, corredoria de la Valí d'Aro per 12 lliures.
El clavan anota que el total recaptat fou de 12.094 lliures i 12 sous, i el
total pagat fou d' 11.094 lliures, 12 sous i 6 diners.
La vila seguia la seva rutina de sempre, pero hi havia els maldecaps
provocáis pels temps difícils de guerra que estava passant el país. Així,
tenim que per la festa del pairó, celebrada sempre amb animació, aquest
any només trobem anotat peí clavari haver pagat al frare Joan Planas, de
la comunitat de la Caritat, per la missa major, cantar els goigs i aportar
quatre sacerdots mes, la quantitat de 8 lliures, 5 sous i 6 diners. També
foren pagades 2 lliures i 13 sous per les absoltes cantades ais Guíxols i a
l'església parroquial "com es costum de tots els anys"; 3 lliures per la
mitja carga de vi per a les monges caputxines de Girona i, finalment, a fra
Serra, mínim, 1'orador de l'any anterior, pels dies de Quaresma.
Amb la retirada de Wetzel del setge de Girona aquesta plaga, Roses i
l'Empordá quedaren en poder deis franceses, mentre que a la nostra
comarca quedaren quatre companyies de miquelets, tropa irregular
propensa a tota classe de malifetes per falta de disciplina i, a mes,
acompanyats de la seves mullers i la quitxalla per complicar la vida de la
gent de la vila amb motiu del seu allotjament, a part deis que ocuparen la
casa del municipi com a caserna.
Pero, com que cada dia que passava feien mes la vida impossible a la
nostra gent, els jurats intentaren tractar amb l'oficialitat de la companyia
menada peí capitá Tramontana, que era una de les mes conflictives.
Comencaren donant 1 lliura i 8 sous a un tinent perqué poses ordre; mes
tard, al capitá Palomo li donaren 5 lliures mes de recompensa per veure si
frenava la seva desordenada conducta i, finalment, 10 dobles al seu coronel
Armengol -xifra respectable- pero sembla que no aconseguiren fer-los
marxar de la vila com era la seva intenció, encara que, almenys, s'els
aconsella d'anar a Hostalric, on hi havia el seu general i exposar-li el
problema. Aquesta gestió fou encarregada al jurat Mateu Geli, acompanyat
d'una grossa llagosta de mar com a obsequi per a l'atenció de rebre'l, mes
"sota má" 4 dobles entregades al seu secretan. S'obtingué la promesa de
retirar dues companyies de les quatre que hi havia a la vila el proper mes
de marc. Aixó degué complir-se, aprofitant potser la retirada total de tropes
a causa de la pressió de les forces del duc de Pópuli sobre la ciutat de
Barcelona i, així, en la documentació del clavari es troben abonades
diverses quantitats per portar en el llagut de Francisco Pujol l'equipatge,
les dones i les criatures deis miquelets, mentre que els altres abonaments
foren per traslladar soldats malalts, per despeses d'hospitalitzacions i per
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enterraments. Finalment, els trasllats en matxo de la familia del capitá
Tramontana i la del coronel.
Allunyada aquesta tropa, prompte fou ocupat el seu lloc per dragons
franceses, soldats sui'ssos, l'ajudant major deis quals era -segons criteri
deis jurats- "un mal home" i per amansir-lo li entregaren per valor d' 11
lliures de sacs d'ordi i, finalment, ambdues companyies de partisans o
miquelets afectes ais franceses, el procurador deis quals era Fierre Valette,
secretan del Sr. Gregori Matas, el qual amb tota la comarca al seu domini
passará llista de tot el que queda pendent de la famosa estancilla.
Un document en francés i firmat a Girona el 9 de desembre d'aquest
any per Mr. de Such o Desuch ens informa sobre 17.065 lliures pagades
des de Fabril de 1711 al maig de 1712 a rao de 25 lliures diáries i d'aquesta
darrera data fins al juliol de 1713 a rao de 15 lliures. D'aquest individu hi
ha una relació del valor donat a les diferents monedes usades en els seus
cobraments. Així, trobem indicat que la dobla portuguesa o cruzado
equivalía a 24 francs o 12 lliures catalanes. La dobla senzilla corrent
equivalía a 15 francs o 7 lliures i 10 sous. L'escut equivalía a 5 francs o 2
lliures i 10 sous.
Les quantitats cobrades per Desuch el juny (1.100 lliures) i les 2.002
lliures de final de juliol eren part de quantitats avangades per particulars a
qui, posteriorment, se'ls retorna en nombre de 7.000 lliures, mitjangant
l'arrendament del quinzé deis grans i ra'ims mes el dret de 1'entrada del vi,
que recaigueren en la persona de Benet Pellisser per haver bestret 2.855
lliures d' estancilla. Del mateix temps era una talla de 3 per 100 per pagar
33 cargues de vi de Palafrugell destinades a la tropa del marqués de Bonás,
pero la forta i sostinguda pressió obliga a fer gestions a Girona i el negociant
Benet Pellisser en féu a Barcelona (?).
Sembla que abans, l'esmentat Sr. Pellisser, el pare majordom del
convent, i el jurat Benet Ayguavivas anaren a Verges on hi havia el Sr.
Matas per prestar-li obediencia i l'acompanyaren, posteriorment, a
Torroella i a Girona. En els sis dies de viatge gastaren 25 lliures, mes
altres 6 lliures per ais fadrins que els acompanyaren.
Peí mes de juliol, a mes de les noves contribucions hi ha un rebut, en
francés, de 200 lliures de subvenció per a les tropes de les Medes, que
obliga a fer una nova talla de 3 per 100. Pero, en haver de pagar la nova
estancilla i manutenció de la tropa, hi ha una altra talla del 10 per 100 que
cobren també deis béns laics deis clergues locáis que fins llavors n'estaven
exempts.
Van succeint-se les talles per pagar sobretot Y estancilla mensual com
també transports de bagatges d'oficiáis que vingueren de Roses i de Girona,
mentre que han d'enviar cinc llaguts, mes el gros d'en Cateura, a l'Escala
a cercar fariña, i d'altres son destináis a portar 16 bales de sabates des del
convent -on probablement es guardaven- fins al camp del duc de Pópuli.
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Havia arribat el moment de teñir contactes amb el camp del citat militar
que assetjava Barcelona. Així, per l'agost, el conseller Joan Bacó, de
familia felipista, bagué d'anar-hi, pero altres encárrecs amb missives no
tingueren tanta sort, ja que caigueren en mans de bastiments armáis de
Barcelona, que s'emportaren captiva la tripulado, mentre que d'un altre
llagut no es coneixia la seva sort, ja que es perdé tot el seu rastre.
Acabem la relació d'aquest any recordant que per la primavera passá
per Sant Feliu un personatge important que de Franca anava a la ciutat
cornial. Era el gironí fra Benet de Sala i de Caramany OSB, bisbe llavors
de Barcelona i distingit des d'aquest any amb la dignitat de cardenal.
Fervent partidari del pretenden! Caries -com tots els de la seva famíliafou segrestat a Alcalá venint de Madrid el 1706 i portat presoner a Baiona,
després a Bordeus i, finalment, a Avinyó, aquí amb certa llibertat, pero
sense poder venir a Espanya fins al marc, de 1713. Per fi, després de moltes
gestions, se li concedí el passaport perqué lliurement pogués tornar a la
seva diócesi, i mes ara que havia estat nomenat Príncep de l'Església,
amb gran enuig de Felip V, el qual decreta que no fos reconegut amb
aquesta dignitat. Podem suposar que el viatge es féu per térra, car están
documentades peí clavari guixolenc les despeses en grana per a les seves
cavalleries, mentre la comitiva estigué allotjada al convent del seu orde.
ANY 1714

La guerra está prácticament redu'ida al setge i assalt de la ciutat de
Barcelona ara peí mariscal de Berwick, mentre que el duc de Pópuli ha
anat eliminant totes les defenses que s'oposaven al seu avanc, incendiant
les poblacions que li oferien resistencia. La nostra vila, que ha prestat
obediencia al Sr. Gregori Matas, rep d'aquest el permís que per any nou es
facin eleccions per al nou consell i juráis, segons els antics costums, pero
es fa constar que no serveixi d'exemple per al futur, ja que ho accepta de
forma provisional esperant la nova reglamentació que la monarquía dictará
per al Principal. L'acte es va dur a terme a l'església de Sant Joan sota la
presidencia del batlle Vicens Cama i sortiren elegits com a jurats: Gabriel
Buscarons, Mateu Mercader i Josep Peribertó. Com que la casa de la vila
estava ocupada per soldats, continua l'acte a la citada església on foren
elegits els altres carrees, entre ells el clavari, i la qüestió deis arrendaments
queda així: mollatge a Josep Errero, traginer, i Isidre Fonellet, pagés, per
44 lliures; hostal i tavernes ais mateixos per la suma de 220 lliures;
mercadería i peix a Joan Salamó, traginer, per 560 lliures; fleca a Joan
Arxer, traginer, per 375 lliures; oli a Rafael Nadal, traginer, per 365 lliures;
llenya a Benet Feliu, pagés, per 63 lliures; aiguardent a Josep Arxer per
415 lliures; neu i vi fred al mateix per ?; carnisseria a Antoni Pruneda,
negociant de Palafrugell, per 175 lliures. Remarquem que es la primera
vegada que guanya la subhasta una persona de fora de la població.
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Posteriorment, i quan les necessitats del moment ho requereixen hi ha
els arrendaments del quinzé deis grans i rai'ms, el vinté del peix i 1'entrada
del vi.
Com podem observar en la relació anterior d'arrendataris, destaca la
presencia de traginers, cosa que fa sospirar que aquest gremi en aquells
anys de guerra fou beneficiat del seu treball.
Referent al nou clavari, hem de remarcar les dues actuacions
peremptóries que ha de portat a cap, a part de les despeses ordináries de la
Universitat. La primera es la necessitat d'haver de pagar cada mes
l'estancilla ais francesos, ja sia amb impostes, capital propi o manllevat.
La segona es F obligado de retornar aqüestes sumes prestades per diferents
particulars. Per aixó, els jurats acorden de restituir 232 escuts, manllevats
peí gener, a rao de 20 i 21 rals d'ardit a diferents persones, que serviren
per pagar una estancilla mes de la tropa francesa. També, com es costum
ara, cada mes hi ha hagut una talla d' 1 per 100.
Peí febrer, tingueren lloc les oposicions de consuetud per a mestre de
gramática. Sortí guanyador Josep Lleonart per tres anys.
En teñir unes despeses extraordináries de 1.320 lliures, s'executá la
imposició del quinzé deis grans i rai'ms per 710 lliures i el vinté del peix
per 260 lliures. Peí marg, la talla es de 3 per 100. També un fet insolit: el
comte de Fienne de la cavalleria de Montiel no admet un escrit en castellá
i l'exigeix en francés. Una altra nota de com anaven les coses aquell temps.
S'hagueren de pagar forgosament 6 lliures al furrier de la companyia que
vingué de Tossa provinent del destacament de Roses o aniñen tots a la
presó.
Per Fabril, en atenció a la carta del comte de Fienne sobre la impensada
mort de la reina M. Llu'isa Gabriela de Savoia, feren a l'església parroquial
les funeráries acostumades a carree deis béns de la Universitat. I van
continuant les despeses variades al llarg del mes de maig. Per exemple,
pagar ais matxos que portaren fariña, bacallá, etc., al governador de les
Medes, a d'altres amb aliments a diferents nuclis de soldats, refresc ais
qui portaren el tálem el dia de Corpus, certa quantitat pagada ais soldats
que havien custodiat a la presó els senyors Geroni Axandri i Benet
Ayguavivas, etc.
Nova talla el juny de 3 per 100 per pagar ais qui descarregaren fariña
d'una tartana que arriba al port, així com ais diversos llaguts que portaren
soldats i equipatge o be a d'altres, amb vi de Canet. També tingueren
l'assumpte deis 400 barrils de pólvora destináis a les tropes que assetjaven
Barcelona i guardáis en el monestir (29 de juny) i 614 barrils mes per al
mateix destí i dipositats al mateix lloc (del 25 de juliol al 4 d'agost), cosa
que va impedir de celebrar la festa del sant Patró en aquest lloc i va haverse de fer a Sant Joan (8). Tot aixó, segurament, ajudá a elevar les despeses
(8) CERVERA I BERTA, J. M. Historia del monestir de Sant Feliu de Guíxols. 1981.
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a la xifra de 1.730 lliures. El clavad, posteriorment, paga unes altres 309
lliures.
De tots aquests dies, el Manual d'acoras no cita per a res el moment
trágic que está passant la capital de Catalunya fins a la seva rendició peí
setembre. Fa la impressió que els jurats només estaven pendents del seus
deutes. Així, tenim que deuen dos anys de censos a l'abat i acorden pagarlos del que es tregui de l'arrendament de l'entrada del vi com també fer
taba per vendré en encant públic la notaría i l'escrivania, que tant havien
porfidiejat per obtenir anys abans. Igualment, resolen retornar a Benet
Pellisser la part proporcional de la quantitat que bestregué peí dret de la
sal, puix que Felip V ha estancat aquest producte en tot el Principat i en
no disposar d'efectiu li atorguen l'arrendament del quinzé de grans i ra'ims.
En exigir una nova talla a final d'any, a rao de 9 sous per 100, i davant
la reacció raonable que devia fer la gent modesta, ofegada per tants
impostos, així com els que s'havien endeutat per ajudar a alliberar familiars
captius a 1'África, han d'acordar per obligar a pagar la contribució del Sr.
rei "que puguin valdre's de tots els reméis de justicia a qué ells be els
apareixerá". Potser relacionada amb aquesta disposició, trobem la llista
que fan per carrers, mesos i cases que han de pagar les talles, com també
les que no han contribuit per estar deshabitades. Inclou des del mes de
maig al desembre, i s'obté el resultat següent: raval de Tueda, 693 lliures
i 6 sous; carrer del Mur 42 lliures i 8 sous; carrer de Sant Pere, 229 lliures
i 10 sous; carrer de Sant Joan, 172 lliures; carrer d'Especiers, 199 lliures
i 6 sous; carrer de Campllonc, 273 lliures i 10 sous; carrer Riera, 112
lliures i 10 sous; Sant Amane,, 19 lliures i 11 sous. Total: 1.658 lliures i 11
sous.
Per la nostra part, voldríem fer remarcar el valor económic que el raval
de Tueda va adquirint en aquest segle.
Continua la relació de les cases que no havien pagat talles per no estar
habitades i que foren: la casa de l'hereu Caymó de valor 300 lliures i que
hauria de pagar 3 lliures i 12 sous; la del Dr. Quirch de 3.200 lliures i
deute de 38 lliures i 8 sous; la del Sr. Barraquer de 1.900 lliures i deute de
18 lliures; la del Dr. Tauler de 2.000 lliures i deute de 24 lliures; la del Sr.
Campmany de 600 lliures i deute de 7 lliures i 4 sous.
Pero, arriba un moment que en ser tan importants els impostos a satisfer,
els jurats es veuen obligats a demanar una moratoria fins al proper mes de
gener, en qué hi haurá els arrendaments de les gabelles, proposició
acceptada peí comte de Fienne. Son uns dies en qué tot son noves ordres
i mes ordres. El marqués de Caraffa, comandant de l'exércit de l'Empordá,
indica al batlle de Sant Feliu 1'obligado de donar tota classe de facilitáis
amb carros per ais bagatges deis soldats del regiment de Sicilia. També
D. José Patino, intendent deis exércits del principat de Catalunya obliga a
fer llista deis homes de mar amb edat, nom deis pares i familia marinera.
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Es castiga la falsificado de dades amb 100 lliures la primera vegada i la
segona amb penes corporals. Per la seva part, el comte de Fienne i el
mariscal de Berwick proclamen un edicte sobre 1'entrega de tota arma de
foc.
Acabem la nostra exposició deis anys difícils de la Guerra de Successió
a la vila de Sant Feliu de Guíxols intentant aportar una noció sobre els
sentiments deis guixolencs en relació amb aquest conflicte. Segons Fierre
Vilar, l'esperit d'aquest moviment fou sostingut sobretot per la petita
noblesa catalana mes que per la branca popular, perqué recordarien
amargament els estralls de la darrera guerra sostinguda no feia encara
gaires anys contra les tropes franceses. Aquesta posició potser explicaría
les reticéncies, les inhibicions i els subterfugis emprats davant les repetides
demandes d'homes per prendre les armes fetes per la Diputació del
General. Aquesta conducta fa que no es trobin dades sobre repressaliats
ni exiliats del nostre poblé.
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FRANCESOS, AFRANCESÁIS,
CARLINS I COMERCIANTS:
ELS SIVATTE-VILAR DE CALONGE
JAUME AYMAR i RAGOLTA

MIQUEL I MARTI VILAR
La familia Vilar del carrer major de Calonge assolí, a fináis del segle
XVIII, una certa projecció internacional. Segons l'historiador local Pere
Caner, els germans Miquel i Martí Vilar i Aboia havien format, juntament
amb el seu pare, la rao social «Miquel i Martí Vilar», amb centre a Calonge,
des d'on tractaven tota mena d'articles: suro, comestibles, especies,
paraigües... Tenien establertes sucursals a diferents ciutats i viles europees:
Barcelona, Palamós, París, Trieste... regentades per germans i parents.
També posse'ien en propietat un vaixell que feia la ruta vers els principáis
ports americans i mediterranis. La familia Jovell conserva un portulá on
están assenyalats els ports en qué el vaixell calongí feia escala0). Airan
de la guerra del francés, aquesta forta societat comercial va anar minvant,
fins a exhaurir-se del tot, durant el temps del seu descendent August Vilar.
Miquel Sebastiá Vilar i Aboia, germá de Martí, també segons Pere
Caner, nasqué a Calonge, al carrer Major, n. 18, a fináis del segle XVIII(2).
Des de molt jove, per la mort prematura del seu pare, tingué per tutora
una tia seva, la qual va incidir molt en la seva formació intel.lectual i en la
seva sensibilitat. Aviat marxá de Calonge tot viatjant per compte de la rao
social esmentada i va assimilar una regular cultura. Va regentar durant
AMC: Arxiu Municipal de Calonge
APC: Arxiu Parroquial de Calonge
AMM: Arxiu del Monestir de Montserrat
(1) P. CANER, La Valí de Calonge, p. 156.
(2) A l'APC no consta cap partida de baptisme amb aquest nom.

137

2

JAUME AYMAR i RAGOLTA

molt temps la sucursal d'aquesta rao social a la ciutat de Trieste i, quan
aquesta va ésser tancada, fou nomenat per Ferran VII, Consol General
d'Espanya en aquesta ciutat i en tota la costa dálmata, la qual pertanyia a
rimperi austrohongarés. Vilar parlava perfectament francés, italiá i
alemany. Morí a Trieste en edat forca avanzada, benvolgut de tothom(3).
L'arxiu parroquial de Calonge no ens dona noticia d'aquests germans
Vilar i Aboia. Solament trobem la referencia que un Miquel Vilar,
negociant, estava casat amb Maria Fallí. Ells foren els pares de Martí
Vilar i Fallí (?,1770 - ?) casat amb Teresa Puig i Bataller (Begur, 1770 d., 1809); de Joan Vilar i Fallí (? - Calonge, 1845), que fou ordenat preveré
i obtingué el benefici de Sant Miquel a la parroquia de Sant Martí i que es
troba documentat en la benedicció del cementiri vell de la població (1829),
i d'August Vilar i Fallí, afrancesat(4), que va protagonitzar els fets que
relatarem.
Martí Vilar i Teresa Puig tingueren nou filis, tots ells nascuts a Calonge:
Úrsula (1791-1792); Úrsula (1793 - Barcelona, ?); Maria (1796-1798);
Agustí (1798-1879); Joan (1801- ?); Teresa (1803- ?); Rosa (1805- ?);
Josep (1807- ?) i Maria Llu'isa (1809- ?).

LA GUERRA DEL FRANCÉS A CALONGE
El 1808, després de la presa de Roses, el general Gouvion de SaintCyr (1774-1842) va travessar 1'Empordá i es va dirigir a la Bisbal. Allí,
(3) RCANER, La valide Calonge, p. 156-157. Cita com a referencia que les dades les hi va
facilitar Lluís Jovell i Vilar.
(4) Els afrancesáis «de convicció» a Catalunya, sembla que no eren gaires. Es veritat que en
la societat catalana hi havia hagut alguns sectors que havien rebut amb simpada els missatges
ideológics de 1'enciclopedismo i de la revolució, pero ni les coses havien arribat a l'extrem de
fer pensar aquí en sortides revolucionáries, ni la suma deis records de la Guerra Gran i de
l'experiéncia de l'ocupació francesa podría afavorir l'aproximació a la causa napoleónica
(J.FONTANA, «La fi de 1' antic régim i la industrial!tzació (1787-1868)» a Historia de Catalunya,
dirigida per Fierre Vilar, Barcelona, 1988, p. 171-173). Amb tot, els afrancesáis eren mal vistos. Escriu Miquel Torroella, el cronista de Fitor: «Se trovavan alashoras ab plena guerra de la
independencia, entre mitj d'aquella guerra que tants y tant demostraren son valor y son
patriotisme, vessant la seva sanch y donant la seva vida en defensa de la mare patria; pero no
tots, desgraciadament, aixis ho feren, y alguns encar que pochs, renegant de lo que mes estimar
se deu, de la mare comú de la patria, renegaren d'ella y de les seves institucions y agafaren un
nom de bort, un nom que no devian volguer perqué no'ls hi perteneixia y perqué al prendrerlo
se deshonraban, agafaren lo que portavan los enemichs de la patria 'ls franceses, y
s'afrancesaren» (M.TORROELLA, Cuentos que son historias. Girona, 1904-Palafrugell, 1983,
p. 22). A Calonge hem recollit aquesta cangó: «Les ninetes se'n van se'n van, cap a la plaga,
cap a la plaga, les ninetes se'n van se'n van, cap a la plaga tot passejant. En troben un currutaco,
ai mare, quin noi tan guapo... s'hi posen a enraonar, ai mare m'hi vull casar. No t'hi casis filia no,
que es un pobre; no t'hi casis filia no, que es un pobre teixidor». (De boca del meu avi, Pons
Ragolta). Els currutacos eren els afrancesáis; també se'ls anomenava caragirats.
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en lloc de tirar peí camí de Girona, es va dirigir cap a la Ganga
amb l'objectiu de travessar les
Gavarres i fer un moviment táctic despistable. Era el dia 12 de
desembre. El sometent calongí,
format en la se va majoria per homes del barri del Puigtavell, sabedor de la noticia, s'embosca en
el coll de la Ganga i va fer foc
contra els francesos. Saint-Cyr,
fimos, volia ordenar la crema de
Calonge. Un correu de guerrillers
va anar a Calonge amb la nova i,
de seguida, August Vilar, va manar posar una bandera blanca al
campanar(5) de l'església de Sant
Martí i, seguit d'un capellá franEl general francés Gouvion Saint-Cyr, secés refugiat a casa seva des de la
gons un gravat del s. XIX.
Revolució, ana a trobar el general per tal de parlamentar.
Aconseguiren calmar-lo i Saint-Cyr entra a Calonge pacíficament. Es
va hostatjar a casa d'August Vilar, situada al carrer major (6) . Immediatament es va organitzar una festa a la qual assistiren, com a hostes d'honor,
Saint-Cyr i els seus soldats, un deis quals era Andreu de Sivatte i Muraire(7) (La Colle, Alps marítims, Franca, 1789), un jove oficial de 19 anys,
que es va enamorar de la neboda d'August Vilar, Úrsula.
Escriu Pere Caner que, per tal de preparar un bon sopar, enviaren l'avi
Niell a buscar gallines al mas de S'Avoia, propietat del senyor Vilar, pero
els soldats francesos li'n robaren unes quantes. En saber-ho, Saint-Cyr
maná tocar a formar i féu passar els soldats d'un a un davant de l'avi Niell
per a veure si els reconeixia per a afusellar-los; pero l'avi, perqué no hi
bagues un dia de dol, no els volgué conéixer.
Almenys nou calongins moriren en circumstáncies violentes durant

