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RESUM
Es descriu un aflorament volcánic inédit localitzat al massís del
Montgrí. Es troba a 1'Aixart de la Conca, just al límit meridional de F antiga
base Loran de l'Estartit, dins el terme municipal de Torroella de Montgrí.
Es tracta d'una xemeneia volcánica enclavada en les calcáries del cretaci
inferior. Les bretxes i basalts que la constitueixen teñen un grau d'alteració
molt elevat. Aquests materials han estat fortament erosionats i han donat
lloc a una depressió tancada, d'aspecte semblant a una dolina, que fa uns
220 m de diámetre máxim i té una profunditat d'uns 7 m.
l.INTRODUCCIÓ
Al nord de la població de l'Estartit, al costat de la que fins fa pocs anys
fou una estació Loran (Long Range Aid to Navigation) del servei de
guardacostes nord-americá, hi ha una depressió el-líptica poc profunda i
totalment tancada, que fins ara era considerada un cas tipie de dolina de
fons pía. Aqüestes formes de dissolució solen ser abundants ais massissos
calcaris i, de fet, se'n troben moltes altres repartides per la superficie de
la muntanya Gran del Montgrí.
La descoberta de roques volcániques in situ en diferents punts de
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l'interior d'aquesta dotada obliga a modificar substancialment els
plantejaments previs, que la relacionaven amb processos cárstics, i argüir-ne uns de nous, basats en una génesi lligada a l'erosió diferencial
deis materials ignis d'un conduele volcánic.
2. EMMARCAMENT GEOLÓGIC
Ateses la situació i les característiques de l'aflorament estudiat, es fa
un repás deis trets mes rellevants de la geología del massís del Montgrí,
com també deis aspectes mes importants del vulcanisme gironí i, en particular, de l'empordanés.
2.1. EL MASSÍS DEL MONTGRÍ

Es un sistema muntanyós que se sitúa al mig de la plana empordanesa
i que fa de límit natural entre les comarques de 1'Alt i del Baix Empordá.
Encara que les se ves al tures son moderades, contrasta fortament amb les
planúries que l'envolten, entre les quals sobresurt a manera d'illa.
La superficie del Montgrí es determinada per una plataforma
lleugerament inclinada cap al nord, que es la responsable de la forta
asimetría morfológica que existeix entre les seves vores meridional, occidental i septentrional: l'extrem sud del massís cau a plom sobre la plana
al-luvial del Ter i forma una alineació muntanyosa imponent que, orientada d'oest a est, s'estén des d'Ullá fins a l'Estartit; el costal occidental,
que limila amb el corredor d'Albons, va perdenl altura en direcció nord,
des de Bellcaire fins a Cinclaus; finalment, la vora septentrional de la
plalaforma s'enfonsa sola les Ierres baixes pantanoses del sislema
fluviodellaic allempordanés enlre Cinclaus i Sanl Martí d'Empúries. Peí
que fa ais vessanls orienlals, queden bruscamenl relallals per un sislema
de penya-segals marins molí abruples, l'allura deis quals sobrepassa sovinl
els 50 m. Inlerposal enlre els Irams de cosía baixa del golf de Roses i de la
plana del Ter, aquesl litoral escarpal i rosl afegeix encara mes conlrasl
morfológic i enlilal propia al Monlgrí.
Estructuralmenl, aquesl massís es el límil meridional de la lámina
d'encavalcamenl Figueres-Monlgrí, la qual, duranl l'eocé superior i com
a conseqüéncia de l'aixecament de la serralada pirinenca, es va desplagar
cap al sud i va recobrir els sedimenls lerciaris de la conca empordanesa
(fig. I)La majoria deis malcriáis afloranls al Montgrí son d'edat mesozoica.
De manera resumida i de baix a dall, la serie eslraligráfica es compon deis
nivells següenls (Fallí & Llompart, 1981):
• Argües i guixos (fácies keuper) del triássic superior. La seva poléncia
supera els 40 m.
• Margocalcáries del lias (jurássic inferior). Assoleixen una espessor
d'uns 20 m.
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Fig. 1. Esquema geológic de la rodalia de la zona estudiada.
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• Dolomies (jurássic ?). Teñen uns 50 m de gruix.
• Calcáries grises (jurássic superior-cretaci inferior). La seva espessor
es del voltant de 60 m.
• Calcáries grises amb intercalacions de nivells de margocalcáries
(cretaci inferior). El gruix total d'aquest nivell es d'uns 1.300 m.
• Calcáries grises amb nivells margosos i margocalcaris (cretaci superior). Assoleix una potencia máxima d'uns 475 m.
Sota deis materials mesozoics es troben els sediments terciaris,
fortament lamináis i fracturáis en el front d'encavalcament. S'hi poden
identificar tres nivells, tots de l'eocé superior. De mes antic a mes modern,
son els següents (Fallí & Llompart, 1981):
• Gresos i margues gris blavoses, amb abundants restes fóssils que
denoten un ambient marí. Corresponen a la Formació Igualada.
• Calcáries coralines del Membre Coll d'Uria de la Formació Tossa.
• Lutites vermelloses amb intercalacions de conglomerats i de gresos.
Pertanyen a la Formació Artes.
2.2. EL VULCANISME GIRONÍ

La tectónica extensiva que va afectar el marge mediterrani durant el
neogen va produir, a les comarques gironines, una fracturado intensa de
les roques preexistents. En aquesta fase es van generar falles profundes,
la majoria orientades segons les direccions nord-est a sud-oest, est-nordest a oest-sud-oest i nord-oest a sud-est. El moviment relatiu deis grans
blocs limitats per aquests accidents va determinar que algunes zones
s'esfondressin respecte d'altres, de manera que es va crear un conjunt de
fosses tectóniques (depressions de l'Empordá, de la Selva, de la Cerdanya
i d'Olot, entre les mes importants) i de massissos enlairats (Montseny,
Guilleries, Gavarres i serralada de la Selva Marítima, entre altres). La
lámina d'encavalcament Figueres-Montgrí, abans esmentada, també es
va fragmentar: mentre que una part va quedar enfonsada i integrada dins
la depressió empordanesa, altres trossos van quedar enlairats, el mes meridional deis quals es el massís del Montgrí.
Les falles engendrades per la distensió alpina van permetre l'ascens
de materials magmátics fins a la superficie terrestre, on van produir tot un
conjunt de manifestacions volcániques. A les terres gironines l'activitat
ígnia va comentar al miocé superior i es va concentrar els marges de la
fossa empordanesa. Posteriorment, es va traslladar a la depressió de la
Selva, on va adquirir la intensitat mes gran durant el pliocé i es va perllongar
puntualment fins al quaternari. Finalment, a la fossa d'Olot i a la valí de
Llémena, les manifestacions volcániques s'han anat succeint al llarg del
quaternari. Les darreres erupcions conegudes es van produir a la fossa
olotina fa uns 11.000 anys.
A la comarca del Baix Empordá, la major part deis materials eruptius
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han estat erosionáis o be han quedat colgáis pels sediments detrítics
continentals mes moderns que terraplenen la plana. Els afloraments mes
extensos corresponen a un conjunt de colades de basalt que majoritáriament
es localitzen dins d'un polígon que té per vértexs els nuclis de Core, a, la
Pera, Foixá i Rupia. Altres materials volcánics apareixen a Monells, Parlavá
i Garrigoles (Pallí & Roque, 1996a i b). Menció a part mereixen els basalts
amb textura traquidolerítica del mas Ral de Torroella de Montgrí, ja que
constitueixen 1'aflorament mes proper al que es descriu (fig. 2). Les
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Fig. 2. Situació deis afloraments volcánics del Baix Empordá. 1, can Castelló (Monells); 2,
puig de Queralb (la Pera); 3, Púbol; 4, Terra Negra (Corea - Rupia); 5, Cuells (Foixá); 6, Foixá;
7, Montori de Rupia; 8, Montori de Parlavá; 9, mas Estebanet (les Olives); 10, mas Ral (Torroella
de Montgrí); 11, Aixart de la Conca (Torroella de Montgrí).

6

LLUÍS FALLÍ - GARLES ROQUE

datacions absolutos efectuades sitúen en el miocé superior l'activitat efusiva del Baix Empordá: 6,6 milions d'anys a Caga de Pelrás, 7,38 a Rupia
i 8,79 a Pedrinyá (Donville, 1973).
3.ANTECEDENTS
L'aflorament volcánic de l'Aixart de la Conca no ha estat descrit ni
esmentat en cap publicació anterior (fig. 3). Com ja ha estat dit, els
materials efusius mes propers que es coneixen son els del mas Ral, els
quals es troben a uns 3.500 m a l'oest-sud-oest. Aquesta petita xemeneia
va ser assenyalada per primera vegada per San Miguel de la Cámara i
Solé Sabarís en un ampli treball sobre el massís del Montgrí (San Miguel
& Solé, 1932): «En el lado Sur de la casa del Mas Ral, (...) y al Oeste del
caminito que parte de la carretera dicha y pasa por el lado Este de la
casa, a unos veinticinco metros después de pasar ésta, se encuentra, entre las margas eocénicas, con buzamiento al Oeste, una tierra y cantos
negros que proceden de una pequeña mancha, de pocos más metros de
longitud que de anchura, que tiene todos los caracteres de una chimenea
de un cono volcánico totalmente desmantelado; su longitud es de unos
cinco metros y su anchura no pasa de los tres; la dirección de la dimensión mayor es Noreste-Suroeste, formando ángulo agudo con el camino
dicho. La erupción es de igual naturaleza que la de los volcanes de la

Fig. 3. Vista general de la dotada de l'Aixart de la Conca, ocupada per camps de conreu. A
la dreta s'observen els edificis de la base Loran.
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provincia de Gerona; el tapón de la chimenea, único vestigio que queda
de esta erupción, es de basalto (...), resultando que se trata de un basalto
plagioclásico de tipo traquidolerita.»
Els mateixos autors, en un treball posterior (San Miguel & Solé, 1933),
el tornen a descriure: «Aponent del Mas Ral (...)es troba, entre les margues
eocéniques (...), un aflorament basáltic de pocs mes metres de longitud
que d'ampiada que té tot I'aire d'una xemeneia d'un con volcánic
totalment erosionat; la seva longitud es d'uns 5 metres i la seva ampiada
no passa de tres; la direcció de la dimensió major es de NE a SO, i forma
angle aguí amb el camí. L'erupció (...) es de basalt (...) i resulta ésser un
basaltplagioclássic del tipus traquidolerita.»
Solé Sabarís i Llopis Liado (1939) l'esmenten de nou: «Cerca de la
desembocadura del Ter, en Torroella de Montgrí, hay un afloramiento
( . . . ) que estudiado por San Miguel ha resultado ser un basalto
plagioclásico del tipo traquidolerítico, tipo que se diferencia de los demás basaltos por su estructura microlítica fluidal, traquítica para el
feldespato, microgranuda para la augita y el olivino, con fenocristales
grandes de augita y olivino, y alguna vez labrador o anortita; son rocas
de textura intermedia entre la traquítica y la dolerítica.»
Posteriorment, la xemeneia del mas Ral ha estat citada en molts altres
treballs, alguns centráis en la geología del massís del Montgrí (San Miguel & Marín, 1941; ITGE, 1979; Fallí & Llompart, 1981; Fallí et al.,
1983; Fallí & Bach, 1987; Fallí & Zabala, 1992) i d'altres relatius al
vulcanisme de les comarques gironines (Fallí & Roque, 1996a i b).
L'aflorament volcánic de l'Aixart de la Conca es, com ja ha estat dit,
inédit. Tanmateix, la depressió que ocupa no ha passat desapercebuda ais
investigadors que han estudiat la geología del massís del Montgrí. Així,
es citada a molts treballs (Fallí & Llompart, 1981; Fallí et al, 1983; IGME,
1983; Fallí & Bach, 1987; Fallí & Zabala, 1992; SGC, 1995), enelsquals
sempre ha estat interpretada com una dolina de fons pía, generada com a
conseqüéncia de la carstificació de la massa de calcáries.
4. CARACTERÍSTIQUES DE L'AFLORAMENT
Els materials volcánics es localitzen a l'interior d'una dotada de planta el-líptica, totalment tancada i lleugerament enfonsada respecte deis
terrenys adjacents (fig. 4 i 5). Té un diámetre máxim de 220 m en la
direcció nord-oest a sud-est i de 160 m en la nord-est a sud-oest.
Majoritáriament es ocupada per camps de conreu.
La superficie que l'envolta es, a grans trets, aplanada i se sitúa a una
cota d'entre 124 i 116 m sobre el nivell del mar. Hi afloren calcáries grises del cretaci inferior moderadament inclinades cap al nord.
L'interior de la depressió es quasi pía i es troba a una cota de 113 m.
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X;!;| Argües negroses amb códols
Bretxes i basalts.
Calcarles del cretaci inferior.

Fig. 4. Esquema geológic de l'aflorament volcánic de l'Aixart de la Conca.

La profunditat mitjana respecte de l'entorn es d'uns 7 m. Les seves vores
nord i oest queden delimitades per un petit escarpament vertical de fins a
1,5 m d'altura, modelat en les calcáries, el qual queda totalment tapat per
un conjunt de parets de pedra seca ais costats est i sud.
Les roques volcániques apareixen in situ i de manera continua en els
marges septentrional, occidental i meridional de la dotada. S'estenen des
de 1'escarpament fins a uns 5 a 10 m cap a 1'interior del camp, on queden
progressivament tapades per sediments quaternaris. Els materials aflorants
in situ son bretxes i tufs volcánics. Tanmateix, en els murs de pedra que
voregen la depressió es troben, juntament amb calcáries i bretxes, alguns
12
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blocs de basalts olivínics. Les roques volcániques son subaflorants a la
resta de la depressió, on romanen recobertes per un dipósit d' argües negres
amb códols dispersos de calcaría i de basalt.
5. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS VOLCÁNICS
Les principáis característiques petrológiques de les dues varietats de
roques volcániques localitzades han estat determinades a partir del seu
estudi a ull nú i al microscopi petrográfic.
5.1. BRETXES I TUFS VOLCÁNICS

Son roques de color gris negros, groguenques per alteració. Es componen de fragments juvenils i, amb menys proporció, de lítics. Els primers
son de basalt olivínic i de mida lapil-li i cendra. Están una mica vesiculats
i sovint contenen agregats de cristalls d'olivina. Els lítics, arrencats de les
parets de la xemeneia, arriben a fer 10 cm de diámetre, encara que
normalment no sobrepassen els 2 cm. La majoria teñen les vores anguloses
i son de calcáries micrítiques de color gris blanquinós, i s'han de relacionar amb els materials calcaris mesozoics del Montgrí. Alguns pocs son
ben arrodonits i corresponen a códols de pórfirs felsítics de colors verdosos i rosáis, els quals atenyen un diámetre que oscil-la entre 2 i 4 cm.
Aquests clastos podrien provenir deis sediments detrítics eocénics
encavalcats per 1'escata del Montgrí. S' observen també petits cristalls
d'olivina i d'augita com a clastos. La matriu de la bretxa es de mida fina
a molt fina, quasi massiva a ull nú. Pren coloracions groguenques per
alteració.
Al microscopi es fa palesa la textura tufítica i fragmentada angulosa
d'aqüestes roques. Els fragments son marcadament heterogranulars. Els
de mida gran son de lava hialocristal-lina, i els petits, de cristall o de
cristall reempla§at o alterat per minerals secundaos. Els fragments de
roca son basalts olivínics. La seva textura va des de microporffrica fins a
traquítica, aquesta darrera amb una orientació definida per
microfenocristalls subidimorfics de plagióclasis. També hi ha cristalls
subidimórfics d'augita, de vores zonades per augita i titanita, així com
d'olivina, amb fractures omplertes de calcita i de serpentina. Una característica destacable deis fragments de lava es que teñen amígdales esfériques
a vegades orientades com els micrólits de plagióclasi, cosa que testimonia el flux de la lava previ a la seva fragmentació per formar la roca tal
com es presenta actualment. Aqüestes amígdales teñen textura concéntrica
de creixement. El nucli microcristaHí es format per epidota i clorita, i la
vora externa d'epidota. Algunes amígdales, pero, teñen el nucli format
per calcita. Tant els fenocristalls com els micrólits com les amígdales es
troben dins una matriu isótropa, fosca i no identificable, la qual sembla
formada per vidre o be per minerals secundaos criptocristal-lins.
13
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La matriu que engloba els
fragments de lava es de color marró
i es constituida per plagióclasis,
olivina, augita i serpentina. Les
cavitats irregulars han quedat
reblertes per clorita secundaria
microcristal-lina.
En conjunt, aqüestes roques
poden ser classificades com a
bretxes i tufs de lapil-li i cendra.
5.2. BASALTS OLIVÍNICS ALCALINS

Es tracta de roques massives,
escassament vesiculades, de color
negros. Contenen molts xenólits, de
fins a 2 cm de diámetre, constitui'ts
per agregáis de cristalls d'olivina.
S'hi observen també cristalls aillats
Fig. 5. Fotografía aéria de l'aflorament
d'augita.
volcánic de l'Aixart de la Conca, entre
l'Estartit i la base Loran, avui desmantellada.
Al microscopi s'observa que la
mida de gra es fina i que la textura
es intergranular amb un cert carácter microporfíric allá on ni ha
microfenocristalls. Les plagióclasis es presenten en forma de lamines
subidiomorfes sense una orientació definida. Entre elles es troben cristalls
d'hábit granular d'olivina i d'augita. Els d'olivina presenten una seriació
en la seva mida fins a confondre's amb la matriu. En part están alteráis a
minerals secundaris com serpentina i tale, aquest últim en agregats radiáis.
L'augita es violácia i titanífera. Alguns cristalls teñen el nucli mes pál-lid
i una corona amb agregats d'epidota. Podría ser que aquest nucli fos de
clinopiroxé cálcic, el qual representaría un estadi anterior i previ al
creixement de 1'augita. La matriu es constituida en part per agulles
d'ilmenita i de magnetita juntament amb vidre i, probablement, analcima.
Hi ha microenclavaments, alguns de mida mil-limétrica, d'olivina,
clinopiroxé cálcic i espinel-la, amb senyals de deformació.
Amb aqüestes característiques les roques poden classificar-se com a
basalts olivínics alcalins amb microenclavaments peridotítics. Tanmateix,
si es confirma la presencia d'analcima, podrien correspondre a basanites
amb analcima.
6. CONCLUSIONS
Les característiques morfológiques i litológiques de 1'aflorament
volcánic de l'Aixart de la Conca assenyalen que es tracta de les restes
d'una xemeneia volcánica totalment arrasada per l'erosió (fig. 6). Els
14
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Fig. 6. Tall geológic de la xemeneia volcánica de l'Aixart de la Conca.

materials que la rebleixen presenten un grau d' alterado elevat, segurament
afavorit per la circulació d'aigua a través del sistema cárstic del massís
calcan. El contrast litológic amb les calcarles que els envolten, molt mes
resistents, justifica la inversió total del relleu i la consegüent formació de
la depressió tancada.
Morfológicament, aquesta xemeneia té forc,a similitud amb la de cap
Norfeu (Fallí et al., 1998): també está reblerta de materials molt alterats,
els quals contrasten amb la gran resistencia deis marbres i dolomies en
qué s' enclava. En aquest cas, pero, la depressió ha estat capturada peí
mar i les ones han erosionat la major parí deis materials ignis i han deixat
al descobert bona part de les parets de la xemeneia.
Peí que fa a l'edat de l'erupció, es clarament posterior ais materials
mesozoics que talla. També sembla posterior ais sediments eocénics, ja
que conté códols que probablement provenen d'aquests materials. La
xemeneia del mas Ral, que travessa els dipósits de l'eocé, dona suport a
aquesta dada. D'acord amb les datacions de les roques efusives del Baix
Empordá, cal situar ambdues manifestacions volcániques en el miocé
superior.
Finalment, cal fer constar que aquest es l'únic aflorament volcánic
que, dins l'ámbit territorial gironí, es troba entre sediments mesozoics.
Les característiques morfológiques peculiars que presenta i el fet de
localitzar-se dins un espai d'interés natural afegeixen mes valor encara a
aquest punt geológic singular (fig. 7).
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Aixart de la Conca
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Fig. 7. Localització del volca Aixart de la Conca dins la superficie d'aplanament del
Montgrí.
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EL FINAL DEL MÓN IBÉRIC A LA VALL
D'ARO I SANT FELIU DE GUÍXOLS:
ESTAT DE LA QÜESTIÓ
FRANCESC AICART I HEREU

La subcomarca de la valí d'Aro(1) es, ara per ara, una de les zones
menys conegudes de les comarques del nord-est de Catalunya durant el
període ibéric a causa de la manca d'excavacions científiques. Malgrat
aixó, el panorama que se'ns presenta en analitzar el període ibéric final
—a partir de principi del segle II aC— i la transició al nou model d'explotació del territori impulsat per Roma, per mitjá de l'articulació del
territori a partir deis centres urbans (Gerunda en el cas de la valí d'Aro) i
la implantació del sistema de villae, son prou interessants.
Peí poc que sabem fins ara, el poblament d'época ibérica a la valí
d'Aro s'estructura entorn de dos grans centres: el poblat deis Guíxols
(Sant Feliu de Guíxols) i plana Basarda (Santa Cristina d'Aro). Intu'im la
presencia d'un altre nucli a la badia de Sant Pol, com veurem mes endavant. Al voltant d'aquests nuclis, es detecten petits establiments de caire
agrícola o forestal que dependrien deis poblats esmentats.
El poblat deis Guíxols situat en 1'esperó róeos que separa la badia de
Sant Feliu, dominant dos excel-lents ports naturals, es el centre de comer£
del territori. L'inici de l'hábitat es poc conegut i cal situar-lo probable(1) Aquesta breu reflexió té el seu origen en la comunicació presentada per qui subscriu al I
Seminan d'Arqueología: del Món Ibéric al Món Roma. Una Visió de Detall, organitzat per la
Universitat de Girona i el Museu d'Arqueología de Catalunya-Centre d'Investigacions Arqueológiques de Girona el 13 de desembre de 1996. Agraeixo la col-laborado del doctor Josep
María Nolla per les seves orientacions i els seus consells i de Natalia Colomeda, que em va
ajudar a preparar els materials d'aquella comunicació.
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Fig.l Poblat deis Guíxols: T.S.aretina:
1.
2.
3. i 4.
5.
6.
7. i 8.
9.

Copa de la forma Dragendorff VI. Época augustal.
Bol de la forma Dragendorff 24/25. Ir. tere del s.I d.C.
Fons. Probable forma Goudineau 24 amb sigilla A TIT(us).
Fragment informe d'un fons amb sigillum SE.
Fragment informe d'un fons amb sigillum SAE.
Dues bases de plats decoráis a rodela. Forma Goudineau 36. Principis del s.I d.C.
Fons amb sigillum A TIT FIGV.

ment a principi del segle IV aC. En canvi, el moment final, el tenim datat
a partir de l'análisi deis materials recuperáis per González Hurtebise a
principi del segle XX. La nombrosa presencia de cerámiques aretines
(fig. 1) assenyala una notable activitat del poblat a les darreries del segle I
aC i principi del segle I dC. Activitat que ve confirmada per la presencia
d'ámfores Dressel 2/4, d'entre les quals destaquen! la presencia d'un pivot de Dressel 2/4 amb estampilla PR(Primi?) ben documentada al forn
de can Pedrerol al Baix Llobregat i datada en el Principat de Tiberi (NollaEsteva, Aicart, 1989, pág. 92 i 113 ). Els darrers estudis sobre aquest
període a la comarca (Nolla, Esteva, Aicart, 1989; Nolla-Palahí-Burch,
1998) assenyalen un moment final molt similar entre els poblats deis
Guíxols i de Castell (Palamos), moment que caldria situar a l'entorn del
canvi d'era, tot i que ambdós poblats haguessin estat objecte de freqüentacions puntuáis amb posterioritat.
La vida a la badia de Guíxols va continuar a partir del segle I dC sense
interrupcions. Els materials mes antics del jaciment roma del monestir
(Aicart, 1990), el jaciment del carrer de Girona (Nolla-Esteva-Aicart, 1989,
pág. 113-115) i els del bosc d'en Rabell i cal Pitxo (Esteva, 1993 a, pág.21918
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Fig.2 Plana Basarda
1. Ámfora Dressel IB. Final del segle II aC- primera meitat del segle I aC.
2. Ámfora grecoitálica, segles III-II aC.