(5) El campanar era encara una robusta torre románica. La bandera es un llencol que encara
es conserva. El rector era, aleshores, mossén Joan Baster.
(6) La casa va ser enderrocada el 1989. El Hit on, segons la tradició, va dormir Saint-Cyr es
conserva: era de ferro amb flors de porcellana.
(7) Les dades de la familia Sivatte les he pogut obtenir mercés a l'amabilitat de Blanca de
Sivatte, religiosa del Sagrat Cor. M'he basat en una «Certificación de Armas a favor del Señor
Don Manuel José María Carlos Sivatte y Llopart» (1929. Real Archivo Heráldico, H-109, fol.
171, sello 1405).
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aquesta guerra, alguns deis quals havien estat afusellats a Palamós pels
francesos(8).
El setembre del 1810 els franceses encara ocupaven el castell de
Calonge en el qual mantenien un destacament de 70 homes. Després que
les forces del coronel Aldea van conquerir Palamós i el seu castell, a mitjan
setembre fou enviada una patrulla a Calonge per intimar la rendició del
fort. Els francesos que l'ocupaven, davant del que el dia abans s'havia
esdevingut a Palamós, van determinar de rendir-se. Aleshores, les forces
del coronel Aldea van ocupar el castell(9).
Acabada la guerra, els titllats d'afrancesáis hagueren d'exilar-se. Entre ells, a mes del citat August Vilar, hi havia també Doménec de
Vallmanya, col.laborador del corregidor de Girona i Figueres, doctor Tomás
Puig i Puig (Figueres, 1775-1835), que exercí un carree administratiu
important durant la invasió napoleónica. La seva casa fou cremada durant
larepressió ordenada per Ferran VII(10). Potser també era afrancesat mossén
Mariano Mascort (Palafrugell, 1765-Calonge, 1832), que en una cangó
popular era titllat de "caragirat"(11).
ANDREU DE SIVATTE I ÚRSULA VILAR
Vers el 1811, Andreu de Sivatte, aleshores visitador de la Duana de
Girona, i Úrsula Vilar, que s'havien conegut a Calonge en l'episodi
esmentat, es van donar mútuament paraula de matrimoni. Pero, quan la
noia va demanar consentiment a son pare, Martí Vilar, aleshores negociant
a Girona, s'hi va oposar i va tancar la seva filia al convent de les monges
Beates de la ciutat. No sabem els motius d'aquesta oposició. De fet, Úrsula
era la gran deis germans Vilar i Puig i, com hem vist, els pares li van posar
el nom d' una filia anterior morta prematurament. La noia, des del convent,
escrivia al seu promés amb sang (I2) .
El 24 d'abril del 1813, Sivatte es va veure obligat a adregar-se a Gui(8) J.AYMAR, «L'església parroquial de Sant Martí de Calonge», Estudis sobre temes del
Baix Emparda, vol. I (1981), p. 86, n. 235.
(9) J.PLA GÁRGOL, La guerra de la independencia en Gerona y sus comarcas. GeronaMadrid, 1962, p. 289.
(10) Doménec de Vallmanya i de Batlle era cavaller de l'Orde de Malta (ínclita i sobirana
orde militar de Sant Joan de Jerusalem) i el 1798 havia sol.licitat la concessió d'un títol de
marqués que li fou denegat. Durant la invasió napoleónica es va passar al partit afrancesat i va
col.laborar amb el corregidor imperial de Girona i de Figueres, Dr. Tomás Puig, el qual li va
donar un important carree administratiu, que va exercir fins 1'acabament de la dominació
bonapartista. La seva casa pairal, al carrer major de Calonge, fou cremada pels partidaris de
Ferran VII com a revenja deis servéis prestáis ais francesos (J.AYMAR, Els Vallmanya, batlles
de sac del Castell de Calonge. Estudis sobre el Baix Empordá, 8, 1989, p.147).
(11) J. AYMAR, Els secrets de Sa Bardissa, Calonge, 1995, p. 14.
(12) Dit per Teresita Jovell, descendent de la familia (1978).
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llem de Roujoux, prefecte deis
Departaments del Ter i Segre (l3) , tot suplicant-li que volgués encarregar a un Jutjat de
Pau de Girona o al Senyor Procurador Imperial que fes comparéixer l'esmentat Martí Vilar
a fi que li dones el consentiment per contraure legítim matrimoni amb Úrsula o que exposés els motius del seu refús,
perqué no podia jutjar quins
podien ésser, o be en lliurés el
testimoni perqué pogués presentar-se a l'autoritat eclesiástica a fi de contraure dita unió.
Dos dies després, el 25 d'abril,
el procurador del govern va respondre al prefecte que, en virtut d'una pragmática reial del
10 d'abril del 1803, les noies
mes joves de 23 anys no podien
Armari francés regalat pels esposos Andreu
de Sivatte i Úrsula Vilar ais pares d'ella, anomenat
contraure matrimoni sense
familiarment "de la reconciliado". (Can Palet de
l'autorització del seu pare.
Calonge).
Amb tot, Andreu i Úrsula es
degueren casar abans que ella
complís aquesta edat perqué el 1814, a l'arxiu parroquial de Calonge,
trobem documental el baptisme d'un ful d'ambdós anomenat Agustí (l4) .
Tot i el trencament amb la seva familia, després es van reconciliar, perqué
la parella va regalar ais pares d'ella un armari mirall francés, conegut
familiarment com l'armari "de la reconciliado05)".
Posteriorment, Andreu es va establir a Barcelona, on fou canceller del
consolat de Franca en aquesta ciutat. Foren els pares de Carlos Edmundo
de Sivatte Vilar.
JOSEP VILAR I DOMINGA JUERA
Un germá d'Úrsula, Josep Vilar i Puig, va marxar a Cuba, on va ser
director de la Societat de Beneficencia de Naturals de Catalunya els anys
(13) Sobre la personalitat de Roujoux, vg. PLA GÁRGOL, p. 245.
(14)APC. Baptismes, VI.
(15) Aquest armari es conserva a casa de la senyora Maria Vilaplana de Palet, de Calonge,
com molts altres mobles de la familia Jovell.
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1854 i 1855 (I6) . Va contraure matrimoni, probablement a l'Havana, amb
Dominga Juera i Patxot (Sant Feliu de Guíxols, 1828- Barcelona, 1900),
ja documentada en aquella ciutat cubana el 23 d'abril del 1859(17). Dominga
era una dama molt caritativa. El 1887 presidia la junta de senyores de les
Sales d'Asil de Barcelona(18). L'any 1894, en memoria del seu marit, va
fundar a Calonge dues importants institucions dedicades a l'ensenyament:
un col.legi per a nens regit pels Germans de la Doctrina Cristiana, sota
l'advocació de Sant Martí, patró de la vila; i un per a nenes, regentat per
les Germanes Carmelitanes de la Caritat, intitulat «Verge del Carme»(19).
Josep i Dominga foren els pares de Martí, Joan, Rosa i Josepa Vilar i
Juera (l'Havana, 1850- Barcelona, 1929), casada amb Camil Julia i
Vilasendra, marqués de Julia.
AGUSTÍ VILAR I TERESA LLENAS
Agustí Vilar i Puig (Calonge, 1798-1879) es va casar amb Teresa Llenas (Palamós, 1800 - ?). Van teñir una filia, Llu'ísa (Calonge, 1834? - ?),
que va maridar amb Joaquim Jovell i Lluch (Barcelona, 1835 - Calonge,
1900)(20). El «senyor Jovell» era pianista, expert en Chopin. S'havia format al Conservatori de París on va conéixer la seva esposa. Formava part
(16) Diccionari deis Catalans d'América, vol. IV, p. 95.
(17) J.AYMAR-M.DARNACULLETA, «Les carmelites de la caritat a Calonge (18941910)», Estudis sobre temes del Baix Emparda, 2 (1983), p. 310, nota 37.
(18) «Sépase por esta escritura privada, que las partes quieren tenga tanta fuerza y valor
como si fuera pública, como yo Doña Dominga Juera y Patxot, viuda de Vilar, en la calidad de
Presidenta de la Junta de Señoras de las Salas de Asilo de esta ciudad, vecina de la misma,
según cédula personal (etc.), reconozco y declaro que por mi conducto la propia Junta de Señoras de las Salas de Asilo, ha recibido de la Excma. Señora Doña Dorotea Chopitea y Villota,
viuda del Excmo. Señor D.José María Serra, la cantidad de diez y siete mil nueve cientas
pesetas nominales en la clase de valores siguientes: (etc.) Cuya entrega se ha verificado por
dicha señora Doña Dorotea, para que con las rentas de dicho capital nominal se atienda, durante la existencia de dicha Junta, al sostenimiento de una maestra de las Hermanas de la Caridad
de San Vicente de Paúl para la enseñanza de los párvulos o niños que asistan a la Sala que la
Junta tiene establecida en la barriada de la Barceloneta. En su virtud la expresada Señora Presidenta, autorizada por la mayoría de las Señoras de la indicada Junta, acepta la expresa cantidad en la clase de valores nominales antes dichos, y promete que se cumplirán los deseos de la
expresada Señora Doña Dorotea, y los fines por los cuales se ha verificado la entrega de los
referidos valores. Cuya obligación contrae dicha Señora Presidenta en nombre de la actual
Junta y demás que sucedan a ésta. Y para que conste y a los fines conducentes lo firma dicha
Señora Presidenta juntamente con Doña Dorotea Chopitea y Villota en la Ciudad de Barcelona
en primero de Febrero de mil ochocientos ochenta y siete= DOROTEA CHOPITEA Vda. de
Serra=DOMINGA JUERA DE VILAR».
(19) AYMAR-DARNACULLETA, op. cit.
(20) La biografía de Joaquim Jovell, la vaig poder confegir mitjangant els testimonis de
Teresita Jovell (+), Enric Grande Jovell (+) i María Avellí de Can Viola(+). Les partides musicals
de la familia les conserva María Vilaplana de Palet.
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d'una penya que era
protegida peí marqués
d'Alós. A París va tractar els jo ves Santiago
Rusiñol i Prats (Barcelona 1861 - Aranjuez,
1931) i Isaac Albéniz
(Camprodon, 1860 Cambo, 1909). Jovell
havia estat proposat
professor de música en
la Cort d'Isabel II, pero
per l'ambient frívol de
dita cort, Llu'ísa li ho va
impedir.
Joaquim Jovell vivia a Barcelona, al passatge del Crédit. Un
cop casat va anar viure
a Calonge. El 1869,
consta com a músic al
padró municipal. La
parella vivia a la casa
Rusiñol amb els seus amics a París. Cap al 1892. El de
deis Vilar del carrer
la dreta, amb barbó, pot ser Joaquim Jovell i Lluch.
major amb els pares de
Lluísa, Agustí i Teresa,
i la seva filleta Emilia*70 . Joaquim Jovell era molt estimat peí seu taranná sociable i rialler.
Era un home que es feia amb tothom. Va impartir classes de piano a Pere
Sardo i Vilar, del Mas Oliver de la Serra, que després havia de dirigir el
cor del Círcol Calongí.
A la vila es va assabentar de l'injust empresonament de Josep Vilanova
i Valmaña (Calonge, 1821-1906), que havia anat a raure a la presó pels
mals oficis del seu homónim, el cacic local Josep Vilanova i Pijoan
(Cabanyes, Calonge, 1821 - París?, d.1882). Jovell va tocar davant les
autoritats i va intercedir perqué s'aclarissin els fets, i aconseguí
l'alliberament de l'innocent(22).
Posteriorment, la familia Jovell-Vilar va anar a viure a Barcelona, pero
passava llargues temporades a Calonge i a Palamós. El 8 de juny del 1900,
Joaquim fou nomenat per al tribunal que qualifica les proves per al títol
(21) AMC. Padró Municipal (1869).
(22) AYMAR, Els secrets de Sa Bardissa, p. 44.
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de professor de música i piano al Liceu(23). Morí el mateix any a Calonge
a causa d'una pulmonia.
Joaquim i Llu'isa van teñir dos filis: Emilia (Calonge, 1868-1968) i
Lluís (Calonge, 1872-1968), que va fer carrera militar, va ser coronel
d'artilleria i es va casar amb Narcisa Clara i Caries, germana de Patrici
(Calonge, 1859-1939), filantrop.
GARLES DE SIVATTE I MERCEDES LLOPART
Fill d'Andreu Sivatte i
Úrsula Vilar fou Carlos Edmundo Félix Sivatte i Vilar
(Barcelona, 1826- 1897) el
qual es va casar amb Maria
de las Mercedes Llopart i
Xiqués (l'Havana, 1836 Barcelona, 1914), a la Basílica del Pi de Barcelona el
19 de juny del 1864. MerEls esposos Mercedes Llopart i Caries Sivatte.
cedes era filia de Roe Jacint
(Arxiu familia Sivatte).
Llopart i Azúa (l'Havana,
1798-1846)(24) i de Manuela Xiqués i Romagosa
(l'Havana, 1808 -Barcelona, 1891)(25). Aquests espo(23) Liceo Filarmónico Dramático Barcelonés de SM la Reina Doña
Isabel U/Esta Presidencia de acuerdo con el maestro director del Conservatorio se ha servido nombrar a
Vd. para formar parte del jurado que
Els esposos Roe Llopart i Manuela Xiqués, paha de calificar las pruebas para tema
res de Mercedes Llopart. (Arxiu familia Sivatte).
de Título de Profesor de Música y
Piano que se verificarán los días 12
y 13 del corriente de 9 a 12 de la mañana y de 8 1/2a 11 de la noche./Lo que anticipándole las
gracias en nombre de esta sociedad, tengo el gusto de poner en conocimiento deV. a los efectos
consiguientes./Dios guarde a Vd. muchos años./Barcelona, 8 de junio de 1900./El Presidente/el
Marqués de Mella/Sor. Don Joaquín Juvell (sic). (Arxiu de la familia Palet).
(24) Era fill de Joan Llopart i'Ballester, nascut a Catalunya i mort a Guanabacoa (Cuba) el
12 de marg del 1805, i de María Ignacia de Azúa i Achaval, nascuda a Biscaia. Agraeixo a la
Gna. Blanca de Sivatte, religiosa del Sagrat Cor, la seva valuosa col.laborado aportant nombrases
dades de la familia.
(25) Potser era germana de Francesc Andreu Xiqués, constructor, natural de Canet de Mar i
emigrat a Cuba, que va bastir el 1850 la placa de braus de l'Havana situada a la calcada de
Beloscoaín i fou director de la Societat de Beneficencia de Naturals de Catalunya a l'Havana
els anys 1861 i 1862 (Diccionari deis Catalans d'America, p. 95 i 285).
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sos s'havien casat al Sagrario de la Catedral de
l'Havana el 19 de juny del
1824 i tingueren tres filies.
María de las Mercedes havia
nascut el 22 d'abril del 1836
i havia estat batejada el 2 de
maig següent al Sagrario de
la Catedral de l'Havana. Ja
d'abans de néixer va ser dedicada pels seus pares a la
Mare de Déu (26) . La nena va
fer la primera comunió el 9
de maig del 1843. El 10 de
juliol del 1851 la familia Llopart-Xiqués va viatjar a Barcelona. Roe ja era mort i la
vídua i les tres filies portaven al vaixell el féretre del
pare.
El 1854 es van instal.lar
I
a Barcelona, a la Rambla
Fotografía d'UrsulaVilarPuig (Calonge, 1793d'Estudis número 8, princiBarcelona? d. de 1864), vídua d'Andreu de Sivatte
pal.
(Arxiu familia Sivatte/Arantxa Diez).
Els esposos LlopartXiqués están enterráis al
monestir de Montserrat, a la capella de Sant Benet(27) de l'església.
Carlos i Mercedes tenien també propietats a Calonge. Carlos Edmundo
viatjava molt. La familia conserva objectes que havia adquirit a la Xina.
Durant uns anys van anar a estiuejar a Vichy. Van teñir tres filis: Carlos
Edmundo (1866-1869); Manuel José María (1865 - 1931), i Mercedes
Josefa Teodora (1868-?).
COBRADOR DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Mercedes Llopart de Sivatte va excel.lir en obres benéfiques. El 1865
va fundar 1'Obrador de la Sagrada Familia, regit per les germanes de Sant
Viceng de Paul i domiciliat al carrer Urgell, 262 de Barcelona. La va
ajudar en la fundació mossén Josep Morgades i Gili (Vilafranca del
(26) Coneixem aqüestes dades per un manuscrit de Mercedes, en francés, titulat «Souvenirs
de famille», en un devocionari.
(27) A la lápida es llegeix: HIC EXPECTAT/RESURRECTIONEM/MORTUORUM/
ROCHUS HYACINTHUS/LLOPART UXOR EJUS/EMMANUUELA XIQUES/POST AN
XLV PRECLARAE/VIDUITATIS ADJUNTA.
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Urna amb el eos de Sant Nicomedes, mártir, que es va trobar el 10 de maig del 1851,
propietat de la familia Sivatte.

Penedés, 1826- Barcelona, 1901), aleshores almoíner i després bisbe de
Vic i de Barcelona. Allí hi havia un internat de nenes obreres que pagaven
una pensió módica. S'impartien també classes gratu'ítes a les nenes externes
d'aquells voltants que aleshores eren camps amb masies(28). El 1877,
Dorotea de Chopitea i de Villota (Santiago de Xile, 1816 - Barcelona,
1891) va fundar allí un externat per a nenes pobres a les quals a l'hivern
se'ls donava instrucció gratuita i menjar(29). Cobrador estava forca a prop
de l'Hospital del Sagrat Cor, fundat per l'esmentada Dorotea de Chopitea
l'any 1883(30), amb l'ajuda de mossén Narcís Molla i Presas (Calonge,
1860 - Girona, 1929) capellá i poeta(31) que fou rector i beneficiat de Calella

(28) J. NONELL, Vida ejemplar de la excelentísima señora D" Dorotea de Chopitea viuda
de Serra. Barcelona, 1892, p. 133-134; A.BURDEUS, SDB, Una dama barcelonesa del ochocientos. La sierva de Dios Doña Dorotea de Chopitea viuda Serra. Barcelona, librería salesiana,
1962, p. 150-153.
(29) J.ALEGRE SI, Dorotea de Chopitea. Barcelona, La Hormiga de Oro, 1928, p. 124.
(30) ALEGRE, op. cit., p. 79.
(31) Mossén Molla tenia dos germans que van anar a fer les Amériques: Francesc i Joan.
Ambdós van fundar l'empresa Molla & Cía, dedicada a la importació de taps de suro i altres
articles per a licoreria i embotelláis, i eren propietaris també de la pastisseria La Catalana a la
capital cubana (Diccionari deis catalans d'América, vol. III, p. 132-134).
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de Palafrugell, on va iniciar la construcció de l'església, subvencionada
també per Donya Dorotea(32). Mossén Molla també va iniciar la construcció
de l'església de Sant Antoni de Calonge.
A Mercedes Llopart de Sivatte, el Sant Pare li va oferir un títol pontifici
o be Turna amb el eos del nen Sant Nicomedes. Ella va triar aixó últim. La
despulla es va venerar a l'oratori privat de la familia fins que el fill gran,
Manuel José María Carlos, la va donar a la seva germana Mercedes, que
era religiosa Adoratriu Esclava del Santíssim Sagrament i de la Caritat a
Madrid, on es conserva a la Casa de Desamparadas d'aquesta congregació.
Una estampa antiga representa Sant Nicomedes dins l'urna(33).
EL RETAULE DE SANT BENET
El 1885, Mercedes Llopart va
encarregar el retaule de la capella
de Sant Benet de la Basílica de
Montserrat, avui traslladat a la tribuna superior de la capella i subs-

(32) El sogre de Dorotea, Mariano Serra,
era fill de Palafrugell i ella sabia que a Calella,
barrí de pescadors, pocs anaven a missa el
diumenge. El 12 de novembre del 1889,
mossén Narcís Molla informava la benefactora de l'estat de les obres i deis fruits que
comengava a produir: «La casa se está ahora
cubriendo; y la causa de no estar más adelantada han sido las lluvias, que varios días han
impedido trabajar. Creo que dentro de poco
se hará también el campanario y la escalera
de la iglesia». I després d'esmentar les
quantitats lliurades ais operaris afegeix: «Estoy bastante contento de las personas de este
vecindario, pues hay relativamente bastante
asistencia al Santo Rosario y Catecismo; eso
Basílica de Montserrat. Retaule de Sant
sí, son mujeres y niños, pues los hombres no
Benet dissenyat per l'arquitecte Francesc de
comparecen, excepto algunos que asisten a la
Paula Villar, amb teles de Pere Padró i
Santa Misa los días de precepto. Hay que roClaudio Lorenzale. Sant Benet, taula cengar por ellos. El maestro y su madre me ayutral.
dan mucho a moralizar a los niños». Donya
Dorotea va afavorir també el Centre Católic
de Palafrugell i l'Associació de Filies de
María i va ajudar molts pobres de la població.
(33) «El día 10 de Mayo de 1851 tuvo lugar en el cementerio de San Sixto, en Roma, la
invención del cuerpo de este Santo Mártir con vaso de sangre y lápida de mármol, cuya inscripción griega traducida dice así: EUTIQUES Y NICOMEDIA/ A SU DULCÍSIMO HIJO
NICOMEDES QUE VIVIÓ 10 AÑOS Y TRES MESES».
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tituít per un quadre de Sant Benet jove, pintat per Montserrat Gudiol (1980). Es un tripue neorománic amb tres lléneos: el central
representa Sant Benet, possible retrat de
Claudi Lorenzale i Sugrañes (Barcelona
1815-1889)(34)i es obra de Ramón Padró i
Pedret (Barcelona, 1848 - Madrid, 1915). Els
laterals son Sant Roe, a l'esquerra (en memoria de Roe Llopart) i Sant Caries Borromeu, a la dreta (en memoria de Carlos Edmundo Sivatte) i van ser pintáis peí propi
Lorenzale.
EL ROSARI MONUMENTAL

Sant Roe, taula lateral del
retaule de Sant Benet. En memoria de Roe Llopart.

Sant Caries Borromeu, taula
lateral del retaule de Sant Benet.
En memoria de Carlos Edmundo
de Sivatte.

Mercedes Llopart va ser també la primera que va respondre a la crida del canonge
Jaume Collell quan aquest va proposar de
fer el Rosari Monumental de Montserrat:
«Suya fue la primera carta que recibimos...y
en ella con fervoroso entusiasmo, no solo
aplaudía el pensamiento, sino que se ofrecía a costear el Primer Misterio de Gozo;
como así lo cumplió». Per coordinar i dirigir tot el que tingues relació amb l'erecció
del Rosari Monumental, l'abat Visitador P.
Antoni Ruera i Pujol, va crear una Junta del
Rosari. Ho va fer en abséncia de l'abat, P.
Josep Deas, que el 16 d'agost del 1895
s'havia embarcat a Filipines, per fundar el
Monestir de Nostra Senyora de Montserrat
de Manila i, a conseqüéncia d'una greu
malaltia, no va retornar fins al 8 d'abril de
1897. La Junta era formada per Deas; el canonge vigatá doctor Jaume Collel, promotor del projecte; mossén Gaietá Soler, director de la revista Lo Missatger del Sagrat Cor,
i 1'escultor Joan Llimona, president del Cer-

(34) D'aquest retaule en dona noticia EX.ALTES i
AGUILÓ, L'església nova de Montserrat (1560-15921992). Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992, p.
208.
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cíe Artístic Sant Lluc, que agrupava els artistes cristians. El Cercle havia
de dictaminar si s'admetien o refusaven els projectes del Misteri. Mossén
Gaietá Soler, en un article de presentació de la Junta parla d'«ardent entussiasme per la Verge, per la Patria y per la Religió santa: que ab eix
motiu ha d'afermar-se mes y mes en lo cor de Catalunya». Josep Galobart, comenta que l'article «reflecteix una barreja de la tradició carlista
amb els nous aires regionalistes del pensament polític de mossén Jaume
Collell»(35).
Els esposos Sivatte-Llopart havien promogut també la reconstrucció
d'una masia ais afores de Mombrió del Camp, les obres de la qual es van
enllestirel 1896.(36)
Carlos Edmundo va morir el 7 de desembre del 1897 després de deu
mesos de malaltia(37) a conseqüéncia d'una embolia cerebral i 1'endemá
va ser enterrat al panteó familiar de la capella de Sant Benet de la Basílica
de Montserrat(38).
MANUEL DE SIVATTE I MARGARITA DE BOBADILLA
Fill d'ells fou Manuel José María Carlos Sivatte (Barcelona, 18651931). Els pares l'emmenaren a Feldkirch (Austria) l'estiu del 1880 per
(35) J.GALOBART i SOLER, «El Rosari Monumental del camí de la Santa Cova de
Montserrat», a Montserrat. Butlletí del Santuari, n. 47, pp. 40-41. Aquest misteri fou col.locat,
origináriament, a l'indret on se separa del camí la drecera de Monistrol de Montserrat. Es
tractava d'un senzill pedró, format per cinc peces que el cronista de la Revista Popular va
definir com a sencilla especie de columna miliaria i Eudald Canivell com a modesto, sencillo.
Eslava format per una gran base quadrada i una solida columna, damunt de la qual, dins d'una
capelleta, hi havia el relien de marbre amb la representació de 1'Anunciació de la Mare de Déu.
A la part superior de la capelleta hi havia la inscripció: «Ave María, gratia plena». I a la part
inferior: «Ofrenda de la familia Civatte Llopart». El baix relleu es obra de l'escultor barceloní
Francesc Pagés i Serratosa( 1852-1899), i arriba a Montserrat amb el tren deles sis del matídel
8 de setembre del 1896. A la tarda d'aquell mateix dia, tot i ser la festa patronal del Santuari,
fou col.locat en el seu lloc i 1'endemá fou beneí't. La resta del monument era obra del picapedrer
Francesc Garcia.
Les critiques artístiques al primer misteri de goig van motivar que, uns anys mes tard,
segons explica l'abat Deas, se supliques a la familia Sivatte "que lo mejorase y lo trasladase a
la entrada del verdadero camino de la Cueva". La familia Sivatte hi va accedir i, aprofitant els
elements del monument original, el transforma, tal com el podem veure encara avui, a manera
d'un altar, amb un retaule i dues teieres, una a cada costal. La reforma del misteri, segons l'abat
Deas, la va esbossar el monjo monlserratí P. Lesmes López, pintor d'afecció. L'execució de la
reforma va anar a carree de Joan Pujol i el nou conjunt va ser traslladat uns quinze metres mes
avall, a l'altre costal del camí. La reforma i el primer trasllat del misleri es feren l'any 1903.
(36) Una lápida commemora l'acabament de les obres: «En el año del Señor 1896 terminadas las obras de reedificación y órnalo de esla masía fue bendecida y encomendada al arcángel
San Rafael».
(37) Teslimoni de la familia Sivalle.
(38) AMM. Llibre d'exéquies, f. 8, n. 34.
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tal que aprengués llengües estrangeres. De retorn va estudiar
dret a Madrid. Es va casar amb
Margarita de Echadilla Martínez
de Arízala, Escriba de Romaní y
de Sabater (Cascante o Villafranca de Navarra, 1870?- Barcelona, 1905)(39). La relació amb els
Bobadilla, familia d'arrelada filiació carlina, va portar els successors a afiliar-se en aquesta formado política. Foren els pares de
Manuel (1890), Merceditas
(1891), Carlos Edmundo (1898)
i de Mauricio de Sivatte i de Bobadilla (Arenys de Mar, Maresme, 1901- Barcelona 1980).
Morta Margarita, Manuel es va
casar en segones noces amb Isabel del Valle Lersundi. Peí fet de
la prematura mort de la mare, va
Recordatori de Margarita de Bobadilla
ser l'ávia Mercedes la que va te(+28/07/1905), segona esposa de Sivatte.
ñir cura de Mauricio. Mercedes
Fotomuntatge de la finada, en actitud de
morí a Barcelona el 12 de gener
pregaría, ais peus de la Mare de Déu de
del 1914 a causa d'un atac
Lourdes.
d'uremia. El seu eos, embalsamat, va ser portat a Montserrat, i fou dipositat al panteó familiar de la
capella de Sant Benet dos dies després(40).
MAURICIO DE SIVATTE IASSUMPCIÓ ALGUERÓ
Mauricio fou advocat i polític i va portar els títols de marqués de Vallbona i de Morella. Sotscap carlí de Barcelona durant la Segona República, en acabar la Guerra Civil de 1936-39 esdevingué cap regional carlí de
Catalunya i, mes tard, vocal de la Junta Nacional Carlista. Per discrepáncies amb Manuel Fal Conde, secretan general del partit, se n'aparta i
(39) «Rogad a Dios por el alma de Da Margarita de Bobadilla Martínez de Arízala, Escriba
de Romaní y de Sabater de Sivatte. Falleció el día 28 de julio de 1905 confortada con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica».
(40) AMM. Llibre d'exéquies, f. 23 n. 98.
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Mauricio de Sivatte fa una arenga a l'aplec carlí de
Montserrat. (Arxiu familia Sivatte).