222 i Esteva, 1993b, pág. 222-224) fan pensar en un trasllat de la població cap a la plana un cop abandonat 1'incomode esperó.
El poblat de plana Basarda, estratégicament situat en un altell róeos
del massís de l'Ardenya, al terme municipal de Santa Cristina d'Aro, a
300 m sobre el nivell del mar, es la gran incógnita del món ibéric d'aquesta contrada. Espoliat des de fa mes de cent anys, conserva un bon nombre
de sitges —mes de trenta—, una cisterna i potser un fragment de muralla
a la part mes vulnerable. Fins ara havíem pensat en un probable abandó
del poblat al segle II aC (Nolla-Casas, 1984, pág. 145; Aicart, 1990a )
pero entre els materials dipositats al Museu de Sant Feliu de Guíxols (número d'inventari 185) es constata—emmig d'abundants fragments d'ámfora ibérica, cerámica comuna indígena, ámfora púnica i en menor quantitat cerámica grisa de la costa catalana— una presencia significativa de
fragments de cerámiques de vernís negre i d'ámfores grecoitáliques
(fig.2,2). Alguns deis fragments presenten un llavi triangular, mes alt i
enganxat al eos del recipient, característica que defineix les ámfores
d'aquest tipus datades en el segle II aC (Nolla i Nieto, 1989, pág. 380). El
material mes modern, pero, es un fragment d'ámfora Dressel IB (fig.2,1),
de procedencia itálica, ben característic en contextos de fináis del segle II
aC. i de la primera meitat del segle I aC. (Nolla i Nieto, 1989, pág. 382).
La cerámica de vernís negre(2), la presencia d'ámfora grecoitálica tardana i d'un fragment d'ámfora Dressel IB permet sospitar que el poblat
(2) També hi ha cerámica de vernís de negre entre els materials conserváis al Museu d'Arqueologia de Catalunya-Girona (Nolla i Casas, 1984, p.144, lám.LIV, núm. 6 ).
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hauria tingut una certa vitalitat durant el segles III i II aC(3) i, probablement, una continui'tat en el segle I aC. No obstant aixó, només una excavado científica del jaciment ajudará a aclarir si l'abandonament del poblat cal relacionar-lo amb la repressió catoniana de principi del segle II
aC(4) o be si hi ha una continui'tat fins al can vi d'era, semblan tment al que
succeeix en la majoria deis poblats costaners de la comarca. Ara per ara,
pero, tot i les poques dades que posseím, apostem per una pervivéncia
del poblat durant el segle I aC.
L' explotació del territori a l'entorn de plana Basarda es constata en els
petits establiments a la plana i ais primers contraforts de la serralada
d'Ardenya, com can Llauradó o Solius (Aicart, 1992), i un altre establiment en aleada, la plana del Vidre (Escortell,1972), davant de plana Basarda, jaciments classificables dins del món ibéric sense mes precisions.
No podem assegurar que el forn de Solius (Aicart i Sagrera, 1992) pugui
relacionar-se amb el món ibéric final de la valí.
A les Gavarres, a l'altra banda del riu Ridaura, l'ocupació ibérica també sembla plenament contrastada amb les troballes del mas Bousarenys
—prop del dolmen del mateix nom— (Nolla i Casas, 1984, p. 143), de
Roca Rovira, de la Font Picant(5) i de l'església vella de Santa Cristina
d'Aro (Aicart i Nolla, 1993). La migradesa de les troballes, majoritáriament
en superficie, no permet assegurar una continui'tat d'aquest poblament
durant el període ibéric final(6)
Un tercer ámbit dins d'aquest territori, el constitueix la badia de Sant
Pol. Lluís Esteva va poder salvaguardar un petit, pero interessant, conjunt
de cerámica procedent d'un punt de la plana que envolta la badia, i el
conserva al Museu de Sant Feliu de Guíxols(7). Aquest material devia pertányer a un habitat ibéric, probablement una petita explotació agrícola
(3) De les darreries del segle III aC. o de l'inici de la centuria següent es una dracma emporitana trobada prop de can Llauradó, al camí antic que permetia l'accés al poblat (ESTEVA,
Lluís «Una dracma d'Empúries trobada a Solius», Ancora, núm. 1045, 1968 i ESTEVA, LL i
VILARET, J., «Monedes anteriors al segle V d.C. trobades a Sant Feliu de Guíxols i a les seves
rodalies», Estudis del Baix Empordá, núm.6, 1987, p. 115-116). Els segles III aC i II aC constitueixen el moraent de máxima esplendor a la major part de poblats de la comarca.
(4) Com s'ha documental arqueológicament, per exemple, ais poblats del puig de Sant Andreu
i de Tilla d'en Reixach a Ullastret. (MARTIN, A. I CARAYACA, J. «Excavacions al'oppidum
del Puig de Sant Andreu d'Ullastret (Baix Empordá), IV Jornades d'Arqueología de les Comarques de Girona, Figueres, 1998, p.60-61).
(5) Materials dipositats al Museu d'Historia de la Ciutat de Sant Feliu de Guíxols, números
d'inventari 198 i 196, respectivament. Cal destacar, en el darrer cas, la presencia d'un fragment d'ámfora grecoitálica, prop de la vil-la romana de Bell-lloc d'Aro.
(6) Entre el material del jaciment roma de Roca de Malvet (núm. d'inventari 187 del Museu
de Sant Feliu de Guíxols) hi ha alguns fragments escadussers de T.S. sudgál-lica que podrien
assenyalar un establiment de nova planta en aquest lloc durant el segle I dC.
(7) Materials classificats amb el número d'inventari 186 que van ser trobats a 1 m de fondária peí senyor Secundino Reyné davant de can Sibill amb motiu de la construcció d'un xalet,
segons consta en la fitxa que es va fer a partir de les anotacions de Lluís Esteva.
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Fig. 3 Sant Pol
1. Cerámica de vernís negre. Campaniana A, forma Lamboglia 33B. Final del segle II aC.
2. Cerámica de vernís negre. B-Oi'de, possible forma Lamboglia 5/7. Final del segle II aCprincipis del segle I aC.
3. Amfora de la forma Tarraconesa I. Darrer tere, del segle I aC.

que aprofitava les fértils terres de conreu properes ais aiguamolls de la
primera línia de costa. D'entre aquests materials (ámfora púnica, ceramiques grises de la costa catalana, ceramiques de vernís negre, etc.) assenyalarem, com a propia de 1'ibéric final, la presencia d'un fragment d'una
pátera de cerámica Campaniana A, de la forma Lamboglia 33B (fig.3,1),
cerámica produ'ída al golf de Nápols i datada, en aquest cas, a les darreries del segle II aC i un fragment de cerámica B-Oíde (fig.3,2), possible
forma Lamboglia 5/7, propia de contextos de fináis del segle II aC i principis del segle I aC.
Durant el segle I aC, la continui'tat de l'activitat a la badia está confirmada per les troballes d' ámfora Pascual 1 i Dressel 2/4 ais forns de s' Agaró
i la Caleta (Tremoleda,1996, pág.43-45), a ambdós extrems de la badia.
Les troballes de la Caleta probablement teñen correspondencia amb les
noticies antigües sobre troballes a la rajolería Perramon, en terrenys del
21
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xalet deis senyors Cases, a la banda de ponent de la badia (González
Hurtebise, 1905, pág.20; Esteva, 1957, pág.182). No hi ha dubte, pero,
que la zona sempre ha estat idónia per a la prodúcelo cerámica.
Les troballes arqueológiques al nivell mitjá de la platja fóssil de Sant
Pol, a uns dos metres sota el nivell actual del mar(8) confirmen l'activitat
en aquest sector durant el segle I aC, activitat que continua durant l'Alt i
el Baix Imperi(9).
En efecte, els estudis geológics (Roque i Fallí, 1996, pág.27-31) han
datat aquest nivell, per mitjá del carboni 14, entre els anys 110-12 aC. En
la recerca geológica es van trobar fragments de materials arqueológics
(Roque i Fallí, 1996, pág.26) d'entre els quals destacaríem un fragment
d'una vora d'ámfora de la forma Tarraconesa I (fig. 3, 3), de pasta vermella —marronosa, recoberta per una engalba marró. La pasta, molt similar
quant a factura a la deis al tres fragments trobats, ens fa sospitar que la
pega fou obrada en un d'aquests tallers de la badia. La datació d'aquest
tipus amfóric (Nolla, 1987, pág.217-223; Roqué-Pallí, 1996, pág .26),
forga precisa a partir de les troballes efectuades a Empúries i Badalona,
cal situar-la en el darrer terg del segle I aC i en els primers anys del segle
I dC, entre els anys 40 aC i 5 dC. No obstant aixó, podem precisar que la
seva producció sorgeix amb anterioritat a la Pascual I, entorn del 40 aC i
desapareix amb la producció massiva d'aquesta nova ámfora a partir del
30 aC (Tremoleda, 1996, pág.41). Per tant, si la pega fou obrada en un
deis tallers de Sant Pol cal suposar que van ser bastits a mitjan segle I aC
o poc després, moment a partir del qual produirien ininterrompudament
ámfores Tarraconesa I, Pascual I i Dressel 2/4 adaptant la seva producció
a les demandes del mercat. Els tallers de la badia de Sant Pol tindrien un
funcionament autónom vinculat al seu port(IO) de manera similar al que
s'ha comprovat a Llafranc (Tremoleda, 1995, pág. 89) i s'inscriurien perfectament dins d'un model de distribució geográfica de terrisseries en la
zona costanera del Baix Empordá i la Selva caracteritzat per la presencia
de forns que constituirien autentiques industries amb un concepte «capitalista» de la producció (Tremoleda, 1995,pág.76).
La producció d'ámfores en els tallers de la badia de Sant Pol —i també en el de Platja d'Aro— (Tremoleda, 1996, pág.42-43) denota un canvi
en el tipus d'explotació del territori a les darreries del període baix-republicá, que marca el puní d'inflexió cap al tipus d'explotació plenament roma.
(8) Agraim ais doctors Lluís Fallí i Caries Roque la gentilesa d'haver-nos deixat examinar
aquests materials i al doctor Josep M. Nolla i Jordi Sagrera l'amabilitat de facilitar-nos l'informe que van realitzar sobre les troballes i el dibuix de l'ámfora de la figura 3.3.
(9) Com ho palesa la cronología, a partir de la primera meitat del segle II dC que ens proporcionen els materials del forn roma de s'Agaró i la finca Alzina (Nolla-Aicart-Esteva, 1990,
pág.61).
(10) Tesi que ja defensaven fa anys en el cas del forn roma de s'Agaró (Nolla-AicartEsteva, 1990, pág.60).
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Mentre el petit establiment agrícola de Sant Pol, el poblat deis Guíxols
i potser els de plana Basarda i alguns establiments menors de la valí comenc.aven a davallar, els tallers cerámics, segurament menats pels indígenes de la centrada, estaven en pie rendiment. Paral-lelament es produ'ía el
naixement d'una gran vil-la a la zona de Platja d'Aro, d'on no tenim noticies de cap habitat genu'inament ibéric. Ens referim a la imponent vil-la
de pía de Palol: en efecte, la fase I de la vil-la de pía de Palol, documentada a l'excavació de 1984 (Colomer, Costa i Tremoleda, 1989, pág. 103110) sitúa —com a hipótesi de treball—, la fundació de la vil-la en els
primers decennis del segle I dC (Colomer, Costa i Tremoleda, 1989,
pág. 108), grácies a la nombrosa presencia de T.S.Aretina i d'ámfores
Dressel 2/4, materials idéntics ais que observem en el moment final del
poblat deis Guíxols, en els forns de la badia de Sant Pol i en el de Platja
d'Aro. Els darrers treballs d'excavació realitzats en aquest jaciment confirmen 1'origen de la vil-la en el segle I dC i serán de gran valúa per a la
comprensió del món ibéric final a la valí d'Aro, on la coexistencia deis
habitáis ibérics i deis nous establiments romans, o potser millor itálics,
sembla prou clara.
Amb les dades que posse'im actualment, podem intuir que els indigets
d'aquesta centrada s' adapten al nou model d'explotado roma sense cap
tipus de ruptura traumática, i que l'activitat terrissera es un exemple de
l'adaptació ais nous temps. Podem comparar algunes de les dades que
hem mostrat del món ibéric tarda de la valí d'Aro, com a hipótesi, amb el
que s'ha constatat a la Laietánia, on les excavacions científiques han estat
nombrases. Al Maresme s'ha comprovat (Olesti, 1996-97, pág.433-434 i
pág. 440-441) que els forns que produeixen ámfora Tarraconesa I/Laietana 1 se sitúen en llocs on hi ha una ocupació indígena anterior, preferentment amb un origen en l'ibéric final, que a partir de mitjan segle I aC, en
el marc d'unes noves relacions de prodúcelo, inicien un nou tipus d'activitat económica Hígada al cultiu de la vinya, en detriment deis cereals,
fenomen que al Maresme va relacionat amb les amortitzacions de sitges
ibériques en els centres indígenes i l'increment en la utilització de dolía^ !). Es tracta d'un fenomen produ'it peí resultat de la integració del món
indígena en les noves pautes d'ocupació i de relacions de producció introdu'ídes peí món roma (Olesti, 1996-97, pág. 442 i nota 50).
A la badia de Sant Pol hi ha indicis per pensar en un model similar al
del Maresme, amb un habitat ibéric anterior i una continuítat en la producció d'ámfores des de mitjan segle I aC. Ara caldria comprovar
arqueológicament les amortitzacions de les sitges en els poblats deis
Guíxols, plana Basarda i altres establiments menors, així com analitzar
els períodes iniciáis de les villae per tal de constatar amb certesa el funcionament d'aquest model de fusió del món indígena en el món roma.
(11) Al poblat deis Guíxols hi ha una presencia significativa de dolía, la qual cosa es un
indici ciar de l'impacte del procés de romanització (Nolla, Esteva i Aicart, 1989, pág. 92-93).
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EXCAVACIONS AL CASTELL PALAU
DE LA BISBAL (ANYS 1993-1994).
TROBALLA D'UN CAPITELL ROMÁNIC
XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ - JOAN BADIA-HOMS

INTRODUCCIO
De juny de 1993 a gener de 1994 la planta baixa del castell palau de la
Bisbal fou objecte de recerca arqueológica, obligada pels treballs de restaurado del mateix monument. Les troballes realitzades durant aquests
vuit mesos d'excavació continuada foren molt importants i d'una diversitat remarcable (Rocas 1993; 1994a; 1994b; 1996); entre d'altres, la recuperado d'un capitell románic s'ha de considerar com una de les principáis de tota la intervenció.
L'estudi que ara encetem situará el capitell en el seu particular context
estratigráfic i intentará establir la seva cronologia. L'análisi detallada del
material arqueológic permetrá conéixer la datació del nivell i albora aclarirá quina es la relació que manté el capitell amb la resta de troballes; en
cas de demostrar-se anacrónic en relació amb el conjunt, es proposará
una datació a partir de criteris estilístics.
LOCALITZACIÓ ESTRATIGRÁFICA
La sala 1 (també anomenada després de l'excavació sala de la cavallerissa) es aquella que es troba al costat nord-oest del castell, just a tocar
1'ampliado de la fortalesa que es realitzá en época moderna. De planta
rectangular i d'uns 84 m2 de superficie, aquesta gran estanca es troba
coberta per una volta grassa apuntada. La comunicació amb el pati central de l'edifici es realitzá per una porta centrada a la paret de llevant i
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Fig. 1. Vista del conjunt de la cavallerissa, presa des de l'angle S-O de la sala.

amb la sala nord, per un are
rebaixat. Ambdues oberturas,
així com les tres finestres del
mur de ponent, presenten
ares de mig punt.
L'excavació d'aquesta estanca va permetre descobrirhi tot un seguit d'estructures
soterrades de diversa cronología i funció, entre les quals
sobresurten el conjunt de restes de l'antiga cavallerissa
del castell: un paviment de
códols (UE 1143), una menjadora per a bestiar
(1130=1131=1134), uncossi utilitzat com a abeurador
(1148) i uns espais nets de
pedrés (1145=1147), que
acompleixen funcions de filtre i escorredor de brutícies
deis animáis estabuláis (fig.
1 i fig. 2).

Fig. 2. Vista general de la meitat nord de la sala, on s'aprecia l'espai buit de pedrés en qué
es descobrí l'estrat 1144.
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En el mateix ras que marcava el límit de l'empedrat 1143 per la banda
nord-est es descobriren dos estrats clarament diferenciáis: el nivell 1145,
de color marró fose, molt homogeni, dur i compacte, barreja d'argües
amb sorra i, entre la rampa d'accés a la sala per la porta de llevant i el
bañe 1137 adossat a la paret que omplia l'arc rebaixat, l'estrat 1144, de
color grisós, poc consistent i format básicament de runa, amb gran quantitat de pedrés, argamassa i material de construcció (toves, rajols, cairons) i molt ric de material arqueológic divers. Fou a 1'interior d'aquest
nivell on es descobrí el capitell (fig. 3).
L'estratigrafía demostra com 1144 es disposava per damunt de 1145 i
com aquest darrer corresponia a un estrat d'elevació i preparació de l'empedrat 1143. L'estrat 1145, a mes, es trobava retallat per un forat (1152),
omplert peí nivell 1153, del tot similar a aquell 1144 del capitell. A tall
d'hipótesi, semblaría correspondre a l'espai que hauria ocupat una gran
pedra de l'empedrat, desapareguda per l'ús continuat de la sala com a
cavallerissa. El forat subsegüent hauria estat tapat per l'estrat 1153 (fig. 4
i fig. 5).
Sembla evident que l'estrat 1144, així com també el 1153, correspondria a reparacions efectuades en l'espai destinat a escorredor de brutícies
deis animáis estabuláis, el qual, al llarg deis anys, hauria patit un deteriorament evident en el seu costat nord-est.
MATERIAL ARQUEOLÓGIC DE L'ESTRAT 1144
Malgrat no teñir una gran potencia estratigráfica, l'estrat 1144 es va
descobrir com un nivell molt ric en material arqueológic. A part de la
troballa afortunada del capitell, l'excavació d'aquest estrat ha permés recuperar un nombrós conjunt de terrissa (en general les peces van aparéixer molt fragmentades pero, tanmateix, reconstru'ibles en gran part), així
com també un altre tipus d'objectes com ara material de construcció i
material no cerámic.
TERRISSA: MOSTRARI TROBAT
Per facilitar l'estudi hem dividit la terrissa segons es tracti d'obra vidrada o d'obra negra. Altrament, l'obra vidrada se subdivideix en dos
grups: decorada i sense decoració.
Una part de les peces localitzades teñen senyals evidents d'ús: els atuells destináis a coure menjar teñen la superficie exterior coberta de sutge,
alguns plats l'aresta i la vora escarbotades. Hi ha, pero, d'altres peces que
semblen noves, amb defectes evidents de cuita, passades de foc o, en el
cas deis cántirs i de les peces de botxa, amb els seus guarniments trencats.
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Fig. 3. Planta general de la sala 1. La cavallerissa.

Fig. 4. Secció estratigráfica A-A.
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Fig. 5. Secció estratigráfica B-B'.

OBRA VIBRADA
DECORADA

Dins la terrissa decorada hi ha un predomini ciar de peces del servei
de taula, especialment la platería amb dues formes principáis: el plat fondo de perfil acostellat i els plats plans de llavi en ala. Altres peces decorades son un morter (amb dos fragments que corresponen a la mateixa peca),
un probable orinal i una tapadora.
Tots els plats fondos apareguts dins l'estrat 1144 mantenen un perfil
general troncocónic, amb un marcat relleix interior que se sitúa cap a la
meitat de la paret, ala ampia i llavi arrodonit o rom. La base gairebé sempre es llimada, pero es troba també algún exemplar amb peu anular. Decorats sempre a la cara vista, els reversos es mantenen rústics (fig. 6,
núm. 1 a 3 i 7).
La majoria de plats fondos recuperáis presenten el fons vermell i decorado en blanc feta a jaspi, complementada aquí i allá amb esquitxos i
pinzellades de color verd (fig. 6, núm. 1 i 2). La técnica decorativa del
jaspi consistía a aplicar sobre l'engalba unes gotes d'una altra engalba de
color diferent esquitxades amb els dits o amb un pinzell. Aleshores s'agafava la pega amb les mans i, amb un moviment que podia ser circular o be
lateral segons si hom volia que els esquitxos d'engalba llisquessin en sentit el-líptic o en sentit longitudinal, s'aconseguien uns dibuixos d'alló mes
origináis i sorprenents ja que mai eren els mateixos (Bover, 1990, p. 4).
El model decoratiu resultant recorda una mena de motiu floral molt estilitzat, que es complementa en els nostres exemplars amb un punt al bell
29

6

XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ - JOAN BADIA-HOMS

mig de la decoració. Un altre motiu decoratiu trobat, amb petites variants,
correspondria a les típiques vies a la vora i meandres en ziga-zagues,
aplicáis a llanterna (fig. 6, núm. 3). En algún cas semblaría endevinar-se
una mena de decoració figurativa, potser les fulles d'una flor (fig. 6, núm.
7).
La datació d'aquest tipus de plats se sitúa grosso modo dins de la segona meitat del segle XVIII (Cerda, 1993, p. 21) o, millor encara, dins la
segona meitat avanzada del segle XVIII (Bover A.; Casademont D.; Rocas
X., 1993, p.10). Les excavacions en el mateix castell de la Bisbal han
proporcionat troballes de plats fondos (UE 3080, 3033 i 3035) en contextos datats cap al darrer quart del segle XVIII (Rocas, 1996, p. 25 a 29).
Quant a plats plans, cal dir que tots els exemplars recuperáis son també de tipologia similar, amb el eos cóncau, llavi en ala lleugerament inclinat cap a l'interior i base llisa, sense repeu. La decoració sempre es a la
cara vista, amb el motiu principal al bell mig del fons i motius secundaris
en l'ala (fig. 6, núm. 4 a 6 i fig. 7, núm. 1 i 2). La majoria d'exemplars
recuperáis son decoráis amb motius aplicáis a trepa, pinlals amb engalba
blanca sobre fons vermell i amb algún esquilx de vernís verd. En un sol
cas el pial présenla la decoració amb engalba vermella sobre fons palla.
La técnica decoraliva de la Irepa consisleix en l'ornamenlació d'un
objecle cerámic (pial, cánlir, rajóla ...) a partir de la ulililzació d'una
plantilla flexible amb un dibuix vogil. La seva aplicació es molí senzilla:
la plantilla es posa damunt la peca crua i engalbada i es pinla el buit de
paper amb engalba d'un allre color. Emprada en diferenls cenlres lerrissers calalans (fora del Principal el seu ús es rar) a la Bisbal es comenta a
ulililzar a partir del segle XIX (Bover, A; Casademonl, D., 1994, p. 26).
El pial mes ben conserval le com a moliu principal la Irepa que exalla
la reina Isabel II, amb la represenlació d'una corona reial i 1'anagrama
«V.Y.II.» («Visca Ysabel II») (Sanlanach J.; Suñol M., 1981, p. 27). A
l'ala, s'hi observa que hauria portal una sanefa de flors (fig. 6, núm. 6).
Piáis amb el maleix anagrama monárquic lambe han eslal Irobals en d'alIres eslrals del caslell, dalals a miljan segle XIX (Rocas, 1996, p. 130). La
maleixa dalació ens la dona un cánlir de peu isabelí publical per Emili
Sempere, amb paral-lels a la Bisbal maleix i al Museu Arqueológic de
Banyoles (Sempere, 1984 b, p. 26-27).
Állres molius decoralius Irobals en piáis plans corresponen a figures
vegelals (especialmenl abundanls enlre les Irepes de la Bisbal), les quals
les Irobem decoranl el fons com a moliu principal o, lol sovinl, en l'ala
com a sanefa (fig. 6, núm. 4 i 5; fig. 7, núm. 1 i 2).
Cal esmenlar lambe que alguns piáis es Iroben ornáis amb simples
aiguades vermelles i negres disposades a jaspi. Son els piáis de funeral,
destináis com al seu nom indica, a ser la vaixella específica de dol.
Déiem en iniciar l'esludi de la lerrissa decorada recuperada dins l'estral 1144 que a parí de la platería hi havia d'allres tipus cerámics amb
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Fig. 6. Material arqueológic UE 1144: 1, 2, 3 i 7, plats fondos; 4, 5 i 6, plats plans.
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Fig. 7. Material arqueologic UE 1144: 1 i 2, plats plans; 3 i 6 morters; 4, orinal; 5, 7 i
tapadores.
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decoració. S'ha constatat també l'aplicació d'ornamentació a trepa en un
morter (del qual es conserven dos fragments sens dubte de la mateixa
peca), en un orinal i en una tapadora.
El morter presenta la forma característica, amb el eos cónic invertit
que es va tancant a mesura que arribem a la zona alta, vora ampia i roma,
engruixida per reforc, intern que provoca una boca invasada (fig. 7, núm.
3). Está decorat amb una base d'engalba vermella i trepa en blanc, amb
algún esquitx de vernís verd. En un deis fragments conservats s'observa
la representació d'una figura humana, probablement un calador, amb el
cap cobert per un capell plomat i amb un prominent garrot a la má dreta.
Ais seus peus, sembla distingir-se la figura d'un conill. L'altre fragment
conservat del morter té la representació del sol. Cal assenyalar que a la
vora d'ambdues peces també s'observa ornamentació (tot i que es conserva molt fragmentáriament), en aquest cas es tracta de figures vegetáis que
complementarien els motius principáis ja ressenyats.
L'altra peca decorada correspon a un orinal (fig. 7, núm. 4). El eos de
la peca té forma d'esfera aplanada, la boca exvasada que forma un llavi
pía, inclinat cap endins, i vora ben definida a 1'exterior per una petita
aresta. La decoració, en engalba vermella sobre un fons blanc, es de tipus
vegetal i representa una mena de ram de capolls de flors abans d'obrir-se.
Decorant el llavi hi trobem una sanefa de garlandes.
La tapadora (fig. 7, núm. 5) té la cara vista decorada per una trepa feta
d'engalba blanca que dibuixa una mena de garlanda ampia disposada en
sanefa. L'aspecte general, rugós i cremat, confirma que la pega está passada de cuita. Tipológicament, adopta una forma general de plat baix i
molt obert, amb un agafador de botó (desaparegut) per prendre'l amb els
dits i un llavi complex marcat per un solc exterior acabat en ala; en el
revers es troba una motllura vertical per poder-se encaixar a la boca del
recipient de complement.
SENSE DECORAR

La terrissa vidrada sense decoració es —tant peí que fa al nombre de
peces, la varietat de les formes i els usos que representa— el grup cerámic mes important dins el conjunt. Abunden els atuells destináis a les
tasques culináries, tant aquells directament vinculáis a la cocció (olles,
cassoles, ansats i tapadores) com aquells dissenyats per a la preparació
d'aliments (morters, plats giradors, escorredores, gibrells). Al costal
d'aquests, pero, lambe Irobem aluells que servien en d'altres usos doméstics, com ara els destináis a servéis de laula (rentamans), a contenir líquids (cántir) o 1'orinal amb un ús exclusivament personal.
Entre les formes aparegudes cal fer esment en primer lloc de les olles,
amb Ires tipus principáis determináis a partir de les diferencies en el llavi
33
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(fig. 8, núm. 1 a 4). Malgrat que en un sol cas tenim la pega sencera,
sembla prou ciar que podem establir un seguit de característiques comunes a totes elles, com ara la forma globular del eos, la vora marcada i el
coll ben diferenciat, i les dues nanses contraposades que se sitúen sota
mateix del llavi i arriben fins a la part mes ampia del eos. Totes están
envernissades a l'interior i a la boca. La pega sencera té la base aplanada,
que es continua sense carenats amb el eos, característica que també presenta l'altre fragment de base dibuixat i que, probablement, també compartirien la resta d'olles trobades.
Les diferencies tipológiques es troben, com hem dit, en el tipus de coll
i llavi, i van des de Tolla que té el coll cilíndric i llavi triangular (fig. 8,
núm. 1) a Tolla que té el coll cónic invertit i vora poc marcada amb un
llavi vertical i ampie (fig. 8, núm. 2). El tercer tipus estaría en un punt
intermedi entre les altres dues formes, amb el coll cónic invertit i un llavi
triangular amb els extrems roms (fig. 8, núm. 3).
Peí que fa a la cronologia, cal dir que olles amb el llavi triangular i coll
cilíndric han estat trobades en d'altres estrats del castell (UE 3064 i 3067,
p. ex.), datáis dins del darrer quart del segle XIX (Rocas, 1996, fig. 16,
núm. 1 i 4, p. 123).
Les cassoles recuperades presenten també varietat tipológica: destaquen! la troballa de diversos exemplars de cassola plana, amb la vora en
ala, ampia i inclinada cap a l'interior, engruixida per un reforg intern que
provoca una boca invasada, i eos que adopta una forma de casquet esféric. Dues nanses contraposades es troben fixades sota mateix del llavi
(fig. 8, núm. 5 a 7). Cap deis exemplars trobats conserva el seu fons, tot i
que hi ha un fragment de cassola amb base poc marcada i repeu anular
(fig. 8, núm. 10). Totes les peces teñen l'interior engalbat de vermell i
envernissat, i T exterior rústic amb algún riell. Una possible variant de la
forma anterior es la cassola que té Tala poc marcada i el llavi doblegat
sobre la paret externa, sense nanses i amb una gran base plana (fig. 8,
núm. 8).
Un tercer tipus de cassola té el llavi ben marcat per una aresta i reentrat
cap a l'interior, parets bombades i obertes i base amb repeu (fig. 8, núm.
9). D'altres exemplars recuperáis en el castell (UE 3067) ens daten aquesta
forma dins del darrer quart del segle XIX (Rocas, 1996, fig. 15, núm. 11,
p.122).
Al costat de la relativa abundor de fragments d'olles i cassoles, sorprén la poca representació que teñen els tupins o ansats dins el conjunt
(fig. 9, núm. 1 a 3). Predominen els ansats de base plana, pero també es
constata algún fragment on la base es marca amb un petit ressalt. De eos
globular i perfil en S, les vores recollides sempre son sense diferenciar de
la paret, exvasades i amb un acabat rom. Tots els exemplars recollits presenten un bany de vernís a l'interior i part superior del llavi.
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Fig. 8. Material arqueológic UE 1144: 1 a 4, olles; 5 a 10, cassoles.
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Accessoris destináis a completar tant els atuells per a foc com els de
cuina, les cobertores també teñen representació dins l'estrat. A mes de la
tapadora decorada ja estudiada, se n'han trobat d'altres sense decoració,
les mes corrents, en forma de disc i pom al centre de la cara externa, vora
sense ressaltar, parets horitzontals i vernís transparent a l'exterior (fig. 7,
núm. 7). Una altra possible tapadora correspondria a un fragment amb el
fons interior molt aixecat i eos massís, amb engalba vermella i vernís
transparent tant exteriorment com a l'interior (fig. 7, núm. 8).
ATUELLS DE CUINA