La familia Sivatte a l'aplec carlí de Montserrat.
(Arxiu familia Sivatte).
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crea, en un aplec carlí a
Montserrat (abril del
1958), l'anomenada Regencia Nacional de Estella.
S'havia casat a Montserrat
el 15 d'agost del 1924 amb
Assumpció Algueró de
Ugarriza (Ginestar, Tarragona, 1901- Barcelona,
1970) i tingueren tretze
filis: Manuel (+) casat amb
María Josefa Cendoya;
Conchita vídua de Carlos
José Ram de Viu; Margarita (Germaneta de 1'Assumpció); Asunción, casada a Pamplona amb Ignacio de Orbe; Mercedes (albat); Mercedes; Mauricio,
casat a Reus amb Carme
Adroer; Mari Blanca, religiosa del Sagrat Cor; Carlos, casat amb Isabel Font;
Jaime, casat amb Victoria
Ochoa; Antonio, casat amb
Margarita de Alós; Rafael
(jesuíta i biblista), i Montserrat. L'arxiu de la familia Sivatte, que es conservava a la casa de Torre
Baró, va ser cremat el
1936.
La casa deis Vilar al
carrer major de Calonge va
restar molts anys tancada
fins que fou enderrocada el
1989. Una part deis mobles, els quadres, els llibres
i les partitures foren adquirits per la vei'na familia
Palet, que els conserva
acuradament.

Manuel

Conchita

M. Josefa Cendoya Carlos J. Ram de Viu

Margarita

Asunción

Mercedes Mercedes
(albat)

Ignacio de Orbe

Mauricio Mari Blanca Carlos
Jaime
Antonio
Rafael Montserrat
.
.
.
.
Carme Adroer
Isabel Font Victoria Ochoa Margarita de Alós

Mauricio - Assumpció Algueró de Ugarriza

_ ,
Carlos Edmundo

- (1) Margarita de Bobadilla
Manuel José Mana
"
i
- (2) Isabel del Valle Lersundi

Agustí

Mercedes Josefa Teodora

Carlos Edmundo - Mercedes Llopart i Xiqués

Andreu de Sivatte i Muraire - Úrsula Vilar i Puig

Els Sivatte-Vilar

MONTSERRAT DEL POZO i FERRER

A la biblioteca familiar de la casa Ferrer Noguer de Besalú, s'hi troba
un conjunt documental referit a la farmacia de Calonge i a la familia Bou.
Aquesta ubicado correspon a raons d'herencia, car Josep Bou Paradeda
fou marit de Carme Ferrer Lloret, pero no assolí descendencia, i els seus
béns els heretaren els nebots, entre els quals hi havia, M. Josefa Ferrer
(1885-1957).
De Calonge arriba a Besalú la llibreria amb el seu contingut. La casa
Ferrer Noguer 1'acollí, i hi resta. No fou fins a 1969 que 1'esmentada
biblioteca, l'arxiu i els pergamins es classificaren i es desaren
ordenadament. Aixó ens permet poder donar coneixement del que fa
referencia a la farmacia de Calonge i a la familia Bou, que consten en
aquest fons documental. Básicament s'hi troben :
17 documents origináis diversos i llibreta de comptes
92 actes rebuts (documents notaríais) del mas Bou
94 actes rebuts (documents notaríais) referits al Mas Mont
53 pergamins (mes 13 molt deterioráis)
34 llibres de medicina i farmacia (procedents de la "Botica" de Calonge)
El conjunt reflecteix 1'interés monográfic del tema i la cura deis Bou a
desar i autentificar la seva documentació.
Si recordem que els registres de la propietat no s' inicien fins al segle
XVIII, es compren que les titularitats patrimonials, com les de qualsevol
ordre, calia tenir-les des de dates al mes reculades possible.
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A. Lloret
Anna Molla

José Lloret Castelló
la Margarita Ruliani
2a Benedicta Pinzinali
José Lloret Pinzinali
Narcisa Cadenet Sala
Narciso Lloret Cadenet
Carmen Ponach i de Ciurana
Piedad de Lloret i Ponach
Melcior de Ferrer, Baró de Ferrer
Carme de Ferrer Lloret
Josep Bou Paradeda

Xavier de Ferrer Lloret
Julia Ferrer Noguer
I
Ma Josefa de Ferrer
Francesc del Pozo i Travy

Escut heráldic deis Lloret.

El fet que 1'esmentada familia estigués tan arrelada a Calonge explica
que la seva documentació ens forneixi dades, dates, noms de persones,
masos, afrontacions, topónims, notaries, capellanies, beneficis, causes pies,
autoritats eclesiástiques, civils, títols nobiliaris, viles, castells i ve'inats
del seu entorn.
Encara avui el Mas Bou conserva el cognom que ja era escripturat
l'any 1371 (pergamí núm. 1 i 2 del catáleg).
Tant aquests documents com els llibres de la "Botica" foren propietat
de Josep Bou i Paradeda, nascut a Calonge el dia 11 de juny de 1859 (A P
C llibre parroquial d'óbits núm. 9, foli 175-77). Era fill de Modest Bou i
Lloret i de María Paradeda i Lloret.
Modest Bou fou qui compra la farmacia a Salvi Carbonell l'any 1836
per 1.250 lliures, i el seu germá Josep en garanda els pagaments.(1)
Tot el que sabem del farmacéutic Salvi Carbonell i de la seva "Botica"
(1) Modest Bou i Josep Bou son esmentats a la "lista de contribuyentes al reparo de la
iglesia" amb 120 lliures cadascun. "Reformes vuitcentistes a l'Església de Calonge" per Jaume
Aymar i Ragolta. Publicacions de l'Institut d'Estudis del Baix Emparda, 1998. Patronal Francesc
Eiximenis, (pág. 28).
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COGNOM ]JARADEDA
Pere Parac eda i Xifró
María Lio ret Ruliani
Martí Parac eda i Lloret
Francisca Pí igés Ultramo
Joan Paracleda Pagés
Josepa Lio ret Cadenet

n

Joaquim Paradeda
Llu'isa Bou Mont

Maria Parac leda i Lloret
Modest Bo u i Vilanova

1

Modesta Bou Paradeda
Antoni Darnaculleta
i Pallimonjo
1
Modest Darnaculleta
i Bou

Josep Boii Paradeda
Carme de F srrer i Lloret

~~l
Emilia Bou Paradeda
Salvador Anglada

(Sens e filis)

Els origináis d'ambdós arbres genealogics son a l'arxiu de can Ferrer de la Bisbal (actualment
Nuria de Ferrer vda. Molinas).

es l'interessant llegat de 34
llibres, certament expressiu, no només d'una historia reculada sino també de
la qualitat científica que
assolí. Calonge tingué a la
seva "Botica" les publicacions capdavanteres des de
1584 fins a mitjan s.XIX.
Avui resten encara amb un
interés afegit per ais bibliófils.
Ma Josefa de Ferrer fou
neboda de Carme de Ferrer,
muller de Josep Bou Paradeda, que heretá els documents Bou i els llibres de
la "Botica Bou", que eren a
la casa de Calonge. Es per
aquest motiu que ara es troben a can Ferrer Noguer de
Besalú.

Josep Bou Paradeda
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DOCUMENTS REFERITS A LA FAMÍLIA BOU DE CALONGE
Núm. 1-Venda "perpetua d'una pega de térra de prat, de tinguda de tres
vessanes, aprox. Situada en lo terme de Calonge... firmada per lo tutor i
curador de la impúber Magdalena filia de Miquel Lloret a favor de Pere
Bou del Mas Pagés de Calonge (es copia de 1'original escrit en llatí que
s'adjunta en petit format amb data de 16 de novembre de 1651) signatper
"Joannes Ferrer notari comitatus Palamonsesis, Castro i Baronía de
Calonge". La copia es també en llatí. La signa "Raimundus Sabater et
Vidal, notarius regios Castri et Baronia de Calonge in testimonium veníate"
en data 11 d'octubre de 18..( ?). Signa també, Sebastian Planas i Petri
Bou. Segell del rei Caries IV.
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Document núm. 1 del catáleg.
Data 16 de novembre de 1650. Venda perpetua d'una pega de térra de "prat", de tinguda 3
vessanes. Apareix situada al terme de Calonge, firmada per "lo tutor y curador de la impúber
Magdalena, filia de Miquel Roner del mas pages a favor de Pere Bou de Calonge". Es copia de
l'original en llatí que s'adjunta en petit format. La copia, en format normal, es també en llatí,
signada per Raimundus Sabater i Vila... notarium regis castri et baroni del C. de Calonge".
Firma, Sebastiá Plana, treballador del castell de Calonge. Magdalena Lloret, menor d'edat, filia
de Miquel Lloret. Firma amb S. Planas, Petri Bou. La copia es també notarial; 11 d'octubre de
18... signada en testimoni de veritat per Raimundus Sabater. Sello del Rei C. IV. L'original es
signat per Joanes Ferrer, Nota. "Comitatus palamosensis. Castro i baronia de Calonge any
1659.
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Núm.2-"Instrumenta" : "en la notaría de Calonge a los 16 de novembre de 1659" apareix novament el tutor i curador de la "impúber" Magdalena Lloret de la "Playa del Mar"... Vengué a Pere Bou ... "por haber
hallado el auto de venta en la que se manifiesta diferente cavida, la reintegran asegurando el dueño Juan Bou y Mont, que sí la tiene". "Que esta
tierra durante medio año está inundada de agua y fija el linde... que quiere
contestar causa de propuestas contra dicha María Coma, consorte de Pedro Coma, labrador de La Fosca, parroquia de Sta. Eugenia para que deje
vacua la porción de tierra impropiamente apropiada" (sembla copia inacabada). No es signada i el paper no es segellat.
Núm.3-"El honorable Pedro Paradeda, Baile de Castillo y término de
Calonge por el ítrimo. Sr. Marqués de Astorga, Conde de Altamira, Duque de Sessa, Sr. Barón de dicho castillo... se reclama a Antonio Olivos,
vecino de Palamós como procurador de la comunidad y Parroquia de
V.María se mande a Martín Bou a que pague 3...( ?) libras a lo que está
obligado cada año. Lo firma Ramón Sabater y Vidal notario regio... el 30
de enero de 1790". Segell del Rei Caries IV.
Núm.4-Document
en forma de carta en llatí on Maxim Pou, vicari
interí, segueix els seus
vineles amb la curia de
Girona. Compareixen
Marianus Bou de Calonge i Thomas Salamo et
Bou, Preveré. Mostren
lletres reclamant certes
dictes. Signa Raimundus Soler, Salomo et
Bou... "in Castro de Palafrugell, residentem".
Núm.5-Escriptura
original de Petras Pagés,
notari públic del Castell
de Calonge. F. Castellar
notari de la Bisbal. "ego
Elisabeth Bou et Llach"
Dibuix a ploma de F. Valldeperas de la casa del "Du-

que de Sessa".

muller de Salví Llach i

Bou, veins de la Riera,
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del terme de Sant Martí del
Castell de Calonge, hereva del
Mas dit "d'en Bou"... nomena apoques de censáis, de causa pia, destina a prorrateig uns
béns per be de la seva ánima
(hi ha uns noms, sembla, testimonis de Joannes Pallimonjo, i Joannes Margarit habitants de Calonge). Signa, el
notari Petrus Pagés Fany 1787
(en llatí).
Núm.6-"Sépase... en el
Castillo de Calonge. Fsco.
Casollar notario de La Bisbal
(por la autoridades apostólicas) como el Rdo. Juan Galí,
presbítero, "domer curator"
de la iglesia de St. Martín de
Calonge (segueix en cátala)... : inscripció i afrontaDocument núm. 5 del catáleg.
ments de terres de la seva
Data 1787, en llatí. Escriptura signada peí
propietat, preus, drets i vennotari públic Petrus Pagés del Castell de Calonge.
des (diu copia segurament de
"Ego Elizabet Bou i Llac, muller de Salvy Llac
documents anteriors, exhii Bou". Veins de la Riera, terme de Sant Martí del
Castell de Calonge, hereva del mas, "dit d'en
bits)... Retreu el domer "por
Bou"... nomena apoques de censáis de causa pia
haber hecho el pregón por la
destinades a prorrateig d'uns béns "peí be de la
calle pidiendo limosna o imseva ánima"... Testimonis son signants: Joannes
puesto o "tabba" y parece haPallimonjo i Joanna Margarit habitáis de Calonge.
berse cruzado algunas
palabras muy pesadas que disgustaron mucho por haber otorgado". A la Curia de Calonge es requereix
el notari per treure "l'auto". Signa, el notari de la bisbal Francesc Caselles. Paper segellat. Segell. "Fernando VI D.G. Hispaniarum Rex" el 15
de novembre de 1758.
Núm.7-Capítols matrimoniáis entre Eugeni Paradeda Pagés, d'una part,
amb Magdalena Mont, donzella del veinat de Massanet del terme del Castell de Calonge. Notari Joseph Prats. "En nom de nostre Sr. Déu sia. Amén".
"De y sobre lo matrimoni mitjancant la gracia de Déu volen celebrar..."
entre Eugeni Paradeda fill de... i Isabel Paradeda i Margarit, donzella filia
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de Salvi Mont del Forn del
Vidre del ve'ínat de Massanet"... detalla les monedes,
els vestits, la roba i les joies...
i l'hereu pacta amb altres
béns. Al final les dates i els
formulaos son en llatí
(cal.ligrafia diferent). Signat
i rubricat per notari 1728.

Document núm. 7 del catáleg.
Data 1728, en cátala. Capítols matrimoniáis
signats entre Eugeni Paradeda, pagés del castell de
Calonge, per una part, i Magdalena Mont, donzella
del veinat de Massanet del terme del castell. "En
nom de Ntre. Sr. Jesucrist, sie Amen. "EDe y sobre
lo matrimoni mitjangant la gracia de Déu Esperit
Sant en fas de la Sta. Mare Iglesia, Deu volen celebrará "...entre Eugeni Paradeda, fill de Joan
Paradeda del "grahoms de la plassa del castell de
Calonge i Isabel Paradeda i Margarit, donzella, filia
de Salvi Mont del Forn del Vidre del Ve'ínat de
Massanet i de Magdalena Mont. Joan Mont, el fill
primogénit i hereu... (detalla les monedes, els
vestits, les robes, les joies i la plata). El final, les
dates i formules son en llatí i cal.ligrafia diferent.
Paper segellat -Segell: "Philipus V, Dei GratiaHispania Rex".

Núm.8-(en llatí) Consta
que es copia : "Pere Bou i
Llach, pagés de Calonge o a
son hereu o béns tenint".
"Pere Paschalis Puig Doctor
en dret canónic"(segueixen
nombrosos títols eclesiástics). Apareix Pere Bou i
Llach, pagés de Calonge
(continua en cátala) que contracta un censal amb Pere Pía
i Gabriel Tusell, pagesos... a
la sagristia segons clausules
"acostumades"... condicions
a complir anyalment (torna
en llatí). Signa i rubrica, Puig
V.G.

Núm.9-Manuscrit incomplet molt erosionat... "Padre
Jaime procedente de los antepasados de la casa Riera
heredando Francisco. Y los
demás adquiridos en vida del
común padre Jaime... (descripció de les finques que
queden per al major Josep
Riera Gasons... altres de
Francesc Riera. Sembla que es tracta d'autos o composició amistosa. Josep Bou fou nomenat en un deis del 26/06/1814, en el qual fou arbitre i va
dictar sentencia arbitral a Barcelona el 4/05/1850. Ho firma: Moragas,
magistrat ponent. A Madrid el desembre de 1859... ho segueixen Maria
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Gascons i el seu fill Josep Riera en judici de conciliació en la tercera sala.
A Josep Bou de Calonge, el nomenen jutge de pau. Falten la primera
página i 1'última.
Núm 10.- Son tres documents cosits, referits a la reunió de 1' Ajuntament
per al cadastre de la riquesa del moble de la població de Calonge i no es
va admetre per manca d'informació anterior i a efectes de cobrar contribució (23/05/1845). Aquest escrit vol fer constar que no van faltar a la llei
ni van voler perjudicar la hisenda pública i en presencia de l'executor,
prega al destinatari («Iltre. Sr. administrador de hacienda de Gerona») no
ser penalitzats. Signen quatre testimonis. Un d'ells Modesto Bou. Els altres dos documents es refereixen al mateix tema en dates posteriors i van
amb paper segellat.
Núm 11.- Contráete privat de venda entre Salvi Carbonell, farmacéutic
de Calonge, que ven a Modesto Bou, llicenciat en farmacia, la «botica»,
els instruments, la llibreria i les altres pertinences de la farmacia, sota les
condicions: "Preu 1.250 lliures pagaderes". I el seu germá Josep Bou i
Lloret, hisendat fiador. Considera el contráete com a escriptura pública i
el signen a Calonge el 3/05/1836. Hi ha un rebut del primer lliurament de
950 lliures (en cátala) i rebut. Tot signat per Salvi Carbonell (en castellá i
molt senzill).
Núm. 12-Apoca per la quantitat de 100 lliures firmada per Josep Janer
e Fabar, treballador del castell de Calonge a favor deis administradors de
la causapia Antic Bou i Oliu. "Joseph Gener i Fabar i sa muller María
conjunts infructuaris deis béns dotáis d'ella, administradors de la causapia
Antic Bou en virtut deis capítols matrimoniáis". Signa en testimoni de
veritat el notari Josep Pallimojo. 6 de desembre. Segell 4t. Any 1818.
Paper segellat "Ferdinan. VII .D.G.Hisp. et Ind.-Rex".
Núm. 13-Es refereix igualment a la "causapia" fundada per Bou i Oliu.
En 1'apoca d'import 10 lliures firmada per Jordi Nadal i Clara Pagés, del
lloc de S. Climent de Peralta a favor deis administradors de dita causapia.
En poder del notari Pallimojo del Castell de Calonge, corregiment de
Girona "amo vitalici de les notarles publiques amb aprovació del reial i
suprem consell". Repeteix que dita causapia pertany a Caterina Vidal entre altres béns dotáis... reverteix la fundado i al seu representan! Josep
Bou i Lloret. En testimoni de veritat firma Joseph Pallimojo en data 3 de
marc. de 1820. Segellat igual que 1'anterior. "Ferdinan. VII D.G.Rex..."
Núm. 14-"Ápoca de precio" de causapia i quantitas firmades per Francisco Badia, pagés de Castell de Foxá a favor deis legítims administradors
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de la causapia Antic Bou. El 8 de gener de 1813. El notari, Sebastiá Pons
i Martinell, de la Bisbal : "Sia notori" que Eco. Badia, pagés del Castell
de Foxa, bisbat de Girona, reconec al Itre. Antón Pou, causídic del castell
de Calonge en nom deis cónjuges Clara Ribot i Joan Bou, administradors
de la causapia fundada per Antic Bou que paga amb diner comptat 100
lliures de moneda barcelonina...Signa en tetimoni de veritat Sabastiá Pons
i Madurell. Paper segellat. "Segell Ferdinan. VII D.G. His. Et Indiarum
Rex. 1817".
Núm. 15-"Venda perpetua d'un tros de térra cultivada i d'oliveres plantada, de tinguda mitja vessana... en lo territori... Espinal o Brugueras,
terme del castell de Calonge a favor de Joan Bou i Mont, pagés de Calonge
peí preu de 25 lis. Notari de Calonge Pere Ramón Sabater de la baronia i
Castell secretan de Sa. Mg.".
Ajuntament, aprovat per lo reial i suprem consell de Castella... Segueix
la descripció de llinders, drets d'entrades i eixides, pertenénces i millores.
Segueix pagament, salvada la senyoria directa per lo Exm. Duc de Sessa,
Sr. de esta Baronia. Invoca a Déu Nostre. Senyor. I a los quatre Evangelis
"en la forma de Dret". Firma. Segell de Carolus IV 24 de gener de 1805.
Núm 16.- «Acollimento». Del censal depenent Costa, fet per Margarita Vda. d'Antoni Caselles de la platja de Sant Antoni. Davant del notari
Josep Mató Geli, escrivá reial i públic del castell de Calonge...segons
contráete fet amb Marcelo Agustí, fuster, per la percepció de totes les
despeses, explets provinents... segueixen condicions detallades, 5 vessanes,
drets, pagaments... peí seu degut acompliment. Signat al Castell de Calonge
el 8 de desembre de 1803. J.Mató i Geli. Segell Carolus IV. Paper segellat
de 50 maravedís.
Núm. 17- "Contráete d'arrendament entre el propietari de lo patrimoni
Villamaña al masover N. Palet, pagés de Calonge" : descripció, per "cinch
ains". Segueixen pactes fins a 10 apartáis per fruits, diner, obres de
conservació de la casa. No pot tallar ni vendré arbres... adobs o fems, oli,
vinyes, recs, carreteres, escatidors de camins, "sembrar de nubis" los
olivars, un "ain" per altre... femar... Un afegit del 30 d'abril de 1880 signat
de Domingo Villamaña. L'altra part no firma perqué no sap escriure (hi
ha una nota).
LLIBRETA : "Aquest llibre es de la causapia Antic Bou i Oliu, pagés,
en lo qual es trabaran que tots los cens rep dita causapia en la qual son
administradors Martí Bou i Josep Ribos pagesos del castell de Vila
Calonge" (enquadernat en pergamí).
Figuren els noms i l'import deis pagaments per censáis. A cada página
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hi ha els de la Bisbal. Ponsjoan, Palafrugell, Calonge i Ribera, amb el
detall del cens i la ubicació. Al 39 de setembre de 1804 s'esmenta Joan
Bony i els germans María i Joan Bou i Mont. Al llistat corresponent a
1860, amb 21 noms figura Baldiri Bou del Torrent. Alguns rebuts impresos al final del S.XVIII corresponen a pagaments fets a la curia de la seu
de Girona de la "tanda de la quarta" de 1781 a carree de Martí Bou, administrador de la causapia fundada per Bou i Oliu, de la parroquia de Calonge.
Curiosament, una de les darreres anotacions es referida al pagament de
190 rals fet per Josep Bou pels drets de traduir un document del llatí al
castellá a Pere Gómez de Santiago, que el signa, al 10 d'agost de 161.
(Sembla l'únic alié a la causapia).
S'ha procurat seguir 1'ortografía original i extractar al máxim per donar solament noticia del document, del seu tema, contingut i sobretot de
la seva originalitat. Es a dir: manuscrits auténtics desats, sens dubte, per
la seva relació amb la familia Bou de Calonge, be sigui directament o
indirecta.
ACTES ARXIVATS
DEL MAS BOU
A la primera part
d'aquest lligall, hi trobem
copies d'actes notarials
(extractades), de format 20
x!5 cm. Des del número 1
fins al 47. Son escrites amb
la mateixa cal.ligrafia (a
partir de la 48 canvia), amb
la lletra molt clara i entenedora. A totes consten els
temes: venda de drets, cessions, noms deis interessats,
lloc, preu, notari atorgant i
data, així com el número del
pergamí al qual es correspon.
Curiosament, no son fetes per ordre cronológic, car
la primera es feta (copiada)
el 18 de febrer de 1440: referida a una venda feta per

Acte núm. 1. Any 1440, dia 18 de febrer. Calonge.
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Pere Molla a favor d'Andreu Vidal, "alias Bou",
d'una pega de térra al terme anomenat "Can Palau"
de Calonge, per 107 lliures
barceloneses de tern. Signat
(jutí/i(}fl?1 wy- '"•en
.
per Pere Joan, notari públic
fo^^fiAwe'tfwaf
de Calonge. Registrat "acta
fiUnp^^f^^/y^^f^
e son pergamí núm 1". La
segona es de 1550, i la núm.
13 es del 10 de les calendes
d'agost de 1344. Aquesta
f&KÍ& S/$¿&£^^ &¿K2JraM&>
numeració alterna amb dates: 1436,1492, 1420... fins
a arribar a la mes reculada,
núm. 30, que ho es també a
Calonge "a 8 deis idus de
agost any 1.293" segons
venda feta per Bernat Baranguer de Fonts a favor de
Ramón Rubey de la Sellera... peí preu de 507 "moneda Barcelonesa". "Lo
acte es en pergamí núm
Acte núm. 30. Data 8 deis "idus" "de agost" de
30". Hi ha una afrontació
1293. Es la mes reculada. Calonge.
que esmenta Ramón Vidal,
possible primer origen, que
aviat es Vidal "alias Bou", i posteriorment Bou.
A partir del s.XVI apareixen les esmentades actes mes ordenades, fins
i tot del s.XVIII. I encara el XIX, 22 de gener de 1806. La darrera d'aquest
grup es la núm. 79 : "Recasens Caner y Mont, sa muller... Joan Bou i
Mont, son nét... com a fermanga... Maria Carner, Vda.... manumisora...".
On sí que coincideix el número del pergamí amb la cronología de l'acta
es al núm. 79. Es a dir, peí que sembla, el copista seguí l'ordre deis pergamins sense teñir en compte les dates cronológiques.
Segueix el núm. 80: testament de Francesc Vidal de la Riera "malalt
de malatia de la qual temer morir... fa hereu el seu fill Andreu, en lo defecte... Catharina... al 16 d'octubre de 1411".
El núm. 81, del 12 de gener de 1469, es un testament: Llorens Vidal,
"alias Bou", fa hereu son germá Joan Vidal "alias Bou".
El núm. 90 es una capbrevació a favor del duc de Sessa per Elisabet

¿^l^fs^/r^
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Bou i Llach el 8 de novem--'&£,„*'.
bre de 1700, muller de Sal•ff
fév>/ cnÁ .«i>4^
- *^,y T£.
vi Llach i Bou, senyora del
¿ »,Mx. ,^ „-^fe <s«¿io «X**¿U«.
"Mas Bou". Reconeixent
C/V* '"^¿*S^¿' /7¿^
^*&^, s^&k.,*
-js^Sjs^.
l'Exm.
Sr. Baró del Castell
VM&rr- <r-sr?:~?"':- "
de Calonge... ítem. : 14
í
' • 'V' ,v,".,,.,',f «,<'''jí**f^f/e<í~
apartáis amb descripció deis
béns. Algún que pertany al
benefici de Si. Benet de la
seu de "Gerona". Notaría de
Pal amos.
El núm. 92 es del 2
d'abril de 1824. Es signada
a Barcelona peí nolari
Anión Ubach i Claris. Es
Francisco Bou que signa a
favor de son germá Josep
Bou i Lloret, cerls drels de
llegílima. Hi ha una ñola
que diu "que al 24 de
Acta núm. 91. Data 22 de novembre de 1794
novembre es la defunció
Calonge
deis drels del mas Vidal.
Pergamí núm. 92".
Hi ha 6 "encarregaments de censáis", lols referils a Josep Bou i Joan
Paradeda. Presten D.Tomás Llorel per adminislrador.
Es la darrera acia.
Tols aquesls documenls son repetidament referils a persones i béns de
la familia Bou, de Calonge. Ais primers, s'esmenta "alias Bou", la qual
cosa demoslra sens dublé que el cognom encara no era ben consolidat.
També que Vidal, "alias Bou", es el que esdevé Bou posteriormenl.
El mas Bou apareix esmenlat a l'acta núm. 13 (dalada a les 10 calendes
d'agosl de 1344) on es parla del mas Bou i del "dil Bou". Es possible,
dones, que el nom o el lopónim de mas Bou", fos l'origen d'aquest cognom.
Encara avui existeix i el podem localilzar al plánol croquis, fet per Joan
Jacas, i que il.lustra el Ireball lilulal: "La Vinya i el Vi de la Conca de la
Riera del Tinar". Calonge, 1997, escril per Joan Molla i Callis-Jordi Bautista i Parra ("Estudis del Baix Empordá", núm. 17, 1998, Publicacions de
l'Instilul d'Estudis del Baix Empordá).
Es inleressant com aquesl conjunl se centra en la mateixa familia i la
vila de Calonge.
a^aif,:
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La pervivéncia del mas Bou i de la familia representa una saga datada
ais documents, suara numerats. Es evident que en determinats moments
la famíla Bou té interés a aplegar la documentació referida ais seus béns.
Si be ignorem per quin motiu concret.
El que ha arribat fins a nosaltres i es troba a la biblioteca familiar de
can Ferrer-Noguer de Besalú, es el que podem donar a conéixer. Fer un
seguiment mes acurat permetria deduir l'arbre genealógic. Amb les referéncies de qué ara disposem, seria agosarat. Altres recerques, d'altres
fonts, donarien a aquest modest estudi una extensió fora del nostre abast.
ACTES REBUTS DEL MAS MONT DEL BARRÍ DEL VIDRE DE
CALONGE
"En nom de Deu Nostre Senyor y de la Vble. Sempre Verge María del
Roser y deis Dolors y del Glorios Sant Joan patro meu y del Glorios St.
Martí Patro de Calonge sia cometa Aquest Llibre estaran notats i calendáis
tots els actes de mas Mont del forn del vidre pages del Castell de Calonge

Dibuix a ploma de F. Valldeperas, del castell de Calonge.
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com de les ierres y del qualco actas de paper o de pergamí sup. tan que
son trobats vuy en dit mas Mont com també la compra per execusio en
virtut de reclam per la Real Amencia de tot lo dit mas Mont antiguament
anomenat Mas del forn del vidre amb altres massos agregáis a llurs térras
drets y pertinensias de aquells feta a favor de Cosme Mont pages de dit
Castell de Calonge y mon Castany que posehia del mas Mont del Bosc de
Calonge fet per mi Joan Mont del vidre pages del castell de Calonge ais 4
de febrer de 1735 que per molts anys se puga mantenir y conservar. Fet
per memoria."
Aquest plec d'actes i rebuts no está escrit per rigores ordre cronológic.
La primera acta es datada el 14 de gener de 1415 a la notaría de Calonge.
Es una capbrevació a favor del beneficiat de Ntra. Sra. del Puig de l'església
de Calonge. La darrera, núm. 94, es del 21 de novembre de 1725 i es
refereix a la fundació d'una missa d'aniversari feta per Joan Mont a
l'església parroquial de S. Martí de Calonge.
Com la familia Mont es estretament emparentada a la Bou, es compren
que aquesta documentació fos cosida al mateix lligall. La cal.ligrafia es
entenedora, en bona conservació. L'interés que presenta es, dones,
monográfic, complementan deis Bou.
PERGAMINS
Aquest mateix fons documental aplega 53 pergamins referits a la familia
Bou i a la vila de Calonge. Un d'ells degué fer de lligall i té el següent
rétol original:
"C'EST PLEC DE PERGAMINS
SON TESTAMENT DEES PASSATS
DE LA CASA BOU.
EXAMINATS LOS 11 OCTUBRE
ANY 1.818
J.BOU"
Sabem, per tant, aquest curios detall si be el conjunt aplega no només
testaments, sino apoques, capítols matrimoniáis, "definido," causapia, etc.
El pergamí mes reculat es de l'any 1337 "cartes municipals" on
s'esmenta Guillem Carbonell (lletra gótica), i n'hi ha un altre de 1368
referit a la compra del mas Bou.
Del s.XV, s'inicia al 1411 amb un testament molt ben conservat i Ilegible
de F. Vidal "alias Bou" i en segueixen uns altres 9 fins a 1493, que es una
"lluicio" censal Bou.
Del s.XVI, el primer pergamí es de 1510 : "testament" de Pere Vidal
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"alias Bou" amb Margarida. El segueixen uns altres 21 amb la "definido"
de Caterina Bou al 1596.
Peí que fa al s.XVII, el primer pergamí es de l'any 1601 : "compra"
Mariana Dalmau i Bou. Continúen uns altres 16 per acabar amb el
"testament" de Pone, Bou "dins la cambra del testador", molt detallat. Vol
que sigui "confirmat per via de dret i consuetut".
N'hi ha uns altres 12 molt deteriorats d'entre els quals destaquen 2 del
1555 on s'esmenta Pere Rovira de Calonge. N'hi ha un altre de 1568:
Nicolau Salamó, de Calonge i el seu fill que venen a Pone, Bou una peca
de térra en el lloc nomenat la Figuera d'en Caner. També el 16-1-1570
Pone, Bou, alias Vidal, ven a Joan Oriol, canonge, de la Valí d'Aro. Un
altre de 1589 on Joan Isern, pagés de Mont-ras, reconeix Pone, Bou, pagés
de Calonge, tutor de Joan Ciris...
Podríem dir que, malgrat el temps, els trasllats, els molts avatars i
perills de foc, les guerres i les humitats pels quals han passat, es ben
curios que hagin arribat fins avui. Tant la familia Bou com Calonge teñen
aquí un ressó molt fort. Son testimonis deis afers que no solament ocupaven
els avantpassats, sino que volien deixar-los autentificats.
Els notaris firmants la majoria son de Calonge, pero també de la Bisbal
i Palamós.

Compra venda de la FARMACIA DE
CALONGE feta per Salvi Carbonell a
Modest Bou, farmacéutic. Condicions de
pagaments: preu, 1.250 lliures. Compren la
"botica", continguti llibreria. Data: 3 demaig
de 1836. El germá de Modest es Josep Bou i
Lloret que es garant deis pagaments.
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"Cartografía Hispano - Científica - Mapas Españoles - Por Jorge Torres Villegas - Tomo II
- 2a Edición - Madrid, 1857 - 1 pta. Ramón Batllone. Arco Sta. María 59 - Litografía Bardiner
(Veneras 7) C.Gf:".

LA FARMACIA BOU DE CALONGE. LLIBRES DE MEDICINA I
FARMACIA
El document núm.l de l'índex es un document privat peí qual la
farmacia de Calonge passa a propietat de Modest Bou. La data del
document es el 3 de maig de 1836. El professional que la ven es Salvi
Carbonell i fa constar que «la botica» resta en propietat del llicenciat en
farmacia esmentat, així com la llibreria i altres pertinences. Vol que tingui
la validesa d'una escriptura pública i que el germá Josep Bou en garanteixi
els pagaments. El preu es de 1.250 lliures. El redactat es en castellá i molt
senzill.
Aquest document no sitúa la farmacia de Calonge al seu origen, sino
que, simplement, en fa constar la venda a un membre de la familia Bou.
Es interessant remarcar que la venda inclou la llibreria, i aixó explica
l'antiguitat, la riquesa i la importancia deis llibres que ara ressenyem. Es
una mostra que la farmacia de Calonge gaudia de molt bona informació i
seguia les publicacions científiques d'arreu d'Europa. Calonge i els calongins tenien els reméis assegurats i en bones mans. La seva «botica» no
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restava aillada deis corrents i
autors mes autoritzats: París,
Venécia, Amsterdam, Madrid, Barcelona, Valencia, Saragossa... Son impresos en
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La relació deis llibres i manuscrits de la farmacia de Calonge, ordenáis
cronológicament, es la següent:
1. Llibres
«GELA SVMMA DE SECRETI VNIVERSALI IN OGNI MATERIA». Parte prima. Dei efecti di natura (en italiá. Recerca deis secrets de
la natura). Autor: Don Timotheo Rossello (amb privilegi). Any 1558 a
Venézia. Enquadernat en pergamí, fa constar 1' autorització perqué sigui
editat a Pádua. Petit format: 0,15 X 0,10 cm. i 152 pág. A la primera
página hi ha un gravat representan! la serp alada ehroscada en un pal i a
cada costat, dues figures humanes en actitud orant. EÍ^volum es reparteix
en una la. part que conté «9 secrets» i en la 2a. amb «6 secrets».
«PEDACIÓ- DIOSCORIDES ANAZARBEO». «Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos». Traduit del grec al castellá
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per Andreus de la Laguna, metge de Juli III, Pont. Máxm. Hi va afegida
una taula per a trobar reméis a totes les malalties «y otras curiosidades
nunca antes impresas». IHustrat amb clares i substanciáis anotacions i
amb figures d'innombrables plantes exquisides i rares. Conté profusió de
gravats d'herbes i de plantes. Imprés a Valencia, al 1677, a la impremta
de Vicente Cabrera, impressor de la ciutat, al carrer de les Barces. A cost
de Mateo Regil, mercader de llibres, davant de la Diputació. Va dedicat a
l'Emperadriu del Cel, la Verge deis Desemparats, Nostra Sra. (enquadernat en pergamí).
Té 615 pagines mes l'índex. Diu també que es conforme al catáleg
nou del Sant Ofici. Figura al «Catáleg de Llibres Antics de la Reial Academia de Medicina de Barcelona» amb la referencia núm. 188.
«PHARMACOPEA-CATHALANA-ANTIDOTARIUM-BARCINONENSE». Mediéis Medicinae stusiosis. Autor: Joanis Alos. «Principatus
Cathaloniae protomedici». 1686, Barcinone, ex tipo. Antony-Balthasari
Ferrer- bibliopolarum. (En llatí i enquadernat en pergamí). Té 250 pagines de format 0,29 X 0,19. Abans de la numeració de les pagines hi ha
una serie d'epigrames en llatí i dues décimes en castellá, respectivament
firmades peí seu ful Jaume Alos i Ferrer i peí seu nét Joan Alos i Rius.
Figura al «Catáleg de llibres antics de la Reial Academia de Medicina de
Barcelona» al núm. 242. (2)

A la «Genealogía de la familia Alos», escrita peí doctor Josep M. D'Alos i de Dou, preveré,
(Barcelona 1911, tipog. Homs), hi trobemles sevesdades: Joan Alos i Serradora, nascutaMoiá
el dia 16 d'abril de 1617. Es casa a la catedral de Barcelona amb Mariana de Ferrer i Gironella
(d'aquesta familia també hi ha abundosa documentació). Estudia medicina i es doctora a la
Universitat de Barcelona on exercí la cátedra. Durant 24 anys fou president de la «Facultat
Médica de F Ateneu Barcelonés». D'entre la seva obra escrita en llatí s'hi compten: «PharmacoMedico disetratio de Visperis Trocchscis».- Barcelona- 1664, que fou impugnat peí valencia
Miquel Vilar i defensat en la seva «Criticum Apologema...»-Barna. 1665. Un altre es també:
«De Corde Hominis Disquisitio».-Barna. 1624. «Pharmacopea Cathalana». Barna 1686.
El Dr. Comenge en la seva obra La medicina en Cataluña, 1908, esmenta J. Alos, remarcant
la seva obra De Corde Disquisitio com una de les mes interessants del s. XVII, a mes de la seva
tasca médica. J. Alos fou conseller de la Llotja i capitá de La Coronelía, vaixell que custodiava
la ciutat el 1666. Era membre del «Bras Militar de Catalunya» i individu del «Consell de
Cent». Els seus mérits, sempre reconeguts, foren actualitzats amb motiu del tercer centenari de
la seva mort, l'any 1995. Es crea a Barcelona un «forum de debat sobre cardiología» amb el
norn de «Llicó de Joan de Alos», així com el Premi anual Joan d'Alos que atorga el dia de Sant
Jordi, la cátedra Joan d'Alos. A mes d'haver tradu'it i reeditat tota la seva obra impulsada peí
doctor Marius Petit, (cap del Departament de Cardiologia del Centre Quirúrgic Sant Jordi de
Barcelona). El ful, Joan d'Alos i Ferrer, es casa amb Gracia Rius i Falguera, i fou el primer
marqués d'Alos.
Curiosament: Mariana Ferrer i Gironell, muller de Joan Alos, es ascendent directa de Carme
Ferrer i Lloret, muller de Josep Bou.
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«CURSO CHYMICO» Del Dr. Nicolau Lemey- Traducció del francés
feta per Félix Palacios. Dedicat al Dr. Diego Matheo de Sevilla. Madrid
1703: J. García, impressor de la Sta. Croada. Conté gravats al.lusius a
operacions químiques. Enquadernat en pergamí. A la primera página té
un gravat decoratiu i una nota manuscrita que diu: «Ex Libris Francier
Fharmacoper nuc Michaelis Mirapeix etiam Fharmacoper».
«CURSO CHIMICO» en el qual s'ensenya la manera de fer operacions. Escrits en francés per Nicolás Lemey, Dr. en medicina. Traduít per
Félix Palacios, visitador de «boticas» de diverses ciutats andaluses. Dedicat al Dr. Joan Higgins, «protomédico» deis exércits i principat de Catalunya, metge del Rei Felip IV. Any 1721. 3a edició. Madrid- M. Román,
impressor del duc d'Alba. Conté interessants gravats. Enquadernat en pergamí.
«TIROCINIUM-PHARMACEUTICUM» THEORICICO-PRACTICUM-GALENO-CHYMICUM Per loanes de Coheches-Apotecari a la
cort de Madrid 7-IX-1727. Hi ha la censura eclesiástica firmada por A. de
Arévalo a la casa de preveres Regulares Theatins de S. Cayetá de Madrid.
Té 416 pagines; hi falten les cobertes i les primeres pagines (deteriorat).
Una altra censura, també en castellá de D.M. de Ayala i Espinóla, metge
de la cort (segons que diu el llibre, es útil per a tota la república médica).
El rei afegeix un llarg escrit prohibint la seva reimpressió sota pena de
«mi merced de 50 maravedis para mi cámara». «YO EL REÍ». Hi ha un
discurs «proemial» de 48
pagines. Els 3 primers capítols son en forma de
DESCIFRADO EN DIÁLOGOS,
diáleg: «magister-disciDEDICA DOS
pulus» (escrit en llatí).
Á LA MUÍ VENERABLE COMUNIDAD
«CODEX MEDICADE SAN GERONYMO
MENTARIS-PHARMADE LA M U R T A
COPEA PARISIENSIS».
SU A U T O R
EL P, Fr.JOSEPH SáNS MONG&
M. Hiyacintho Theodoro
Profejjbf y Ex-Príor del mífmo Monttjlerio , y del R&
Barón, decano. Pariis, ap.
<ie Val de Hebrnn: Examinador Sjaodal de
' Obtfoaéosdc Urgel •> y Barcelona,
Guilieum Cavalier. Via
sacro Jacovea- «infingne
TOMO SEGUNDO.
Lilii Aureli». 1732. (Es
CON
LICENCIA,
com un índex de medicaPIFER'REft
ments). Enquadernat de
""""""

Pell.

.';

«VITA ET MORTE
AEGROTANTIUM»

Segell: Farmacia Dr. Modesto Bou. Calonge.
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«Libri 7°. Prospere Alpini, pilos. Et medici Dr. in Ggymnasio potavino
med. Professoris ordinarii Praesagienda. Hermani Boenhave-Hiero. Dav
Gabius Francojurti-Lipsae in uficina Fleischeriana 1732». Escrit en llatí.
Enquadernat en pergamí. Figura al «Catáleg de Llibres Antics de la Reial
Academia de Barcelona» amb el núm. 407.
«RECETARIO MEDICINAL» Espargirico. «Obra posthuma» de Frai
Diego Bercebal, infermer major del Reial Convent de Sant Francesc de
Saragossa. «Saca a la luz Miguel» Pasqual en Zaragoza. 1734. Lluís Cueto, impressor de la universitat. Enquadernat en pergamí.
«PALESTRA FARMACÉUTICA CHIMICO -GALÉNICA». «Obra
molt útil i necessária per a tots els professors de medicina, metges, cirurgians i en particular apotecaris». Dedicat al Dr. Joan Higgins «protomédico» deis exércits del Principal de Catalunya, metge del rei Felip IV Visitador general de SM ais bisbats de Córdova, Jaén, Guadix, i a l'abadia
d'Alcalá la Reial. A Madrid 1737, pels hereus de la Vda. de Joan García.
Enquadernat en pergamí. Té 704 pagines mes 1'índex. El completen 3
lamines d'atuells per a operacions químiques. La primera página signa a
má, Sal vio Carbonell.
«TRACTATUS THERAPEUTICUS ET PATHOLOGICUS». PR.:
Johannis Astruc. Metge. August II de gloriosa memoria, rei de Polonia.
«Venetiis, aput.: T. Battinelli.1748». En llatí, enquadernat en pergamí.
Figura al «Catáleg de Llibres Antics de la Reial Academia de Medicina
de Barcelona» amb el núm. 472.
«FHARMACOLOGIA THEORICO-PRACTICA» «En Rationi et
experimentae superstructa- Jo. Friderici Carthuseri Medicinal Doctoris.Venetiis 1756. Apud Dominicum Deregi in Via Mercatoria sub signuns.
Antonii». Enquadernat en pergamí.
«SYNOPSIS» «Universae Medicinae Practicae, Sive Doctorissimorum Virorum de Morbis Corunque Caufis ac remeiis Judicia. Part prima.
Autore Jo. Alien,
M.D. in thipographia Bessanensi
1766». Els reformadors de l'estudi de
Pádua donen llicéncia per reeditar-lo a
Venécia. En Llatí.
Enquadernat amb
Signatura de Salvio Carbonell.