A part deis morters decorats ja esmentats, l'estrat 1144 també ha proporcional la troballa d'un altre morter sense decoració (fig. 7, núm. 6).
Tipológicament, presenta la base plana amb re vora a l'entorn, el eos es
cónic invertit i s' acaba en una aresta a partir de la qual hi ha el llavi,
reentrat cap a l'interior. Tres costelles es disposen en creu respecte del
bec. Interiorment, la boca es invasada i está engruixida per un refor§ intern. Engalba vermella i vernís transparent a l'interior i al llavi, mentre
que l'exterior es rústic.
També s'han recollit fragments de plat girador, amb dues formes principáis distingides a partir de les diferencies en el llavi: ampie i vertical en
un tipus (fig. 9, núm. 6), i triangular en 1'altre (fig. 9, núm. 7). La forma
general adopta la d'un plat baix i acampanat, amb una base (sovint buidada pero també hi ha exemplars amb el botó massís) per prendre'l amb els
dits. Anvers i llavi engalbats de vermell i vidrats amb el revers rústic. El
plat girador s'utilitzava correntment com a tapadora per a olles i cassoles
tot i que, com el seu nom indica, també s'emprava per a girar les truites a
mig coure.
Dos fragments d'una mateixa escorredora es Túnica representació que
tenim d'aquesta forma en tot l'estrat (fig. 9, núm. 4). Amb un llavi massís
i lleugerament penjat, conserva la resta d'un deis forats que servien per
escolar l'aigua. Prop de la boca, es distingeixen dos forats per passar-hi
un cordill amb el qual penjar l'atuell. Anvers engalbat de blanc, amb esquitxos verds i vidrat transparent; revers rústic a excepció d'alguns regalims de vernís.
Cal fer esment també de la troballa de diversos fragments de la meitat
inferior d'un mateix gibrell (fig. 10, núm. 1). L'estudi d'aquests ens dona
un atuell de forma troncocónica invertida i base plana amb re vora a l'entorn. Exterior rústic amb l'interior engalbat en blanc i vidrat.
SERVÉIS DE TAULA

Malgrat que la platería decorada resulta el tipus de servei de taula mes
abundant, cal destacar que també s'han recollit d'altres atuells emprats
per menjar i que no teñen decoració. Aquest seria el cas del rentamans
(fig. 9, núm. 8), en forma de casquet esféric i dos forats de penjar. L'exem36
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Fig. 9. Material arqueológic UE 1144: 1 a 3, tupins; 4, escorredora; 5, orinal; 6 i 7, plats
giradors; 8, rentamans; 9 i 10, cántirs comuns; 11, cántir de peu.
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piar recuperat té la boca sense diferenciar de la paret, amb la vora exvasada
i amb un acabat rom; 1'interior i la boca es presenten amb engalba vermella i coberta de vernís.
ATUELLS D'AIGUA

Els fragments trobats de cántirs son nombrosíssims. S'han descobert
dos tipus de cántir: el cántir comú (absolutament majoritari dins el conjunt) i el cántir de peu.
El cántir comú (fig. 9, núm. 9 i 10) té la base plana amb re vora a
l'entorn, eos ovoide, invasament en casquet i guarniments molt desenvolupats; en alguns exemplars trobem la nansa llisa, en d'altres, estriada, el
tarot cilíndric, lleugerament acampanat i el galet cónic truncat. L'acabat
es rústic excepte en els guarniments on trobem vidrat vermell, en lluna.
De cántirs de peu, n'hem recollit dos petits fragments que corresponen justament a la base, amb una aresta que inicia la pujada cónica invertida (fig. 9, núm. 11). La presencia del peu permetia donar una major
esveltesa a aquest tipus de cántir, majoritáriament envernissat i sovint el
mes artístic. La seva prodúcelo es data a partir del segle XVIII i es una
constant a partir d'aleshores (Sempere, 1984 a, p.21).
ALTRES PECES

Dins aquest grup es destaquen dos orináis, un del tipus de paret oberta
(orinal de partera), l'altre de forma globular típica.
L'orinal de partera (fig. 10, núm. 2), anomenat així peí seu disseny
especialment dirigit a facilitar les necessitats fisiológiques de les dones
embarassades, presenta la base plana, parets forga verticals, dues nanses i
una decorado feta a pinta on s'alternen línies paral-leles amb ziga-zagues;
bany d'engalba blanca i vernís per dins amb algún riell exterior.
L'altre tipus d'orinal correspon a aquells de eos globular, amb una
nansa i llavi exvasat (fig. 9, núm. 5). En l'exemplar trobat, si fem cas a la
poca grandária de la pega, potser es tractaria d'un orinal destinat a mainada. Es troba engalbat de vermell tant a 1'interior com a 1'exterior i cobert
de vernís transparent.
OBRA NEGRA
De terrissa negra, cal esmentar la troballa de diversos fragments de
fogó o escalfeta, un deis quals es reconstrui'ble en forma (fig. 11, núm. 2).
Tipológicament tots ells son fogons d'un sol compartiment, amb el peu
cilindrocóncau que es continua amb el eos de la pega, cónic invertit. L'interior es en casquet. Tres merlets a la vora suportarien l'atuell superior on
es cuina; dues nanses fixades al eos servirien per poder transportar-lo
sense perill de cremar-se.
Cronológicament, els fogons d'un sol compartiment i tres merlets son
d'aparició posterior a aquells altres fogons de dos cossos superposats que
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Fig. 10. Material arqueologic UE 1144: 1, gibrell; 2, orinal de partera; 3 a 5, vidres.
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sovintegen entre el material que reomple les voltes gótiques. Així, el Museu
Comarcal de Manresa en conserva un, procedent de volta local, que es
data deis segles XVII-XVIII, a mes d'altres probablement deis segles XIXXX (Santanach, J; Rosal, J, 1996, p. 14 a 16). Un altre exemplar, trobat a
Mataró, es data a la segona meitat del segle XVIII o primeria del XIX
(Cerda, 1993, p. 22)
Altres peces d'obra negra trobades corresponen a fragments de conca.
Malgrat no haver-ne trobat cap de sencera, podem establir-ne dos tipus
diferents segons la forma del llavi: la conca comuna (fig. 11, núm. 3) i la
conca de rajoler (fig. 11, núm. 4 i 5). La conca comuna no presenta ala,
mentre que la conca de rajoler té una ala plana inclinada cap endins i
delimitada interiorment per una aresta. En tots els casos el llavi extern es
vertical i la forma general de la peca, amb una pujada molí inclinada, es
troncocónica invertida. La conca de rajoler, com el seu nom indica, era
usada pels rajolers. Plena d'argila, els rajolers l'arrossegaven tot estirantla amb la má. A fi de millorar 1'adherencia, la vora de la boca era tirada
cap endins i sovint es marcava amb un meandre incís a fi que la má no
rellisqués (Rosal, 1990, p. 48).
També cal esmentar l'aparició d'alguns fragments de cossi, massa petits
per poder-nos-en fer una idea general de la forma. Un deis exemplars de
vora recollits (fig. 11, núm. 1) ens dona un cossi de dimensions redu'ides,
amb el llavi ben marcat de secció triangular que es doblega lleugerament
sobre la paret externa. La forma del eos adopta un desenvolupament troncocónic invertit; les parets son llises pero no es poden observar les característiques línies incises.
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
El ventall de peces destinades a la construcció aparegudes en l'estrat
1144 es nombrós i, malgrat les seves diferents aplicacions, participa d'uns
trets comuns. Son materials elaboráis a má, seguint un procés de treball
idéntic, en el qual només can vía el motile de fusta que ha de donar forma
a la pega. L'obra de rajoleria trobada (toves, cairons, rajols) es caracteritza per les seves formes quadrades i rectangulars de gruixos variables sense cap tipus de decoració.

VIDRE
Peí que fa al material no cerámic, cal fer esment de la troballa de diverses peces de vidre, molt fragmentades, com ara ampolles de diversa
forma i colors diferents (fig. 10, núm. 3 a 5). Un deis exemplars trobats,
un fiasco de color blau, presenta el dipósit piriforme, decorat amb diverses gotes oblongues verdeáis disposades a la superficie exterior.
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EL CAPITELL

A l'apartat de material no cerámic cal incloure-hi, evidentment, el capitell ja esmentat. Aquest capitell ha estat tallat en pedra calcaría de colorado grisa forga clara. El seu estat de conservació es pot qualificar de bo,
sobretot si es té en compte que va ésser llencat com a rebuig, fet que ha
quedat palés per les circumstáncies de la troballa. Presenta, només, alguns escantonaments de poca relleváncia. Es tracta d'un capitell de mides relativament redu'ides: 29,5 cm d'alt; 22 x 21 cm de costat al pía

Fig. 11. Material arqueologic UE 1144: 1, cossi; 2, fogó; 3, conca comuna; 4 i 5, conca de
rajoler.
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superior i 14,5 cm de diámetre a la base. Es de forma troncocónica, amb
la meitat inferior molí mes estreta que la superior, la qual cosa li proporciona una certa esveltesa (fig. 12 i fig. 13).
El seu ábac resta configurat per vuit daus, grossos i destacáis, que han
estat talláis formant cinc cares Irises, sense decorar.
L'ornamentació de la superficie del capitell es desenvolupa en dos
registres clarament diferenciáis. A la meitat superior destaca, com a element decoratiu mes aparent de tot el conjunt, un fris format per vuit pinyes grosses en posició penjant. Han estat esculpides en alt relleu i son
molt prominents, situades ais angles i al centre de cada cara del capitell.
Entre el fris de pinyes i l'ábac, a 1'extrem superior de l'espai decorat,
hi corre una estreta cinta o tija que s'entrellaca al centre de cada cara i ais
angles crea una voluta poc desenvolupada. L'interior de la cinta té un
seguit de petits forats fets amb trepa.

Fig. 12. El capitell (foto Jordi Puig).
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Fig. 13. Representació del capitell amb les seves principáis seccions.
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Al registre inferior del capitell, hi trobem quatre escuts heráldics esculpits en molt poc relleu, fet que contrasta amb la resta deis elements
decoratius. Aquests escuts son idéntics, de forma quadrilonga i representado deis quatre país. Son centráis a les quatre cares del capitell i formen
un fris continu a tot volt del tambor.
L'astrágal presenta forma de collarí soguejat o cordó. Es forga destacat, ja que ha estat esculpit en alt relleu com els altres elements decoratius, exceptuant els escuts (sobresurt 2,5 cm del tambor del capitell).
El capitell podem dir que presenta un repertori iconográfic habitual en
el món románic, en la majoria de les seves parts.
Una de les mes evidents es el fris superior, a base de fruits penjants, en
aquest cas pinyes. La pinya, des de les cultures antigües es un símbol de
la immortalitat o també de la fertilitat (Cirlot, 1992, p. 364). El tema apareix repetit ámpliament a la iconografía románica, molt mes a 1'escultura
que a la pintura. Esmentarem uns quants exemples que ens son propers,
deis molts que podríem escollir. Trobem representacions de pinyes en
diferents capitells del claustre de Sant Miquel de Cuixá, de la galería nord
del claustre de Ripoll, de la portada i interior de Santa María de Porqueres
(fig. 14), tots datables al segle XII; en capitells del claustre de Sant Pere
de Galligants i de finestrals de les esglésies de Santa María de Cistella
(Alt Empordá) i Sant Vicenc, de Viladasens (Girones) i també en altres de
Santa Caterina de Girona i de Sant Privat d'en Bas (avui al Museu d'Art
de Girona), tots els quals es consideren d'entre les darreries del segle XII

Fig. 14. Capitells de la portada de Santa Maria de Porqueres (segle XII).
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i l'inici del segle XIII. Altres capitells amb pinyes com a decorado destacada han estat datáis, majoritáriament, dins el segle XIII, com ara cinc
que formen part de la llanterna i cúpula deis Banys Árabs de Girona o el
de procedencia desconeguda (d'un lloc indeterminat de la diócesi gironina) que també es troba al Museu d'Art de Girona i que, peí tractament
formal d'aquest tema concret, es forca apropat al de la Bisbal (Badia,
1978, p. 113; Camps, 1988, p. 41 a 43 i 47; Escanden1,1991, p. 172 a 174;
Badia, 1992, p. 18, 19 i 31, 32; Sagrera, 1994, p. 80 i 81).
Les cintes ornades amb rengles de forats de trepa, les retrobem en
diferents peces de 1'escultura sobre pedra del románic cátala. Hi ha, per
exemple, el magnífic capitell amb lleons rampants enfrontáis que es trobava al cementiri de Llanca, procedent de Sant Pere de Rodes, segurament del seu claustre del segle XII. En referencia a aquesta pega, hom ha
escrit que les cintes amb forats son un reflex de les tiges o franges perlejades d'arrel clássica, aportació deis tallers de Tolosa del Llenguadoc,
una influencia que es produiria després de mitjan segle XII (Planell, 1988,
p. 22 i 23; Lores, 1994, p. 40 a 43). Podem esmentar també, del segle XII,
un capitell amb aqüestes cintes de la galena de tramuntana del claustre de
Ripoll. Ja del segle XIII, al mateix Museu d'Art de Girona hi ha altres dos
capitells de procedencia ignota, en un deis quals les dites cintes coincideixen amb palmetes (fig. 15). A l'altre, les fueres de forats de trepa recorren la superficie de les fulles derivades del model corinti i de les volutes (Vigué, 1988, p. 47 i 49). Aquest darrer capitell presenta, a mes, un
cert paral-lelisme amb el nostre per la forma, els daus de l'ábac i la marcada diferencia estructural entre els dos registres del conjunt decorat.
Entre els capitells de la
llanterna i cúpula deis
Banys Árabs, ja al-ludits,
n'hi ha quatre que posseeixen aqüestes cintes trepanades. En un d'ells coincideixen amb les pinyes penjants.
Un altre tema ornamental ben propi deis repertoris de 1'escultura románica, pero de molt vella tradició, es el cordatge o soguejat que apareix al collarí de l'astrágal del capitell
bisbalenc. Es un element
Fig. 15. Capitell amb cintes trepanades del MD'A

(segle xiii).

que ja 6S troba en esteles i

relleus tardoromans i a
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1'arquitectura religiosa hispánica d'época visigótica (San Juan de Baños,
Santa Comba de Bande) i a la prerománica dita mossárab (San Miguel de
Escalada, San Cebrián de Mazóte: precisament en astrágals de capitells).
Pero es, sobretot, al prerománic asturiá, i molt especialment ais monuments de 1'etapa dita ramirense (Sant Miquel de Lulo, Santa Maria de
Naranco, Santa Cristina de Lena: primera meitat del segle IX) on es pot
dir que aquesta decoració hi es recurrent, molt reiterada (Vogüé M.;
Neufville J.; Bugara W., 1965, p. 422). A l'Empordá, el tema de cordatge
o soguejat es esculpit en un ampli fris d'unes impostes a l'església prerománica de Sant Esteve de Palau-sardiaca, del segle X (Badia, 1978, p.
292 a 294). El retrobem ais collarins deis astrágals d'alguns deis grans
capitells deis ares interns de la basílica de Sant Pere de Rodes, que al
nostre entendre daten de la segona meitat del segle X, i en altres de Sant
Miquel de Fluviá, aquests de la segona meitat del segle XI (Badia, 19811985). Dins del románic evolucionat, podem retreure molts exemples catalans de l'ús d'aquesta decoració, que veurem a la portada i diversos
capitells de l'ala septentrional del claustre de Ripoll, a la galería de Santa
Maria de Serrabona o al claustre de Sant Miquel de Cuixá. A l'Empordá,
es troba en capitells de les portes de Santa Maria de Lledó, Santa Maria
de Cistella o Sant Martí de Pau. En obres clarament protogótiques es pot
dir que aquest tema decoratiu ja, prácticament, ha desaparegut.
Com hem comprovat, tots els elements ornamentáis esmentats fins ara
(les pinyes, cintes trepanades, soguejats) pertanyen al repertori de l'escultura románica. Algún pot ésser d'arrel molt arcaica, pero perdura fins
a moments tardans, en general en pie segle XIII. En aquest sentit, cal que
també hi afegim els daus de l'ábac presents al capitel! de la Bisbal.
Hem deixat per al final els tema deis escuts o emblemes heráldics que
configuren el registre inferior del capitel!, esculpits en baix relleu. Es pot
dir que els signes heráldics son rars a 1'escultura románica, pero no son
pas inexistents, ni de bon tros. Així, en un capitel! del claustre de Sant
Doménec de Peralada, que per la composició ornamental i 1'estructura
recorda el nostre, hi apareixen les armes o signe heráldic de la casa vescomtal de Rocabertí (fig. 16), fet que ajuda a situar el conjunt dins un
moment avancat del segle XIII (Badia, 1978, p. 326 a 328, fig. p. 343). Al
MNAC es guarda un capitell de marbre que procedeix de la catedral de
Tarragona, el qual té esculpit un escut quadrilong amb el signe T, inicial
del nom de Santa Tecla i emblema de la seu arquebisbal. Diferents capitells del sector occidental de la catedral tarragonina porten el mateix escut. La seva cronologia es, sens dubte, del darrer terg del segle XIII
(Ainaud, 1973, p. 206 i 207)
Pero al capitell del castell palau de la Bisbal hi trobem, sorprenentment, l'escut amb els quatre país que s'identifica amb el senyal deis comtes de Barcelona. Després de la descoberta del sarcófag originari del comte
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Fig. 16. Capitells del claustre de Sant Doménec de Peralada (segle XIII). Al de la dreta s'hi
representen les armes deis Rocabertí.

Ramón Berenguer II (mort l'any 1082) a la catedral de Girona, amb els
país pintats a la pedra imitant draperia, i les investigacions que seguiren,
sembla ciar que aquest era 1'emblema deis comtes de Barcelona i que el
continuaren ostentant com a reis d'Aragó (Pluvia, 1994, p. 73 a 75).
Les representacions de l'escut ja es troben en els segells comíais de
Ramón Berenguer IV (1131-1162). D'altra banda, hi ha els anomenats
«trons reials» de les marededéus de talla romániques on la presencia deis
quatre país vol significar el carácter regi del setial de la Verge. Se'n coneix un bon nombre, deis segles XII i XIII.
L'escultura sobre pedra anterior al gótic ens forneix de poques mostres d'escuts amb els quatre país. Un de no gaire conegut es troba a la clau
de l'arquiyolta de la porta de l'església de Santa Eulalia de Millars, al
Rosselló. Es un escut caironat que data de cap al 1271, quan l'infant Jaume
accedí a la senyoria d'aquest lloc (Ponsich, 1993, p. 250). Es gairebé
idéntic ais que podem veure en alguns frisos de les galeries deis costats
de ponent i de migdia del claustre de Ripoll, queja son gótiques.
Per les analogies apuntades, ens sembla ciar que cal datar el capitell
recuperat al castell de la Bisbal al segle XII avancat o, mes probablement,
dins el segle XIII. Evidentment, no es pas mes tarda.
Ara be, on estava situat origináriament aquest capitell? Aquesta, almenys de moment, es una pregunta que no podem respondre.
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Per la seva forma i proporcions i fins i tot, en certa manera, per la
composició iconográfica, sembla molt possible que pertanyi a un edifici
civil (alguns capitells de la ciutat de Vic, els de la Fontana d'Or de Girona
o els, repetidament citats, deis Banys Arabs). No podem obviar, pero, que
també recordaría mostres de capitells de claustres de petites dimensions,
com el de Sant Llorenc. de les Arenes, al mateix Baix Empordá, o de
finestrals de campanars, com els de Beget o Prada de Conflent.
Tanmateix, el mes lógic (peí lloc de la troballa) seria suposar que havia format part d'algún sector desaparegut o inutilitzat del mateix castell
palau de la Bisbal. Pero, com s'explica la presencia de l'escut deis quatre
país, de la casa de Barcelona, en un edifici i una vila que sempre fou
possessió deis bisbes de Girona? Es una altra incógnita que no podem
esclarir.
Cal teñir molt en compte que el capitell ha estat trobat ben lluny del
seu propi context, com un element estrany entre materials d'ompliment
del segle XIX, com explicarem mes endavant.
Davant d'aquests dubtes, no volem deixar d'esbossar una hipótesi de
treball, potser d'encert discutible. També per la seva forma i proporcions,
es podría pensar que el capitell podia pertányer a un conjunt funerari o
sepulcral. La mateixa funció que tingueren, per exemple, els dos petits
capitells del segle XII (avui al Museu d'Art de Girona) com a suport d'un
sarcófag a l'església monástica de Santa María de Cerviá de Ter (Camps,
1988, p. 38 a 40; Badia, 1992, p. 31 i 32). Suposem que tingué la mateixa
funció, a Sant Pere de Rodes, un petit i rústec capitell del mateix museu
(segle XII o XIII), decorat, precisament, amb grans pinyes, el qual no es
pot atribuir amb claredat a cap deis sectors arquitectónics del monestir
empordanés (Planell, 1988, p. 24). Les pinyes, tan destacades al capitell
de la Bisbal, amb el seu referent simbólic, no desmenteixen, de cap manera, aquesta hipótesi. Si fos certa, potser explicaría la presencia deis
escuts, per ara tan enigmátics.
DATACIÓ DE L'ESTRAT 1144
L'estudi estratigráfic demostra que la formació de l'estrat 1144 obeeix
a les necessitats de refer puntualment una part malmesa de la cavallerissa,
la qual, al llarg d'anys de funcionament, hauria patit un deteriorament
evident en el seu costat nord-est. El nivell 1144 no es mes que una reparado, un farcit que serveix per igualar el sol de l'espai destinat a escorredor
de brutícies deis animáis estabulats al nivell de funcionament general de
la cavallerissa
La cavallerissa, així com els estrats i elements que s'hi relacionen, es
trobava coberta per un mateix nivell, general a tota la sala (UE 1132), el
qual fou abocat per anul-lar-lo i servir de solera a les construccions posteriors. Les dades arqueológiques apunten a una data entorn de mitjan segle
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XIX per a la formació d'aquest estrat (a mes de l'abundantíssim material
arqueología descobert, la troballa afortunada d'una moneda de la reina
Isabel II datada el 1849 proporciona una áatapost quem valuosíssima per
precisar aquesta obliteració); la datació de 1'estrat 1144 s' ha de situar, per
tant, amb anterioritat a aquesta data.
L'estudi del material arqueológic trobat dins 1'estrat confirma que la
formació del nivell 1144 caldria situar-la entorn del segon quart avangat
del segle XIX. Es cert que hi ha fragments cerámics mes moderns, com
ara les olles de llavi triangular i coll cilíndric i la cassola de llavi reentrat
cap a l'interior que arriben, com a mínim, fins al darrer quart del segle
XIX, tot i que caldria recordar que son formes d'ús corrent i que, per tant,
la seva perdurabilitat en el temps es mes que probable.
Les característiques del capitell el sitúen, com hem vist, en un moment for§a anterior al de la formació de 1'estrat on fou trobat que, recordem-ho, l'hem datat dins el segon quart avancat del segle XIX. Es tracta
d'un element totalment exótic a la resta del conjunt i d'una cronologia
molt mes antiga, del segle XII o, mes probablement, del XIII, com ja
sabem. L'aparició del capitell dins l'estrat 1144 s'ha d'entendre com quelcom casual. Fou llencat com una pedra mes entre les que colgaven l'espai, sense cap relació amb la resta del material. El fet que es localitzés
abocat cap per avall no fa mes que confirmar aquest carácter residual i
que va ésser llencat en un moment en qué es trobava desprove'it de qualsevol funcionalitat (fig. 17).

Fig. 17. Moment de la descoberta del capitell
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La vinculado de l'emperador Caries I a l'orde jerónim es coneguda i
divulgada/ 0 Ho es menys la relació concreta del César amb alguns frares
jerónims, així com la incidencia que tingueren en la trajectória espiritual
de 1'emperador, ádhuc en les seves accions de govern. En l'escaienca del
cinqué centenari del naixement de Caries I, oferim algunes dades sobre
dos frares jerónims del segle XVI: el gironí fra Mateu Blanc i el genovés
fra Damiano Marruffo (Damiá Marruff). Tots dos professos del monestir
de Sant Jeroni de la Murtra (Badalona), van tractar l'emperador i, en la
seva condició d'ermitans, apareixen relacionáis amb el Baix Empordá, el
primer de manera menys clara i el segon, mes evident.
FRA MATEU BLANC
Fra Mateu Blanc va néixer a Riudarenes (la Selva), vers el 1498.(2)
Segons que va declarar un seu germá de sang, des d'abans de deu anys
acostumava a llevar-se de nit, a pregar i a dormir a térra. Quan la seva
mare el renyava per por que emmalaltís, ell responia: «mare, jo he de ser
(1) Per a la biografía de Caries I hem seguit la de 1'estudios M. FERNÁNDEZ ALVAREZ,
Carlos V, el César y el hombre, Madrid, 1999, amb abundant bibliografía.
(2) Per a la vida de fra Mateu Blanc ens basem en la biografía de J.DE SIGÜENZA, Historia de la Orden de San Jerónimo, Madrid, 1600 i en la crónica deis priors que es troba a 1'Arxiu
de la Corona d'Aragó, Monacals d'Hisenda, reg. 2516, i que, per rao debrevetat, citem ACÁ i
el nombre de la página. Ambdós relats presenten importants divergéncies. Per exemple, segons
el cronista deis priors sabem que fra Blanc va professar el 1518. El P. Sigüenza diu que, en
professar, tenia vint anys. Així dones, hauria nascut el 1498. No obstant aixó, el mateix Sigüenza
afirma que, en morir, fra Blanc tenia vuitanta-cinc anys. En canvi segons el cronista, va morir
en el trienni de 1554-1557, es a dir uns trenta-nou anys després d'haver professat. Algún s'allunya de la veritat.
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El claustre de Sant Jeroni (segona meitat del segle XV) amb l'original brollador central
constru'ít el 1501 i l'arbust de la murtra que dona nom al monestir.

frare al servei de Nostre Senyor i cal que des d'ara m'exerciti perqué ho
pugui suportar quan siguí vell». Mateu va estudiar gramática i d'altres
disciplines. El 1518, ais vint anys, prengué l'hábit al monestir de Sant
Jeroni de la Murtra(3) de mans del prior fra Pere Benejam.(4)
Poc després, la Setmana Santa de 1519, fra Mateu va ser testimoni
d'un fet historie d'excepció: Caries d'Habsburg, acompanyat d'un lluít
seguici, es va presentar al monestir de la Murtra.(5) El futur emperador ja
ostentava el collar de l'Orde del Toisó d'Or, un capítol general del qual
acabava de presidir en el cor de la Catedral de Barcelona. En aquella
visita, Caries va confirmar al prior, fra Pere Benejam(6), tots els privilegis
i les mercés que els seus avantpassats havien atorgat al cenobi. Caries es
va hostatjar a la infermeria del monestir i el seu seguici, a les tres cambres
de 1'hostelería de baix i a les cel-les que miraven a la part de l'hort i del
refetor. Els frares es van haver de recollir al dormidor i a d'altres racons
de la casa. L' emperador, agraít peí bon acolliment de la comunitat, va fer
un donatiu de 500 ducats mercés al qual es van poder construir les cel-les
del costat del claustre que miren a mar, es a dir les de la facana principal.(7)
Caries va tornar a la Murtra els dies 3 i 4 d'octubre d'aquell mateix any.(8)
(3) ACÁ 2516, p. 196
(4) ACÁ. 2516, p. 162. Sobre fra Benejam, vg. SIGÜENZA, op. cit p 498-501
(5) ACÁ, 162.
(6) SIGÜENZA, p.498.
(7) ACÁ, 163.
(8) M. DE FORONDA Y AGUILERA, Estancias y viajes del Emperador Carlos V. Madrid
1914.
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La matinada del 13 de juny de
1527, els pirales assaltaren per
sorpresa Badalona. Hom veié
morir molts deis seus habitants i
30 dones i infants foren emportats captius per a ésser venuts
com a esclaus al mercat d'Alger.
Entre els badalonins assassinats
hi havia Bernat Muntells, sabater, que havia disposat en el seu
testament que li fessin totes les
exéquies en el monestir de Sant
Jeroni de la Murtra i que, per a
aquesta comesa, deixá 10 lliures
i 14 sous. La trágica noticia va
arribar ais frares de la Murtra.(9)
Pagana principal de Sant Jeroni de la
Murtra amb le cel.les que miren a mar
construi'des el 1519 mercés al donatiu de
l'Emperador Caries I. (Arxiu del Monestir)

ESTADA A SANTA
ENGRACIA DE SARAGOSSA

El 1530, fra Mateu Blanc fou
elegit vicari de la comunitat de
la Murtra, succe'ia fra Gaspar Fonte Arnao, que acabava de morir. El prior
era aleshores fra Jaume Roqueta, fill de Sant Feliu de Guíxols. El cronista
deis priors descriu fra Mateu com a «persona de gran bondat i santedat y
zelos de la honra de Déu i de la observancia de la religió y molt amich de
soledat y silenci perpetuo».(10) I explica que, perqué pogués guardar aquest
silenci amb mes rigor, préviament: «se avia procurat una llicencia (...) per
estar hosta en lo convent de Santa Engracia de Qaragoca casa molt observant y religiosa 01} , y allí estigué algún temps ab tanta recollecssió y silenci perpetuo que he entenguerem los religiosos de aquell convent que no
era anat alia per paseejar ni per regalar si no per fer una vida heremitica
estant en un convent de que li tenien una santa en veja y els causa desitj
formosíssim de imitarlo (...) digue un religios: "o que buen frayle es este"

(9) J.M. CUYAS, Historia de Badalona, vol. V, p. 22.
(10) ACÁ, p. 190
(11) F.PASTOR-L.BUSH-J.ONRUBIA, Guía bibliográfica de la Orden de San Jerónimo y
sus monasterios. Fundación Universitaria Española-Universidad pontificia de Salamanca,
Madrid, 1997, pp. 168-172. "También merece citarse otro testigo de excepción de esta proyección
de Santa Engracia que es Adriano de Utrech, preceptor de Carlos I y nombrado papa el 2/01/
1522", cf. Javier CÍA, "Condicionantes religiosos e históricos en el origen del monasterio
Jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza", a La Orden de San Jerónimo y sus monasterios.
Instituto Escurialense de investigaciones históricas y artísticas, 1999, pp. 1087-1095.
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respongue un altre: "calle padre, que los buenos frailes en su casa están"
(...) ohí aquest dialogo lo pare fray Mateu Blandí i feu-li tal impresio que
des de aquella hora determina de tornarsen a esta casa».(12)
PRIOR DE LA MURTRA
El 14 de febrer del 1532, fra Mateu va ser elegit prior de la Murtra.
L'elecció fou feta rápidament perqué no havia passat sino un dia de la
vacació del priorat de fra Jaume Roqueta. L'endemá, a les deu del matí,
abans de diñar, fra Blanc fou confirmat en el carree. El cronista escriu que
fra Mateu va acceptar la nova responsabilitat «ab gran sentiment, llanc, ant
llágrimes de sos ulls» perqué «havia de perdre la quietud y sosegó de sa
celda que ell tant amava, i la dolcura, i suavitat de la contemplació de
aquell unum est necessarium...». El bon frare sentia que havia «de carregar sobre les espalles una creu tan pesada i tan contraria a sa humor i
condició», pero a la fi: «encomanant-se a Déu i considerant que aquella
devia ser la voluntat sua, se llanca en ses mans, confiant que puix ell lo
havia posat en lo offíci li donaría los medis mes aproposit i efficaces
perqué fos servit».
El cronista descriu també que, aleshores: «prengué uns quaderns y un
llibre que ell se avia conservat per a sos Exercicis Espirituals entre setmana (...) y els tanca dins son calaix del scriptori i digué: vosaltres descansaren ara y yo treballaré, puix Nostre Senyor ho vol així. Dexá sos propis
gustos per donarse a Nostre Senyor en lo Offici que li havia donar».(13)
De vicari del convent elegiren «el bon vell lo pare fra Jaume Roqueta»
que en aquell temps ja tenia mes cinquanta anys d'hábit i era molt experimental perqué havia estat nou anys de prior i sis de vicari de la Murtra i
tres anys prior i altres tres vicari de la Valí d'Hebron.(I4) De procurador
van elegir fra Josa que en el trienni anterior era de molta confianca en els
negocis que estaven al seu carree i tenia dinou anys d'hábit. De caixer, fra
Miquel Stela i de vicari i diputat, el pare fra Bernardí Jaume, ambdós
ancians i tots dos amb cinquanta anys d'hábit.(15)
En temps del priorat de fra Mateu, van entrar nous frares al monestir
de la Murtra, concretament «dona lo hábit de nostra santa religió» a sis: a
fra Joan Fonoll, a fra Berenguer Genovés —que hagué de deixar l'orde,
perqué tenia la mare molt pobra i molt vella i va passar al clergat diocesá,
essent vicari de Sant Pere de les Puel-les de Barcelona—, a fra Gabriel
Sumes —germá d'Andreu, després prior—, a fra Saturní Castelló i a dos
(12) ACÁ, 190
(13) ACÁ. 2516, p. 195.
(14) Fra Roqueta fou prior de la Murtra de 1508a 1511; de 1514a 1517 i de 1529 a 1532,
ACÁ, p. 519.

(15) Md.
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germans llecs: fra Joan Guillem i fra Gabriel Torner.
CONSTRUCCIÓ DE L'ESGLÉSIA CONVENTUAL
Quan feia només tres setmanes que fra Mateu havia
estat confirmat en el carree,
el 5 de marc, del 1532, va
convocar el capítol en el qual
va proposar de reprendre les
obres de l'església conventual que havien restat paralitzades. Els frares s'avingueren a continuar-les i a encarregar la seva direcció al mestre d'esglésies Tomás
Bersa.(16) Bersa, era habitant
de la vila de Palamós, on el
Rui'nes de l'església conventual de la Murtra ampliada en temps de fra Mateu Blanc i destruida el
trobem citat el 1521, junta1835. (Arxiu del Monestir)
ment amb Joan Prats, subscrivint una concordia amb
els mestres Antoni i Ramón Fronyac del lloc d'Eynar de Carsí (Franga)
sobre la construcció de l'església de Santa Maria d'aquesta vila.(17) Podríem preguntar-nos qué va portar fra Mateu a elegir Bersa per acabar l'església de la Murtra i si va intervenir en l'elecció Termita jeroni de Palamós
fra Damiá Marruf, del qual parlarem mes endavant.
La capgalera de l'església de la Murtra ja estava enllestida, pero havien quedat pendents els trams de les capelles deis Set Goigs, la de Nostra
Senyora i el cor. Bersa va realitzar aqüestes obres, es va comprometre de
fer un gran rosetó de pedra picada de Montju'ic i un gran are i també a
apujar la teulada de la cape,alera set pams, tot peí preu de 187 ducats i
mig, equivalents a 225 lliures. El monestir, per la seva banda, es compro-

(16) El cognom d'aquest mestre de cases o d'esglésies apareix també com Barsa, Berga,
Bersan o Barzan, segons els documents. Aquesta fluctuado del cognom em fa pensar que
potser era extranger, concretament francés o borgonyó, i que peí desconeixement de la pronuncia l'escrivá vacil-lés. Bersa era Fautor del campanar i del pati deis tarongers del Palau de la
Generalitat, deis Estudis Generáis de Barcelona i de les esglésies de Dosrius i de Palamós entre
d'altres obres. Vg. J. GARRIGA, U época del Renaixement a Historia de 1'Art Cátala, vol. IV,
Barcelona, 1986. P. TRUUEQUE, L'església parroquial de Santa Maria de Palamós, Estudis
del Baix Emparda, vol 12(1993), p. 107-145.
(17) TRUUEQUE, 113.
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La infermeria de Sant Jeroni de la Murtra on es va hostatjar Caries I (Arxiu del Monestir)

metía a fornir els materials (rajóles, cale, i morter).(l8) Bersa també va
apujar el campanar de Sant Jeroni i hi col-loca un rellotge.(l9)
L'ÁNIMA EN PENA
Segons el P. Sigüenza, quan era prior fra Blanc, una nit, al claustre de
Sant Jeroni, ell i fra Pere Alsina van teñir l'aparició de l'espectre d'un
frare de la Valí d'Hebron. L'espectre demanava perdó a fra Alsina d'alguna falta que havia comes en temps del seu priorat a la Valí d'Hebron.
Segons el relat, Alsina el va perdonar tenint Blanc per testimoni. Poca
estona després, un emissari de la Valí d'Hebron va portar a la Murtra la
noticia de la mort d'aquest frare per tal que, com era costum, ambdues
comunitats li fessin sufragis. El fet va ser tingut per prodigios.(20)
FRA MATEU I L'EMPERADOR
Fra Mateu era el prior de la Murtra la Setmana Santa de 1535, quan
1'emperador Caries I va pujar novament al monestir a preparar en secret

(18) ACÁ. 2516, p. 197.
(19) «Alca lo campanar una llanterna mes alt del que eslava, que costa molts rals que sois de
las teulas envernissadas se pagaren a mestre Mates quatorse Iliures y setse sous, y per daurar lo
pom y bandera del campanar o lo panell, tres Iliures dotze sous mes. Sense estas obras feu lo
pare Prior un relotge que sois la campana de les hores costa deu Iliures y lo relotge quinze».
J.M. CUYAS, Resumen histórico de San Jerónimo de la Murtra, Badalona, 1975. El campanario.
(20) J.FONT i CUSSÓ, «Fray Pedro y el alma en pena», Butlletídel Centre Excursionista
de Badalona, 1958 62 anieles, Badalona, 1980pp. 190-192.
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la campanya de Tuníssia de la qual s'havia apoderat Barba-rossa. (2l) La
primera vegada que Caries havia conegut fra Mateu era un profés recent,
ara era el germá gran de la comunitat. Es molt versemblant que Caries
demanés consell al prior, sobretot tenint present que les seves estades al
monestir van sovintejar durant un mes. En aquell any encara no eslava
construida ni l'Obra Nova, ni 1'hostatgeria, ni la torre de defensa, amb la
qual cosa el mes versemblant es que 1'emperador s'allotjés novament a la
infermeria. A mes, aquesta empresa va teñir tot un aire de croada.(22) Caries
va voler que en les senyeres i estandards de la campanya hi bagues brodat
un Sant Crist. Convé recordar que una imatge del Sant Crist, altament
privilegiada, era també una de les principáis advocacions del monestir de
la Murtra.(23)
La campanya per a la submissió de Barba-rossa ha quedat reflectida
en una serie de tapissos de Guillem Pannemaker, sobre dibuixos de Joan
Vermayen, avui conserváis a l'Alcásser de Sevilla. Un d'ells, el mes reprodu'it, representa la sortida de Barcelona de les galeres de 1'expedido.
U escena sembla presa des de l'indret de Sant Jeroni. La flota imperial,
comandada per 1' almirall Andrea Doria, es a la desembocadura del Besos,
a 1'esquerra de la composició. Al fons, es ben visible la muntanya de
Montserrat. En el centre, a má esquerra, es veu un arbre i a sota, asseguts
darrere d'una taula, 1'emperador i un frare jeroni.
Durant aquelles visites al monestir, Caries, veient que l'església monástica encara s'estava construint, lliurá a la comunitat 100 escuts que
s'aplicaren a l'obra de la volta i a bona part del cor, per aixó a les claus de
volta hi havia esculpides 1'aliga imperial bicéfala.(24)
PRIOR DE LA VALL D'HEBRON
Segons el P. Sigüenza, quan ja arribava el final del segon trienni de
priorat de fra Mateu Blanc (es a dir, el 1538) els fiares de la Valí d'Hebron

(21) J.M.CUYAS, «Carlos I en el monasterio de San Jerónimo de la Murtra. En el que se
gestó la conquista de Túnez». Revista de Badalona (13/12/1958) p. 5.
(22) FERNANDEZ, 498-500.
(23) Era una imatge del segle XV, pintada per Lluís Dalmau. El 1460 el bisbe d'Urgell,
Arnau Roger de Pallars, que fou canceller d'Alfons el Magnánim, va visitar la Murtra i en
virtut d'una burila va privilegiar altament la imatge del Sant Crist. El mateix any Pedro de
Urrea, arquebisbe de Tarragona, canceller de la corona catalanoaragonesa i patriarca d' Alexandria
va visitar la Murtra i va concedir vuitanta dies d'indulgencia a la imatge del Sant Crist. El 1583,
el papa Gregori XIII concedí indulgencia plenária per a totes les misses de réquiem que es
celebressin a 1'altar del Sant Crist, aplicables a les animes de qualsevol difunt que fossin celebrades per sacerdots del monestir cf. J. AYMAR, El monestir de Sant Jeroni de la Murtra,
Barcelona, 1993.
(24) Encara es conserva un fragment d'una d'aqüestes claus que, actualment, es pot veure
en l'exposició «La Murtra i el Toisó» que es presenta actualment (gener del 2000) a Sant Jeroni
de la Murtra.
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Sortida de Barcelona de les tropes de l'expedició de Tunis, 1535 (Guillem Pannemaker,
sobre dibuixos de Joan Vermay). Vista presa des de Sant Jeroni. La flota imperial, comandada
per l'almirall Andrea Doria, es a la desembocadura del Besos, a l'esquerra de la composició. Al
fons, es visible la muntanya de Montserrat. En el centre, a má esquerra, a sota d'un arbre
(potser una murtra) i darrere una taula de reclutament, l'emperador conversant amb un frare
jeroni. (Alcásser de Sevilla. Col. Real Patrimonio)

—-l'altre gran monestir jerónim catalá(25)— que coneixien la prudencia de
fra Mateu, el van anar a buscar i el van elegir prior. Segons el mateix
historiador l'elecció fou rápida: «antes que como dizen dexasse esta silla
le llevaron por Prior a su casa».(26)
Sant Jeroni de la Valí d'Hebron era mes a prop de Barcelona que la
Murtra i, per aixó, era mes freqüentat pels seglars. El P. Sigüenza explica
que aquí fra Mateu va sentir de debo la pérdua de la seva desitjada soli(25) El priorologi de la Valí d'Hebron només es conserva des del s. XVII, cf. E. ZARAGOZA,
Cátaleg deis monestirs catalans, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997, p. 230.
(26) SIGÜENZA, 513. Aquesta data no coincideix amb la del cronista deis priors (ACÁ)
Segons Sigüenza semblaría que l'elecció de fra Mateu com a prior de la Valí d'Hebron fos
immediatament després del seu segon trienni a Sant Jeroni de la Murtra, en canvi, segons el
cronista, el van elegir prior d'aquella comunitat el 1540, es a dir dos anys després d'haver
acabat el seu segon trienni a la Murtra, durant els quals (1538-40) fou vicari de la comunitat, en
temps de fra Pere Alzina.
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tud, peí fet d'haver de fer compliments ais visitants i perdre temps amb
ells «que piensan les sobra a los religiosos».(27) Aleshores li entra el desig
de viure en un desert, tot imitant la vida de Sant Jeroni. Va suplicar al
Papa Pau III (1534-1549), secretament, que l'autoritzés perqué amb el
mateix hábit i sense obediencia a l'orde, pogués viure en alguna ermita
posada en un lloc desert. Al final del seu segon any a la Valí d'Hebron(28),
ja en tenia el permís.
Els frares d'ambdues cases, la Murtra i la Valí d'Hebron, li van pregar,
amb llágrimes, que no els deixés, pero tot fou debades, elija havia pres la
decisió.
ERMITA DE SANT SEBASTIÁ
El P. Sigüenza explica que, aleshores, fra Mateu «halló en el Obispado
de Girona, en una montaña alta y áspera, llena de riscos, breñas, y de
soledad extraña, una hermita de S. Sebastián, de que el tenia noticia desde
muchacho».(29) Aquesta ermita havia estat fundada el 1441 i, ja en aquest
segle, hi havia fet estada un anacoreta laic, de nom Jaume Corbera, d'estirp valenciana, que també havia fet d'ermita en d'altres llocs solitaris de
la provincia de Girona, especialment a la costa. Corbera va refer les ermites de Sant Grau a Tossa, de Sant Elm, a Sant Feliu de Guíxols i la de Sant
Sebastiá, a Palafrugell.(30)
Fra Mateu, dones, se n'hi va anar tot sol, i deixá els frares tristos i
plens d'admiració veient aquesta mudanza tan estranya. Al costat de Termita hi va edificar una petita cel-la i s'hi va tancar «como otro nuevo
Hilarión, Antonio o Macario, poco inferior a qualquiera dellos, no llevo
consigo cosa criada, ni ropa, ni abrigo, ni refugio de hombres, sino el que
recibia del cielo».(31)

(27) SIGÜENZA, 513
(28) Es a dir, el 1539 segons Sigüenza o el 1541 segons el cronista.
(29) Ibid. Cree que es pot identificar amb Termita de Sant Sebastiá de la Guarda o de la
Guardia de Palafrugell. Podría ser també Termita de Sant Sebastiá de Cadaqués o algún altre
eremitori dedicat a aquest sant del qual no tenim noticia documental. Sobre Termita de Palafrugell
vg. V. PIERA TOSSETI, El santuario de San Sebastián. Reseña histórico-descriptiva original.
Girona, 1881; Diversos autors, Documentos y antecedentes relativos al Santuario de San
Sebastián, Palafrugell, 1926; J.PLA, Obra Completa, Barcelona, Destino, 1988 esp. vol. 1, 7 i
30. Té descripcions molt belles del paratge. M.BATLLOSERA-D.PUJOL, Sant Sebastiá de la
Guarda, Palafrugell, 1991; J.M. MARQUÉS, «Esglésies del Baix Empordá» a Estudis delBaix
Emparda, vol. 15 (1996) p.50.
(30) PLA, vol. 30, p. 52
(31) Ibid. P.SERRA POSTIUS, que segueix Sigüenza, parla de «El Padre fra Matheo Blanc,
Varón tan enamorado de la soledad que vivió muchos años en una Hermita, siendo su ordinaria
comida yerbas, y su bebida agua: Bolvió este Hilarión catalán a su monasterio y acabó su vida
prodigiosamente», cf. Prodigios y finezas de los santos ángeles hechos en el principado de
Cataluña, Barcelona, 1726, ap. 138.
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U ermita de Sant Sebastiá de la Guardia de Palafrugell, construida en una espléndida talaia
sobre la Mediterránia. (Fot. Roisin)

Segons Sigüenza, a l'ermita de Sant Sebastiá s'hi va estar set anys.(32)
L'historiador de l'orde explica que fra Mateu dormia sempre a térra i
només usava per protegir-se de la humitat uns grapats de sarments. Continuava usant cilici, que mai no s'havia tret. Menjava herbes i a l'hivern,
quan aqüestes mancaven, arrels i alguns aglans.
Les seves ocupacions ordináries eren la meditació, l'oració i la lectura
de la sagrada escriptura. El P. Sigüenza explica també que: «el comento
hazia el espíritu divino, escriviendosela, no por de fuera ni en tablas de
piedra sino en el coraron, como lo tiene prometido a los que con fe viva
lo pidieren. Esta es la suma en breve de la vida de siete años, quien quisiera
saber mas largamente lo que en ella se encierra, pruevela siete dias».(33)
Un altre ermita que vivia prop d'ell, va jurar que moltes vegades veia
com fra Mateu, a l'hora de la posta, es ficava enmig d'uns cingles i es

(32) Aquesta es una altra data sobre la qual no hi ha unanimitat. Segons el cronista deis
priors, quan Fra Mateu torna a la Murtra el 1551, feia 8 o 9 anys que era ermita, aixó vol dir que
va marxar a fer-ne el 1543 o el 1542. Aquesta data confirmaría que fins a 1543 fos prior de la
Valí d'Hebron. Si seguim el P. Sigüenza, en canvi, deduím que va arribar a Termita el 1539 i en
va marxar poc abans de l'atac de Barba-rossa de 1543, es a dir uns quatre anys després. La
nostra hipótesi es que els set anys de vida eremítica son un nombre simbólic o, si es real, no van
ser tots al mateix lloc.
(33) Ibid.p. 513-514.
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passava tota la nit pregant. D'altres vegades escrivia dins d'una cova, tan
alié a tot que ni la pluja no el feia canviar de lloc.(34)
La seva anomenada es va estendre per tota la comarca. El venien a
veure de molt lluny. El bisbe de Girona Joan Margarit (1534-1554), hi
anava a cercar-hi consell, tant peí que pertocava a la seva ánima com al
seu ofici. El prelat, que coneixia l'esperit i la formació de fra Blanc, el va
invitar que prediques pels pobles del voltant. No fou fácil de convencerlo, perqué el frare era molt humil, pero al final hi accedí. Per les festes
sortia a predicar a tretze o catorze pobles deis encontorns.(35)
FRA MATEU TAUMATURG
El P. Sigüenza explica que li van portar deis pobles de la centrada moltes menes de malalts i, que per la seva santa oració, i per la fe d'ells, els
guaría de les seves malalties incurables i mortals, fent grans miracles.(36)
Entre d'altres, li van portar una dona «a quien el demonio atormentaua
crudamente y tan furiosa, que aun atada con cadenas, nadie osava llegar a
ella». La hi portaren, va dir que la deslliguessin, ho van fer amb por, li va
imposar la cinta que portava al coll i la dona es va amansir. Sempre seguint el P. Sigüenza, la dona parlava llatí amb mes propietat i rapidesa
que fra Mateu. El dimoni li va explicar per qué feia tres anys que hi havia
entrat i per qué no en marxava. Era Mateu el va fer sortir «y comencó a
dar grandes alaridos, hazer y dezir cosas feyssimas, grandes blasfemias y
maldiciones, mandavale callar y no quería, púsole dos dedos de su mano
derecha en la boca y enmudeció luego, con admiración de los que estavan
presentes a tan triste tragedia». Després, fra Mateu va fer pregaría per ella
i el dimoni «salió compelido de esta fuerca, dexando la pobre paciente
libre de todo punto, y alegre. Tanto vale la oración del justo».(37)
GARLES I A PALAMÓS
El maig de 1543, l'emperador Garles I desembarca a Palamós, procedia de Barcelona i esperava embarcar-se de nou rumb a Genova. L'emperador s'allotjá al palau reial de la vila.(38) Es versemblant que fra Mateu
Blanc, que com hem vist el coneixia be arran de les seves estades a la
Murtra, s'atansés a saludar-lo, pero d'aquesta eventual trobada no en tenim cap noticia documental. En canvi sí que consta que un altre frare de
(34) Ibid.
(35) Aixó segons el P.Sigüenza, perqué segons el cronista deis priors Fra Mateu fou mes
pare, ja que els anys de vida eremítica: «nols emplea en passejar se per ciutats y viles sino per
los cels, y tant recollit que may lo veyeren sino algún dia que anava a predicar en algún poblé
que pergó lo tenien en tanta veneracio y reverencia.»
(36) SIGÜENZA, 515.
(37) Ibid.
(38) Per a la ubicació d'aquest palau, vegeu P. TRIJUEQUE, Emplagament del palau reial
de Palamós. Estudis del Baix Emparda, vol. 10, p. 77-93.
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la Murtra, el genovés Damiano Marruffo(39), que feia d'ermita a Nostra
Senyora de Gracia de Palamós(40), va anar a saludar 1'emperador i el va
convidar a diñar: «... passant per alli lo Emperador Carlos Quint, están les
galeres en lo port de Palamós esperant temps a proposit per la navegacio(41),
ana lo pare fra Damiá Marruff a besarli les mans supplicant lo molt encaridament li fes mercé de pujar a sa hermita lloant molt així de la vista y
puesto com deis regalos que hi havia en ella, lo Emperador condescendí a
son bon desig puig en Palamós noy avia molts altres entreteniments ni
grans negocis y arribant a la hermita del pare fra Marruff li dona el bon
hermita un diñar principal...».
El cronista no s'está de comentar el carácter i l'originalitat d'aquell
diñar: «que mes era de gran senyor que de hermita, y mes per lo modo y
manera com fou, perqué venien les taules de baix de serra per una trapa
sense saber ni veure qui les pujara bones y a punt ab sos servicis molt
concertáis, de manera que acabada la una o los servicis della, pujara laltra
(propia invencio de italians) de que gusta molt lo emperador y per aquest
bon servici que li feu lo pare fra Damiá Marruff li mana donar molt gran
caritat de present, y una pensió de cent o dos cents ducats de la vida que
nom recordé las quatitats quem digueren los que contaran esta hystoria
que eran nostros mestres quils conegueren molt be al matex pare fra
Marruff y ell los ho contaría moltes voltes estant en conversacio apres q.
fonch tornat de la hermita i que 1'emperador van quedar tan content de
l'entrevista que li va donar una pensió de cent ducats».
Durant aquesta estada, Caries escriví les seves famoses instruccions al
seu ful, el futur Felip II.(42) Era un moment molt difícil per a 1'emperador
des del punt de vista polític i económic; estava trist per les contrarietats
polítiques i preocupat peí viatge que anava a emprendre. En les instrucci(39) Aquest personatge havia estat sastre de la comunitat de la Murtra on havia fet diversos
terns, entre d'altres un de réquiem de seda negra (ACÁ, 115). Vivia mercés a una aportació que
li havia fet el rei Ferran el Católic: «no li faltaren alguns ducats quels hi havia donats lo rei
Fernando perquels hi devia ans que fos religios y le hi feu pagar sobre Sardenya» (ACÁ, 123).
Després d'alguns anys de professió, ja sacerdot, va demanar al pare general llicéncia per retornar a Genova per tal d'anar a teñir cura de la seva mare i deis seus germans. Quan era allí va
demanar un breu al Papa «llavors noy avia menester molts diners ni molts prechs per traure un
breu y eixirse de la religió», per fer d'ermitá «pensant que sent hermita viuda mes quiet y
sosegat (al menos nol despertarien tant a menut las campanas)» (ACÁ, 167) i quan va retornar,
vers el 1523-26, se'n va anar a Palamós.
(40) L'ermita, fundada el 1506, estava situada prop de la punta del Molí, des d'on es dominava perfectament el mar. Al seu costat, anys després, s'hi va edificar un convent sota el mateix
patrocini, a petició deis palamosins (Cf. E. ZARAGOZA, «Los agustinos en el Ampurdán».
Revista Agustiniúna, n. 108, vol. XXXV, 1994, p. 812).
(41) El cronista deis priors parla d'aquesta visita de 1'emperador a Palamós durant el trienni
1520-23, com si es referís a uns fets esdevinguts durant la primera visita de l'emperador a
Catalunya el 1519. No hem trobat, pero, noticia de cap visita de l'emperador a Palamós en
aqüestes dates, tot i que no es inversemblant. Es evident que el cronista escriu anys després deis
fets i els sitúa aquí per explicar qui era fra Marruff.
(42) FERNÁNDEZ, 244; C. SENTÍS, «Los avisos de Palamós», La Vanguardia, 9/01/1999.
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ons indica al seu fill com havia de captenir-se en la seva qualitat de regent
del regne. El va exhortar que la religió i la justicia fossin el seu nord i a
temperar la justicia amb la misericordia.(43) Hem d'endevinar en la redacció ¿'aqüestes instruccions el consell d'algún deis ermitans jerónims? En
aquest cas, mes aviat ens inclinaríem peí savi fra Blanc que peí faceciós
fra Marruff. No obstant aixó, es evident que devia alegrar l'emperador
amb el seu diñar truculent.
FRA BLANC INVITAT A RETORNAR
Segons Sigüenza, els frares de la Murtra no podien oblidar fra Mateu,
perqué cada dia els arribaven noves de les seves meravelles i la fama de la
seva santedat s'estenia arreu de Catalunya. Volien que tornes a la seva
primera casa i a la primera obediencia «porque con su exemplo y dotrina
aprovechasse a sus hermanos». Van acordar d'enviar-hi dos deis seus filis
ais quals havia donat l'hábit i la professió «y por su virtud y santas
inclinaciones los amava tiernamente»(44), perqué li preguessin que tornes
al convent.
El van trobar tan prim que només tenia pell i os. El P. Sigüenza diu que
semblava un antic pare del desert. Es van Hangar ais seus peus, ell els va
invitar a aixecar-se, van pregar i abans que poguessin dir paraula els va
dir: «filis meus, fa dies que sabia que havieu de venir i l'ambaixada que
em porteu de part del convent. El Senyor a qui he desitjat servir, vol que
torni a morir a la casa de la meva professió, i els meus ossos, encara que
no ho mereixi, siguin enterráis amb els deis meus pares. Que es faci la
voluntat divina en tot, que estic preparat per alio que disposi de mi».(45)
Els dos emissaris van plorar d'alegría, van voler besar-li els peus i ell
no ho va consentir. Els va invitar a diñar i els va donar crostons remullats
en la pastereta, sengles escudelletes de col, cuites amb una mica d'oli i
sal, cosa que, segons Sigüenza, no s'havia vist en aquella cel-la en tants
anys. I els va dir: «Cal regalar tan bons hostes, l'oli l'he tret avui de la
llántia i la sal es la que havia de tirar a l'aigua beneíta, que la caritat tot ho
sofreix, que per mercé del cel des que he entrat no s'ha fet una cosa així».
Després els digué que Déu 1'havia avisat que la seva vida s'acabaría aviat
i que era la seva voluntat que anés a morir a la casa de la seva professió i
que en el decurs d'aquells set anys havia tingut remordiment peí fet d'haver deixat 1'obediencia de l'orde. Els va dir que tornessin al convent que
ell hi aniria al cap de vuit dies.
El diumenge següent, fra Mateu va predicar en un d'aquells pobles i
(43) FERNANDEZ, 639.
(44) Aquesta es una altra dada que no coincideix amb la que dona el cronista deis priors, que
diu que qui el va convencer per tornar va ser fra Agustí Sumes. Fra Mateu no va donar l'hábit
a fra Sumes, el qual va professar el trienni 1529-32 en temps del priorat de fra Jaume Roqueta.
ACÁ. 191.
(45) SIGÜENZA, p. 515.
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Carretera d'accés a Termita de Sant Sebastiá (Fot. L. Roisin).