pergamí. Figura al
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«Catáleg de Llibres antics de la Reial Academia de Medicina de Barcelona» amb el núm.
503.
«MATERIA MEDICO CONTRACTA»
VENETIIS 1762- Kalendas februari. Ludovici Tessari. Regnum mineral. Edició 1 a. En llatí. Hi ha dos volums i té
a la primera página un
bonic gravat simbólic.
«PRINCIPIA MEDICINAE» Francisco
Home (del col-legi meEx-libris manuscrit per Salvi Carbonell.
-,• i ^ j - i
\ T-J-*.di.
d Edimburg).
Editio
3a. Amsterdam. Fratem
de Tournes 1766. Enquadernat en pell. Figura al «Catáleg de Llibres antics de la Reial Academia de Medicina de Barcelona» amb el núm. 657.
«FHARMACOPEE UNIVERSALES» «Contenent Toutes les
compositions de Pharmacie». Nicolás Clemery. 5° edic. 1761 París- Chez
d'Houry, imprimeur - Libraire de Mng. Duc d'Orleans- Rué Vieille
Bouclerie». Enquadernat en pell. Figura al «Catáleg de Llibres antics de
la Reial Academia de Medicina de Barcelona» amb el núm. 365.
«EL SABIO IGNORANTE». Descripció deis defectes deis savis i de
la mala cultura de les ciéncies desxifrat en diálegs. Dedicáis a la molt
venerable comunitat de Sant Geroni de la Murtra. Peí P. Joseph Sans,
monjo: professor i exprior del mateix monestir reial de la Valí d'Hebron.
Examinador sinodal deis bisbats d'Urgell i Barcelona- Volum II Barcelona a la pla£a de 1'Ángel. Impremía de Teresa Piferrer. Any 1773.
Enquadernació en pergamí. Aquest volum II conté del 5é al 8é diáleg
coHoquial que es desenvolupa entre els personatges imaginaris anomenats:
Tizio, Cayo, Julio i Bello. El 5é diáleg tracta de 1'Aritmética i els seus
professors; el 6é de Jurisprudencia i els seus professors; el 7é de Theologia
i els seus professors; el 8é de la Historia i els seus professors... Cadascun
té una reflexió moral. Enquadernat en pergamí. Té 386 págs. i una fe
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d'errades firmada por P. Fernández del Val corrector general de Sa Majestat.
A la darrera página, els imagináis amics s'acomiaden poéticament, després
del llarg diáleg del llibre tot dient Cayo: «Vamonos todos en hora buena,
que ya es tarde; ya despide sus rayos el horizonte; ya la candida luna
retira sus luces, y resplandecen los campos, con la claridad del día: LAUS
DEO». A l'última página hi ha manuscrit: «Si al pert dona dos-bintidossos
de trobas y la bona amistat- Fito Paixot-Palamós». En aquest llibre es
comenten les exageracions deis savis, molts deis quals esmenta, com Jordi
Véneto, que dona el nom deis ángels. O Vicens Olmo, que dona el pes de
la térra en lliures i diu que teñen mes de vanidat que de veritat.
«FARMACOPEA HISPANA». Per Justo Pió Felici, escrit en llatí.
Dedicat al rei Ferran VIL «Tractat de Fharmaceuticae Scienciae». Imprés
a cura de: «Impedenti maximam ut huius splendori trade ac amplificadae
commodis». Novíssima edició espanyola 1817... «D.O.C.» A la primera
página hi ha un bonic gravat signat. A la contraportada la signatura manuscrita de Salvi Carbonell. Té 358 pagines. Enquadernat en pell. A Fúltima
página firma Manuel de la Granada y Rivero. Al prefaci (en castellá) parla del decret sobirá de setembre de 1817, «igual que antes de la invasión
enemiga». Es refereix al fet que s'obliga a tots els farmacéutics a teñir
aquesta quarta edició. Segueix amb la firma d'Agustín José Mestre, «boticario Mayor de S.M.» amb unes altres quatre mes.
«ELEMENTA CHEMIAE» «Quae anniversario labore docuit in
publicis, privatisque scholis- Hermanus Boerave- El volum II conté
operacions químiques. Editat a Venécia el 1777 «aput Sebastianum ColetiSuperioru-permissu, ac privilegio» Conté:
«Prima part: Operacionorum Chemicarum in vegetantia»
« 2a
« :
«
«
« animalia»
a
« 3
« :
«
«
« fossilia»
Té 332 pág. Enquadernat en pergamí. A la primera página té un gravat.
Porta el segell de «Farmacia Dr. Modesto Bou-Calonge»; a la contratapa,
la firma manuscrita de Salvi Carbonell. Figura al «Catáleg de Llibres
antics de la Reial Academia de Medicina de Barcelona» amb el núm. 493.
«DICCIONARIO ELEMENTAL». «De Farmacia, Botánica i Materia
Médica, o aplicacions ais fonaments de la Química moderna». Autor:
Manuel Hernández de Gregorio. Apotecari de cambra de SM; doctor en
química. Individu de l'Il.lustre i Reial Col.legi de Madrid. Soci emérit de
la Reial Societat Económica de la Cort i membre corresponent de la Societat de Medicina, Cirurgia i Farmacia de BrusseHes. 2a edició. Madrid
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1803. Amb lamines. Enquadernat en pell. Volum I. Amb privilegi. Té 377
pág. Dedicat a la Reial Junta Superior Governativa de la Facultat de Farmacia. Té 9 gravats (lamines) de plantes.Vol.il. Any 1803. Té 3 gravats
amb atuells per a operacions químiques i 426 pág. A la 117 hi ha una
«taula sinóptica» que representa les qualitats deis metalls i la seva dissolubilitat ais ácids. Hi ha un retall de paper manuscrit que diu: «al magch.
D. Fraco. Dispes Metge i q. C-c-Deu M-s-A-s sobre la paraula PalamósCalonge-». Volum III: Té lamines amb vegetáis. Té un capítol únic: «Vegetables». A la página 21 hi ha un gran quadre (plegat) «Segona divisió
del regne vegetal». Son 478 pág. Els 3 volums ben conserváis.
«ELEMENTOS DE LA QUÍMICA». «Aplicada a la Medicina, Farmacia y Artes». Autor M.P. Orfila. Professor legal de la facultat de París;
metge de SM Cristianíssima; membre corresponent de 1'Instituí De la
Universitat de Dublin, de Filadélfia, i de les Académies de Madrid, Barcelona, Murcia, liles Balears, Liorna, etc. 2a edició augmentada, traduída
al castellá. Impremta C. De la Greda, a carree de D. Cosme Martínez.
Any 1822. Es trobará a les Ranz. C. de la Creu. Té 599 pagines i 10
lamines firmades per Thierry referides a operacions químiques. A la contraportada hi ha la firma autógrafa de Salvi Carbonell, igual a la del volum II, de la mateixa data, té 470 pág.
«TRATADO DE FÍSICA». « Completo y Elemental presentado bajo
un nuevo orden, con los descubrimientos Modernos»- Per Antoni Lliber.
Tradu'it del francés peí doctor en cirurgia médica i metge, doctor Pere
Vieta, catedrátic perpetu de física de la Reial Junta de Govern del comerc.
de Catalunya, cirurgia major de 1'hospital Militar de Barcelona. 3a edició.
Volum I, Barcelona. Ipta. Vda. I filis de A. Brusi, any 1827. Té 299 pág.
Escrit a má a la primera pág.: «su dueño, Modesto Bou y Vilanova». El
Volum II es de la mateixa data. 288 pág. i 10 lamines. El volum III es de
la mateixa impremía, de l'any 1828, té 522 pág. i la firma de Salvi
Carbonell.
«FARMACOPEA RAZONADA». «O tratado de Farmacia Práctico y
Teórico» per N.E.Henryi G. Goibourt. Tradu'it al castellá per Giménez.
Volum III. Madrid Impr. Filis de Catalina Piñuela. C. Amor de Déu 14.
Any 1830. Volums I i II (enquadernats en pell).
«ELEMENTOS DE FARMACIA». «Fundados en los principios de la
química moderna». Autor Fraco. Carbonell. 4a edició. Barcelona. M Texero
Pla£a de l'Oli. Any 1824. Enquadernat en pell. Figura al «Catáleg de
Llibres antics de la Reial Academia de Medicina de Barcelona» amb el
núm. 916.
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«DICCIONARIO MÉDICO VULGAR». «O sea, La Medicina según
el Vulgo» Per Antoni R. Guerra, professor de Medicina i Cirurgia de la
classe 1a, jubilat de 1'Armada Nacional, metge titular de Cadis (nombrosos
títols). Editat a Puerto de Santa Maria. Es de petit format. Té 185 pág.
Preu 10 reales de vellón.
«LA ABEJA MÉDICA». Memorial de les académies de Medicina i
Cirurgia de Barcelona i Palma de Mallorca. Redactada pels professors de
Medicina i Cirurgia i Ciéncies Matemátiques. Volum I. Barcelona 1846.
Impremta de Robert Torres. Enquadernats en pell.
«LA ABEJA MEDICA». Revista deis diaris de Medicina, Cirurgia i
Farmacia... «Sociedad de profesores de Farmacia y Ciencias. Barcelona». C.S Pau 92. Impremía de R Torres. Vol I -1847; II -1848; i III -1899.
Enquadernats en pell.
«BIBLIOTECA DE RASPAIL». Publicació de totes les obres mediques
i científiques. Volum L- Causes i defenses. Barcelona. Impremía Euterpe.
C. Clavé. Ramalleries any 1859. Té un retrat de Raspail (representan! de
la constituent). Enquadernat en pell i cobertes dures.
2. Manuscrits
«MATERIA FARMACÉUTICA». Llibre manuscrit sense firma ni data.
Cal.ligrafia molt clara. Té 295 pág. Tracta de definicions sobre els regnes
animal, vegetal i mineral. Enquadernació amb cobertes dures.
«PRIMA PARS THEORICAE PHARMATHEUTICAE». Cap. I
Manuscrit en llatí amb preguntes i respostes. Al final hi ha un índex amb
signes o abreviacions que son «carácters» molt origináis. No té firma ni
data. La primera pregunta: «P.:Quid es deffinitio?» «R.: Est oratio
eosplicans naturan et essentiam res»... (Enquadernat en pergamí).
Cal afegir aquí 2 llibres que son signáis com a propis per Fra Benet
(Doménec) Bou i Vilanova. Segons dades facilitades per Jaume Aymar i
Ragolta, fou un personatge important a la vida religiosa de Calonge al s.
XIX. Nascut el 21 de marg de 1819, fou exclaustra! l'any 1835 i morí a la
seva vila nadiua el 10 de maig de 1867 ais 69 anys. Martí Benet Bou
figura a la llista de donants amb 104 rals per a la reparació de l'església de
Sant Martí de Calonge. Els llibres son:
«COMPENDIUM SALMANTICENSE» «Universae Theologiae
Moralis Quaestiones». Autor: R.P. Fra Antoni A.S. Joseph. Lector. Prior
examinador sinodal del seu col-legi «Burgensi». Procurador general de la
Curia Romana deis Carmelites de la Congregació espanyola. En llatí. Any
1817- Grad format- Enquadernat en pell. Vol I i II (7a edició), 629 pág.
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«VIDA INTERIOR Y CARTAS QUE ESCRIBIÓ A DIFERENTES
PERSONAS». Per Era Josep de S. Benet, monjo llec del monestir de
Ntra. Sra. de Montserrat. Segueix una narració de la vida de Fautor feta
per Red. M. Benet Argerich, abat del monestir de Sant Benet de Bages.
Madrid, Antoni Madran 1746, amb 261 pág. i enquadernat en pergamí.
En resum dones hi ha 1 llibre del s. XVI; 2 llibres del s. XVII; 20
llibres del s. XVIII; 12 llibres del s. XIX i 2 llibres manuscrits.
Son un total de 37 volums. La majoria corresponen al s. XVIII i fan
pensar que el farmacéutic de Calonge enriquia constantment la seva
«llibreria» amb reno vades aportacions. Posteriorment a la venda feta a
Modest Bou al 1836; també n'hi trobem. Vol dir que fou un professional
que actualitzá els seus coneixements.
Aqüestes mostres palesen una tradició calongina molt original en una
disciplina minoritaria. Es, certament, un goig que se'n conservi aquesta
mostra. Tot i que sigui fora de lloc, es molt ciar que procedía de la «BOTICA» de Calonge.
En acabar aquest atapeít resum, tot fent un seguiment de les dades de
la familia Bou, retrobem el que entenem per «petita historia».
Certament que, considerant-la aillada, el seu interés seria minso, i pobre, car no s'acompanya de contingut huma. Mentre que si la situem al
seu context, centrada al seu lloc, al seu paisatge, al seu mas, a la seva vila
de Calonge, tot recobra vida, es mou i ens parla. Si, a mes, alguna fotografía
es capac. de possibilitar la fesomia personal o de la térra, alio que encara
es pot copsar ho fem propi, ho apleguem al present que vivim ara mateix.
El país, el lloc que ens envolta, está fortament condicionat peí seu passat.
De la mateixa manera que nosaltres hem condicionat el seu futur.
Es en aquest sentit que caldria «llegir» els documents i interpretar el
seu missatge. Les «petites histories» son la base i el suport de la historia.
Els assentaments tan reculats de viles, esglésies, ve'ínats i masos ens
palesen 1'interés del lloc, la seva estrategia en cercar la proximitat deis
conreus i les pastures. D'ésser propers d'aigües i camins. De poder dominar l'entorn, defensar-se en cas necessari. D'orientar-se segons el sol ixent
o ponent, comunicar-se per expandir-se... la mar propera, el clima, la
fecunditat de la térra... tot parla de la saviesa que, com un raig interior,
guia els pobles i els acompanya al seu destí.
Calonge, per a la familia Bou es l'escenari: la seva gent participa, es
preocupa d'invocar l'ajut espiritual tant al naixement com a la mort. Son
pagesos, comerciants, jutges, capellans o farmacéutics. Sovint ens
sorprenen.
Considerem, dones la seva «petita historia» com una part de la mateixa
historia de Calonge. Tot ens enriqueix si som capados de trobar-hi sentit.
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APÉNDIX
La familia Lloret es d'ascendéncia calongina, emparentada amb els Bou, Paradeda i Ferrer
entre d'altres. Es per aquest motiu que s'incloen aqüestes dades il.lustratives. Son extretes d'un
estudi serios i interessant fet per Lluís de Ferrer (1889-1930).
Lluís de Ferrer era advocat i visque a can Ferrer de la Bisbal on es troben els origináis.
Entre altra nombrosa documentació esmenta sovint el Llibre Mestre, que tingué al seu abast.
L'autor titula el Ir. manuscrit: "Explicado del arbre grand de la familia Lloret" i el 2n., "Explicado
del arbre petit de la familia Lloret". Tot extractant el darrer, trobem que la primera noticia son
les "cartes nupcials" entre A. Lloret i Anna Molla, signades a Calonge els 16-IV-1607. Anna
havia nascut a Calonge el 18-VIII-1583. El seu fill Antón testa a Calonge el 18-VIII-1740.
L'hereu morí sense descendencia, i la titularitat Lloret passá al germá Josep, que era a Roma
com a capitá de la guardia reial del palau d'Espanya. Es casa amb Margarida Ruliani i tingueren
dos filis, l'un, Josep, nascut a Roma al 1746, havia estudiat a El Escorial i es doctora en liéis a
la universitat de Cervera. Morí a Calonge el 1788. El seu germá, Pau, feu testament familiar. Es
casa amb Narcisa Cadenet i morí a Calonge al 1815.
Peí que fa al segon matrimoni de Josep, fou amb Benedicta Pinzzinali (filia del comte
Miquel Pinzzinali). Tingueren quatre filis: Hermeregilda es casa amb Alexandro d'Alexandro,
del regne de Nápols, tinent al servei d'Espanya. Hermeregilda morí a Madrid al 1807. La seva
germana, Clementina, es casa amb Domingo Albertí del Colomer, pagés de Calonge.
Referits a Josep Lloret, hi ha tres documents protocol.litzats a Girona (notaría de Pere
Martín Gauber 20-1V-1791) pels quals sel nomena Ir. capitá del palau d'Espanya a Roma el
21-VIII-1742. Un altre peí qual el ministre plenipotenciari de SM a la cort de Roma, Cardenal
Aquaviva i Aragón, nomena "Cónsul de España en esta corte a Don José Lloret de nación
catalana... en atención a su fidelidad y méritos que concurren en el mismo... el 29-111-1738. El
tercer document referit al mateix Josep, peí qual es nomenat peí rei Caries com a "Cónsul de las
dos Naciones Napolitanas y Sicilianas en la mencionada Ripa Grande de Roma". Lliurat a
Nápols el 15-VIII-1738. Signat: "YO EL REY". Josep Lloret morí a Calonge ais 71 anys.
La seva vídua, Benedicta Pinzzinali, poc després, el 26-VII-1775, presenta un memorial a
la Reial Audiencia a fi que ratifiques els privilegis deguts a la seva noblesa, com a cuidadora i
tutora deis seus quatre filis menors. Hi dona suport el notari de Calonge Masó i Garí.
El continuador es dones Narcís Lloret Cadenet, casat amb Carme Ponach Ciurana, i després
la seva pubilla, Piedad Lloret i Ponach. Piedad, nascuda a la Bisbal, es casa amb Melcior de
Ferrer, baró de Ferrer (il.lustre músic, l'obra del qual es mereixedora d'un extens capítol), i morí
a Barcelona l'l-IV-1880. Els seus nombrosos filis es dispersaren segons llurs professions o
matrimonis. L'autor d'aquestes notes, es alhora el seu nét: Lluís de Ferrer.
Seria massa llarg relatar moltes altres noticies curioses i interessants que també s'apleguen
entorn deis Lloret.
El títol de noblesa de la familia Lloret fou lliurat en la persona de Narcís Lloret i ais seus
decendents per mérits contrets en la Guerra de la Independencia (1908-14) i amb atenció de
l'investigador Francesc Xavier de Garmanos. Fou concedit peí rei Ferran VII a Madrid el 22 de
setembre de 1809 i el seu "rei d'Armes", Manuel Pérez Dávila. La descripció oficial de l'escut
es: "A la derecha, sobre oro, Laurel arrancado de sínople. 2° a la izquierda, sobre gules: León en
oro". La heráldica es molt detallada amb els símbols: colors, case, lambrequins, etc.
Aqüestes dades son també complementáries deis Bou i estretament vinculades amb Calonge.
Alhora palesen la seva capacitat expansiva i enriquidora de vides, experiéncies i cultures.
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El canonge Josep Morera Sabater (Calonge 1887- Girona 1971) va ser
un deis filis il.lustres de Calonge.(1) Com va escriure un col.lega seu, "fuera de la dignidad episcopal, gozó de los máximos honores que es dable
alcanzar en el orden religioso" .(2}
De familia humil, després d'estudiar el primer ensenyament a la
població natal, ingressá al seminari de Girona, on seguí la carrera
eclesiástica. Es doctora en teología i dret canónic a la Universitat
Gregoriana de Roma, on també s'ordena preveré. Retornat a Girona, el
1913 va ser nomenat professor del seminari col.legi de Santa María del
Collell. El 1915 obtingué, després d'opositar, la dignitat de canonge doctoral de la catedral de Girona, de la qual també va ser, arxiver. El 1922 fou
(1) P. CANER, La Valí de Calonge. Sant Feliu de Guíxols, 1983, p. 169-171, li dedica una
biografía sintetitzada i afirma: "El Dr. Morera, en la seva població nadiua, era considera! un
sacerdot esquerp, en les dues concepcions que té aquesta paraula a la comarca: persona llesta,
intel.ligent, i poc amiga de relacionar-se. Fora d'algún familiar, d'alguna íntima amistat, no
tenia contacte amb ningú. Per aquesta rao, molta gent ignorava la valúa d'aquest eclesiástic i la
seva vasta i fecunda obra científica, formant-se en la ment deis calongins, una mena de mite de
la seva figura".
(2) J. MARQUES, "Excmo. Sr. Dr. D. José Morera Sabater", dins Anales del Instituto de
Estudios Gerundenses, XXI (1972-73), p. 361.
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vicari capitular fins a 1'arribada del bisbe Gabriel
Llompart. Va pertányer a la
comissió provincial de monuments i fou secretan de la
Societat Económica d'Amics
del País i membre corresponent de la Real Academia
de la Historia. De 1942 a
1943 va exercir de vicari general i provisor de la diócesi
de Toledo. De 1943 a 1948,
en temps del bisbe Modrego,
fou vicari general de Barcelona, i de 1948 a 1960, auditor de la Rota de la nunciatura apostólica, a Madrid, en la
qual assolí el carree de degá.
Autor de diversos treballs
d'investigació histórica i
El doctor Josep Morera Sabater (Calonge 1887arqueológica sobre tema meGirona 1971), canonge de Girona, vicari general
dieval, el 1967 va veure'n
de Toledo i Barcelona, i auditor de la Rota.
aplegada una selecció en una
miscel.lánia d'homenatge.(3)
Posse'ía la medalla de plata de la ciutat de Girona i la creu distingida de
primera classe de l'orde de Sant Raimon de Penyafort.
Si reportem el seu nom, ara i aquí, es perqué, entre els papers que ell
deixá a l'arxiu de la catedral de Giroria, hi hem trobat uns esborranys de
carta i d'impressions personáis sobre la situació de l'església diocesana
deis anys vint i trenta d'aquest segle. Aquest testimoniatge -atesa la personalitat de 1'autor- pensem que mereix ser divulgat, ja que les opinions i
les denuncies de l'il.lustre canonge il.luminen aspectes de la vida interna
de l'organització eclesiástica del bisbat de Girona, en una etapa decisiva
de la seva historia contemporánia, anterior al malaurat conflicte civil que
l'església i els nostres avantpassats hagueren de viure i sofrir.
La situació conflictiva que Josep Morera descriu en les cartes i els
papers personáis que donem a conéixer s'ha d'emmarcar en un context de
divisió interna del capítol catedralici i de seu vacant, cosa que feia aflorar,
encara mes, una problemática que venia d'anys anteriors.
(3) José MORERA, Miscelánea en su octogésimo aniversario. Barcelona, Abadía de San
Cugat del Valles, 1967.
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UNA CRÍTICA GLOBAL
D'entrada cal destacar la crítica global que Josep Morera va fer de
l'església diocesana en un text sense data, que hem d'atribuir a
comen9ament deis anys vint:
"Los socialistas y demás alhagan al Pueblo con prometerle mucho,
pero también con proporcionarle algo que no proviene sino de las doctrinas y prácticas cristianas; pero que al cambiarse los tiempos y el ambiente social, por nuestra incuria lo hemos dejado arrebatar de nuestras
manos.
Cunde en lo alto la inacción, los moldes viejos; no el espíritu
dignificador de la doctrina de Cristo, que apenas se aprende, que poco se
medita y que se practica menos; y cuando esto sucede, abajo no queda
más que un triste dilema, cuando despierta la conciencia y religiosidad
de los sacerdotes humildes: o prestar acquiescencia /sic al estado de
inacción, de injusticia, de desacierto, o dejarse llevar por los estímulos
de la conciencia del deber a una actitud de labor que se reputa de implícita o expresa rebeldía ".
Aquest text revela tota la il.lusió d'una persona jove i culta, coneixedora
d'ambients europeus, no rebregada encara per les circumstáncies de la
vida. Una persona preocupada davant l'espectacle poc exemplar que oferia
l'església organització, que s'indigna i que expressa el seu inconformisme
frese i saludable en un paper íntim.
En un altre text posterior, escrit cap a 1931 -perqué es en cátala- i
titulat "Una de les causes de la nostra decadencia", va tornar a subratllar
els mals i apunta directament sobre els qui ell considerava que eren culpables d'aquell estat de coses:
"Veiem que son cridades a les primeres dignitats o s'eleven ais primers
sedáis i presidéncies persones d'escassa capacitat, que ocupen un carree
mes o menys vistos en forga de les circumstáncies, i després de tenir-lo
han arribat a creure's que ningú el podia ostentar tan be como ells. Aquests
sense condicions obtenen les presidéncies i desnaturalitzen les agrupacions
que inconsideradament els escollí per cap i direcció; i aquelles institucions
derivades de l'esperit de vitalitat i vera ufanor de la Iglesia, resten inactives,
ocioses, a voltes contraproduents.
Quan[t] de mal han causat els arrivistes, els improvisats, la mesocrácia
a l'esperit religiós del nostre Bisbat!
Tant es la seva ambició d'obtindre aquells puestos, com la incapacitat
per a desempenyar-los, i en la seva inconciéncia s'arriben a creure que la
seva sort es talent; i encara de vegades ocupa el lloc de la sort un rastrerisme
descomunal.
O témpora, o mores!"
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LA DIVISIÓ DEL CAPÍTOL
El mes d'abril de 1920, en quedar la seu vacant, arran de la mort del
bisbe Francesc de P. Mas Oliver, els canonges van ser incapagos d'elegit
vicari capitular -la persona que regia la diócesi fins a Tambada del nou
bisbe-, ja que en les nou votacions efectuades no es posaren mai d'acord
per atorgar majoria de vots a un d'ells mateixos,(4) i bagué de ser el cardenal de Tarragona (Vidal i Barraquer) qui s'encarregués de nomenar,
directament, el responsable del carree. El designat fou Josep Matas
Vallmajor, nascut a Girona el 1860, que morí el 3 de desembre de 1922,
abans que arribes el bisbe escollit per cobrir la vacant. Aleshores Josep
Morera va obtenir la confianza del capítol, amb onze vots de tretze
assistents a l'elecció, i exercí el carree de vicari capitular fins a Tambada
del bisbe de Tenerife, que fou el destinat a Girona.
El nou prelat, Gabriel Llompart, prengué possessió del bisbat a final
d'aquell mes de desembre de 1922, pero la seva estada a Girona va resultar breu, ja que Tactuado pastoral desplegada no fou considerada prou
alineada amb les tesis de la dictadura de Primo de Rivera, i el mes d'agost
de 1925 deixá Girona per tal de prendre possessió de la nova destinació, a
la seu de Palma de Mallorca.(5)
La nova elecció de vicari capitular va celebrar-se el 4 de setembre de
1925 i el carree va recaure en el canonge lectoral, Agustí Maimí Calvet
(nascut a Sant Feliu de Guíxols el 1867), el qual obtingué vuit vots d'onze
assistents a la sessió. Segons Morera, el designat no era llicenciat en dret
i, a l'elecció irregular, afegí -mesos després- el fet d'autoatribuir-se el
carree de provisor, cosa per a la qual tampoc no estava capacitat.
Fins a Tambada del bisbe Josep Vila Martínez, el 21 de marc. de 1926,
la diócesi va ser governada irregularment, i aixó fou aprofitat pels audacos
per cometre accions poc ortodoxes (favoritismes a can vi d'una capsa de
puros). Morera ho denuncia al nunci Federico Tedeschini i al bisbe
preconitzat, albora que mostrá interés per fugir de la situació, bo i pensant
en la possibilitat de concursar a la plaga deixada vacant a Valencia peí
mateix Vila Martínez.
El canonge Morera no abandona Girona, pero el pontificat del bisbe
Vila Martínez tampoc no acaba positivament, ja que el prelat dona pro ves
(4) Arxiu de la Catedral de Girona [ACG], Actes capitulars, 1917-1921. L'acta capitular del
21 d'abril de 1922 afirma que la divisió interna era de domini públic: "El Sr. Arcipreste [Mariano
Velo protesta de que lo sucedido en Cabildo [es refereix a la primera votació per a l'elecció de
vicari capitular haya podido al poco rato llegar a conocimiento de dos señoras, que le visitaron
intentando sobornarle".
(5) Per a 1'actuado de Llompart a Girona, vegeu el nostre treball "Els bisbes de Girona
davant la dictadura de Primo de Rivera", dins La dictadura de Primo de Rivera. Estudis sobre
les comarques gironines. Girona, Cercle d'Estudis Histories i Socials, 1992, p. 75-101.
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manifestes d'integrisme (en
una pastoral de 21 de novembre de 1930 declarava implícitament que només la monarquía i la dictadura eren sistemes no condemnables per
l'església)(6) i d'anticatalanisme, la qual cosa xocá amb el
nou estat de coses obert de
1931, en el context del qual fins
i tot els regionalistes demanaren la dimissió del prelat.(7)
Durant la II República, el
clergat diocesá va estar dividit
entre els qui donaven suport al
tradicionalisme i els qui abonaven la Lliga. Peí que fa al capítol catedralici, es notava també la divisió i el predomini deis
criteris catastrofistes, aixícom
un abús de maioria. Per aixó, a
Esborrany autograt d una carta del doctor
III-ÍXT-I-»»
la mort del bisbe Vila Martínez
Morera
(1 de setembre de 1932), el cardenal Vidal i Barraquer s'apressá a comunicar al nunci que tenia informes negatius del capítol i li
suggerí que fóra mes convenient el nomenament d'un administrador apostólic, perqué tindria mes autoritat que un vicari capitular. El canonge
Morera es mostrá favorable a la solució, com es desprén d'un text breu
que reprodu'im tot seguit, per tal com esperava que un canvi de personal
podría restablir el prestigi i 1'eficacia:
"Del malestar que es venia sentint i s'accentuá els darrers anys del
Bisbe Vila, n'era un deis primers responsables el Dr. Canadell. La seva
intervenció marcada peí favoritisme en la provisió de parróquies, la manca de sinceritat, la poca consideració vers els que no ocupaven carrees
vistosos, li havien tret moltes simpaties. Precisament 1'esperanza d'un
(6) "Carta pastoral con motivo del santo tiempo de adviento", dins Boletín Oficial Eclesiástico del Obispado de Gerona, 1930, p. 507-520, sobretot 1'apartat "Aviso contra doctrinas del
error". El document va ser replicat per Y.Z., "Las confusiones del señor Obispo", dins El Autonomista, 5 de desembre de 1930.
(7) En el setmanari gironí Reflex, el 3 d'octubre de 1931, el bisbe era qualificat de "funcionan
al servei del régim [de Primo de Rivera; lacai de les institucions caducades i encegat puntal de
totes les déries anticatalanes".
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canvi de personal que portes un diferent procedir, era co que féu saludar
amb jola la decissió de la Santa Seu."
Eli era crític envers el canonge Esteve Canadell,(8) molt unit a l'actuació
del bisbe Vila com a secretan de cambra, pero 1'administrador apostólic
nomenat per la Santa Seu -el bisbe de Vic, P. Joan Perelló-, a l'hora
d'escollir governador eclesiástic, es torna a refiar de Canadell, la qual
cosa volia dir que no es volia trencar amb la situació anterior.
Amb vista a les eleccions al Parlament de Catalunya, celebrades el
novembre de 1932, hom intenta que les dretes es presentessin unides.
L'entesa no va ser possible, segurament per antagonismes personáis, pero
els tradicionalistes s'atribuíren la representació deis católics en el títol de
la candidatura. L'administrador apostólic de Girona no va saber o no volgué
fer pública la desautorització de 1'operado, pero es evident que Morera hi
estava en contra, com també ho estava del fet que, a les esglésies, es
repartís propaganda electoral de la candidatura "católica" i que els
capellans i els seminaristes s'hi vinculessin, en els actes electorals.
PER ACABAR
Fins a 1936, el canonge Josep Morera es remarca per la mentalitat
oberta, en la línia renovada del catolicisme europeu, i el desig de canviar
les males maneres d'actuació que comprometien l'organització
eclesiástica. Per aixó ens atreviríem a situar-lo entre el grup de católics
mes moderns i mes moderats de qué parla el P.Miquel Batllori en evocar
la figura del cardenal Vidal i Barraquer(9) i que tant a Catalunya com a
Espanya eren només una minoría. Pero 1'impacte de la Guerra Civil no el
deixá continuar peí mateix camí. El 7 de novembre de 1936 fou pres i
tancat al preventori de Girona. Al principi li donaren feina en una brigada
d'obres, pero molt aviat -el 23 del mateix mes-, grácies a la intervenció
d'un funcionan de la presó, li va ser encarregada l'ordenació i la
catalogació de l'arxiu de la Diputació, tasca en la qual col.laboraren altres
capellans presos.(IO) El 22 de juny de 1937 bagué d'ingressar a l'hospital
(8) Esteve Canadell Quintana (Olot 1880-Girona 1961), que mes endavant va ser degá del
capítol (1947-1961) i vicari general del bisbe Cartañá.
(9) Próleg a R. COMAS, Gomá-Vidal i Barraquer: dues visions antagóniques de l'Església
del 1939. Barcelona, Laia, 1975, 2a ed., p. 7.
(10) El conseller de Justicia de la Generalitat, Pere Bosch-Gimpera, se'n fa ressó: "Cal
esmentar especialment el cas del doctor Morera de Girona i deis altres clergues allí redosos.
Foren empresonats els primers dies de la revolució, pero sortosament un deis funcionaris
nomenats peí Comité era un vell anarquista honorable i huma que alleugerí, fins allá on va
poder, la situació deis presos i el qual jo vaig nomenar oficial de presons [... Per alleugerir-los
la captivitat, els encarregá feines per a les quals estaven especialment capacitáis: al doctor
Morera i a d'altres, tots els matins, els enviava a la catedral, on podien treballar al seu arxiu..."
(P. BOSCH GIMPERA, Memories. Barcelona, Edicions 62,1980, p. 257). L'anarquista al.ludit
era Esteve Artigas Galceran (l'Escala 1889-Toés 1943).
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per causa d'una afecció de la pell, i un mes després queda en llibertat, la
qual cosa li permeté de prestar servei en l'activitat religiosa del cuite
privat.(11)
Al capdavall, 1'experiencia viscuda -malgrat que altres companys seus
passaren per situacions molt mes difícils i dures- resulta massa amarga i
condiciona el seu futur dins l'església del nacionalcatolicisme. Així, arribat
el 1939, va oblidar-se de la decadencia interna i es limita a parlar de "la
malhadada república", de les eleccions de 1936 com a "colofón de su
nefasta obra" i del "puñado de egregios y pundonorosos militares" que
"decidió cerrar la vergonzosa etapa de inmoralidades, claudicaciones y
crímenes" .(n} Es replegá, com la majoria deis seus col.legues, en el clima
de restauració de coses que ja abans de 1936 estaven de tornada i que el
1939 recobraren émfasi triomfalista, i s'arrenglerá amb aquells que creien
que, en el camp religiós, res no hi havia de censurable i que la culpa de tot
el que havia passat era deis altres.(13) Des de llavors també va escriure,
sempre mes, en castellá. Pero, tot i que el bisbe Cartañá el considera apte
per a 1'episcopal en un informe reservat enviat al ministre de Justicia
l'any 1941,(14) i que tant la Falange com la Direcció General de Seguretat
el conceptuaren com a addicte,(15) les raons expressades no foren de pes
suficient perqué pogués promocionar a la dignitat episcopal, que es el que
ell hauria anhelat.

(11) J. CLARA, "El capítol de la catedral de Girona i la guerra civil", dins Revista de
Girona, 183 (1997), p. 412-415.
(12) ACG, Actes Capitulars, 1935-1940, folis 45-46. També J. CLARA; "El capítol de Girona
i la Segona República", dins Anuari 1988 de la Societat d'Estudis d'História Eclesiástica Moderna i Contemporánia de Catalunya. Tarragona, 1990, p. 59-73.
(13) Aquesta visió es troba també en articles de divulgació com "Recuerdos de los días
santos celebrados en Gerona durante el dominio rojo", dins Los Sitios, 8 d'abril de 1944, i "La
Procesión del Santo Entierro del Viernes Santo en Gerona", dins Semana Santa. Gerona 1968.
Programa Oficial de la Junta de Cofradías de Gerona. Girona, 1968, s. p.
(14) J. CLARA, "Epistolari del bisbe de Girona amb el govern de Franco (1941-1953)",
dins Annals de I'Instituí d'Estudis Gironins, XXX (1990), p. 507.
(15) Documentos inéditos para la historia del Generalísimo Franco, III. Madrid, Fundación Nacional Francisco Franco, 1993, p. 108-109.
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APÉNDIXI
Carta de Josep Morera al nunci Federico Tedeschini
6 diciembre 1925
Exmo. y Rdmo. Mons. Federico Tedeschini
Nuncio Apostólico
Excmo. y muy venerado Sr. Nuncio:
En otra ocasión creí un deber el manifestar a V.E. lo que aquí ocurría, y los hechos vinieron
a demostrar que había prevenido oportunamente la aplicación del remedio. Las mismas causas
muévenme ahora a elevarle, con el más profundo respeto, la exposición de otras cosas, no
menos abusivas, y tanto o más perjudiciales para el Obispado.
Al vacar éste a fines de agosto, parte del Cabildo, en tratos extracorporativos, convino en
elegir Vicario Capitular a un compañero no graduado en Derecho, contra lo que previene el art.
20 del Concordato. No fue ajeno a la elección el ánimo de influir en dos infaustos problemas: el
concurso a curatos y la provisión de la Canongía que ha motivado recurso a la S. Congregación. Por mi parte, sacrificando en aras de la paz común el derecho que me asistía, abstúveme
de intervenir en la elección y de impugnarla, y disuadí a los amigos de que me favorecieran con
sus votos.
Luego, a primeros de septiembre, designado para ejercer el mismo cargo en Mallorca, partió allá el Sr. Provisor.(16) Aquí se prescindió de nombrar quien le sustituyera, y en tres meses
no ha actuado la potestad judicial diocesana con grave perjuicio de los que acudían a ella.
Finalmente, el Sr. Vicario Capitular en estos últimos días se ha adjudicado dicho cargo, no
obstante su manifiesta inhabilidad por no ser jurista, y por tener otro que el Código supone
incompatible con el de Provisor.
Dejo a la elevada consideración de V.E. el apreciar los males que puede ocasionar el desempeño del Provisorato por persona jurídicamente inhábil, y el escándalo de una posible recusación o denuncia pública. Y lo manifiesto a V.E. para que los quiera evitar a esta afligida diócesis, ya sea apresurando la venida del nuevo Prelado, ya por otros medios que estime más oportunos.
Con este motivo besa reverente su sagrado Anillo quien es de V.E. humilde y adictísimo
servidor y capellán,
José Morera, Doctoral

APÉNDIX II
Carta de Josep Morera a Lluís Albert(17)
3 febrero 1926
M. R. D. Luis Albert, Pbro.
Valencia
... En diciembre pasado supe que se preparaba un número del Boletín eclesiástico de Gerona
encaminado todo él a conquistarse por medio de la adulación el aprecio y la inclinación del
futuro señor Obispo. Dicho número se ha llamado por el clero, después de su publicación, "las
oposiciones a Secretario". Sería tolerable que con él buscara una persona su propio encumbramiento, pero no lo es que se intente por tales medios la consolidación de un sistema que, como
en el caso del Sr. Bordas/ ' ha llevado al descrédito el obispado.
(16) Es refereix al canonge Jaume Homar Reines, originari de Mallorca com Llompart.
(17) Lluís Albert i Josep Morera s'havien conegut a l'Institut Español de Roma.
(18) Jaume Bordas, professor del seminari.
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Al cerciorarme de la noticia, pensé un momento que acaso fuera para mí una solución
providencial, a fin de no presenciar ya más cómo se empuja al fracaso la autoridad de un
prelado gerundense, ir a probar fortuna en la vacante que el nuestro dejará en esa Metropolitana. Con tal idea le escribí preguntando las condiciones de esa Catedral y su Cabildo, la probabilidad de no haber candidato oficial y el trato que se da a los forasteros. De obtener contestación satisfactoria, habría decidido lanzarme otra vez a la lucha, en tierras de la Virgen de los
Desamparados.
El Dr. Vila contestóme con una amabilidad que agradezco profundamente, remitiendo a su
venida la respuesta concreta a mis preguntas. Mientras tanto los pocos amigos de aquí a quienes he comunicado mi secreto plan, sólo como posible, han procurado disuadirme con no poco
éxito. Al mismo objeto han contribuido también las excelentes referencias que del Sr. Obispo
van llegando. No parece por ellas que hayan de seguir mucho tiempo los cánones sin cumplirse, ni dándose los destinos por favoritismo, ni vendiéndose las licencias ministeriales por una
caja de habanos.
Cuando así estaba mi ánimo, recibo un misterioso escrito, pero cariñosísimo, del Dr. Vila,
diciéndome le haga a V. la indicación, pregunta o consulta, pues el dictamen o consejo -dicepodría ser más satisfactorio y más seguro.
Ignoro si aquí hay alguna intención oculta, o alguna noticia especial que V me haya de
comunicar, o sencillamente el deseo de favorecerme de mancomún, caso que decidiera presentarme. Ya he contestado al Dr. Vila exponiéndole (como a él respetuosamente podía hacerlo) el
estado actual, y desvaneciendo la posible aprensión de que me tomara por un precisado a trasladarse.
Dígame V, le ruego, cuanto sepa y pueda acerca de lo que precede, para mi gobierno, tanto
en la actualidad como en lo venidero.
El Sr. Carbó*-19-* me dijo que había escrito a V. dos cartas sobre su asunto. Parece que se
tienen buenas noticias de él, y si el éxito le corona, cual espero, será una nueva razón para no
dejar su compañía. Cuatro romanos ' haremos un buen coro. Por todo le doy las gracias.
Queda rogando por V. su afmo. amigo que sabe cuánto le quiere y que encomendándose a
sus oraciones b.s.m.

APENDIX III
Carta de Josep Morera a Josep Vila Martínez, bisbe preconitzat de
Girona
3 febrero 1926
limo. Dr. D. José Vila Martínez
Obispo preconizado de Gerona
limo, y muy respetado señor: Una vez más, avivaron mi agradecimiento sus amables letras
del 29, testimonio del buen recuerdo y del interés que se ha tomado por mí. Siento con todo que
la concisión, y posible obscuridad, de mi última diera a esta correspondencia mayor alcance del
que estaba en mi intención.

(19) Josep M. Carbó Cusco (Torrelles de Foix 1884-Girona 1951), professor del seminari
de Barcelona, que el 1926 assolí una plaga de canonge a la seu de Girona.
(20) Referencia ais canonges que havien cursat estudis a Roma.
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Mis preguntas de diciembre se encaminaban a orientarme para luego deliberar sobre lo que
me podría convenirme. Caso de determinarme, bastábame una contestación concreta y satisfactoria a ellas; lo demás correría de mi cuenta. No con otros medios luché y vencí en mis
mocedades contra 4 briosos contrincantes. Los 11 años pasados desde entonces, si han embotado algo la agudeza, no han dejado de aprovecharme con el estudio y la experiencia.
Mas, contando con deliberar al conocer la respuesta concreta, que V. S. discretamente remitió a su venida, claro es que no he tomado ninguna determinación. Para hacerlo en firme,
convenía contar con el consejo también de buenos amigos de aquí, quienes han procurado
disuadirme del intento, asegurando que en Gerona está mi puesto de honor.
La carta anterior, escrita rápidamente para agradecerle su cariñosa contestación, al señalar
el deseo de cambiar de ambiente en contraposición al afán de hacer carrera y contestando
abstractamente a la objeción de desamor a la tierra desplazada de su relación con la correspondencia precedente, pudo sugerir una idea de mi situación, cual si fuera de aburrido o fracasado.
Acaso a sugerirla así haya concurrido la habilidad de algún espíritu procaz, que aquí no faltan,
y hay que contar siempre con sus posibles ingeniosidades. Sea de ello lo que fuere, la realidad
es muy distinta y no me diera cuenta yo de todo eso a no ver que V.S. me supone determinado
a ir con la música a otra parte, sin saber qué trato dan por ahí.
Aquí vivo placenteramente, rodeado del aprecio de los buenos, y no cuidando más que de la
piedad sacerdotal y de mis estudios predilectos. Nada de cargos o intervenciones en la marcha
del obispado, de los cuales me separé voluntariamente cuando la conciencia me advirtió de
hacerlo y los hechos comprobaron que estaba en la dirección opuesta a la que fijé con el común
aplauso en el breve gobierno de dos meses.
Posponer el propio interés al de Jesucristo es el ambiente enrarecido de aquí, cuyo cambio
y renovación anhelo por el bien espiritual de la diócesis y mío. Si en breve no se cambiara, yo
a él me sustraería. Pero próximo a espirar el tiempo nocivamente largo de una orientación
desastrosa (que no es de creer logre su intento de afianzarse), tales noticias me dan de la ciencia, piedad, firmeza y rectitud de V.S. que no dudo obrará el expresado cambio. Y siendo ello
otra causa para hacerme desistir de mis intentos, aquí arraigaré de nuevo.
Con todo, a D. Luis escribiré con el gusto que siempre experimento al efectuarlo.
Rogando muy de veras a Dios que a V. le dé grande acierto para bien de esta querida y
necesitada diócesis, se repite de V.S. agradecido s.s. y capellán que b.s.s.m.
José Morera, Pbro.

APENDIX IV
Carta de Josep Morera al nunci Federico Tedeschini
28 febrero 1926
Exmo. y Rmo. Mons. F. Tedeschini
Nuncio Apostólico
Madrid
Exmo. y muy venerado Sr. Nuncio: Los que anhelamos el bien espiritual de esta diócesis
hemos de agradecer al santo celo de VE. la prontitud en el despacho de las bulas y consiguiente
consagración de nuestro amadísimo Sr. Obispo.
Creíase que la venida del mismo no se haría esperar, y en este sentido había él escrito, y
tratado con el Ayuntamiento, cuando ha sorprendido la noticia de que la difería hasta el 21 de
marzo, domingo de Pasión.
La causa de este cambio se atribuye al Sr. Vicario Capitular y a algunos colegas, quienes
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significaron a Su lima, que era menester este tiempo para preparar su entrada, siendo así que la
del limo. Dr. Llompart se preparó solemnísima en el breve espacio de dos días.
Aún suponiendo que no se emplee este tiempo en nada malo, no es bueno seguir en la
orfandad, y la tardanza perjudica, ya porque continúa actuando de Provisor persona legalmente
inhábil, ya también porque se demoran demasiado los asuntos que esperan la dirección propia
del Pastor.
Al conocerse la dilación expresada, la prensa local ha hecho notar su mal efecto y el clero
sensato la comenta desfavorablemente.
Como ello resta prestigio a la autoridad episcopal, necesario siempre y mucho más aquí por
razón de los graves problemas planteados, he conceptuado del caso significarlo a V.E. cuya
bondad recibe bien mis indicaciones y cuya autoridad con una sencilla insinuación, que complacería al Sr. Obispo y a su grey, sin lastimar a nadie, puede suministrar el oportuno remedio.
Con la más profunda adhesión y reverencia besa su A.A., de V.E. atto. s. y capellán,

APENDIX V
Carta de Josep Morera a Esteve Canadell, governador eclesiástic de
Girona
Girona, 16 de novembre de 1932
M.I. Sr. Dr. D. Esteve Canadell, P
Governador Eclesiástic del Bisbat
Benvolgut i distingit amic en Jesús: en sortir aquesta tarda de la Catedral, i a la porta mateixa
d'aquesta, l'escolá Puigdevall m'ha donat el manifest que li adjunto. Jo, com a President accidental del Capítol, li he prohibit terminantment que a la Catedral repartís o consentís que es
repartissin manifestos de propaganda electoral, de qualsevol color que siguin, com es feu el
diumenge passat la Seu i a la porta de l'església del Carme, amb els manifestos signats per una
Comissió de Senyores.
Després de l'abús de l'adjectiu "católic", de qué li he parlat aquest matí, fet per un partit
polític, la campanya electoral del qual desdiu en absolut, no ja de tota norma de catolicisme,
que es Religió Universal i de Caritat, sino ja de tota delicadesa purament humana, cree que es
intolerable que es faci servir l'al.locució del venerable Prelat, que administra aquesta diócesi,
per a avalar una candidatura, mal anomenada católica, ^ per a sorprendre encara mes la bona
fe deis fidels.
S'ha fet tot el possible, com em deia V. aquest matí, per a arribar a la unió de Dretes;
desgraciadament no s'ha assolit; 1'Autoritat Eclesiástica, com tota persona assenyada, pot i deu
lamentar-ho; pero, ja que es tracta de Dretes, com V. i tots confessen, no es pot permetre que
una candidatura, integrada sí per persones católiques, vulgui monopolitzar el catolicisme, que
no es patrimoni deis que a si mateixos es diuen católics, i no es pot tolerar que s'usi el nom del

(21) Aquesta candidatura era integrada per Joan Soler Janer, Xavier de Ros de Dalmases,
Joaquim de Sarriera de Losada, Jeroni Figa Sala, Maurici de Sivatte de Bobadilla, Benet de
Pomés Pomar, Miquel Martí Cabré, Ramón Gassió Bosch, Arcadi de Senillosa de Gayo, Maria
deis Ángels Janer de Milá de la Roca i Enric Sagnier Vidal. No va treure cap diputat. Cfr. I.
MOLAS, El sistema departits polines a Catalunya (1931-1936). Barcelona, Edicions 62, 1972,
p. 163.
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Sr. Bisbe, que ho es de tots, per a cercar insidiosament vots, coaccionant les conciencies timorates,
com no es pot permetre que les oficines electorals del partit Tradicionalista i els actes de propaganda del mateix es vegin concorreguts de sacerdots i de seminaristes.
Jo prego a V. que vulgui meditar sobre les greus conseqüéncies que per un esdevenidor no
gaire llunyá pot portar aquesta conducta. Cree que V., com a representant de 1'Administrador
Apostólic, ja que no s'ha cregut oportú, per les raons que siguin, desautoritzar la denominació
de "católica" posada a una candidatura contra totes les adverténcies del Prelat i de V., ha de
desautoritzar immediatament els qui han donat al públic el manifest que li adjunto.
Jo demá en parlaré clarament al Sr. Bisbe; jo no vull ser involucrat, per rao del meu carree,
en una debilitat de govern, que considero en aquests moments de gravíssimes conseqüéncies.
Perdoni la llibertat amb qué li exposo el meu parer; no tinc altre desig que el de cooperar a
que l'Autoritat Eclesiástica ocupi davant de tots els fidels aquell lloc que li correspon, i que es
garanda d'eficácia i de prestigi, ara mes que mai necessari per al be de l'Església.
Esperant que aixís ho voldrá acceptar, em confirmo de V. atent s.s. i afm. amic en Jesús,
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En buscar informado sobre la Guerra Civil espanyola a Calonge a
1'Arxiu Municipal de la població, em va sorprendre molt veure que durant
aquest període s'edites al poblé una revista d'humor. La revista es deia La
Xispa. No sé si hi ha constancia de l'aparició de revistes d'humor a altres
pobles gironins durant el conflicte bel.lie 1936-39, pero, el mes normal
era que les publicacions durant la Guerra Civil agafessin característiques
polítiques i propagandístiques(1).
Segons 1'historiador Lluís Costa, amb la Guerra Civil: «S'estroncá la
tradició de publicacions satírico-humorístiques. La premsa adquiría una nova
dimensió, i la funció que se li atribuía a partir d'aleshores entrava en
contradicció amb els esquemes emparats en l'humor i la sátira»(2). Costa,
pero, deixa ciar que la premsa humorística o satírica ha estat habitual al
llarg de la historia de la premsa gironina. Els seus orígens es remunten a
l'any 1861 amb l'edició de les publicacions La Cotorra i La Espingarda^.
Peí que fa a les publicacions en cátala, hi ha constancia de la presencia de la
revista humorística L'Escletxa de la Torratxa, encara que sotmesa a la UGT(4).
AMC: Arxiu Municipal de Calonge
MO: Memoria Oral
(1) COSTA I FERNÁNDEZ, Lluís. El Periodisme. Quaderns de la Revista de Girona, número 62. 28 Guies. Girona, 1996. p. 70.
(2) ídem. p. 46.
(3) ídem. p. 47.
(4) GUILLAMET, Jaume. Historia de la premsa, la radio i la televisió a Catalunya (16411994). Edicions la Campanya. Barcelona, 1994, p. 60.
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ELS ORÍGENS
La revista va ser creada per un
grup de joves calongins, alguns deis
quals ja havien participat anteriorment en una altra revista local, encara que aquesta darrera era mes
d'informació i temes generáis, que es
deia La Veu de Calonge(5). Aquesta
JOAN ISERN I CAMA
.%'
revista, que sortia mensualment, va
acabar amb l'inici de la Guerra Cide 1907.
vil; el darrer número, el 23, va sortir
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lor de l'esglésía de Catenge, qui ti va ¡niciar amb Iv-i lasques ¡k J.-i rompi^ídó lilede Calonge eren les diferencies existents entre els integrants de la redacció de la revista sobre l'adequació de
l'antic convent com a escoles públiques(6). Abans d'aquesta revista, ja n'hi havia una altra que es deia Mar i
Montanya, que va teñir dues époques(7). A Calonge hi ha constancia de la
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(5) Arxiu Municipal de Calonge (AMC) i Sixte Palet i Gispert. La revista La Veu de Calonge
sortia mensualment. El primer número va sortir el 14 de juliol de 1934. El darrer número, el 13
de juliol de 1936. Durant aquest temps només hi ha un mes que no va sortir, va ser el mes
d'octubre de 1934. Entre els fundadors de la revista hi havia Joan Isern i Cama i el farmacéutic
Josep Maria Salvador i Fallí. A l'Arxiu de Calonge es conserva només un exemplar del nové
número (14 d'abril de 1935) al vint-i-tres (13 de juliol de 1936). En canvi, Palet té tots els
números.
(6) Una part deis calongins estaven a favor de reconvertir l'antic convent en escola pública, mentre una altra part veien millor fer un edifici de bell nou, com estava previst inicialment,
si be implicava un mes alt cost económic (MO i AMC). El nou edifici estava previst fer-lo a la
zona coneguda com el Mirador de Calonge, propietat de Pijoan.(AMC). El govern república
-favorable a rehabilitar l'antic convent-, veient la dicotomia sobre l'indret, va tirar endavant
reclamar un referéndum popular, que va continuar demanant el govern gestor de dretes(193436), tot i mostrar-se contrari a ubicar-lo al convent, per decidir si es comprava o no l'immoble
abandonat(AMC). El referéndum es va fer i van guanyar els partidaris d'adequar l'antic centre
religiós com a escoles publiques. El referéndum va ser el següent: 777 vots favorables, 17
contraris i 6 en blanc (Llibre d'Actes de l'Ajuntament. Plenari 13 de mar? de 1936). El convent
i col.legi deis Germans de la Doctrina Cristiana va ser fundat el 1894 per Dominga Juera i
Patxot (MO i Jaume Aymar i Montserrat Darnaculleta, «Les carmelites de la Caritat a Calonge
(1894-1910)». Estudis sobre temes del Baix Empordá. Número 2. Girona, 1983). Un any mes
tard, el convent va ser ampliat. El 28 de juliol de 1909, dilluns, va ser cremat, aprofitant la
Setmana Trágica (MO i obra citada). Des de llavors, l'edifici va restar abandonat.
(7) La revista Mar i Montanya va teñir dues époques ben diferenciades. La primera época
va ocupar els anys 1919 i 20 i tenia carácter quinzenal i la segona els anys 1926, 1927 i 1928 i
amb carácter mensual. Durant la primera época se'n van editar cinc números, el primer va sortir
el dia 1 de novembre de 1991 i el darrer, el 17 de gener de 1920. Durant la segona época, hi ha
constancia de 18 números, entre el mes de juliol de 1926 i el mes de maig de 1928 (AMC).
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La seu de la redacció de La Xispa ocupava el
primer pis d'aquest immoble, on hi ha el baleó. La
casa es troba davant mateix de la parroquia.