es va acomiadar d'ells dient-los que la seva voluntat era acabar la seva
vida en el monestir del qual era profés. La gent es va resistir que marxés
«porque le amavan entrañablemente, teniéndole todos por padre,
conociendo que les hazia Dios por el grandes mercedes y que en perderle,
perdian gran amparo, temiendo que en faltándoles, avia de venir algún
mal notable por aquella tierra». Fra Mateu va voler marxar de nit per no
ser sentit ni acompanyat, pero, tot i així, molts hi van acudir, i li pregaren
amb llágrimes que no els abandones. Com que van entendre que era la
seva darrera resolució, li van demanar que no els oblidés i que els beneís.
L'ATAC DE BARBA-ROSSA
Continua explicant el P. Sigüenza: «A pocos días de como allí partió,
llegó por aquellas costas de Cataluña el corsario Barbaroxa, y hizo grandes
males en toda ella, prinzipalmente hazia las riberas de Girona, o Geriona
(como dizen otros), echó gente en tierra, saqueó algunos pueblos,
executando las crueldades que suele aquella gente barvara, llegaron hasta
la hermita y celda que dexó el santo fray Mateo Blanc, pusiéronlo por
tierra todo, que no era mucho, en odio de su habitador, de quien tenian
noticia y por quien Dios avia detenido aquel castigo».(46)
Aquest odi s'explicaria peí fet que Barba-rossa podia teñir noticia de
fra Mateu i sabia que 1'emperador havia preparat al seu costat, a Sant
Jeroni de la Murtra, la conquesta de Tuníssia.
(46) Barba-rossa (Hayr al Din)(Mitiline,1465-Constantinoble, 1546) havia atacat Palamós
el 6 d'octubre de 1543. Si l'historiador deis jerónims es refereix a aquest atac, no es possible
que fes set anys que fra Mateu era a Termita de Sant Sebastiá. Pot ser que es tracti d'un atac
posterior del qual no tenim noticia, sempre abans de 1546 si es Barba-rossa, o posterior si
confon el nom del pirata. A l'ACA consta que fra Mateu fou ermita vuit o nou anys.
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Pacana de l'església parroquial de Blanes. Al fons la muntanya de Sant Joan on feu d'eremita fra Mateu i el castell deis Cabrera (Fot. CoMecció imatges i records. Blanes. Ed. Columna).

El palau reial de Palamós també fou cremat i parcialment enrunat.(47)
Del capteniment de fra Marruff a Palamós durant aquest assalt no en
tenim cap noticia.
ERMITA A BLANES
En el trienni 1548-51 tornem a teñir noticia de fra Blanc: el P. Agustí
Sumes va a visitar-lo. Segons el cronista, fa d'ermita «cerca de la vila de
Blanes, fent grandissima penitencia y donantse molt de veres a oracio y
contemplacio y gozant deis abragos del espós celestial».(48) En un altre
indret el cronista explica que el motiu del viatge del P. Sumes era anar a
l'Empordá a buscar blat: «lo Pare fra Agustí Sumes com a procurador que
era del monestir tingue necessitat de anar a Empurda a compra blat y
tenint tant bona occasio no la volgue perdre de anar a visitar aquell sant
hermita la pare fra Mateu Blanch y digue lo que passa en aquella visita, y
com lo bon vell resta tan emprendat de les rahons i persuasions del bon
(47) TRIJUEQUE, op. cit., p. 80 i 90.
(48) ACÁ, p. 272. Prop del castell de Blanes hi ha Termita de Santa Bárbara. El castell de
Blanes fou propietat deis Cabrera, també vinculáis a Sant Jeroni de la Murtra. El 1507/8, en
virtut del testament de la senyora Violant de Cabrera, els frares comentaren a construir la
capella de Sant Miquel de l'església conventual. Les obres acabaren en el trienni 1508/11 i en
el trienni següent es va fer el carner o vas sepulcral de la capella. Violant de Cabrera també
disposá en el seu testament que els ciris de la capella que havia fet construir per al seu sepulcre
a l'església de Sant Jeroni de la Murtra fossin fabricáis amb cera de les bresques que envoltaven el castell de Concabella. (Cf. J. AYMAR, op. cit.).
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pare fra Sumes que de per cosa certa que despres que ell se despedí de sa
presencia a penes tingue dia que no tingues un no se que de carinyo o de
añorament, y que quan mes anava, mes li augmentaría la gana de tornar
sen assi a on avia viscut entre sos germans vint y quatre anys aont ya no
tenia lloc per ser ya de tan anciana edat y vell, quel avien de ocupar en
officis, lo que ell tant avorria...»
El cronista explica també els motius que l'impel.liren a deixar la comunitat i a escollir la vida eremítica: «encara que lo motiu mes principal
que ell tingue segons ell mateix referia despres que torna de la hermita
era perqué alia faya la voluntat propia, dejunava quant volia y orava quant
li donava gust (encara que en estes dos coses sempre tingue perqué aquest
lo continuo exercici que ell feya, y verdaderament vida de hermita, pero
en la vida conventual no es dexa manera que quasi quant se fa es per la
obediencia y moltes voltes molt repugnant a nostra propia voluntat y,
perc.o es lo cami mes segur (...) y tambe en consciencia la vida monástica
que no la heremitica especialment quant no esta subjecte a obediencia de
algún superior...»(49)
La crónica aporta també alguns detalls (50) sobre el fet que els dos
frares van teñir «diversos col-loquis espirituals y conversació santa», que
fra Mateu va convidar fra Agustí «a uns trossos de pa y unes quantes
sardinas saladas» i que digué «que aquell dia no podia dexar de fer festa
com lo dia de pascua puix tenia una visita de que gozava com si fora lo
dia de pasqua». Els dos frares es degueren acomiadar el mateix dia perqué sembla que a Termita no hi havia possibilitat d'acollir hostes. Al
moment d'acomiadar-se, fra Sumes li va exposar els tres motius principáis pels quals la comunitat desitjava que tornes: «perqué despres que ell
estava absent avian patit molts treballs, y que aquells eran la causa per
que ell era arribat alli» (sembla que es refereix a un període de penuria
per a la comunitat) i també «que miras que estava ya vell y tenia necessitat de algún alivio y regalo, perqué no se li acabas tan prest aquest desterro» i que si estava malalt tindria algú que en tingues cura, com ell s'oferia
a fer.
El cronista comenta, en fi, que «per esta causa y altres que no sabem»,
fra Mateu va determinar d'escriure al pare fra Antoni Joan prior de Sant
Jeroni de la Murtra «fent li a saber las ganas y desigs que tenia de tornar
a esta casa entenent que asso era lo mes acertat supplicant lo escrigues a
nostre pare que lo tingues per bé». (5l)
Rebuda aquesta carta (com consta en un acta capitular de 1550 fol. 57)
el pare prior va comunicar ais religiosos la intenció que fra Mateu tenia
de retornar a la casa i afirma que els frares «tingueren gran contento»
perqué recobrarien el pare, 1'amic i el conseller.
(49) ACÁ, 281.
(50) ACÁ, 273.
(51) ACÁ, 281.
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Així com els frares s'alegraren del retorn de Fra Blanc, els fidels deis
pobles al voltant de Termita se'n van doldre perqué el tenien com a sant:
«se tant entristirien y melancolizaren los convehins que estaven junt de
sa ermita, perqué com ells matexs digueren perdian un sant Pau ab sos
sermons que els feya los dias de festa ab grandissims fruyts y consolacio
de sas animas, y ab sa vida y exemple los faltava un altre Sant Joan Baptista,
y aixil ploraven com si perderen a son propi pare carnal perqué ell o era
detots ab ses obres, parque succehi assi lo que al glories evangelista Sant
Joan quan sen tornava del desterro déla Isla de Pathmos que tots aquells
lo ploraven perqué se apartava de sa compañía, y no chrech que sia assó
encariment perqué he oyt a dir a persones qui anaren per aquelles parts
poch aprés que lo pare fra Mateu sen ana de allá que encara no sen podian
acontar y que aixi parlaven dell com un Sant Antoni o de un Sant Pau».(52)
Fra Blanc va escriure una altra carta al pare general de l'Orde, que
aleshores era fra Nicolás de Segura(53) exposant-li el seu propósit de tornar al monestir on havia professat.
RETORN A SANT JERONI DE LA MURTRA
Fra Mateu, dones, va retornar a Sant Jeroni el 25 de marc. de 1551,
quant era prior fra Antoni Joan. Tant el P. Sigüenza com el cronista deis
priors descriuen amb molt de color 1'arribada i la rebuda deis frares a la
sala capitular, una dependencia que fou destruida durant la crema del monestir el 1835 i que era adossada a l'ala de llevant del claustre: «lo dia de
Nostra Senyora de Mar§ de 1551 estant los pare en capitol aprés de llicó,
se agenolla lo dit pare fra Mateu Blanch y digué la culpa davant tots ab
gran humilitat déla absencia avia feta en estar tant temps fora de la religió, demanant perdo a tots com si agüera comes algún crim facinaros, o,
atros. No puch pensar sino que en un acte tant heroich y de tanta humilitat
com aquest devian uns y altres plorar llagrimes vives de sos ulls: perqué
qui seria de sos filis (quen tenia assi molts) vent a son pare agenollat ab
tanta submissio y mansuetut que demanas perdo de aver feta una cosa de
que molts liu tenian santa enveja, no li saltassen las llagrimas deis ulls, y
qui seria tant dur de cor que veent unas canes tant venerables y un aspecte
de un Sant Pau posat enmitx de un capitol agenollat no li reventas lo cor
de compassio y de devocio y així tinch per cert que fonch menester que lo
pare prior acensólas al convent yls digues ques sosegassen, y fet asso
aqui matex feu nova professio renunciant al breu que avia impetrat del
Papa Paulo tercer per estar absent del ordre y poderse donar ala vida
eremítica y contemplativa...».
A la Murtra, dones, fra Mateu va professar de nou, tot i que podría
(52) ACÁ, 282-283
(53) SIGÜENZA, vol. II pp. 144, 157, 253. Era profés de Fresdebal, i va ser elegit pare
general el 1549.
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semblar que aquest acte no fos necessari: «assi podía algu admirar se de
que lo pare fra Mateu Blanc li fessen professio de nou perqué parque
bastaría que agües renunciat lo breu que tenia y aixi ya restaría ab la
primera obligacio que tenia abans com feu la primera perqué, promesa
una vegada obediencia sempre ne ha de teñir una o, altra, y altres rahons
quey avia acerca de asso: pero noy ha dubte sino junt que fonch acertat
fer ho dexa manera perqué dexant moltes altres rahons a part, en lo capítol
general precedent que se celebra en lany de 1549, se mana que tots los
que avian alcangats breus y usat dells per eixirse de la orde no poguessen
tornar a ella sense que primer fossen rebuts per la major part del capítol y
fessen professio ys portassen abells com si vinguessen de nou en la religio
aixi en lantiguitat com en no teñir vot fins ais quatre anys (que en aquell
temps bastaven aquestos pera teñir vot) sino teñen sis anys de habit no
teñen vot y si lo pare prior no complira aquest manament no li agüera anat
be».(54)
Poc després va tornar també a la Murtra fra Damiá Marruff, Termita
de Palamós, «ya vell y cansat déla vida heremitica». No sembla que fos
gaire ben rebut per la comunitat. Anava acompanyat d'un criat «y donara
per la despesa dell y de son criat trenta dues lliures y vuyt sous».(55) Després va fer una donació de 600 ducats i va renunciar, en favor de la comunitat, a la pensió que tenia de 1'emperador. També fra Marruff va fer una
segona professio el 1551. Va morir el 1552.(56)
Fra Mateu va sobreviure'l alguns anys. La crónica ens informa que
tingué el carree d'arquer de la comunitat i va continuar la seva activitat
pastoral. La quaresma de 1553 va predicar i va confessar en algún poblé
del qual no tenim referencia i li van donar «set lliures per charitat» i el
1554 va predicar a Santa Maria de Badalona i rebé 40 rals d'almoina.(57)
LA MORT DE FRA BLANC
En el trienni de 1554-1557, «el patriarca» fra Mateu Blanc morí a Sant
Jeroni de la Murtra, «sense teñir malaltia»(58) i en olor de santedat.(59)
Segons el P. Sigüenza tenia vuitanta-cinc anys, segons el cronista deis
priors, uns seixanta. Les seves despulles foren sebollides en alguna de les
fosses comunes deis frares, en el paviment de la mateixa església —l'ampliació de la qual ell havia promogut— sense cap mena d'inscripció com
era costum que els frares s'enterressin. L'emperador Caries I no el va
sobreviure gaire: morí a Yuste, voltat de jerónims, el 21 de setembre de
1558.
(54) ACÁ, 284.
(55) ACÁ, 266.
(56) ACÁ, 285.
(57) ACÁ, p. 291.
(58) ACÁ, p. 300.
(59) SIGÜENZA, p. 517-518.
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1. ANTONI CARDONA ANGLESOLA REQUESENS i FERNANDEZ
DE CÓRDOBA
Va néixer a Bellpuig, capital de la baronía, l'any 1550. Era ful de Ferran
Folch de Cardona, conegut per l'almirall de Nápols, que morí l'any 1571
i de Beatriu Fernández de Córdoba i Figueroa, que va morir el 1555, quan
el seu fill Antoni tenia tan sois cinc anys. Visque els primers anys de la
seva vida al palau de Bellpuig, al costat del seu pare. Estudia a l'Estudi
General de Lleida. Posteriorment, juntament amb el seu pare, passá a
Madrid; ambdós tornaren a Catalunya; després Antoni ana a Italia i novament retorna a Espanya. L'any 1574 succeí el seu germá Lluís, que va
néixer a Tarragona el 1546 i morí a Nápols l'esmentat any 1574, a l'edat
de vint-i-cinc anys sense deixar successió. El 1578 es casa a Tora amb
Joana Fernández de Córdoba Cardona i Aragó, cosina segona seva, filia
major de Diego Fernández de Córdoba i de Joana Cardona i Aragó, duquessa de Sogorb i de Cardona, comtessa d'Empúries i de Prades, marquesa del Pallars, filia gran d'Alfons d'Aragó, príncep de sang reial
d'Aragó.
Antoni de Cardona posse'ia els títols de duc de Somma, Sessa i Baena;
comte de Palamós, Trivento, Avellino i Oliveto; senyor de les baronies de
Bellpuig, Calonge, Linyola i Utxafava; comte de Cabra i vescomte
d'Iznájar.
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A partir de 1590 tingué el títol de duc de Sessa, i fou el primer senyor
de la baronia de Calonge que el posseí. Era Grande de España i cavaller
de l'orde de Calatrava. Felip II valorava de forma singular la prudencia,
la discreció i l'afabilitat d'aquest duc i el 1590 el va nomenar ambaixador
a Roma. En morir Felip II, l'any 1598, segueix essent ambaixador a Roma
en temps de Felip III, fins a l'any 1603. Durant l'ambaixada del duc, i a
instancia seva, el 6 d"abril de 1601 es va canonitzar Sant Ramón de
Penyafort, de l'orde de Sant Doménec, mort el dia 6 de gener de 1275,
cerimónia que es va celebrar amb grans festes a Sant Pere de Roma, amb
la presencia deis ducs de Sessa i deis seus filis. L'any 1603, ateses, finalment, les reiterades peticions del duc de tornar a casa, Felip III va acceptar el seu relleu a l'ambaixada(1).
Pere Caner diu a la seva obra La valí de Calonge(2\ que quan era senyor de la baronia de Calonge Antoni de Cardona, es va bastir el palau
renaixentista del castell. La construcció d'aquest senyorial palau en temps
d'Antoni de Cardona i la seva insistencia per deixar l'ambaixada de Roma,
ens fan intuir que en algún moment pensava tornar a Catalunya i instal-lar
la seva residencia en aquest palau, emplagat en un bell paratge, ben proper al seu comtat de Palamos. Simple hipótesi que no podem confirmar
per la manca de documentació, pero el cert es que el palau sí que es va
construir.
El 1603 els ducs de Sessa tornaren de Roma a Catalunya i desembarcaren a Palamos, on restaren. Per mar anaren a Barcelona, on arribaren el
14 de desembre d'aquell any i hi residiren fins el 8 de gener de 1604, data
en qué partiren cap a Valladolid, aleshores Cort Reial, car el duc havia
estat nomenat majordom major de la reina Margarida d'Austria i membre
del Consell Reial.
El duc era un afeccionat a les lletres i un gran mecenes deis literats.
Antoni de Cardona va morir a Valladolid el 6 de gener de 1606, aniversari de la mort de Sant Ramón de Penyafort. Posteriorment, les seves
despulles foren portades a la capella major de les monges dominíques de
Baena.
De moment, els ducs de Sessa estigueren forga vinculats a Catalunya.

(1) FERNANDEZ de BETHENCOURT. (1907): Historia genealógica y heráldica de la
monarquía española. Madrid. VIL p. 110-116.
(2) CANER, R (1983): La valí de Calomge. Ajuntament de Calonge - Generalitat de
Catalunya, p. 111.
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Antoni de Cardona es preuava i s'enorgullia molt d'ésser cátala i eren
constants les seves manifestacions d'afecte envers els catalans, tal com
ho fan constar els cronistes coetanis en les seves narracions. No obstant
aixó, la castellanització deis Cardona era evident. Els successors de Ferran
de Cardona i Beatriu Fernández de Córdoba anteposaven el cognom
Fernández de Córdoba ais de Cardona i Requesens, malgrat que seguien
fent gala de la seva naturalesa catalana.
2. TRACTAT DE MICROCOSMIA Y GOVIERNO UNIVERSAL DEL
HOMBRE CHRISTIANO, DEDICAT A ANTONI DE CARDONA
2.1 L'OBRA

L'any 1592 es va imprimir l'obra del mestre Fra Marc Antoni de Camós, prior del monestir de Sant Agustí de Barcelona, Microcosmia y
govierno universal del hombre christiano, para todos los estados y
qualquiera de ellos, dedicat a Antoni de Cardona, personatge que fou
senyor de la baronia de Calonge de 1574 a 1606. La va imprimir Pau
Malo en el monestir de Sant Agustí de Barcelona l'any 1592. La primera
edició consta d'un volum en format foli, que conté 8 fulls sense numerar,
tres parts de 211, 236 i 192 pagines respectivament, així com 40 fulls
sense numerar.
Es un important tractat escrit en forma de diálegs, impresos a dues
columnes, amb caplletres ornamentades i dividit en tres parts (fig. 1). La
primera tracta de les persones reials i del seu govern en pau i guerra,
consells i ministres. La segona parla del govern polític, magistrats, de
l'economia i deis estats necessaris a la república. Finalment, la tercera i
última está dedicada a la monarquía eclesiástica, es a dir a les persones
d'aquest estat i religiosos. S'integren en el volum quatre índexs.
L' autor d' aquest tractat destina un full a la dedicatoria de 1' obra d'Antoni
de Cardona, fent referencia ais seus títols de duc de Sessa, Somma, comte
d'Oliveto i de Palamós, senyor de les baronies de Bellpuig i Calonge, i
ais seus carrees del Consell del rei i ambaixador d'Espanya a Roma.
El text de la dedicatoria está ornamentat amb un fris i comenga amb
caplletra historiada (fig. 2). Interessant es la portada, que consta del títol
de l'obra, una menció del personatge al qual está dedicada, un breu resum
del seu contingut, Fautor, l'impressor i el lloc i la data d'impressió.
Destaca el magnífic escut del duc de Sessa, Antoni de Cardona, estampat en aquesta portada. Tenim dues representacions idéntiques d'aquest
escut. L'una, sobre paper, es la del llibre objecte d'aquest treball, que aquí
reprodui'm; l'altra, en pedra, es el de la fagana renaixentista del castell de
Calonge, amb la petita diferencia que aquell está timbrat de plomes. El de
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Fig. 1. Fragment deis diálegs (Biblioteca Universitat Barcelona)
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Fig. 2. Dedicatoria a Antoni de Cardona (Biblioteca Universitat Barcelona)
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dita fagana el várem publicar en el número anterior d'aquesta revista(3)
(fig. 3 i 4).
Aquesta obra, la va reproduir a Madrid la vídua de A. Gómez l'any
1595, amb el mateix format i número de folis i pagines. El tractat está
escrit en castellá. Hem de teñir en compte que al segle XVI la penetració
de la llengua castellana a la Corona d'Aragó es cada cop mes intensa. Les
seves impremtes estampen llibres en cátala, castellá i llatí, pero l'ús del
castellá va en augment. Es notori que en els segles XVI i XVII, mentre la
literatura en llengua castellana estava en el seu moment mes brillant, la
catalana tenia una vida lánguida, situació que perdurará fins ben entrat el
segle XIX(4). U autor del llibre que ens ocupa, fra Marc Antoni de Camós,
era conscient del problema que representava la davallada del cátala i ho
fa patent en la seva obra La fuente deseada o institución de la vida honesta y christiana, tractat de les arts liberáis i de les virtuts, publicat a
Barcelona el 1598, en el qual figura que el gran poeta Ausiás March el
repta perqué escriu en llengua forastera(5).
2.2 u AUTOR
Marc Antoni de Camós i de Requesens va néixer a Barcelona l'any
1543 i morí a Nápols el 1606. Escriptor, noble, era cosí de Lluís de
Requesens, el governador deis Pa'ísos Baixos. Capitá d'Esglésies a
Sardenya, féu una detallada relació de les costes de Tilla i de la seva
possibilitat de defensa (1572). L'any 1581, morts la seva muller i filis,
prengué l'hábit de Sant Agustí a Roma. Retorna a Barcelona amb una
bona biblioteca reunida a Italia i l'any 1588 es gradúa en teología. Fou
nomenat prior del monestir de Sant Agustí de Barcelona; visitador de
l'orde en els regnes d'Aragó i vicari provincial de Catalunya. Aconseguí
de Roma que el nomenament de provincial recaigués en un cátala. Funda
entre d'altres, els convents de Tárrega i la Selva.
Fou nomenat arquebisbe de Tranni, pero morí abans d'ésser consagrad.

(3) D'aquesta obra se'n conserven diversos exemplars. La biblioteca de la Universitat de
Barcelona en té vuit, alguns deis quals procedeixen de la desamortització de Mendizábal. En
un recent catáleg d'una subhasta de llibres el preu de sortida era de 190.000 ptes. i l'estimació
de 225.000 a 300.000.
(4) BOHIGAS, P. (1976): Exposició conmemorativa del Vcentenari de la impremía. Diputado de Barcelona, p. 32.
(5) CAMÓS, M.A. (1598): La fuente deseada o institución de la vida honesta y christiana.
Barcelona. Gran Enciclopedia Catalana, v. Camós, M.A.
(6) Gran Enciclopedia Catalana, v. Camós M.A.

74

ANTONI DE CARDONA, SENYOR DE LA BARONÍA DE CALONGE

MIC&OCOSMIA, Y

B'RE
D OS XQ'S ' E S T A D O S Y
<[Uiera de ellos»
2? / K / O I í) Ó ^ T> !Ó N cxf 5vs T O n'l O T) É £ A K D G W A,
effa y $om&,'del (jmío dd\ey rntefifo SfKer,j porfié Ma~

"
RepublicJneccOsoos, En la Tercia y v l u n i á tóá Moua
fiaftica y Pc/fonas áe effe eftado,y Religioío»

f, UARC& ENTONTO
met, JP RIÓ R delMonajleno &eX, ¿.siíegftjhnde Barcelona..

VE C A«

Con quaíro índices neceffaríos -y copiofps.

CON LICENCIA
Inipreíío en Barcelona, en el Monaílerio de Sanfto Auguftln,por
Pablo Malo, Año de 15 p 2.

Fig. 3. Portada amb l'escut d'Antoni de Cardona (Biblioteca Universitat de Barcelona).
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2.3L'IMPRESSOR

Pau Malo va realitzar la tasca d'estampació de l'obra. Pau era fill de
Pere Malo, estamper del Regne d'Aragó, habitant de Barcelona, i d'Eulalia Masdeu. Pere Malo hauria vingut a Barcelona a mitjan segle XVI.
Pere i Pau, pare i fill, treballaven junts a 1'estampa barcelonina deis
Malo, situada davant de la rectoría del Pi. Imprimeixen molt per ais ordes
religiosos de Barcelona i de fora.
L'any 1590 morí Pere Malo i en Pau treballará sol.
Possei'a almenys tres premses. El 1592 en traslladá una al monestir de
Sant Agustí de Barcelona, per imprimir la Microcosmia, objecte d'aquest
treball(7).
3. PAS PER BARCELONA DELS DUCS DE SESSA, ANTONI DE
CARDONA I JO ANA FERNANDEZ DE CÓRDOBA, SEGONS ELS
CRONISTES CATALANS COETANIS
L'estada a Barcelona deis ducs de Sessa despertá 1'interés deis cronistes catalans, els quals ens han deixat un important i minuciós relat deis
actes que tingueren lloc amb motiu de la seva visita a aquesta ciutat. Les
narracions deis cronistes, a les quals seguidament ens referim, permeten
conéixer les activitats deis esmentats personatges a la capital catalana. El
14 de desembre de l'any 1603 arribaren a Barcelona a bord de les galeres
de Genova els ducs amb quatre filis i una filia, i anaren a allotjar-se a casa
de la duquessa de Cardona, mare de la duquessa de Sessa i els acompanyaren molts cavallers de la térra «honrrant-se'n puig tots dos son catalans»(8). Quatre dies després, el 18 de desembre del mateix any, els diputats anaren a visitar els ducs. Antoni de Cardona els va rebre a la primera
sala de la casa de la duquessa de Cardona. D'aquí passaren a Y aposento
on hi havia la duquessa de Sessa, per saludar-la. Els diputáis foren molt
ben rebuts(9). El 29 del mateix mes els ducs amb la seva filia, varen anar a
la catedral a visitar Santa Eulalia. En entrar els reberen alguns canonges.
Oi'ren missa i després pujaren a Faltar major, entraren a la sacristia i seguidament passaren a visitar el eos de Sant Oleguer.
L'endemá els ducs anaren al convent de Santa Caterina a visitar el eos
de Sant Ramón de Penyafort. Foren rebuts amb gran música de ministrers
«i molt justament com aquells que tant han fet en la seva canonització».

(7) VIADA, L. de (1918-1919): «Uestampa barcelonina d'en Pere i d'en Pau Malo, davant
de la rectoria del Pí.» Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, V-VI.
(8) PUJADES, J (1975): Dietari. I. Barcelona, Fundació Vives i Casajoana. p. 331-332.
(9) Dietari de la Generalitat de Catalunya. (1996): III. Barcelona. Generalitat de Catalunya.
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Primer feren oració davant el Santíssim, entraren a veure el sagran, «una
de las millors pessas de Europa», i visitaren la sacristia. Passaren a la
capella i sepulcre de Sant Ramón on es digué missaresada i després s'obrí
«lo fogo de ahont es trau la térra miraculosa. Lo beneit sant se recordé de
ells com ells han ben patrocinada la sua causa en Roma»(10).
El 30 de desembre els consellers reuniren un grup de cavallers i ciutadans honrats per consultar si aniñen a visitar els ducs de Sessa, tenint en
consideració la qualitat d'aqüestes persones. El duc havia estat ambaixador del rei d'Espanya a Roma i ara anava a la cort com a majordom de la
Reina i membre del Consell d'Estat. Resolgueren que havien d'anar-hi.
L'endemá els consellers en cap i quart acompanyats de quatre donzells i de molts oficiáis de la casa de la ciutat, anaren a visitar ais ducs de
Sessa a casa de la duquessa de Cardona al carrer Ampie.
Els rebé el duc i passaren a una sala gran amb finestres al pía de Sant
Francesc, on el conseller en cap va fer un parlament excusant-se peí fet
que no haguessin anat a visitar-lo i fer el que devien fins aquell moment,
«per la qualitat de sa persona i per tantas mercés que los cathalans i assenyaladament aquesta ciutat havian rebudas de sa excel-lencia i del senyor
almirall son pare» i que els consellers en nom seu i de la ciutat venien a
mostrar-li l'agraiment per tantes mercés i en demostració de com s'alegraven de la seva vinguda i a oferir-se per tot el que el poguessin servir.
El duc respongué en llengua catalana que agra'ía molt 1'honor que li
feien, «que ell era cathala, com tots sabien, de ques preciava y honrava
molt» i que s'oferia per tot el que pogués fer per Barcelona.
El conseller en cap respongué «que ben certs estavan de asso».
Seguidament, passaren a saludar la duquessa i se n'anaren a la casa de
la ciutat01}. Aquest mateix dia els ducs anaren a la Diputació, a on foren
molt ben rebuts amb música de ministrers i trómpeles. Els varen rebre els
diputáis al cap de 1'escala i molts cavallers al peu de l'escala.
Foren rebuts a la sala gran i visitaren la casa de la Diputació. Se'n
varen anar molt contents i s'acomiadaren amb molta cortesia(12).
El primer de gener de 1604 els nostres personatges assistiren a la festa
que anualment se celebra al Born. El 7 de gener el duc ana a la casa de la
ciutat a tornar ais consellers la visita que els havien fet i per acomiadarse'n, ja que estaven de partida. Passaren a la sala del trentari, i el duc

(10) PUJADES. Op. cit. p. 335-336.
(11) Manual de novells ardits o dictan del antich consell barceloni. VIII. p. 73-75.
(12) Dietari de la Generalitat de Catalunya. Op. cit.
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Fig. 4. Detall de l'escut d'Antoni de Cardona.

excusa la seva esposa per no haver pogut acompanyar-lo. Recorregué
tota la casa i s'acomiadá.
Finalitzada Testada deis ducs de Sessa a Barcelona, el dia 8 de gener
de 1604 amb la seva familia i casa partiren d'aquesta ciutat i se n'anaren a
laCortReial (13) .

(13) PUJADES, J. Op. cit. p. 336-337.
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Per la seva situado geográfica i peí taranná obert i acollidor de la seva
gent, Catalunya ha estat des de sempre un bon refugi per a forasters de tot
arreu. Empeses per les guerres i la miseria, i amb la necessitat punyent de
trobar un lloc on sobreviure, famílies senceres han hagut de fugir deis
seus llocs d'origen i emigrar a altres terres, algunes de manera temporal i
d'altres per instaHar-s'hi provant de comentar una nova vida. La historia
ens forneix, malauradament encara avui, molts testimonis d'aquesta situació que s'ha anat repetint al llarg deis temps; situació sempre igualment
trágica, desoladora, pero sempre, també, amb una escletxa d'esperaba
per ais qui la pateixen.
A1'Arxiu de la Corona d'Aragó es conserva una relació deis franceses
que vivien a la costa catalana el 1637. Es tracta d'un document prou conegut pels historiadors i queja ha estat, per tant, analitzat i utilitzat com a
punt de referencia en diversos treballs de recerca0}. No obstant aixó, no
tenim noticia que s'hagi realitzat cap estudi de detall de la costa
baixempordanesa. Així dones, hem fet un buidatge d'una part del quadern 3 del lligall 551 del Consell d'Aragó; concretament n'hem extret
(1) Hem d'esmentar de manera especial l'obra (tesi doctoral) de J. Nadal i E. Giralt La
population catalane de 1553 a 1717, que analitza a fons la immigració francesa. Les dades
referents al Baix Empordá hi son tractades de manera global i dins del conjunt de les terres
catalanes.
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La plana del Montgri: una destinació triada per molts immigrants.

informació relativa ais pobles següents: Torroella de Montgri, País, Begur,
Palafrugell, Palamós, Calonge i Sant Feliu de Guíxols i la Valí d'Aro(2).
L'objectiu d'aquest article es presentar i interpretar les informacions trobades per tal d'aportar una visió local, tant peí que fa a cada poblé com a
la comarca, que permeti fer-se una idea aproximada de com era la vida
deis franceses que vivien a casa nostra el 1637.
LA NECESSITAT DE CONTROLAR ELS FORASTERS
Molt breument, intentarem explicar per qué i en quin context es va
confeccionar l'anomenada «matrícula» de francesos. Els immigrants havien anat arribant al nostre país en quantitats importants des de final del
segle XV, coincidint amb un moment de devastació generalitzada a casa
nostra a causa de les continúes sotragades de les epidémies de pesta. Venien a compensar la davallada demográfica i, en certa manera, estava a
les seves mans que les zones rurals mes castigades es poguessin tornar a
revifar. Així dones, a Catalunya se'ls tractava be, tot i que el govern central mai no havia vist amb bons ulls que els francesos fossin consideráis
uns ciutadans mes: el 1555 ja es va intentar des de Madrid d'obligar-los a
teñir un passaport i a pagar una taxa pels béns que tenien. Les tensions
entre el govern central i Catalunya eren constants a causa de la idea diferent que es tenia sobre el tráete que calia donar ais estrangers. La situació
es va complicar el 1635 a conseqüéncia de la guerra entre la corona fran(2) Aquest es l'ordre en qué apareixen les poblacions i es el que seguirem al llarg de tota
l'exposició. La grafía utilitzada en el document es: "Torroella de Montgri, País, Bagur, Palafrugel,
Palamós, Calonge i Sant Faliu y la Valldaro".
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cesa i la corona espanyola: en aquell moment, Madrid va ordenar que es
confisquessin els béns deis residents al país. Segons ho explica E. MoreuRey (1959), es van aixecar unes actes ¿'aquesta confiscació que, malauradament, mai no han estat retrobades. El 1637, va ser la «Junta de
Represalias» l'encarregada de recensar els franceses que es trobaven a
Catalunya. El 1638, una carta reial manava que els franceses havien de
sol-licitar un permís a les autoritats per poder continuar vivint al país,
cosa que va rebre una resposta contundent per part de les autoritats catalanes, que insistien a considerar-los ciutadans com els altres. Així dones,
es enmig d'aquest estira i arronsa que es va drecar aquest cens que passarem a comentar a continuació.
ESTRUCTURA DEL DOCUMENT
El document es un recull de les declaracions individuáis fetes pels
francesos que el 1637 vivien a la costa catalana que va des de Llan§á a
Blanes. Les declaracions están agrupades per pobles i numerades, i els
pobles no están ordenáis alfabéticament sino seguint la seva situado geográfica, de nord a sud. Quant al Baix Empordá, a Torroella de Montgrí
hi ha registrades 141 declaracions; a País, 18; a Begur, 12; a Palafrugell,
n'hi ha 11 de numerades pero es fan constar tres individus mes que no
han acudit a declarar; a Palamós, n'hi ha 16 de numerades pero cal comptar-ne una altra que correspon a un individu que es censat sense que hagi

Imatge antiga d'una platja de Begur amb botigues de pescadors.
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acudit a declarar; a Calonge, n'hi ha 5, mes la d'un altre que tampoc ha
anat a declarar; finalment, a Sant Feliu de Guíxols i la Valí d'Aro, se'n
comptabilitzen 50, dues de les quals no están numerades.
Al comencament, abans d'exposar la relació de declaracions corresponent a cada poblé, s'indica la data i el nom de la persona que ha anunciat 1'obligado de fer aquest cens. Així, a Torroella de Montgrí, l'anunci
el va fer Michael Sabbat el 13 de febrer de 1637 i el recensament va
comencar Fendemá i va durar fins al dia 18; a País, la va anunciar Joannes
Roig el 18 de febrer i també es va comencar l'endemá i en un dia el van
enllestir; a Begur, el mateix Joannes Roig ho va fer saber el 20 de febrer
i es van prendre totes les declaracions aquell mateix dia; a Palafrugell,
l'anunci el va fer Petrus Plana el dia 21 i es va fer tot el mateix dia; el 22
de febrer, Joannes Ysert ho va anunciar a Palamós i van comencar tot
seguit a prendre declaracions. El 23 Joannes Roig ho va fer saber a Calonge
i es va comentar i acabar el mateix dia i, finalment, el 24 de febrer Joannes
Casanovas va fer l'anunci a Sant Feliu de Guíxols i a la Valí d'Aro.
Eren cridats a declarar tant els caps de familia com els individus que

Imatge antiga de Sant Feliu de Guíxols.

(3) Ens hem limitat a transcriure els noms i cognoms deis immigrants de cada poblé ordenant-los alfabéticament (vegeu annex 1). Presentarem un estudi específic sobre aquest aspecte
onomástic al Congrés Internacional de Toponimia i Onomástica Catalanes que tindrá lloc a la
Universitat de Valencia Fabril de l'any 2001.
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Palafrugell també havia estat un nucli rural important.

s'estaven sois, i totes les declaracions, tret d'algún cas aillat, teñen la
mateixa estructura. L'individu fa constar el nom i cognom(3), el lloc de
procedencia (poblé, bisbat i país), l'edat que té, el seu ofici, els anys que
fa que resideix a Catalunya i al poblé on es troba ara, si té altres parents
aquí, el seu estat civil, si té filis i, finalment, els béns que posseeix. Evidentment, es en funció de cada historial que trobem fitxes mes o menys
llargues: els historiáis mes curts son els que corresponen ais individus
que no s'han presentat a declarar. En aquest cas, es la persona encarregada de prendre declaració qui, en acabar, inscriu aquests individus: de vegades justifica per qué no han vingut; per exemple, a Palafrugell excusen
Steva Spinás dient que «es dolrros y va ab crossas, y no es pogut venir»,
i aleshores es fa constar les dades que se saben d'aquesta persona, encara
que només sigui de manera aproximada. Son també ben curtes les declaracions deis fadrins solters, que teñen menys de trenta anys i solen estar
llogats com a mossos; en no teñir filis ni cap possessió, la declaració aviat
es feta. En el cas deis casats i deis vidus, generalment 1'historial es forc.a
mes llarg i, com veurem mes avall, presenta un interés particular peí seu
contingut onomástic.
AUTORÍA DE LA DECLARACIÓ
Com ho hem indicat abans, les declaracions son individuáis i fetes per
un home (cap de casa o fadrí solter que no té familia aquí). Ara be, en
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Una de les platges de Palafrugell quan només era un barrí de pescadors.

alguna ocasió, hem trobat que la declaració va ser feta per una dona: per
exemple, a Torroella, Anna Serra la fa peí seu marit, Joan Martí, i ho
justifica dient que es al Hit «malalt de mal de costal»; a País, Elisabet,
esposa de Joan Viola, també la fa i diu que el seu marit «es fora de ahir
ensa y noy sera de vuyt dias»; a Begur, Marianna, filia de Joan Toni, diu
que el seu pare «sen ana diumenge proxim passat de la present vila y es
anat a Gualta y noy sera de alguns dias». Altres vegades, es tracta d'un
mosso que no ha acudit a declarar i ho fa en nom seu l'amo per al qual
treballa: per exemple, a Begur, Stephany Calvo declara que té un pastor
francés a Regencós que es diu Joan «de edat de trenta anys poch mes ho
mancho»; a Palafrugell, Laurentus Sacret declara que té un mosso francés que es diu Bernat «lo qual es fora de ahir ensa ques anat ab una muía
en la vila de Rosas ab los soldats per a portar bagatge, y noy sera de
alguns dias(4)». Es tracta només d'uns quants casos a'illats, igual com hem
dit abans per ais qui no acuden a declarar i son inscrits igualment.
ELLLOCD'ORIGEN
Cada declarant feia constar la seva població d'origen i el bisbat al qual
pertanyia; només en casos comptats el declarant no sap quin es el seu lloc
de procedencia o a quin bisbat está adscrita la seva parroquia: a Sant
Feliu, Bernat Francesch, de seixanta anys, declara que no sap de quin
(4) Com es pot veure, aquest es un testimoni molt directe del context bel-licós en qué es va
fer la matrícula deis franceses.
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poblé va venir perqué el van dur a Catalunya de molt petit i, a Palafrugell,
Steva Carti, que, casualment, també té seixanta anys, diu que no sap de
quin lloc es pero que «de minyo ensa me so sempre nodrit entra la vila de
Torroella y la present vila de Palafurgell» (vegeu també l'annex 3, V). En
aquests casos, dones, Túnica informació de qué disposem es, com en tots
els altres declarants, que els individus provenen del regne de Franga. I
només per aixó se'ls ha anomenat (mal anomenat) franceses. Tal com no
assenyala J. Peytaví (1997, p. 208), sempre s'ha parlat de la «immigració
francesa» quan, en realitat, de franceses en van venir ben pocs. Segons
Peytaví, aquesta denominació que utilitzen els historiadors «es errónia
pero comprensible» peí fet que tots els immigrants que venen de l'altra
banda deis Pirineus afirmen que pertanyen al regne de Franca(5). J. Nadal
i J. Giralt van demostrar efectivament en el seu estudi (1960, p. 67-75)
que un tant per cent important deis individus que vivien a la costa catalana el 1637 havien vingut d'Occitánia. Per tant, per ser exactes, hauríem
de parlar d'occitans i de franceses. Si en aquesta exposició seguim emprant la denominació «franceses» es, purament, perqué calia trobar un
mot que generalitzés («forasters», «estrangers», «foranis» son mots que
no son prou exactes en aquest context); tanmateix som molt conscients de
la no-sinonímia de «franceses» i «occitans».
ALTRES DADES PERSONALS: EDAT, ANYS DE RESIDENCIA, ESTAT CIVIL, FILES I PARENTS
Observant la taula I de l'annex 2, ens adonem que el 1637, la colonia
de franceses de la costa del Baix Empordá estava formada en gran part
per individus joves, d'edats compreses entre els 20 i 40 anys. Concretament, deis 258 recensats, 147 pertanyen a aquest grup, la qual cosa representa el 56,97% del total. En canvi, només un 4,65% teñen mes de 60
anys, i un 5,42% no sobrepassen els 20 anys, mentre que els individus
amb edats compreses entre els 40 i els 60 anys representen un 29,84%. Si
ens fixem en els anys que fa que resideixen a Catalunya (taula II, annex
2), ens adonem que 1'arribada mes important de franceses a la costa
baixempordanesa es va produir entre 1607 i 1627 (41,47%); veiem igualment que es produeix una entrada important a partir de 1632 (a Torroella
de Montgrí, ni ha diversos individus que quan es fa el recensament només
fa dos o tres mesos que han arribat); notem també que només un 3,10% fa
mes de 50 anys que resideixen al Principat.
Peí que fa al seu estat civil, ens adonem que un 56,97% son casats, i
d'aquests, un 45,34% ho están amb una catalana. Aixó ens indica que la
majoria d'immigrants van voler arrelar al país i encara hem d'assenyalar
(5) Peytaví fa notar igualment (ibid., p. 209) que, quan al segle XX la gent del nostre país va
emigrar Pirineus enllá, tots eren consideráis espanyols, independentment del lloc de la península d'on provenien.
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que aquest últim percentatge es, en realitat, una mica mes elevat, ja que
hem considerat «casats amb francesa» els individus casats amb filies de
pare francés i mare catalana. Es important també remarcar el nombre de
francesos solters (31,39%), que es correspon perfectament amb el 31%
del nombre d'individus que teñen entre 20 i 30 anys (taula I, annex 2):
efectivament, els anomenats «fadrins solters» no sobrepassaven els 30
anys, no tenien cap possessió i solien ser «treballadors».
Peí que fa al nombre de filis, hem comptabilitzat els filis deis casats i
deis vidus (taula IV, annex 2), no hem trobat cap solter que declares tenirne cap. Remarquem un índex de natalitat forga baix, ja que un 28,74% de
les 167 famílies recensades teñen un sol fill i un 25,74% no en teñen cap,
mentre que només un 14,97% en teñen mes de 3. Quan els filis son casats,
la declarado es llarga, perqué cal fer constar com es diuen els cónjuges,
l'edat que teñen, la identitat deis pares, l'ofici que fan, on viuen, etc., i si
el declarant té néts també els fa constar el nom i l'edat. A Palamós, Vicens
Mexo, barriler de 50 anys, manifesta, entre d'altres coses, que una de les
seves filies, Anna, es casada «ab Gaspar Costa mariner lo qual esta pres
de moros dotsa anys aura y es de necio catalana», la qual cosa recorda que
estem encara en época de pillatge de pirates i corsaris.
Quant a altres parents francesos que els declarants tenien al Principat
(taula V, annex 2), només un 39% declaren teñir un germá o germana, el
pare o la mare, algún cosí o un oncle: en fan constar el nom, l'edat, l'ofici
(si es un home), si té filis, el lloc on viu, etc. Aixó fa pensar que l'immigrant era, generalment, un home jo ve que venia sol sense altra cosa que
les ganes de treballar; després, es quedava al país i es casava amb una
dona d'aquí.

Abans, al camp, hi havia feina per a tothom. Fotografía cedida per can Cosme.

Torroella de Montgrí sempre ha estat un lloc de trabada. Fotografía cedida peí Museu del
Montgrí i del Baix Ter.

ELS OFICIS DELS FRANCESOS: MOLTS <TREBALLADORS» I
POCA GENT ESPECIALIZADA
Els franceses havien vingut atrets per la manca de má obra i els salaris
que es pagaven al nostre país i, tot i que alguns eren temporers, la majoria
mirava de trobar la manera de poder refer la vida aquí. Son rars els individus que van i venen d'un país a l'altre, com ara aquest negociant de
Marsella que porta regularment mercaderies cap a Sant Feliu de Guíxols
amb el risc de ser assaltat durant el trajéete (vegeu annex 3, VII). Així
dones, els oficis que consten a les declaracions eren exercits gairebé sempre de manera permanent.
Si observem les taules de l'apartat VI de 1'annex 2, ens adonem que
l'ofici que predomina en totes les poblacions es el de «treballador». El
cas que crida mes l'atenció es el de Torroella de Montgrí, on trobem que
del total de 141 individus, 88 es declaren treballadors, quantitat que representa el 62,41%, mentre que la resta exerceix 18 altres oficis. Els treballadors solien ser homes que havien arribat joves, solters i amb moltes
ganes de tirar endavant pero sense haver aprés cap ofici; alguns anaven a
parar a les grans ciutats i es llogaven fent servéis doméstics pero una gran
majoria, com passa en el nostre cas, provaven sort a les zones rurals, on es
col-locaven fácilment ais masos i treballaven com a mossos a canvi d'allotjament i de manutenció. Aixó explicaría potser que s'haguessin instal-lat
en tal quantitat a la plana del Montgrí, zona encara avui rica en tota mena
87
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Una masovera en plena activitat. Fotografía cedida per Dolors Figueras.

de conreus i puní de trobada d'agricultors i ramaders. Sovint, tal com
queda reflectit en algunes declaracions (vegeu l'annex 3, IV), en casar-se
amb dones del país, els treballadors arribaven a ser propietaris de cases o
de terres(6). Cal dir que la quantitat de treballadors encara seria mes elevada si haguéssim inclós en aquesta categoría els boers, pastors, eugassers...,
que, de fet, també eren gent llogada que treballaven per a un amo. En el
conjunt de la costa baixempordanesa hem trobat només 1 eugasser i 4
boers mentre que, de pastors, n'hi ha 15: hi ha pastors de vaques, de porcs,
de bestiar de llana, pero també d'eugues i de bous; per tant, hauríem pogut incloure 1'eugasser i els boers dins de la categoría deis pastors, tanmateix hem volgut mantenir aqüestes denominacions perqué es tracta de
mots gairebé extingits. Els pagesos només representen el 3,10 % del total; tal com ho remarquen J. Nadal i E. Giralt (1960, p. 135), son una
categoría a part en el tram de costa que va de Salses a Blanes: en aquesta
zona, el pagés es l'individu que conrea la térra peí seu compte, tant si es
de la seva propietat com si la té arrendada, mentre que el treballador,
encara que també faci feines al camp, ho fa sempre per a un amo. Segons
consta a les diferents declaracions, hi havia qui treballava per a en Nabot
de Gualta o per a l'heretat d'en Carreras, també de Gualta, o per al molí
del comte de Peralada, igualment a Gualta; hi havia gent llogada per Salvador Botas, Anthoni Molió i Pera Pía, de Torroella, per en Joan Illa, de
País, per en Joan Pi Torrada del Mas, de Begur, per en Llagostera de
(6) Els mossos han tingut un paper importan! en el redrecament de moltes árees rurals del
nostre país. Sobre aquest tema es pot consultar l'obra de J. Nadal i E. Giralt ja citada anteriorment, i també la de R. D'Abadal i de Vinyals titulada La immigració francesa en el segle XVI i
I'apandó de les "cases pairáis" catalanes.
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El molí de Palamós quan encara es feien tragines en carro.