publicació de revistes des de
l'any 1887, amb Aurora de
Calonge^.
L'ideari de la revista va ser
Joan Isern i Cama, a qui
agradava molt escriure(9). Per
tirar endavant la revista humorística, Isern va comptar
amb F ajut incondicional deis
seus amics Martí Gamos i
Salvador, Sixte Palet i Gispert i Miquel Valmaña i Gispert. Tots quatre van fer realitat la primera revista
d'humor del poblé. Posteriorment, s'hi van afegir altres persones, entre les quals
hi havia Faust Margarit, Caterina Isern i Robert Viñals.
La finalitat de la nova revista setmanal era donar un cert

(8) Aurora de Calonge va comencar a publicar-se el primer de gener de 1887. El seu director o propietari era Francisco José Ballestero. Durant l'any 1887, la revista sortida quinzenalment
i la seva opinió política era filosófica i de lliure pensament. La revista s'imprimia a l'empresa
de Joan Torrent i Corral, a Barcelona. A partir de 1888, la revista va passar a ser setmanal i de
pensament república (AMC). L'any 1905 va aparéixer la revista, de carácter setmanal, La Tribuna Federal, que va sortir per primera vegada el 9 de setembre. Aquesta revista , dirigida per
Pau Estrany, era d'ideologia republicana. Es va suspendre la seva publicació a final del mateix
any (AMC). L'arxiu municipal conserva només el primer i el cinqué número, que van sortir,
respectivament, el 9 de setembre i el 6 d'octubre de 1905 (AMC). L'arxiu també conserva un
número de la revista El Tranquil, que va sortir el 5 de marc. de 1916, i dos números de la revista
carnavalesca Lo Trapacer Calongí', el primer es del 23 de febrer de 1909 i el segon, del 8 de
febrerde 1910 (AMC).
(9)Isern es va formar en les tasques de la composició literaria i poética de la má del mossén
Josep Rodó a l'edat de 12 anys. Dos anys mes tard era premiada una poesía seva en els Jocs
Floráis del Pomells de Joventut a Molins de Reí (Barcelona), anomenada Cangó de bressol. Ais
21 anys va fer-se carree de la redacció i l'administració del periódic local Mar i Montanya.
Posteriorment va ser un deis fundadors de la revista La Veu de Calonge. També va participar en
molts diaris i revistes comarcáis. L'any 1983 va publicar-se un llibre amb poemes seus que es
diu Al vol.. .Professionalment era pastisser, seguint la tradició familiar. La pastisseria es trobava
on actualment hi ha la d'en Batallé (MO. Joan Isern, Al vol..., Hospitalet, 1983).
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Aquest immoble de Sant Antoni, que es troba al costal de la carretera, havia estat la
fábrica de cartonatge i impremía de Moya, on s'imprimia La Xispa.

entreteniment ais calongins un cop a la setmana. El seu tiratge era d'uns
cent exemplars(10).
La seu de la redacció de la revista estava situada al primer pis de 1'immoble
que donava davant per davant de l'església parroquial. A la planta baixa
del mateix edifici hi havia la seu de l'agrupació republicana Avant. La
impressió de la revista es feia a la fábrica de cartonatges i arts gráfiques
que tenia Joan Moya i Oliver a Sant Antoni(ll). La seva distribució es feia
a través de la llibreria del poblé, Túnica que hi havia, la d'en Pere Clara i
Farrarons, alies Perico Xaró (actualment hi ha la llibreria el Castell). La
revista valia cinc céntims, cinco perrillas, com es deia a la cap^alera de la
revista. Els guanys de la venda de la revista servien per cobrir les costes
de la seva edició, ja que no tenia publicitat(12).
(10) MO.
(11) La fábrica ocupava parí de 1'immoble que hi ha al costat esquerre de la carretera de la
cruilla de Calonge a Palamós (MO). Abans de la guerra, l'empresa havia arribat a teñir uns 76
obrers (AMC. Correspondencia d'alcaldia. Any 1939. Escrit número 323. Data 14 d'agost de
1939). Pero la guerra va .provocar, finalment, el seu tancament. El primer alcalde nacional,
Joan Turró i Corominas, va demanar l'estiu de 1939 a Moya, que vivia al carrer Aribau 179,'
4°P de Barcelona, que la reobrís per donar feina a molta gent aturada (article citat). Moya,
pero, va decidir obrir una industria de derivats láctics, que va entrar en funcionament el 8 de
desembre de 1939 (AMC. Correspondencia d'alcaldia. Any 1940. Escrit número 469. Data 2
d'octubre de 1940)
(12) MO.
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Deis articles en
son responsa.bles, els del .pis
de sobre a casa.

SETMANARI

SONOR

Ó i ADMiNrsTHACiú: C A B H K R

CALONGE DE LA COSTA

BRAVA
PREU: Cinco perrillas.
Núm. 9

S E T M A'N>A R I

SONÓR

CALONGE DE LA COSTA

BRAVA

PREU: Cinco perrillas.

Les dues capcaleres que ha tingut la revista. La de dalt es va utilitzar en els primers cinc
números. La de baix, en els altres vuit números. La rao del "canvi", la manca de paper.

COLORS I SONOR
Els creadors de La Xispa van arribar a editar-ne dotze números(13).
El primer número va sortir el dia 16 d'octubre de 1937(14) i el darrer, el 15
de gener de 1938. El primer número presenta moltíssimes faltes
d'ortografía, cosa que no passa de forma tan exagerada en els altres
números(15).Tots els dotze números teñen quatre planes. Pero no passa el

(13) L'AMC, Sixte Palet i Martí Camós conserven tots els dotze números de la revista.
(14) La revista humorística va sortir quan governava a Calonge l'alianca de forces formada
peí PSUC, ERC i Unió de Rabassaires, que van deixar la CNT a l'oposició. Aixó va teñir lloc
el mes d'agost de 1937 (Llibres d'Actes de 1'Ajuntament. Plens 2 i 7 d'agost de 1937). Des de
l'inici de la guerra i fins aquell estiu, el control del poblé va estar sota les mans deis anarquistes
(AMC, MO i Llibres d'Actes).
(15) Ningú recorda que hi hagués un corrector deis escrits (MO). Després del primer número ja s'adonen de la necessitat de no fer tantes faltes d'ortografia (La Xispa. Any 1. Número 2.
23 d'octubre de 1937, p. 1).
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mateix amb el seu format. Els primers cinc números fan 44 centímetres
d'alt per 32 centímetres d'ample, mentre els set restant fan 32,1 centímetres d'alt per 29,3 centímetres d'ample. Amb la redúcelo del format també es va encongir la capgalera de la revista, que va veure com desapareixien alguns deis seus elements. A mes, els números apareixen impresos de diferents colors: el primer es groe pál.lid, el segon, blau; el tercer i
el nové, rosa pál.lid; el quart, verd; el cinqué, el vuité i l'onzé, verd oliva;
el sisé, vermell; el seté i el dotzé, verd ampolla, i el dése, blau grisós.
A la capgalera de la revista, la redacció ja deia que era un «setmanari
sonor». Setmanari es molt ciar, que surt un cop a la setmana. La revista
sortia cada dissabte. Abans, pero, aclareix que no es cap periódic: «Amics,
abans que tot, vos hem de dir que aixó no es cap periódic... Aixó.. .es un
full de paper, un xic mes gran que un de fumar pero no tant com La Vanguardia, que sortirá cada dissabte.. .»(16).
Aixó ¿'explicar que es una revista sonora ja es mes difícil de definir:
«Hi esmercem en la seva confecció un conjunt de matéries grasses i picants que queden impregnades entre la fibra del paper quines es filtren
mes tard en les lletres impreses al damunt, s'hi aplica una composició
fosforescent invisible, afegint-hi després uns polvos -que no son pas de
bruixes- produint un eos homogeni perfecte i imperceptible i tota aquesta
barrija-barreja de productes purament químics i científicament preparáis
formen una capa flexible, incolora, invisible, inolora i tan sensible que's
sonoritza tot just reb la primera llambregada que a través de la retina deis
ulls, hi clava el llegidor.. .Es sonoritza amb el contacte violent d'un altre
eos dur (ja quasi no em recordó del so que fan dones aixís mateix La
Xispa es sonoritza.. .tan bon punt un hom es posa a llegir-la en veu alta»(l7).
PSEUDÓNIMS
Repassant els dotze números de la revista, es pot detectar que tots els
autors de la revista signen sota un pseudónim. El primer número dona
una relació deis que col.laboraven en la redacció de la revista, com també
la secció en qué escrivien: Secció Cine, la repórter Nancy de Kanty (Star
del cinema jubilada); secció Científica, El Savi Pau Closca d'Ur i Savi
Neta (futurs inventors del moviment continu); secció Rádio-Xispa,
Y speaker Philips (el mes xerraire de tots); secció Esportiva, Kompte Dhius
(atleta fracassat); secció Hora del Correu, Joe Mac-Hagum (exescolanet);
secció Consultori, Nicasi Serrés (el mes savi de tots); secció Contes-Curts,
el Savi Marcel (un savi que no está mai distret); secció Reportatges,
Forlaques (experiodista-detectiu); secció Romántica, Rosa Marcida (la
(16) La Xispa. Any 1. Número 1 . 1 6 d'octubre de 1937, p. 1.
(17) ídem.
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cantadora de l'amor), i secció Varietés, l'Esparrucat del Barrí (expallasso
del circ). De tots ells se sap que Nancy de Kanty era Josep Isern i que
Kompte Dhius era Martí Camós(18).
Cada número no tenia el mateix tractament. Tot variada segons el tema
de qué es tractés o al qual es volgués donar mes importancia. Aixó
provocava que moltes vegades no apareixien totes les seccions
programades inicialment. Les seccions que apareixen mes sovint son la
de la Radio, que eren tot xafarderies del poblé, i la del Cinema, que parlava
de la gent que anava al cinema del poblé, el Fontova. Es parlava de tot i
de tothom. Fins i tot, de l'actuació de la censura. En set números, apareix:
«Visat per la censura»0 9).
Un altre apartat que tenia un tractament continuat era el de Correus.
En aquesta secció, la redacció contestava les cartes que rebia, que no eren
gaires. Per aquesta rao, les contestacions a moltes de les cartes eren
invencions deis redactors; era una manera de completar la secció(20).
«MISS» CALONGE
Un deis éxits de la Xispa va ser sens dubte el concurs per elegir miss
Calonge de la Costa Brava (21), que va durar sis números, del cinqué al
dése. Al llarg deis sis números apareixen els resultáis de les votacions del
concurs. Cada setmana, les posicions variaven, d'acord amb els vots
emesos. La guanyadora del concurs va ser Serafina Llopart i Caries, amb
39 vots. En segon lloc va quedar Anita Recolta i en tercer lloc, Otilia
Subirana i Valmaña, amb 33 i 31 vots, respectivament.
Serafina Llopart tenia uns 22 anys quan va ser elegida miss Calonge,
vivia al carrer 14 d'Abril i tenia xicot. A mes, la revista fa una síntesi del
seu físic: «Té una cara molt bonica una boqueta d'aquelles petitetes, ulls
alegres i un perfil encisador mes ben dit, la serafina sera una bona
representant de la bellesa Calongina.». Tot i aixó, els responsables de la
(18) MO.
(19) Es va fer servir com a recurs decoratiu, sense cap connotació repressiva (MO). Apareix
ais números cinqué, seté, vuité, nové, dése, onzé i dotzé de la revista La Xispa.
(20) MO.
(21) Abans de la guerra, Calonge portava el complement «de les Gavarres». L'Ajuntament
república no veia be aquest afegitó, i el considerava «inadequat» perqué el poblé estava apartat
del massís. Per aixó, va plantejar a la Generalitat treure «de les Gavarres» i posar-hi «de la
Costa Brava» per «ser mes propi» (Llibre d'Actes de 1'Ajuntament. Pie 15 d'abril de 1936). Un
mes mes tard, el pie acordava posar el derivat de la «Costa Brava» (Llibre d'Actes de
F Ajuntament. Pie 22 de maig de 1936) L'aprovació definitiva del canvi no es va fer efectiu fins
un any després (Llibre d'Actes de 1'Ajuntament. Pie 19 de maig de 1937). El nom de Calonge
de la Costa Brava es va mantenir fins a l'entrada deis nacionals (Llibre d'Actes de 1'Ajuntament
i AMC). A partir de llavors, el nom del poblé no va portar cap complement (Llibre d'Actes de
1'Ajuntament i AMC).
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El teatre cinema Fontova, inaugural el 1900,
va servir per celebrar l'acte de proclamació de
Miss Calonge, que va ser per a Serafina Llopart.

revista li veuen un defecte, la
seva manera de caminar, i per
aixó li demanen: «.. .que el teu
caminar sigui relacionat amb
la teva bellesa. Ho farás?
¡Grades. !»(22).
Els vots els atorgaven els
integrants de la redacció, que
jugaven una mica amb els vots
que portaven la gent del carrer.
«Mes o menys van fer el que
el poblé va votar», recorda
Sixte Palet. Camós i Palet encara recorden que les dues
primeres del concurs eren molt
maques. Per celebrar l'elecció
de miss Calonge, la revista va
organitzar una festa al cinema
Fontova. La festa es va iniciar
amb la col.locació de la banda
a la miss i a les dues dames dalt
l'escenari. Seguidament es va
fer ball. Hi havia molía i molta
gent(23).

TRES CONCURSOS INFANTILS
La revista havia organitzat anteriorment tres concursos mes, tots adrec, ats
ais infants. Els tres concursos, que van ser reals, es van fer entre tots els
escolars del municipi. El primer concurs va ser sobre la festa de la ra§a; el
segon, sobre un dibuix d'un paisatge en colors i el tercer, sobre rodolins.
El guanyador sobre la festa de la ra§a va ser S. Tubert amb el següent
treball:
«En memoria a Colón por el descubrimiento que llevó a término con su
gente, se determinó elegir al dia de su descubrimiento como fiesta mundial, llamándola Fiesta de la Raza.»
«No se sabe exactamente de que origen era Colón; pero ho se afirma
que es de origen judio.»
«En su vida se dedicó a la marina y al arte de hacer mapas; tuvo la idea
(22) La Xispa. Any 1. Número 9. 11 de desembre de 1937, p. 2.
(23) MO.
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de llegar a la India Oriental por el mar Atlántico en lugar de costear el
África como hacian los portugueses. Pidió auxilio a Juan II de Portugal, a
los Reyes de Francia e Inglaterra pero nadie le hizo caso excepto los Reyes Católicos.»
«Con auxilio de la corona y de los grandes navegantes, se armaron tres
carabelas llamadass la Pinta, la Niña y la Santa Maria que salieron de
Palos de Moguer (Huelva) el 3 de agosto de 1492. Después de incontables peligros el 12 de octubre un marinero de la Niña llamado Rodrigo de
Triana daba el grito de ¡tierra!»
«Aquella tierra que acababan de descubrir era la isla de Guanani llamada así por los nativos (Hoy S. Salvador).»
«De manera que en lugar de llegar a la India Oriental por rumbo distinto descubrieron nuevas tierras. Al regresar a España traian plantas que
aquí eran desconocidas algunos animales e incluso hombres de aquellos
lejanos paises.»
«Se hicieron otros viajes, pero ellos pensaban que aquellas tierras eran
la india Oriental. Las ambiciones contra Colón amargaron su vida y murió en la miseria y olvidado de todos en Valladolid el año 1506»(24).
Quant al concurs de dibuix, el guanyador va ser Robert Palet. Darrere
seu hi van quedar G. Vives, M. Casademont i Jordi Margarit(25). Robert
Palet, pero, ja apuntava com a guanyador: «El teu dibuix está molt be.
Ignoro si sortiras vencedor; pero está molt be. T'admirem i segueix
col'laborant»(26). Quant al concurs de rodolins, la guanyadora va ser Maria
Teresa Mir amb:
«Si algún dia trista estás,
compra «La Xispa» que riurás.»(27)
LOTERÍA I DIVERTIMENTS
Després de l'éxit del concurs de miss, la redacció va decidir jugar amb
el tema de la lotería de Cap d'Any al llarg deis darrers tres números. Al
número 10 sortia la butlleta, que portava el número 16.193, i amb la qual
un podia jugar una pesseta. Per poder jugar, pero, calia que l'interessat hi
poses el seu nom i aparegués també la firma d'un deis tres apoderats de la
revista: Miquel Valmaña, Joan Isern i Sixte Palet(28). Així es donava compte
de la lotería a la revista:
«Si senyors!, tots serem rics sois amb participar amb una pesseta en
(24) La Xispa. Any 1. Número 4. 6 de novembre de 1937, p. 4.
(25) La Xispa. Any 1. Número 6. 20 de novembre de 1937, p. 4.
(26) La Xispa. Any 1. Número 5. 13 de novembre de 1937, p. 4.
(27) La Xispa. Any 1. Número 8. 4 de desembre de 1937, p. 4.
(28) Es Túnica vegada on apareixen amb els seus noms els responsables de la revista (La
Xispa. Any 1. Número 10. 25 de desembre de 1937, p. 1.)
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el número de la Rifa de Cap d'Any, que us ofereix LA XISPA, aquí la
tenia; es el número 16193, comprat en una de les mes acreditades y
afortunades Administracions de Lotería de Barcelona. No pot ser mes
bonic, ni mes seductor, ni mes segur. Si amics llegidors de LA XISPA,
aquest número treurá la Grossa, puig que abans d'anar a comprar-lo, hem
consultat el famós as de la quiromancia el professor Aris, qui amb una
gran seguretat ha profetitzat que aquest número seria el premiat amb la
Grossa de Cap d'Any»(29). El número no va sortir premiat(30).
Pero el primer objectiu de la revista no era altre que entretenir la
població calongina. Encara que sembla que qui s'ho passava mes be eren
els integrants de la redacció de la revista. Entre els escrits mes divertits
trobem:
«José Rivas.- El teu vers no l'hem pog_t aprontar i l'hem tirat a les
gallines, que tampoc l'han volgut. Ja veus si n'es de dolent! Quan passi el
«pollito» amb el carro de les escombraries provarem de donar-li; a veure
si hi cabrá entre «los escombros»»(31).
«...Els dotze apostols eren onze i que formaven un equip de fútbol.
L'única fotografía que's té d'ells es obtinguda quant cel.lebraven una
victoria. (El que fa dotze es 1'arbitre el que verdaderament va guanyar el
partit)»(32).
«D'enca deis festivals de Miss Calonge, hi ha dos jovenets que
s'agraden: Senyes, ell es d'aquí, pero no el podem anomenar, ella es de
Palamós, pero no sabem com es diu. ¿
?»(33).
I acudits (anomenats per ells xistos):
«Per qué está vosté en la presó?
Per conduir un automóvil massa poc a poc
Voldrá vosté dir massa depressa.
No massa poc a poc y ¿es ciar!..., el propietari del cotxe m'atrapa.»(34)
FUNICULAR FINS A LA CREU
Sens dubte, el gran «invent» de La Xispa va ser la proposta de
construcció d'un funicular que anés de dalt la muntanya de la Creu fins al
poblé:
«Si companys, si: ¿Un funicular a dalt la Creu! Aquest es el projecte
que venen estudiant sense interrupció els savis de «la Xispa»
«Fa pocs dies que es delibera i quasi be tots els que composen la
redacció ja van senyalats. Hi ha hagut dispars de pistola, sense que
(29) La Xispa. Any 1. Número 10. 25 de desembre de 1937, p. 1.
(30) MO.
(31) La Xispa. Any 1. Número 6. 20 de novembre de 1937, p. 2.
(32) Número citat, p. 4.
(33) La Xispa. Any 2. Número 11. 1 de gener de 1938, p. 3
(34) La Xispa. Any 1. Número 2. 23 d'octubre de 1937, p. 4.
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La muntanya de la Creu des de l'entrada sud de la vila de Calonge. A la dreta es pot veure el
campanar de l'església parroquial.