Romanyá, per en Fontanella, de Santa Cristina, per en Torrellas del Mas o
en Limas, de la Valí d'Aro, etc.
S'ha de remarcar que, tot i que era una práctica habitual, hem trobat
només dos casos en qué el declarant fa constar que exerceix un doble
ofici: es tracta de Pera Glosas, de Torroella de Montgrí, que es declara
«pescador y treballador» i de Guillem Bonafont, de Palamós, que diu que
es «pasticer» i, a mes, té un hostal.
Hem trobat un únic cas en qué es diu clarament que una dona treballava, pero no es precisa quina feina feia. Es tracta de la dona de Pera Florenti,
ferrer de cinquanta anys, de Torroella de Montgrí, que en la seva declarado manifesta: «so farrer y visch del que ma muller guanya per no poder
treballar per ser siego». En cap altra declaració es parla de les feines de
les dones que, masoveres, o simples serventes, també participaven activament en les tasques del camp o en el servei doméstic.
Observant el total d'oficis de la costa baixempordanesa, ens adonem
que els treballadors continúen representan! un percentatge important (52,32
%), mentre que la resta d'oficis (32) es reparteixen el tant per cent que
queda. Al costat d'oficis corrents com els de pescador, forner, serrador,
serraller o moliner, cal remarcar-ne algún de peculiar com ara el de mesurador d'arrós, l'ataconador o el solador de sabates. No cal dir que molts
d'aquests oficis, uns mes especialitzats que d'altres, avui han desaparegut
o son en vies d'extinció: si be es cert que encara fem servir cistells, que
ens vestim amb roba de llana i fil i que continúen! fent tragines amunt i
avall, cistellers, paraires, teixidors de lli i traginers han passat a millor
vida grácies a la mecanització. I aixó només per posar-ne quatre exemples, la llista es molt mes llarga.
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LES POSSESSIONS DELS DECLARANTS
Si ens fixem en la taula VII de l'annex 2, gairebé la meitat deis residents francesos (44,18 %) declaren no posseir absolutament res, pero aixó
no vol pas dir que tots els altres tinguessin grans coses. Com ho hem
remarcat anteriorment, els qui no teñen res solen ser els fadrins solters,
pero no sempre es així: a País, Ramón Marsal del Spital, té vuitanta anys,
es treballador pero, com que es vell, no pot treballar i viu de l'almoina, i
declara «no tinch ninguna cosa»; a Begur, Vidal Gallart, de setanta anys,
es pastor i declara «no tinch ful ni filia ni tinch ninguna cosa»; a Palafrugell,
Pere Castanyer, de quaranta anys, es mestre de cases i també declara «no
tinch ninguna cosa». Fins i tot a Sant Feliu de Guíxols, Bernat Francesch,
l'únic nunci francés que hem trobat, fa constar que viu deis salaris i les
dietes i al final de la declarado manifesta: «y jo so un pobre home y no
tinch ninguna cosa». En cas d'extrema pobresa, els francesos acudien ais
hospitals de pobres, com ara Joan Baxera, de Palamós, que, tot i ser mestre de cases, casat i amb dos filis adolescents, manifesta: «estich en lo
hospital de la present vila y me servesch de la roba de dit hospital».
D'entre els qui teñen pertinences, n'hi ha que només posseeixen les
eines de l'ofici, com ara Guillem Pali, serrador de Sant Feliu de Guíxols,
que posseeix una serra i altres eines o Pera Vidal, ataconador de sabates
de Palafrugell, que declara «no tinch sino algunas formas de sabatas».
També relacionat amb l'ofici, trobem que a Palamós, Arnau Font, teixidor de lli, declara que posseeix uns telers per treballar. Algún cop, a mes
de les eines, es declara que es té la materia base amb la qual es treballa:

La platja i el passeig de Palamós abans de patir els efectes del turisme.
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per exemple, a País, Pera Storch, ferrer, posseeix 7 quintars de ferro i 60
coves de carbó. D'altres fan constar que teñen uns quants mobles a la
casa on viuen: de vegades, precisen que l'habitatge es de la seva dona
(vegeu l'annex 3, IV), si no, cal pensar que el teñen arrendat (vegeu l'annex 3, VI). Els qui es declaren propietaris d'una casa, solen fer constar que
la teñen moblada «be y degudament»; algún cop, pero, la casa es encara
un projecte: a Sant Feliu, Joan Farret declara que té «una casa que comen90 de fer» i Joan Forso posseeix un pati al cap del raval per construir-se
una casa. De vegades, al costat de l'habitatge hi ha un quadró d'hort.
Hi havia francesos que eren propietaris de camps. En aquest cas, es
precisa la cabuda de les peces de térra en vessanes i la classe de conreu
que s'hi fa: era for9a corrent teñir una pee, a plantada de vinya. Quan es
tracta de camps sembráis, tant si son en propietat com arrendáis, els productes que trobem son: blat, mestall, civada, ordi, faves i ségol; hi ha
també alguna possessió de bosc. Si es tenia térra, lógicament, calien animáis per ajudar a treballar: bous, mules, eugues, rossins, matxos, burros,
burres i borricos. Quan es posse'ia una d'aqüestes especies (el mínim que
es posse'ia era una muía), s'anotava els anys que tenia i el color del seu
peí; per exemple, Anthoni Romaguera, de Sant Feliu de Guíxols, tenia
«un matxo de peí de rata de edat vint anys, poch mes ho mancho». També
es posse'ien altres caps de bes•
tiar, com ara vaques, pollins,
bésties de llana (moltons, ovelles i anyells), cabres i cabrits,
truges i porcells i algún crestat; a Torroella de Montgrí es
on hi havia grans ramats
d'ovins (fins a 500 caps). Altres pertinences deis declarants eren les botes de vi, que
solia ser «claret» (fins a 40) i
la tina, i també les botes d'oli
(fins a 15). Alguns declarants
de País i Torroella posse'ien
gra a casa i en declaraven la
quantitat en quartans, quarteres o quintars; a País trobem
blat i faves, mentre que a
Torroella diversos declarants
«ü
posseeixen, a mes, arrós (fins
a 300 quintars). Aixó afegit al
Inscripció del s. XVII al Pou tocant el carrer
fet que Torroella es Túnica podeis Bous, a Torroella de Montgrí. Fotografía ceblació que té un mesurador
dida peí Museu del Montgrí i del Baix Ter.
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Torre de l'antic Portal de Mar, i església parroquial de Sant Genis a Torroella de Montgrí. Fotografía cedida peí Museu del Montgrí i del Baix Ter.

Imatge actual de País des del lloc dit Roures.
92

d'arrós, dos blanquejadors,
un molí arrosser i un molí
de blanquejar (vegeu l'annex 3, I) demostra que el
conreu de Tarros ja era ben
implantat en aquell moment.
Altres possessions molt
relacionades amb l'ofici
son les barques (llaguts)
amb sardinals o xávegues i
les botigues de mar: per
exemple, a Sant Feliu de
Guíxols, Joan Ros declara
que té una botiga al raval
Major, tocant el mar, que
conté alguns barrils buits,
quatre quarteroles d'anxova i una barca amb xávega
per pescar a l'encesa; a
Begur, Anthoni Darder també posseeix, entre altres
béns, una botiga i un llagut
(vegeu l'annex 3, III).

LA VIDA DELS FRANCESOS RESIDENTS A LA COSTA DEL BAIX EMPORDA 15

Quant ais béns mobles, molt de tant en tant algú declara que percep
algún censal (vegeu l'annex 3, II) i, en cas que algún fadrí solter manifesti
teñir alguna cosa, son els 20 rals que l'amo encara li deu...
ELS LLOCS DE RESIDENCIA I LES PROPIETATS: APORTACIÓ A
LATOPONÍMIA
Quan el declarant manifesta que posseeix una casa o una pega de térra,
ho pot fer indicant només el terme dins del qual es troba o be precisant el
nom d'un carrer, d'un barrí, d'un paratge. En aquest últim cas, ens trobem amb una serie de topónims locáis que ens ha semblat que valia la
pena de recollir. Es probable que alguns ja hagin caigut en desús; a uns
quants, potser se'ls ha modificat la grafia(7); d'altres fins i tot deuen haver
perdut el seu referent. Per comprovar aquests aspectes, ens caldria fer una
comparació amb els topónims actuáis de cada lloc, pero, com que aixó
depassaria la finalitat d'aquest article, ens limitem a exposar la relació
deis noms de lloc. Es una llástima que en les declaracions de Palamós i
Calonge no aparegui cap topónim.
A Torroella de Montgrí trobem diversos francesos que vivien «a lo
carrer deis Bous, lo carrer de sant Agosti, lo carrer Major, lo carrer de
1'Hospital, lo carrer de Mar, lo Portal de Mar». Els francesos residents a
Torroella tenien peces de térra ais territoris o paratges següents: «las
Doladeras, coll sa Cabra, lo Pía del Scuder, la Güila de Dalt, los Blades,
coll de Garrigas/lo coll den Garrigas, Retocas, la Creu deis Agostins».
S'anomena també «lo camí de santa Caterina».
A País, es mencionen tres territoris: «Roures, Rocancort i el paratge
del mas Hereu».
A Begur, trobem com a topónims urbans: «lo carrer Nou, lo Raval de
Son Molas i el veynat de ses Molas». Com a paratges, es menciona
«Fornells, sant Ramón, lo puig de Moncal, lo Pía de las Vinyas/Pla sas
Vinyas, la costa den Rostoll i la montanya den Rostoll». Trobem també
«lo mas Rossell i la plaja de la Tuna».
A Palafrugell, es menciona «lo carrer dit de la Caritat, les Cases Novas
i el Rocar (paratge)».
A Sant Feliu de Guíxols, es parla del «veynat de las Arólas, lo castell
Daro/el castell de la Validare, la parroquia de Fanals, el castell de santa
Crestina, la parroquia de Sta. Maria de Bell Lloch, lo raval de la Riera, lo
raval dit de la Ribera, lo reval Major, lo veynat de sant Arnau». Com a
paratges, es mencionen els següents: «Pujols, Bujons, Tueda, Vilardaga/
Vilardagas, lo lloch de las Comas, Pou de Mont, Calasanchs, la Creu den
Furia, Urgell».
(7) Hem transcrit els noms amb la mateixa grafía amb qué apareixen al document.
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ANNEX 1
COGNOM INOM DEES DECLARANTS(8)
I. RESIDENTS A PALS
Astorch, Marsal
Calvanyach, Pera
Comas, Anthoni
Darío, Joan
Darío, Pera

Jauja, Joan
Lapeyra, Anthoni
Marsal del Spital, Ramón
Merinyá, Lleonart
Mesergas, Joan

Olivert, Ramón
Pujol, Domingo
Rauró, Francesch
Ravell, Pera

Relix, Joan
Storch, Pera
Vinyelis, Anthoni
Viola, Joan

(8) Es dona algún cas de repetició de nom i cognom, no es tracta de cap error, sino que
correspon a dos individus que s'anomenen igual. Cal dir també que quan hi ha un nom sense
cognom es perqué no figura al peu el document. La lletra ena majúscula i un punt (N.) era
utilitzada quan es desconeixia el nom o el cognom de la persona.
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II. RESIDENTS A BEGUR
Darder, Anthoni
Forgas, Joan
Gallart, Vidal

Grussolas, Pera
Joan
Mestres, Lluis

Montusach, Joan
Paxera, Pera
Peyrusa, Pera

Serraller, Francesch
Sires, Garau
Toni, Joan

III. RESIDENTS A TORROELLA DE MONTGRÍ
Agres, Pera
Algue, Joan
Alguí, Arnau
Amarina, Joan
Ansali, Guillem
Artigas, Guillem
Artigas, Guillem
Artigas, Pera
Aspa, Joan
Badrá, Bernat
Baila, Guillem
Balleca, Pau
Ballia, Joan
Pera Barban, Pera
Barrera, Bernat
Belitrot, Anthoni
Belloch, Perris
Benet, Francesch
Berdet, Guillem
Bergassa, Domingo
Bernat, Bertrán
Bertrán, Glaudis
Besié, Joan
Besillach, Jauma
Boer, Joan
Borgosa, Joan
Bosch, Pera
Bosombrás, Jauma
Brell, Joan
Brugosa, Pera
Bunyol, Guillem
Busquets, Alias
Camos, Joan
Capblat, Pera
Carbones, Perris
Casáis, Andreu

Casáis, Domingo
Casanovas, Guillem
Castany, Joan
Castello, Pera
Cauantos, Joan
Causaderes, Joan Pau
Glosas, Pera
Cola, Pau
Cortada, Bertrán
Cortiada, Ramón
Costa, Joan
Dalat, Joan
Darolás, Domingo
Darolas, Joan
de Labas, Pera
del Bes, Francesch
Disach, Guillem
Domanyo, Joan
Duch, Bernat
Duelos, Bertrán
Duga, Domingo
Durach, Joan
Duran, Bernat
Duran, Joan
Fabrega, Pera
Parran, Joan
Farrer, Joan
Florenti ,Pera
Font, Joan
Forn, Jauma
Gassot, Perris
Geble, Perris
Geni, Joan
Granja, Francesch
Granos, Pera

Grimay, Joan
Perris, Joan
Labiana, Joan
Planacassanya, Guillem
Labrinye, Lluis
Puig, Joan
La Bouta, Anthoni Raulet, Domingo
La Creu, Anthoni
Rexach, Joan
Lafarga, Joan
Rocha, Guillem
Lafont, Jordi
Rocha, Pera
Laforga, Bertrán
Rocha, Pera
La Graua, Domingo Rocha, Ramón
Layrach, Pera
Rodella, Joan
Llanco, Anthoni
Roig, Joan
Magesti, Joan
Sala, Joan
Mallol, Jordi
Salamo, Joan
Manset, Joan
Salsas, Bernat
Martí, Joan
Sanso, Pera
Masclará, Pera
Selasanch, Joan
Serra, Guillem
Matet, Joan
Mateu, Guillem
Serra, Pera
Mauri, Joan
Sicart, Joan
Moli, Bathomeu
Sorell, Vidal
Molis, Joan
Spiau, Pera
Moner, Joan
Spinosa, Anthoni
Montaner, Rexach
Steva, Pera
Montanya, Pera
Tixera, Bernat
Nadal, Guillem
Tixera, Lloren s
Nasples, Manric
Urinach, Perris
Nicolau, Francesch Vanumgo, Anthoni
Onara, Joan
Vidal, Joan
Orliach, Anthoni
Vilar, Joan
Pallicer, Pera
Vinyas, Joan
Pallicer, Pera
Vinyas, Joan
Viola, Miquel
Pauil, Joan
Volpalleras, Joan
Peix, Bernat
Pera, Joan
Yguanet, Pera
Peris, Joan
Ysarn, Lluis

IV RESIDENTS A PALAFRUGELL.
Albert, Ramón
Baxés, Jordi
Bernat
Caldayro, Giralt

Carti, Steva
Castanyer, Pera
Dodrá, Guillem
Girbau, Alias

Girbau, Joan
Mont, Anthoni
Ramón, Joan
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Spinadell, Joan
Spinás, Steva
Vidal, Pera
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V. RESIDENTS A PALAMOS.
Arge, Joan
Baxera, Joan
Bonafont, Guillem
Bonet, Pera
Cassa, Anthoni

de Jahir, Vidal
Font, Arnau
Gibert, Pera
Guillem, Pera

Blanch,Joan
Bulega, Joan

More, Jauma
Peris, Gaspar

Laforga, Joan
Mexo, Vicens
Millas, N.
Montanye, Francesch

Olrrich, Guillem
Raller, Pera
Salva, Pera
Vallrribera, Garau

VI. RESIDENTS A CALONGE.
Puig, Garau
Siuret, Joan

VIL RESIDENTS A SANT FELIU DE GUIXOLS I LA VALL D'ARO.
Bernes, Onorat
Bixera, Pera
Blanch, Joan
Blanch, Joan
Boher, Domingo
Bosch, Pera
Bruyás, Garau
Cabane, Joan
Callico, Guillem
Cros, Anthoni
Calsada, Arnau
Dalaus, Joan
Dalmau, Pera

Del Bes, Guillaume
Del Bosch, Julia
Farrer, Steva
Farret, Joan
Forso, Joan
Francesch, Bernat
Gayant, Anthoni
Geli, Pera
Lafarga, Pera
Lala, Garau
Landes, Pera
Lapeyra, Joan

Marcho, Pera
Martí, Francesch
Mas, Joan
Maurici, Joan
Moratell, Llorens
N., Steva
Palau, Pera
Pali, Guillem
Pañí, Steva
Parleri, Ramón
Pi, Bernat
Puig, Bernat

Ramón, Miquel
Rayrol, Gibert
Romaguera, Anthoni
Ros, Joan
Salamo, Joan
Saloma, Pera
Sarinyer, Guillem
Sellen, Pera
Soler, Garau
Steve, Pere
Verges, Steva
Vinyas, Guillem

ANNEX 2
EL BUIDATGE DEL DOCUMENT EN XIFRES(9).
I. EDAT DELS RESIDENTS FRANCESOS EL 1637
Fins a 20 anys
20-30 anys
30-40 anys
40-50 anys
50-60 anys
Mes de 60 anys
Sense referencia
Total

TM
10
52
35
23
18
2
1
141

Sí
No
Total

TM
32
109
141

P
1
5
7
2
1
2

B

18

12

PL

14

PM

5
4
6
1
1
17

SF
3
13
13
6
9
4
2
50

CBE
14
80
67
38
39
12
8
258

CBE
39
219
258

(5,42 %)
(31 %)
(25,96 %)
(14,72 %)
(15,11%)
(4,65 %)
(3,10%)

V. ALTRES PARENTS A CATALUNYA
P
4
14
18

B
12
12

PL
3
11
14

PM

C

SF

17
17

6
6

50
50

(15,1

(9) D'ara endavant, les sigles utilitzades corresponen a les poblacions estudiades: Torroella
de Montgrí (TM), País (P), Begur (B), Palafrugell (PL), Palamós (PM) i Sant Feliu de Guíxols
i la Valí d'Aro (SF). A la columna CBE, s'hi han anotat els resultats del conjunt de la costa del
Baix Empordá.
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VI. ELS OFICIS DELS FRANCESOS
Torroella de Montgrí
Treballador
88
Moliner
Pastor
12
Traginer
Mestre de cases
8
Blanquejador d'arrós
Ferrer
Pagés
8
Pescador
5
Manobre
4
Cisteller
Boer
2
Palefrener
141
Total
País
Treballador
10
Solador de sabates
2
Moliner
Mestre de cases
Ferrer
2
18
Total
Begur
Treballador
6
Pescador
Sastre
2
Pastor
12
Total
Palafrugell
4
Mestre de cases
Marxant
Treballador
1
Moliner
1
Ataconador de sabates
Pastor
14
Total
Palamós
Barriler
Treballador
5
2
Captaire
Moliner
2
Forner
Teixidor de lli
Traginer
2
17
Total
Calonge
Treballador
3
Serrador
Sense referencia
1
6
Total
Sant Feliu de Guíxols i la Valí d'Aro
Boer
Treballador
18
Ferrer
Serrador
9
Traginer
Mestre de cases
6
Moliner
Bracer
5
Nunci
Negociant
2
50
Total
Total Oficis CBE
Ataconador de sabates
Treballador
135
Palefrener
Mestre de cases
21
Blanquejador d'arrós
Pastor
15
11
Teixidor de lli
Serrador
Negociant
8
Pagés
7
Manobre
Moliner
Cisteller
Pescador
6
Serraller
Bracer
6
Mesurador d'arrós
Traginer
5
Eugasser
Solador de sabates
5
4
Sabater
Boer
4
Ferrer
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2
2
2
1
1
1

1
Serraller
Serrador
1
1
Eugasser
Mesurador d'arrós
1
Ataconador de sabates 1
1
Sabater

1
1

Barriler
Bracer

1
1

Ataconador de sabates 1
1
Sense referencia

1
1
1

Solador de sabates
Pedrenyaler
Sense referencia

1
1
3

1
1
1

Mestre de cases
Pastisser
Solador de sabates

1
1
1

1

Solador

1

1
1
1
1
1

Paraire
Solador de sabates
Tender
Sense referencia

1
1
1
2

3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Barriler
Sastre
Marxant
Pedrenyaler
Pastisser
Forner
Captaire
Paraire
Tender
Nunci
Sense referencia

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4

1
1
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II. ANYS DE RESIDENCIA A CATALUNYA
TM
27
22
41
20
21
9
1

P

B

7
3
4
1
1
2

141

18

1
2
2
1
1
3
2
12

TM
Solter
53
Casat amb catalana 61
Casat amb francesa 14
10
Vidu
Sense referencia
3
141
Total

P
4
11
3

18

TM
23
29
15
7
8
82

P
4
4
3
2
1
14

Menys de 5 anys
5-10 anys
10-20 anys
20-30 anys
30-40 anys
40-50
Mes de 50 anys
Sense referencia
Total

PL
1
4
3
1
5
14

PM
1
1
4
3
3
3
1
1
17

C
1
1
2
1

1
6

SF
14
5
5
13
5
5
1
2
50

CBE
44
37
61
46
31
20
8
11
258

(17,05 %)
(14,34%)
(23,64 %)
(17,82%)
(12,01 %)
(7,75 %)
(3,10%)
(4,26 %)

SF
18
20
7
4
1
50

CBE
81
117
30
22
8
258

(31,39%)
(45,34 %)
(11,62%)
(8,52 %)
(3,10%)

CBE
43
48
28
23
25
167

(25,74 %)
(28,74 %)
(16,76 %)
(13,77%)
(14,97%)

CBE
144
114
258

(55,81 %)
(44,18%)

III. ESTAT CIVIL
B
2
6
4
12

PL
3
5
2
1
3
14

PM
9
4
3
1
17

C
1
5

6

IV. NOMBRE DE FILLS
0
1
2
3
Mes de 3
Total

B
1
3
1
2
3
10

PL
1
1
1

PM
5
6
3

C
3

4
9

3
17

2
5

SF
6
5
5
10
4
30

C
4
2
6

SF
32
18
50

VIL POSSESSIONS
Amb pertinences
Sense pertinences
Total

TM
64
77
141

P
12
6
18

B
9
3
12

PL
8
6
14

PM
15
2
17

ANNEX 3
TRANSCRIPCIÓ D'ALGUNES DECLARACIONS
I. TRANSCRIPCIÓ DE LA DECLARACIÓ NÚM. 26 DE TORROELLA DE MONTGRÍ
«Jo me dich Joan Farrer natural del lloch de Sant Andreu bisbat del Castell Serrat regne de
Fransa so de edat de sinquanta y sis anys y so pages y visch de amenar pagesia y altras industrias,
y ha quoranta anys que so en lo principal de Cathalunya y sempre he estat en la present vila de
Torroella, ampro quatra anys que he estat en Elna, y no y tinch ningún parent y so casat ab
Caterina filia de Antich Caluo, natural de la térra y de dit principal y tinch un fill anomenat
Jauma de edat de set anys y la filia anomenada Anna de edat de catorse anys. Ma azienda
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consisteix en una casa que tinch situada en la present vila de Torroella en lo carrer deis Bous,
moblada suficientment y un moli de blancajar arros en dita casa. Mes un parell de muías de peí
roig de edat de desauyt anys y laltra peí castany de edat de sis anys, mes sis, o set corteras de
blat y catorse botas de vi en lo celler ab sa tina y vexells mes vint vessanas de goret sembradas
en la heretat del hereter de Hieronym Vesi de dita vila 50 es quinsa de blat y sinch de civada.
Mes una vinya de tinensa de quatra vessanas situada en lo terma de dita vila en lo territori de
Retocas y no tinch altra cosa.»
II. TRANSCRIPCIÓ DE LA DECLARACIÓ NÚM. 1 DE PALS
«Jo me dich Anthoni Vinyelis natural del lloch de la Salvatat bisbat de Cors regne de Fransa so
de edat de sexanta anys y so moliner y visch de ma azienda y treball, y ha trenta y quatra anys
que residesch en la provinsia de Cathalunya los quals he passats en differens vilas y llochs de
dita provinsia y ha mes de vint anys que estich en la present vila de País y no y tinch ningún
parent y so casat ab Marianna filia de N. Busquets de dita vila de País y N. sa muller, y dita ma
muller es natural de dita vila de País y no tinch fill ni filia, ma azienda consisteix en lo seguent:
Primo en una casa que tinch situada en la dita vila de País moblada be y degudament. Mes un
rossi de peí gris de edat de set anys, mes una pessa de térra cultiva de tinensa de quatra vessanas
situat en lo terme de dita vila de País mes una pessa de térra de vinya plantada situada en lo dit
terme de quatra vessanas, mes altra vinya anomenada ais Roures de tinensa de set vessanas tres
de vinya plantada y quatra de bosch mes un censal de pensio de cent y vint sous y propietat de
cent y vint lliuras quem fa y presta N. Mascort mestre de cases de Palamos, mes altra censal de
pensio de quoranta sous y propietat de quoranta lliuras quem fa y presta N. Climent de la vila
de Pías, mes Joan Corredor de dita vila de País me deu dotsa lliuras deu sous de las quals men
se firmat debitori en la notaría de dita vila y no tinch altra cosa.»
III. TRANSCRIPCIÓ DE LA DECLARACIÓ NÚM. 2 DE BEGUR
«Jo me dich Anthoni Darder natural de la ciutat de Rodes regne de Fransa de edat de quoranta
dos anys. So pescador y visch de pescar y negociar y ha vint y nou anys que residesch en la
Provinsia de Cathalunya y tots ells sempre he passats en la vila de Bagur, y noy tinch ningún
parent y so estat casat dos vegadas la primera ab Marianna filia de Monserrat Mauri pescador
de la present vila de Bagur y de Catherina sa muller del qual matrimoni tinch sinch filis go es
tres máseles y dos famelles anomenats lo primer Anthoni de edat de tretse anys y lo segon
Nicolau de edat de onse anys y lo tercer Ambros de edat de sis anys y les filias la primera
Marianna de edat de vuyt anys y laltra Caterina de edat de tres anys, y en segonas nuptias so
casat ab Caterina filia de N. Soler barriler de Palamos y de N. muller sua, natural de dita vila de
Palamos de laqual no tinch ningún fill. Ma azienda concisteix en una casa situada en la vila de
Bagur, moblada be y degudament, mes vuyt botas de vi, mes una vinya de tinensa de tres
vessanas situada en lo terme de dita vila en lo territori dit Fornells, mes una botiga en lo port de
mar, o, plaja de la Tuna, mes un llahut vell ab sos arreus, mes un camp de tinensa de quatra
vessanas situat en dit terma y lloch dit de St. Ramón. Mes un censal de pensio annual de
vuytanta sous y propietat de vuytanta lliuras lo qual me fa y presta Perris Grusolas sastra habitant en la present vila, lo qual procedeix del preu de una vinya que li vas vendré, mes altra
censal de vuytanta sous y propietat de vuytanta lliuras que em fa y presta Joan Arbones de dita
vila de Bagur, mes un violari de pensio de trenta sous y propietat de vint y huna lliuras venut a
Pera Caner de dita vila de Bagur, mes trenta y sis lliuras quem deu Miquel Uguet Arnaulo de
país per rraho de una barcha y sardinals de las quals men se firmat debitori en poder de m°
Salvador Parri not. de dita vila y no tinch altra cosa».
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IV. TRANSCRIPCIÓ DE LA DECLARACIÓ NÚM. 5 DE PALAFRUGELL