afortunadament passés d'aquí, 1'autor es un deis savis que mes val no
parlar-en. De baralles, aixó si, cada nit.»
«El funicular consistirá amb un lligam de fils d'en «Fabra i Coats»,
que es diu son els millors, i una vagoneta construida amb caixes de llet
La Lechera, que si l'heu provada haureu de reconéixer que no hi ha rival.
Es baixará de dalt la Creu donant-se la volta per l'esbelt cloquer d'aquesta
vila i fent parada en la plac,a de la República. Una volta en la placa es
canviará cada viatge de conductor i de guarda-agulles, al primer ja se li
tindrá un cotxe-turisme preparat per portarlo a 1'Hospital, i el segon
s'emocionará tant, que cada volta se li tindrá de fer la respiració artificial.»
«Els bitllets es despatxaran cada dia en unes hores que ja es fixaran,
entre can Mont i el mas Artigues, en una caseta que fins avui servia per
matar perdius; perqué ningú s'equivoqui hi haurá un rótul que dirá:
«Ciutadá no vulguis anar tant carregat, la vila de Calonge t'ofereix aquest
mitjá de locomoció per baixar ben descansat en la teva vileta.»
«En aquesta mateixa caseta, que no será construida per el ram de la
construcció pero sí tindrá unes característiques impresionants, hi haurá
instal.lada una radio dins la seva sala de ball per tal de que els viatgers
puguin fer la gatzara que fins un cert lloc els hi era permesa.»
«Abans de baixar la vagoneta, un home que será l'encarregat, pesará
l'equipatge deis viatgers fent dues tares, pes net i pes brut; el dit encarregat
tindrá les plenes facultáis per declarar el pes net i el brut.»
«Cinc minuts abans de baixar es fará un rigores coneixement a tota la
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línea i es fará fum en els ruscos d'avelles per tal de que no puguin originar
una gran catástrofe.»
«Una volta la vagoneta en marxa un empleat a tal efecte que irá dins de
la mateixa, tindrá cura d'anar tocant un timbal perqué les perdius i demés
bestioles del bosc es mantinguin al seu domicili. Aquest mateix empleat
irá dient sempre, en tant no s'arribi al lloc de parada: «¿Calma!.. .¿No us
espanteu!...¿Quasi ja hi som!...»No n'hi ha d'aigua naf!».»
«La vagoneta irá proveida d'un gramófon que sempre sense parar tocará
«El saltiró de la cardina».»
«Així d'aquesta forma i unes altres petites modificacions será la manera que tothom podrá venir de dalt la Creu sense fer dolentes les
espardenyes.»
«Que us sembla!...estará be? Dones endavant a que sigui un fet.»
«Mentrestant nosaltres vetllant per la salut pública, ja proveirem de
gassa, iode, antiflogistina, i mitja dotzena de cotxes ambuláncies.»
«¡No us espanteu, ni us amo'ineu! Ja irá be ja.»(35).
L'ENFRONTAMENT BÉL.LIC
La redacció de La Xispa també buscava 1'humor i la ironia en coses
mes quotidianes de l'época. I qué hi ha de mes familiar que la guerra?:
«.. .1 despre's per la nena una miqueta de pa en tomate, i unes gotetes
de Málaga (sin un FRANCO) (36)
«Es fa un avinent a totes les dones, tant si son Calongines com
Palamosines que en dies d'alarma per l'aparició deis ocellots negres
feixistes, si senten alguna veu d'home que'ls cridi «S'ajegui senyora!
Senyoras sajegui!» que no ho prengui malament ni s'ofengui, al contrari
que es un avís per salvar la seva pell. Donem aquest avís, per haver-se
donat el cas de que una dona no va fer cabal de la veu de l'home,
interpretant-la malament»(37).
«...Que a Palamós tindrán a punt de acabar els refugis a últims de
Desembre proper»(38).
O coses queja no son tan serioses:
«.. .Aguantar es guanyar.. .»(39).
«El eos de Redacció de «la Xispa» i els seus apoderáis...desig d'un
bon final d'any per a tots i un felic. 1938 mes triomfant, mes decissiu, i
conqueridor de la pau i llibartat que es l'anhel de tothom»(40).
(35) La Xispa. Any
(36) La Xispa. Any
(37) ídem, p. 4.
(38) La Xispa. Any
(39) La Xispa. Any
(40) La Xispa. Any

1. Número 3. 30 d'octubre de 1937, p. 4.
1. Número 2. 23 d'octubre de 1937, p. 2.
2. Número 12. 15 de gener de 1938, p. 1.
1. Número 7. 27 de novembre de 1937, p. 4.
1. Número 10. 25 de desembre de 1937, p. 1.
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A mes parodien els bans militars que fan els dos bándols enfrontáis, en
qué tot i parlar del mateix, tothom escombra cap a casa seva(41). El del
bándol nacional diu:
«Parte Oficial de Guerra, del Cuartel General del «Generalísimo» correspondiente al dia de hoy. FRENTE DE ARAGÓN: En el dia de hoy no
ha habido actividad digna de mención en el frente. Solamente en algunes
sectores, donde la nieve no impedía tanto tales maniobras, el enemigo
inició algunos ataques siendo rechazado por nuestros valientes soldados.
En un combate aéreo derribamos al enemigo cinco cazas; siendo de lamentar uno por nuestra parte. En los demás frentes sin novedad.
Salamanda, 16 de Enero de 1938"(42).
En can vi, el del bándol república diu:
«Parte Oficial de Guerra facilitado por el Ministerio de Defensa Nacional. Dia 16 de Enero de 1938: FRENTE DE ARAGÓN: En este día hemos atacado con gran impetuosidad unos objetivos señalados por el mando. El ataque se ha llevado a cabo con numerosísimos tanques; el enemigo se ha visto sorprendido abandonando cobardamente sus posiciones y
dejando en el campo un sin fin de cadáveres. Se ha librado un combate
entre nuestra GLORIOSA y la rebelde perdiendo los facciosos ocho aparatos entre los cuales figuraban dos Junkers, un Heinkel y tres Fiats. Los
nuestros regresaron sin ninguna novedad a sus bases. En los demás frentes sin novedad digna de mención. Salud camaradas»(43).
També expliquen qué s'hauria de fer per acabar la guerra de seguida:
«...es tindria que agafar Saragossa i Osea. Fer la volta peí costat de
Soria i Logronyo i agafar Burgos, apoderar-se de Vitoria i Lleó, incomunicar Lugo, Corunya, Pontevedra i Orense. Una vegada la rendició
d'aquests quatre capitals, iniciar 1'ofensiva sobre Zamora, unir-se amb
unes columnes queja baixessin de Falencia i voltar Valladolid. Conquistada aquesta part d'Espanya, baixar de Valladolid i ajuntar-se amb l'Exercit
del Centre envestint Salamanca, que davant 1'empenta la seva resolució
tindria que ésser decisiva. Una vegada enllestit aixó acabar d'agafar el
que queda en el seu poder..i d'aquesta forma veíem querrá per poc
temps»(44).
Pero, sense cap mena de dubte, l'escrit mes punyent es un que recorda
indirectament els tretze assassinats que van realitzar la CNT de Calonge i
(41) Durant la guerra els dos bándols sempre deien que guanyaven i avancaven. A l'antic
local del Foment Agrícola i Industrial, reconvertit en seu de la col.lectivitat agrícola Aurora, hi
havia un mapa de l'estat espanyol en el qual l'exércit república no parava de guanyar territori
(MO).
(42) La Xispa. Any 2. Número 12. 15 de gener de 1938, p. 2.
(43) ídem, p. 3.
(44) ídem, p. 3.
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La CNT de Calonge i de Palamós van utilitzar la cala Cristus com a cementiri per enterrar
tretze persones, assassinades com a represalia d'un atac del vaixell Canarias.

Palamós. Els morts van ser enterráis a cala Cristus com a represalia de
l'atac que va perpetra el vaixell Canarias el 17 de novembre de 1936(45):
«Uns quants espectadors que diumenge passat presenciaren El Diluvio, encare no han comparescut a casa seva. Probable varen ésser victimes
de l'enderrocament de New-York, i l'aigua s'els va emportar. Esperem
d'un moment a l'altre els seus cadávers entre Torre Valentina i Can Cristo. Ditxós DILUVIO»(46).
LAGAÑA
I tampoc oblida les conseqüéncies de la guerra, sobretot, peí que fa a la
qüestió alimentaria. Així, es tracta de la targeta de racionament del pa:
(45) Durant el domini anarquista, van ser assassinats tretze calongins: Enric Displás i Pijoan,
Lluís Faig i Gafas, Pere Abellí i Puig, Joan Baptista Rotllan i Botet, Joan Descaire i Perich,
Narcís Pi i Juanals, Jaume Brugués i Gorgot, Josep Castelló i Massoni, Andreu Dols i Bertards,
Josep Mercader i Maruny, Joan Muñí i Paráis, Martí Presas i Trias i Pere Sardo i Vilar. Els
darrers set calongins, juntament amb cinc palamosins mes, son els que varen ser assassinats el
dia 17 de novembre de 1936 (AMC. MO. JM Solé i J. Vilarroya, La repressió a la reraguarda de
Catalunya (1936-39), publicació Abadia de Montserrat, 1990, p. 207-208. Josep Clara, "Els
bombardeigs marítims a Palamós", Estudis sobre temes del Baix Empordá, número 6, Girona,
1987, pp 184-191. Josep González i Campeny, Revolució, guerra i presó. Crónica personal
(juliol 1936-juny 1943) Sant Antoni, 1992). Després de la guerra es va fer un quadre d'honor
amb els tretze morts.
(46) La Xispa. Any 2. Número 12. 15 de gener de 1938, p. 3
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«Ara sí que no seria estrany ni pot ser s' interpretaría malament que un
home tot passant peí carrer al veurer una dona amb un pa sota el brag, li
digués: «Peí pa et voldria»...Pel pa es robaría i pot ser peí pa s'arrivaria a
matar; peí pa es perd la vergonya, pero lo mes horripilan!, denigrant i esgarrifós,
es que peí pa fins s'arriva a l'extrem de borrar els números de la tarja! Aixó
en bones paraules jo cree que vol dir: «menjar-se el pa deis altres»»(47).
De la qualitat del pa:
«QUI NO MENJA..NO ESTA GRAS...Tot seguit vaig correr cap a
can.. .no vull dir-ho per queja ho haureu endevinat i vaig comprar en una
barreta i cap a casa s'ha dit, contení i satisfet de poder-hi portar pa. La
dona 1'endemá en feia perolada per les gallines. De resultes d'haver menjat
aquest pa, n'hi ha que s'han engreixat com un porc, n'hi ha que cloquejen
com una gallina i en care alguns que pot ser farán l'ou i tot»(48).
I de la manca de bacallá:
«.. .el públic va callar i com que va callar per aixó aquesta setmana hi
ha tant de bacallá a Calonge»(49).
Pero també s'apronta per donar una recepta per fer coca, davant la
manca de pa. La recepta es la següent:
«Quan no tingueu pa proveu de fer aqüestes coques. Son delicioses. Hi
ha molta gent que'n menja i no s'ha mort ningú encare. Aixis es que les
podreu provar sense cap por. Fórmula per 3 persones: Una lliura de farro
(sempre farro) desfet amb aigua de Matafaluga o be aigua de Puriol, que
va be per les sangs. 4 onces de sucre que sigui dolc,, posat a fondre amb
una mica de garnatxa. Quan sigui fos es posa junt amb el farro i si tira
mitja pastilla de mido de planxar per que fassi espés; es barreja be i s'hi
posa 2 rals de bicarbonat o be si no'n trobeu, Ipta. de magnesia efervescent
i si no trobeu ni una cosa ni l'altre, poseu-hi 2 onces de polvos d'afeitar
que forc,a espuma i farán llevar la pasta. Hi expremeu una llimona i un
cop expremuda us la mengeu que va molt be contra la feridura. Una volta
llest aixó, ho pasteu ben pastat fins que us hagiu ben empastifat les mans,
després ho poseu en una llauna o una capola i ho fiqueu al forn, o a la
cuina o be a sol i serena, peí cas es igual i al cap de tres dies o podeu treure
i provar de menjarho.. .que si no teniu pa, almenys tinereu coca»(50).
I, per una vegada, apareixen barrejades la qüestió política i 1'alimentaria:
«... es natural que degut a l'espessor del colador la llet tardará a passar
i lo mes probable es que no passará (com els feixistes que tampoc no
passaran) pero lo que es ben segur que passará, sabeu qué es?: L'aigua!»(5I).
La presencia d'aigua a la llet apareix una altra vegada:
«.. .la llet bull que te bull i un cop bullida la várem passar peí colador
(47) La Xispa. Any 1. Número 4. 6 de novembre de 1937, p. 1.
(48) La Xispa. Any 1. Número 9. 11 de desembre de 1937, p. 3.
(49) La Xispa. Any 1. Número 8. 4 de desembre de 1937, p. 4. Durant la guerra va haver-hi
una manca de bacallá (AMC).
(50) La Xispa. Any 1. Número 10. 25 de desembre de 1937, p. 3.
(51) La Xispa. Any 1. Número 3. 30 d'octubre de 1937, p. 1.
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=un tros de franela d'un refajo vell de la meva TÍA també per separat
L.exacte, clavat, ni mes ni menys, deis tres petits de llet varen sortir-en: 1
petit i mig d'aigua i 1 petit i mig d'una cosa blanca que'm vaig pensar que
seria la llet. I ara em dono compte del per qué jo estic tan magre!»(52).
MORT SENSE RESURRECCIÓ
La reducció del format i la utilització de papers de diferents colors
venien donades per la situació económica del moment, en qué hi havia
una important manca de paper. La redacció, pero, va buscar un raonament
graciós a la reducció de la revista. Segons la redacció, la idea de fer una
revista mes petita va sorgir per no dir tantes ximpleries, segons deien els
mes savis del poble(53). La manca de paper i la mobilització d'alguns deis
integrants de la redacció de La Xispa, van provocar la seva desaparició.
Palet va ser mobilitzat l'any 1937 a anar al Collell -col.legi elitista-,
prop de Banyoles. Quan la seva quinta va ser cridada a anar al front, ell no
va poder-hi anar perqué estava ingressat a l'hospital. Un cop recuperat i
refet, després de passar uns quants dies a casa, va ser enviat al CRIM de
Girona, on va veure acabar la guerra(54). Isern també va ser mobilitzat. La
nit abans de partir cap al front, va celebrar una petita festa a la part de dalt
del bar Plaja(55). Quant a Camós i Valmaña, no van ser mobilitzats, ja que
tots dos treballaven a l'ajuntament; Valmaña era el secretan municipal i
Camós, auxiliar administratiu(56).
Acabada la Guerra Civil, un grup de calongins, entre els quals hi havia
els que havien tirat endavant la revista humorística, van decidir, després
de l'estiu de 1939, posar en marxa un diari local quinzenal, amb el nom de
Buen humor. Aquesta nova edició es centraría només, segons els seus
idearis, en el món de l'esport. Per fer-ho realitat, pero, i arran del canvi de
régim, els fundadors de la nova edició van haver de demanar la corresponent
autorització a l'administració superior, La Jefatura Provincial de Propaganda del Ministeri de Governació a Girona. Governació va denegar la
corresponent autorització perqué «está prohibida tota publicació local»(57).
(52) La Xispa. Any 1. Número 4. 6 de novembre de 1937, p. 1. Aixó de posar aígua a la llet
sembla que era forca corrent durant l'enfrontament béllic. En aquesta época existien a Calonge
sis vaquers. El 10 de juny de 1938, l'Ajuntament va ordenar al veterinari i inspector de la vila
un examen minuciós de la qualitat de la llet. Els vaquers Narcís Samí, Tomás Rotllant i Josep
Valmaña venien la llet per sota la seva graduació, que es de 28. La llet de Rotllant tenia una
graduació de 18, la d'en Samí, de 17 i la d'en Valmaña, de 10. L'Ajuntament va sancionar els
tres defraudadors amb una multa de 500 pessetes a cadascun, amb l'amenaca de que si tornaven
a fer-ho seria castigáis mes durament. (AMC. Correspondencia d'alcaldia. Any 1937).
(53) La Xispa. Any 1. Número 6. 20 de novembre de 1937, p. 3.
(54) MO.
(55) MO.
(56) Llibre d'Actes de l'Ajuntament i AMC.
(57) AMC. Correspondencia d'alcaldia. Any 1939. Document número 482. Data 10 de
novembre de 1939.
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Barraques, forns i peroles de Calonge. JOSEP CLARA i RESPLANDIS, El tren de Palomos
i la Cooperativa Obrera de Transports del Baix Emparda (1936-1939). ÁNGEL JIMÉNEZ i
NAVARRO, La guerra civil a Sant Feliu de Guíxols (1936-1939).

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

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

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

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

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

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

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

Núm. 12. (1993). M AURORA MARTÍN i ORTEGA, M TERESA GENIS i ARMADA, Els
jaciments ibérics del Puig de Serra (serra de Dará) segles VI-IVaC. DOMÉNEC CAMPILLO
i VALERO, BIBIANA AGUSTÍ i FARJAS, Serra de Dará. Estudi de les restes humanes. LLU í S
ESTEVA i CRUAÑAS, Excavacions a la basílica de Santa Cristina d'Aro (Baix Emparda)
(1962-1966). FRANCESC AICART i HEREU, JOSEP Ma NOLLA i BRUFAU, Materials
arqueologías de la Basílica de Santa Cristina d'Aro. FRANCESC AICART i HEREU, JORDI
SAGRERA i ARADILLA, UnfornromáaSolius (Santa Cristina d'Aro). JOSEP Ma MARQUÉS,
El govern de la diócesi i de la bisbalia de Girona (1334-1362). PERE TRIJUEQUE i
FONOLLERAS, L 'esglésiaparroquial de Santa María de Pulamos. Notes medites. LLUÍS
ESTEVA i CRUAÑAS, JORDI BAUTISTA i PARRA, Elretaule renacentista de Santa Cristina d'Aro. JOSEP CLARA i RESPLANDIS, Documents sobre el jurista Francesc Romaguera
(1648-1694) i la seva biblioteca. Noticies breus.
Núm. 13. (1994). GARLES ROQUE i PAU, LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Geología del massis de
les Gavarres. PERE TRIJUEQUE, Els molins fariners de la batllia de Palamós. JOSEP M.
MARQUÉS, Sis-cents pidolaires (1368-1540). Captius, esclaus i peregrins. JOSEP PALLÍ i
ROIG, Els mestres d'aixa de Palamós. BENET JULIA i FIGUERAS, Historia del col.lectiu
sanitari guixolenc. JOSEP CLARA, Els estudis de batxillerat de Josep Irla. Llibre de Grades de
monjos, Monestir de Sant Feliu de Guíxols (1766-1818).
Núm. 14. (1995). INSTITUT D'ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÁ, El nostre homenatge
al senyor Lluís Esteva i Cruañas. RECOPILACIÓ A CURA D'ELENA ESTEVA, Lluís Esteva
i Cruañas (Dadesper a una biografía). RECOPILACIÓ A CURA DE LLUÍS PALLÍ i ELENA
ESTEVA, Bibliografía cronológica de Lluís Esteva i Cruañas. XAVIER COLOMER-RIBOT,
L 'última entrevista amb Lluís Esteva i Cruañas. JORDI MONTANER, JOAN SOLA, JOSEP
MAS-PLA i LLUÍS PALLÍ, Aportado al coneixement de l'evolució geológica recent de la
plana del Ter (Baix Emparda). NARCÍS SOLER i MASFERRER, Eljacimenl magdaleniá de
Sant Benet (Sant Feliu de Guíxols). JOSEP VERT i PLANAS, Els treballs del centre d'estudis
del Montgrí al Cau de les Dents. ROQUE, C.; PALLÍ, L.; TARRÚS, J.; CARRERAS, E.
Aportacions al coneixement deis graváisprehistórics deis massissos de les Gavarres i de Begur
(Girona). CARRERAS, E.; GAY, P.; PALLÍ, L.; ROQUE, C.; TARRÚS, J.Apropósit de les
suposades pintures i graváis prehistórics de la cova d'en Dayna (Romanyá de la Selva, Baix
Emparda). FRANCESC AICART i HEREU - JOSEP Ma NOLLA i BRUFAU, El jaciment
tardo-romá del correr del Prior (Sant Feliu de Guíxols). JOAN BADIA-HOMS i ENRIC
CARRERAS VIGORÓS, Localització del Vilar de Furtos a la rodaliad'Ullá. GABRIEL ROURA,
Capbreu de la capellanía de Sant Feliu de Buada (Any 1326). XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ
- ANTONI ROVIRAS i PADRÓS, 700 anys del castell del Montgrí: Resultáis de la inlervenció
arqueológica de 1994. JOSEP M. MARQUÉS, El govern episcopal de la Bisbal. PERE
TRIJUEQUE i FONALLERAS, Un projéete de convent a la pietat de Palamós. MARÍA
MERCÉ COSTA, Conflictes de pesca a les mars de Palamós (1571-1576). ERNEST ZARAGOZA i PASCUAL, Els monestirs de benedictines de I'Emparda. M. CONCEPCIÓ SAURÍ,
Palafrugell i el seu «¡libre de privilegis»: Una historia que encara no ha arribat al final.
JOAN BADIA-HOMS, L 'activitat de ¡'escultor Josep Pal a Palafrugell (Primera meitat del
segle XVIII). BENET JULIA i FIGUERAS, Presencia guixolenca en la Fira Internacional de
Belcaire delLlenguadoc. SegleXVIII. PERE MOLAS RIBALTA, Les ordenances deis botiguers
de la Bisbal (1805). JAUME AYMAR i RAGOLTA - JOAN VICENS i TARRÉ, Can Xifrá de
Calonge. JOAN PUIGBERT i BUSQUETS, Burgesos, federáis i internacionalistes. La internacional a Sant Feliu de Guíxols: 1870-1874. SANTIAGO HERNÁNDEZ i BAGUÉ, Les act¡vitáis

auxiliars a la industria surera. LLUÍS COSTA i FERNANDEZ, La contradicció deispomells
de joventut amb la la dictadura en el context de Begur. MANUEL LLANAS, Figures i
paisatges guixolencs en I 'obraperiodística de Gaziel. SALOMO MARQUES, Mestres del Baix
Emparda a I 'exili durant elfranquisme. LLUÍS PALAHÍ i XARGAY, Una ullada mes sobre
el desaparegut tren de Sant Feliu. JOSEP CLARA, La correspondencia de Josep Pía amb
Raiman Noguera. M. SALA, R. BATALLA, E. MARTÍN, J. PERNAS i X. UBEDA, Estudis
hidrológics a la Conca del Ridaura.
Núm. 15. (1996). CARLES ROQUE i PAU - LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Sediments antics del
litoral del Baix Emparda entre Es Forn (Begur) i Vallpresona (Santa Cristina d'Aro). JOSEP
M. MARQUÉS, Esglésies del Baix Emparda. JOSEP M. MARQUÉS, Set cenobis femenins de
I'Emparda. XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ, La sala 3 (o de la premsa de vi) del castellpalaude laBisbal. Recerca arqueológica i proposta d'evolució histórica. JOSEP Ma MASSONS,
Alumnes del retal col.legi de cirurgia de Barcelona (1760-1843) del Baix Emparda. MIQUEL
BORRELL i SABATER, Les Iluiles peí poder municipal entre el Monestir i la vila de Sant Feliu
de Guíxols: La insaculado del'any 1803. ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, Un aspeóte
de la vida administrativa de país l'any 1832: Les Tabes. JAUME AYMAR i RAGOLTA, Els
Ragolta, un llinatge cátala a Cuba. BENET JULIA i FIGUERAS, Solidaritat guixolenca.
Segle XIX. JOSEP CLARA, La farsa de les eleccions municipals franquistes: l'exemple del
partit judicial de la Bisbal (1948).
Núm. 16. (1997). LLUÍS PALLÍ i BUXÓ - CARLES ROQUE i PAU, Característiques
geomorfológiques de la Pedralta (Baix Emparda, Girona). PERE MOLAS i RIBALTA, Els
comtes de Palomos a l'Edat Moderna. ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, Topónims
baix-empordanesos del segle XVII: Una incursió a les propietats del castell de Palau-Saíor els
anys 1670-1671. BENET JULIA i FIGUERAS, Sant Feliu de Guíxols, 1701-1705. PEP
VI LA, El«Tratado de diferentes curiosidades», un receptari bisbalenc d'adrogueria i confitería.
MIQUEL BORRELL i SABATER, La polémica entre l'hospici de Girona i l'ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols peí control de la caritat afináis del segle XVIII. JOSEP Ma MASSONS,
Alumnes del Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1843) del Baix Empordá. PEP
VILA, Lletres de Mossén A.M. Alcover i de F.B. Molí a Irene Rocas Romaguera, corresponsal
de I 'obra del diccionari de Llofriu. JOSEP CLARA, 30 Caries de Gaziel a Caries Rahola.
ALBERT JUANOLA i BOERA, Les cambres de comerc. del Baix Empordá..
Núm. 17. (1998). CARLES ROQUE i PAU - LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Geología de I 'Ardenya
i formes graníliques associades. BIBIANA AGUSTÍ - JOSEP BURCH - JOAN LLINÁS, Les
sitges ibériques de Sant Sebastiá de La Guarda (Palafrugell, Baix Empordá). JOSEP M.
NOLLA - LLUÍS PALAHÍ - JOSEP BURCH, L'abandonament de l'Oppidum de Castell.
MARÍA VILAR i BONET, Inventan del castell de Calonge (1466). JOSEP M. MARQUÉS, La
parroquia de Púbol. PERE MOLAS RIBALTA, Noves noticies sobre Antoni Ferrer, gran
canceller de Milá. ENRIC PRAT - PEP VILA, Un inventan de la casa Fina de Palafrugell
(1708). ANNA-MARIA CORREDOR PLAJA, Temps de pescadors i comerciaras a laplatja
de País (s. XVIII). JAUME AYMAR i RAGOLTA, Reformes vuiícenlistes a l'església de
Calonge. AGUSTÍ M. VILA GALÍ, El tráfic de caboíalge al parí de Palafrugell. JOAN
MOLLA i CALLÍS - JORDI BAUTISTA i PARRA, La vinya i el vi a la canea de la riera del
Tinar (Calonge). PEP VILA, «Emporion», una revista de la Bisbal, divulgadora de
l'avantguarda daliniana. JOSEP CLARA, Gironins davant el TOP: el cas de Pere, Caner. M.
TERESA CLOTET i MASANA - LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Nova aportado al coneixement de
les fonts picants de la Valí d'Aro mitjancant radiocarboni.
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