«Jo me dich Guillem Dodrá del lloch de Bellpeix bisbat de Mirapeix regne de Fransa de edat de
vint y sinch anys y so padrinyaler y visch de mon offici y ha vint anys que residesch en la
provinsia del present Principat de Cathalunya y tinch un cusí germa en la vila de Castello ques
diu Pau Fornener, padrinyaler y so casat ab Anna filia de Damiá Riera natural de dita vila y N.
sa muller tots naturals de la present vila, lo que tinch es una casa que es de ma muller situada en
la present vila y no tinch sino alguns pochs de mobles en la dita casa de ma muller y les aynes
de mon offici no son mias que son de Miquel Riera oncla de dita ma muller y no tinch altra
cosa».
V. TRANSCRIPCIÓ DE LA DECLARACIÓ NÚM. 10 DE PALAMÓS
«Jo me dich Pera Bonet natural del regna de Fransa no se de quin lloch de edat de sinquanta
anys y so treballador y visch de mon treball y ha mes de quoranta anys que residesch en la
present vila y no y tinch ningún parent y so casat ab Caterina filia de N. Saguer y N. sa muller,
la qual es natural de Calonge, y tinch tres filis y una filia anomenats lo primer Joan de edat de
desavuyt anys lo segon Sebastia de edat de catorse anys y lo tercer Pons de edat de quatra anys
tots fadrins y no teñen stamen algún, la filia se diu Maria de edat de deu anys, lo quejo tinch es
alguns mobles en la casa hont estich, mes una pessa de térra de vinya plantada de tinensa de tres
vessanas part bosch y part de vinya plantada situada en lo terme de St. Joan ballia de Palamos.
Mes una pessa de térra cultiva situada en lo terme de Calonge de tinensa de dos vessanas
sembrada un trosset de favas. Mes dos vessanas de térra sembradas de blat en un camp que es
de la senyora Valmanya de dita vila. Mes una vessana y mija de térra sembrada de blat en un
camp de na Junya de dita vila situat en lo terme de dita vila de Palamos. Mes una burra de peí
gris de edat de quinsa anys ab un pulli y no tinch altra cosa».
VI. TRANSCRIPCIÓ DE LA DECLARACIÓ NÚM. 1 DE CALONGE
«Jo me dich Garau Puig natural del lloch de San Costans bisbat de Sant Flor regne de Fransa de
edat de vint y nou anys y so solador y visch treballant de mon offici y ha tres anys que residesch
en la provinsia de Cathalunya y aquells he passats en dita vila de Calonge y no tinch ningún
parent en dita provinsia. So casat ab Magdalena natural de la Validara filia de Joan Alau y N. sa
muller natural de la provinsia, y no tinch ningún fill ni filia lo que tinch es alguns pochs de
mobles en la casa hont estich en dita vila de Calonge, y algunas formas de sabater y no tinch
altra cosa.»
VII. TRANSCRIPCIÓ DE LA DECLARACIÓ NÚM. 43 DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS I LA VALL D'ARO
«Jo me dich Joan Maurici natural de la ciutat de Marcella regna de Franca de edat de quoranta
anys poch mes ho mancho y fas offici de negociant y vuy no tinch ninguna cosa pera viura per
haverme presa tota la mercaderia quant venia de dita ciutat de Marcella en la present vila de St.
Faliu, en la qual acostumo de rrevenir alguns dotse anys ha, y no tinch ningún parent en la
provinsia de Cathalunya, y so casat en la dita ciutat de Marcella, y no tinch ninguna cosa de
azienda com tinch dit per haverme la presa los soldats deis Galions de don Pedro Santacília en
lo mes de juny proppassat axig vuy passo la vida ab ma industria y treball de la manera que
puch; accepto quem deuen algunas quantitats differens mercades les quals pladejo en la Real
Audiensia y en lo tribunal de la Santa Inquisició de Barcelona.»
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Es ben coneguda la importancia estratégica del port de Palamós dins
el sistema militar i naval de la monarquia deis Austria. Des d'allí va emprendre, 1'emperador Caries V, el seu darrer viatge fora de la península
ibérica l'any 1543. Els ports de l'Empordá, i singularment el de Roses,
jugaren un paper important durant les guerres del segle XVII entre Espanya i Franga. Un moment significatiu fou 1'etapa final de la Guerra deis
Segadors, quan els exércits de Felip IV havien recuperat el control de
Barcelona el 1652.
En aquella época s'estava desenvolupant un incipient periodisme, en
forma de relacions de noticies o termes semblants. La defensa de Palamós
apareix en la literatura d'avisos escrita a Madrid, o en la correspondencia
privada del rei Felip IV, així com en les grans series documentáis de les
institucions catalanes, com el Manual de novells ardits o dietari de l'antic
Consell barceloní. Vull dir que podem seguir en fonts impreses de diferent entitat el ressó que varen teñir les operacions bél-liques de l'any 1655
i veure quina idea deis esdeveniments produits a Catalunya es troben en
fonts históriques no catalanes.
Diferents gasetes havien recollit la noticia de l'atac que la flota espanyola, comandada peí príncep Joan Josep d'Austria, fill natural de Felip
IV i virrei de Catalunya, havia efectuat contra Sant Feliu el juny de 1652(l).
Mentre Barcelona encara resistía, continuava l'ocupació de diferents po(1) Pere MOLAS RIBALTA, «Sant Feliu a la premsa del segle XVII: l'atac de don Joan
Josep d'Austria el 1652", Ancora, Sant Feliu de Guíxols, any XLIII, núm. 2191, p. 41.
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blacions del Principal. El saqueig de Blanes, esdevingut el 27 de setembre de 1652, va precipitar la submissió deis ports del Baix Empordá. En
els dies següents, Sant Feliu de Guíxols i Palamós varen retre obediencia
a Felip IV (2) . El primer ministre, don Luis de Haro, ho comunicava al
valencia Cristófol Crespí de Valldaura, el vicecanceller que presidia el
Suprem Consell reial de la Corona d'Aragó:
«todos los lugares de la costa, de Barcelona
a Palamós, quedaban a la obediencia de
Su Majestad, y guarnecidos San Feliu y
Palamós con el tercio de galeones y seis
galeras(3)».
LA CAMPANYA DE 1655
Pero la rendició de Barcelona, l'octubre de 1652, no va posar fi a la
guerra. Durant set anys les hostilitats continuaren devastant les comarques del nord del Principat. L'any 1655 les tropes franceses dugueren a
terme una important ofensiva i ocuparen Solsona i Vic. També varen efectuar una forta incursió per ierres de l'Empordá(4).
Primer semblava que la invasió podría ser deturada a les terres del
comtat d'Empúries. Castelló va resistir alguns dies. Mentrestant, don Joan
d'Austria havia establert el seu quarter a Palamós, on
«era anat ab la gent de guerra per impedir que los enemics no campejassen ab
lo exércit».
Allí va rebre el reforc, de dues companyies, enviades peí Consell de
Cent de la ciutat de Barcelona(5).
El tres de juliol, pero, es van rendir els defensors de Castelló
d'Empúries. Don Joan va tornar-se'n a Barcelona, on arriba el 10 d' agost(6).
Mentre el virrei espanyol abandonava el Baix Empordá, hi compareixia un important general francés. Nogensmenys que un senyor de sang
reial, el príncep de Conti, germá petit del príncep de Conde. La conquesta
de Palamós era un deis objectius del comandament francés.
(2) José SANABRE, La acción de Francia en Cataluña..., Barcelona 1956, p. 535. Segueix
l'obra contemporánia de Francisco FABRO BREMUNDAN, Hechos del sereníssimo señor
don Juan de Austria en el Principado de Cataluña, Zaragoza, 1673.
(3) Biblioteca Nacional. Madrid. Manuscrit 5.742. «Diario del señor vicecanciller Crespí»,
fol. 14. 10 d'octubre de 1652.
(4) SANABRE, capítol XXI, «Nuevos intentos de Francia de recuperar Cataluña», p. 562563.
(5) Manuel de Novells Ardits o Dietari de l'antic Consell barceloní. Volum XVI, p. 255.
(6) Ibídem, p. 259. «Vinguda del senyor príncep don Juan d'Austria de les parts de Palamós».
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El setge es va
iniciar el primer de
setembre. Sis dies
mes tard, el Manual de novells ardits
enregistrava que
els franceses havien assetjat Palamós
per térra i per
mar (7) . El dia 10,
Conti es presenta
davant Palamós
amb deu vaixells i
ocupa dues torres
de defensa. Mentre
la plaga resistía, els
franceses ambaren
fins a Llagostera i
la saquejaren.
La noticia del
setge va arribar a
Retrat juvenil eqüestre de Joan Josep d'Áustria, pintat per
Madrid. La GeneJosé de Ribera el 1648, que es troba al British Museum de
ralitat
comunicava
Londres.
al rei la importancia del fet que la
plaga caigués en mans de l'enemic, «puig ab ella es senyor de tota la
marina d'est Principat»(8). Els particulars també es feien ressó del fet. El
dietarista Jerónimo de Barrionuevo hi fa atenció en els seus Avisos. Eli
xifrava les forces navals franceses en 28 navilis i cinc galeres i les de
térra, en cinc mil homes d'infantería i quatre mil de cavalleria(9). En canvi, la guarnició només pujava a mil dos-cents homes i no tots ells soldáis
efectius, si be sembla que ben proveíts de queviures i municions.
Durant alguns dies, Barrionuevo tenia la impressió que els francesos
prendrien la vila, bo i reconeixent l'esforc. de Joan d'Áustria: «el señor

(7) Manual de Novells Ardits, p. 266. «En aquest dia vigué nova a esta ciutat que los enemics francesos, ab sa gent de guerra, que campejaven en Empordá, havien sitiat la vila de
Palamós».
(8) SANABRE, p. 564.
(9) Jerónimo de BARRIONUEVO, Avisos, I, Biblioteca de Autores Españoles, Editorial
Atlas, Madrid 1969, XCIII «Cercan los franceses a Palamós»; p. 192 (18 de setembre de 1655).
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don Juan hace lo que puede». Si queia Palamós, afegia, després vindria el
torn d'Hostalric, i aleshores Girona no podría resistir(10).
L'esperanza deis defensors era 1'arribada de la flota espanyola des
d'Italia. Si no venia aviat, deia Barrionuevo, Palamós «se perderá sin
remedio humano». Per tal d'apressar Tambada deis socors s'hi havien
enviat tres faluques «muy aprisa» (ll) .
No era només Barrionuevo qui veia les coses negres. Tenim la impressió del mateix reí Felip IV en la correspondencia que adregava a la mare
María de Agreda, una monja que fou la seva consellera personal i política
durant molts anys.
«Las cosas de Cataluña se van apretando,
pues con haber venido al enemigo su armada marítima y más gente por tierra,
han sitiado a Palamós por ambas partes,
y aunque los de dentro se defienden bien,
si no llega a tiempo mi armada, que viene
de Ñapóles, temo que se pierda, que sería
de sumo perjuicio para la conservación
de aquella provincia(12)».
La flota va arribar a temps. Abans de trametre la carta, Felip IV va
rebre un correu del príncep Joan amb la noticia que els franceses havien
aixecat el setge(l3), que havia durat tres setmanes, fins al 21 de setembre.
Dos dies abans, el 19, havia aconseguit trencar el bloqueig «el socorro de
municiones y artilleros catalanes en una galera napolitana»(14).
En el seguent Aviso Barrionuevo dona detalls de Tambada de la flota.
26 navilis i 23 galeres, procedents de Nápols van fer fugir els franceses, i
sense flota, Conti va aixecar el setge. En la seva retirada fou perseguit per
uns 800 homes, «dándole muy malos ratos (15)
(10) Ibídem, p. 194 (22 de setembre de 1655): «dícese la armada francesa se fue a Palamós,
y se teme la tomará sin remedio, y que con esto e ir luego a Sterlique (sic) queda cortada
Gerona, que se habrá de dar».
(11) Ibídem, p. 199 (29 de setembre).
(12) Cartas de Sor María de Jesús de Agreda y de Felipe IV. Biblioteca de Autores Españoles.
Tomo 109. Editorial Atlas. Madrid 1958, Carta CDXXX (28 de setembre de 1655). El rei
també havia comentat el 1652 l'atac a Sant Feliu. Tomo 108, Carta CCCXIX (26 de juny de
1652).
(13) Ibídem. «Después de escrita ésta me llega correo de don Juan con aviso de que el
enemigo, así por mar como por tierra, se ha retirado de Palamós.
(14) Narciso FELIU de la PEÑA, Anales de Cataluña, III, Barcelona 1709, Libro XX,
capítulo XIII, p. 377. «Asedio de Palamós que levanta el francés ... fue el motivo la venida de
nuestra armada». Segons aquest autor, la flota es componia de 20 vaixells i 13 galeres.
(15) Ibidem. Caoítol XCVII. «Nuestra armada ahuyenta de Palamós a la francesa»; pp.
199-200 («avisos» de 2 i 6 d'octubre).
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Les hostilitats navals es traslladaren aleshores a les ules Medes, on se
sabia que hi havia la flota francesa. Joan d'Austria va donar ordre a la
flota espanyola que busques el combat, pero calia que tornessin algunes
galeres i naus que havien estat allunyades per un temporal16). Finalment,
les flotes es varen trobar davant de Barcelona. Des de Montju'ic es va
assenyalar la presencia d'un estol,
«que segons se judica eren vaixells de
Franga, deis que pocs dies antes estaven
en lo siti de Palamos07)».
Els vaixells francesos varen trobar per ti els espanyols i varen combatre durant dos dies el 29 de setembre i l'l d'octubre. El ressó de la batalla
va arribar tan lluny com a Sevilla, segons el testimoni d'un full imprés:
«Sangrienta batalla que tuvieron seis
navios de la armada real de España que
desde Ñapóles vino ... a veinte millas de
Barcelona(18)».
PALAMOS, PORT DE LA MONARQUÍA
No son aqüestes les úniques noticies que dona Barrionuevo sobre
Palamos. Durant la campanya de 1656, el nou virrei, el marqués d'Olías i
Mortara, es va embarcar en un vaixell genovés per anar a Palamos, i des
d'allí intentar organitzar la conquesta de Roses, que romania en poder
deis francesos. Mortara hi va reunir set galeres, quatre d'espanyoles i tres
de genoveses, pero aquesta expedició no va teñir lloc(19). Des de Girona el
marqués es va limitar a petites escaramusses per les ríbes del Ter i del
Pluvia, pero sense atrevir-se a atacar Roses(20).
Palamos seguia sent port privilegiat per les añades i vingudes de personatges de la vida política espanyola a Italia. El mateix any 1656 va
arribar des de Genova el marqués de Castel Rodrigo. Com que era época
de pesta, el marqués va haver de passar la quarantena a Sant Feliu, «en lo
castell de Sant Elm», durant onze dies, del dia 11 fins el 23 de setembre.

(16) BARRIONUEVO, op. cit. XCVIII, p. 200-201 (6 d'octubre de 1655). «La armada de
Ñapóles en busca de la francesa de Palamos». «Se dice tuvo noticia estaba la francesa haciendo
agua en Médulas (sic), lugar entre Rosas y Palamos, y que el señor don Juan envía orden de que
... peleasen con ella».
(17) Manual de Novells Ardits, XVI, p. 268.
(18) Carmen SIMÓN PALMER, Bibliografía de Cataluña, I, núm. 919.
(19) Manual de Novells Ardits, p. 331. BARRIONUEVO, I, p. 316 i 320 (setembre 1656).
(20) SANABRE, p. 567.
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Després, amb un certificat deis jurats de Sant Feliu, el magnat va seguir el
seu viatge a Barcelona(2l). El desembre del mateix any era un noble de
Sardenya, el marqués de Villasidro, el qui arribava a Barcelona, procedent de Palamós, «ab sertificatória feta per los morbers i jurats de dita
vila», d'haver passat la quarentena(22).
En 1657 un altre aristócrata espanyol, el marqués de Mancera, s'estava a Palamós «esperando compañía para ir a Italia»(23).
A final de segle els franceses tornaren a envair Catalunya amb éxit. El
1693 varen ocupar altra vegada Roses. Hi fou mortalment ferit el general
d'artillería Pere de Rubí i Sabater, el qual va morir a Girona de les ferides
rebudes. Rubí havia estat el 1690 governador de Palamós. Aquesta població també va ser objecte d'atac. Vint vaixells l'assetjarien per mar, mentre que el governador del Rosselló, el duc de Noailles, ho feia per térra.
L'ofensiva va ser mes forta l'any següent. Els jurats de la ciutat de Girona
comunicaven al virrei el 30 de maig que els franceses eren a la Bisbal,
«de on se reu aniran sobre Palamós». La plaga es defensava i hom pensava que sometents procedents de Vic podrien enfrontar-se amb els franceses a Calonge i Romanyá. Pero aquesta vegada la defensa fou inútil.
Palamós va ser conquerida (30 maig de 1694) i després els franceses entraren a Girona i a Hostalric, la plaga forta que barrava el pas a Barcelona(24).
Un mariner, arribat a la capital del Principal, informava que 1'armada
francesa se n'havia anat, emportant-se l'artilleria de bronze, i que només
havia deixat trenta homes de guarnició(25).
El 1655 el comte de Palamós era el seté duc de Sessa, don Antonio
Fernández de Córdoba, que morí el 1659. Fou un personatge políticament i social menys destacat que el seu pare, don Luis, el protector i amic
de Lope de Vega, que havia mort el 1642. El seté duc va ser pare d'un
altre don Luis, mort en la infantesa, que va portar el títol de comte de
Palamós(26), i de don Francisco, el vuité duc, nascut a Madrid el 1626 i
que va ser virrei de Catalunya de 1669 a 1673(27).
(21) BARRIONUEVO, Avisos, II, p. 13. «Desembarcó en Palamós y las galeras han ido a
hacer la cuarentena a san Feliu de Rijoles» (sic). Manual de Novells Ardits, p. 334.
(22) Manual de Novells Ardits, XVI, p. 348.
(23) Ibídem, II, p. 75.
(24) FELIU de la PEÑA, p. 416. «Asedio y rendimiento de Palamós al francés ... Dominado
Palamós partió el ejército francés a la conquista de Gerona».
(25) Manual de Novells Ardits, XXI, p. 146, 151-152 i 173.
(26) FERNANDEZ de BETHENCOURT, Historia genealógica y nobiliaria de la Monarquía
española, III, p. 128.
(27) La vida sentimental i matrimonial de don Antonio podria donar lloc a una novel-la.
Se'n pot seguir una part a BARRIONUEVO, II.
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Continuant amb el nostre intent de presentar diferents aspectes de la
vida guixolenca del segle XVIII, en aquest escrit tractarem de l'activitat
marinera dintre del període que va deis inicis de la centuria fins passada
la segona meitat de segle, etapa que nosaltres encapcalem en aquest treball amb el títol: «Del desastre a la recuperació» i que ens permetrá exposar el paper que la nostra gent de mar hi tingué.
ANYS DE TREVA ITREBALL
Aquest segle havia comenc,at amb una guerra seguida d'una derrota i
amb el corresponent desgast en pérdues de vides humanes, exilis, empresonaments, mes els corresponents perjudicis de béns materials per talles,
impostes i altres cárregues abusives própies deis temps bél-lics.
La gent de la nostra térra, a causa del seu carácter, aviat comencá a
intentar refer-se del desastre procurant fer remuntar la seva economia doméstica, seguida de retop per la del país, i va explotar el que tenia mes a
prop, com foren els productes naturals ajudats de la má d'obra local, procés en qué tingué un gran relleu l'actuació deis nostres homes de mar, fos
amb la seva dedicació a la pesca o a la navegació fins al darrer terg del
AHMSF. Arxiu Historie Municipal de Sant Feliu
APG Arxiu Provincial de Girona
ACG Arxiu Catedral de Girona
AMG Arxiu Municipal de Girona
ADG Arxiu Diocesá de Girona
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segle, época en qué es comencá a entreveure la possibilitat d'introduir-se
en 1'aventura americana que tanta riquesa aportava al país.
Cal recordar abans que la vila de Sant Feliu, tota envoltada de boscos,
va poder extreure la llenya que després de la guerra bagué d'entregar a la
tropa estacionada en el terme, ais vaixells de guerra que s'hi havien constru'it i, per damunt de tot, la que s'bagué d'enviar per mar al camp de la
ciutadella que s'estava alc,ant a Barcelona. També deis boscos sortí part
de la fusta necessária per a les seves modestes drassanes i, segurament
també, part de la que es necessitá per ais navilis que s'aparellaren aquells
anys en el Pare Naval local per a 1'Armada espanyola(l).
Un altre rendiment important i tradicional fou 1'explotado del suro,
producte que en gran part passava a l'exportació, mentre que la minsa
térra dedicada al conreu només servia per a l'ús propi. Hi havia, pero, el
fruit de la vinya, el cultiu de la qual s'estenia mes d'any en any. Bona part
de la vinya servia, sobretot en temps de collita abundosa, per transformar-se en aiguardent, producte que es venia per mitjá deis anglesos ais
pai'sos nórdics, deis quals, en contrapartida, obteníem el bacallá, la tonyina i l'arengada. Pero seria de la mar d'on obtindrien la majoria de recursos explotats en aquella época, els quals permetien d'ocupar nombrosos
bracos com a pescadors, mariners, mestres d'aixa, calafats, corders, velers, treballadors del salaó, barrilers i, fins i tot, productors de xarxes.
La majoria d'aquests productes suggerits, hauria de ser la modesta
flota mercant guixolenca l'encarregada de transportar-los ais ports de la
conca occidental mediterránia, malgrat els perills, sobretot deis corsaris,
inseguretat que es mantingué tot al llarg de la centuria. Perqué cal recordar que durant aquests anys no hi bagué cap campanya bél-lica important
a dins del país, sino que el camp de batalla de les diferents accions guerreres —que foren moltes— fou la mar, propiciant l'actuació mantinguda
de vaixells corsaris enemics dedicáis a intentar enfonsar l'economia del
país contrari. Tanmateix, l'actuació mes nociva fou la de les naus corsáries magribines, puix que, a mes de capturar els vaixells i llur mercaderia,
empresonaven els pobres mariners per vendré'ls posteriorment com a esclaus o per obtenir una apreciable suma de diners peí seu alliberament.
Malgrat aqüestes dificultáis, el segle XVIII presenta un desenvolupament i canvis favorables. Un d'ells, l'augment demográfic. Així, la petita
vila guixolenca que tenia uns 1.500 habitants en iniciar-se la centuria,
Tacaba amb prop de 6.000. La seva senzilla flota mercant que l'any 1715
—acabada la guerra— declara oficialment teñir només set naus de coberta, a la fi del segle ja en tindrá, a part deis dedicats a la pesca, prop d'un
(1) AHMSF. Clavari 1717-23. Cubeta 33, lligall 34.
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centenar. També la pau
firmada entre el rei Felip i el Pretenden!, que
permeté una amnistía
deis castigáis peí seu
paper en la passada
guerra, consentí alliberar i restituir els béns
particulars. Igualment,
una alimentació mes
abundant i variada, unes
normes sanitáries —a
vegades exagerades com
ja veurem mes endavant— impediren 1'entrada d'epidémies que
persistiren tots aquests
anys, essent factors que
tots plegats ajudaren
Artillers del Fortim. Dibuix de Joaquim Pía i
beneficiosament a la
Dalmau, cedit gentilment per l'associació gironina El
millora del país.
Baluart.
El fet de voler exposar a continuació els aspectes mes relievants de la historia marinera d'aquella época, ens obliga a
assenyalar la diferencia que hi ha entre una primera part d'aquest segle —
amb poca documentació de caire marítim per tractar-se deis anys de recuperado— amb una flota molt senzilla d'embarcacions pilotades, la majoria de les vegades, pels propietaris, cosa que feia inútil l'extensió de documents de patronia, i 1'abundancia d'aquests documents en la segona
etapa de la centuria, amb aportacions interessants que ens permeten acabar d'arrodonir el coneixement d'aquell període. Aixó fou motivat per
1'existencia deis llibres oficiáis de registre de Marina peí fet d'haver estat
seleccionada la vila de Sant Feliu com a cap d'una de les quatre províncies marítimes en qué es dividí la costa catalana.
BASTIMENTS D'AQUESTA CENTURIA
Com que al llarg d'aquest escrit sortiran citats diferents bastiments,
tant guixolencs com forasters, que fondejaren al nostre port, de la majoria
deis quals ja s'ha perdut la mena, exposarem per fer-ho mes entenedor
una discreta descripció d'algunes de les característiques que els diferenciaven, tot i que tenien en comú un estil clássic mediterrani amb vela
llatina.
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Un primer grup, el mes senzill, eslava caracteritzat perqué les embarcacions arboraven un sol pal amb la corresponent vela llatina. El mes
conegut es 1' anomenat llagut, amb 1' arbre central inclinat cap a proa aguantant el clássic velam. N'hi havia amb coberta i sense. Aquests, amb diverses varietats, es dedicaven mes aviat dedicáis a la pesca, mentre que els
anteriors es destinaven al petit tránsit costaner i es coneixien amb el nom
de barca de mitjana si portava a popa una messana. D'aquesta especie,
també n'hi havia una altra ñau molt popular, correntment amb un sol arbre
i vela llatina. Era l'anomenada tartana, la qual tenia la particularitat de
portar el pal perpendicular al centre de la quilla. També trobem el gánguil, embarcació d'un sol arbre, pero amb proa i popa iguals, que li permetien anar fácilment tant endavant com endarrere, molt usat pels francesos, que portaren blat durant els anys de penuria en acabar-se la guerra.
Un segon grup es el del tipus del xabec, ñau de les mes importants i
grosses d'aparell llatí amb tres arbres: el trinquet inclinat cap a proa, el
major en candela i el messana tombat cap a popa. Les veles, com hem
indicat, eren llatines i les barques podien a mes ésser propulsades per
rems. Eren naus molt veleres, el model de les quals sembla que procedia
de terres nord-africanes. En els avisos de perill corsari s'indica moltes
vegades la seva presencia. Semblant era el pinc, pero amb la particularitat
de la popa quadrada i la bodega ampia, cosa que li permetia mes capacitat
de cárrega. Finalment el canari, molt semblant al xabec, pero de proa
llancada, s'usava en la segona meitat de segle.
Un tercer grup es el format per les naus que lentament van acceptant la
vela quadra, i així tenim el bastiment anomenat llondro, que, semblant ais
de la familia del xabec, presentava una vela d'aquesta característica en el
trinquet. Mes tard, tenim el místic goleta amb l'esmentada vela en aquell
pal, i a últims de centuria la pollacra amb dos arbres i veles quadres que
donará pas al bergantí amb tres país de tres peces i les corresponents veles
d'aquests tipus, ambdós vaixells ja aptes per a l'aventura americana.
A part, ens queda el grup de les embarcacions mediterránies de la familia de la galera, usades llavors quasi sempre per a accions bél-liques, i
a mes, també, com a lloc de punició en tenir-hi embarcáis els anomenats
forcats, persones castigades per uns anys o de per vida segons la seva
condemna. Aquesta ñau era molt llarga d'eslora i de poc puntal, la majoria portaven vuitanta rems moguts per dos o tres castigáis. Sabem que
alguns guixolencs passaren aquest suplici, com mes endavant ja detallarem. Recordem igualment la galiota de la mateixa familia, pero mes modesta, ja que acostumava a portar vint rems per banda i un sol remer.
També la sagetia o galera sotil, que per la seva lleugeresa s'usá molt en
les actuacions corsáries, com coneixem deis corsaris guixolencs de la fi
de segle.
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Aqüestes naus, sentenciades a desaparéixer en aquest segle, encara
actúen contra el perill corsari mediterrani. Per aixó trobem el 1732 un
acte d'assentament entre el negociant Antoni Bas i Marcos Antonio de
Lallera, comissari reial de Montes y Plantíos, per proporcionar 720 pins
de Santa Coloma de Farners per a les drassanes de Barcelona, per a la
«fábrica» de dues galeres(2), i, mes tard, el 1736, unes altres quatre de
senzilles.
Dos anys després, l'actuació intensa deis pirates algerians motiva que
durant l'estiu les galeres San Genaro i Santa Teresa, juntament amb les
gallotes San Luis i San Fernando, vigilessin des de Sant Feliu.
FLOTA MERCANT
Exposats els diferents tipus d'embarcacions que ens trobarem en aquest
estudi, passem ara a explicar el que coneixem de la nostra flota mercant
d'aquella centuria.
A causa del prurit fiscalitzador que mostraren els nous governants
Borbons, sabem que al principi de segle la vila només disposava de set
bastiments amb coberta, que eren dos llondros i cinc tartanes. No coneixem si aquesta modesta flota corresponia a una vila marinera de 1.500
habitants o be ais cástigs soferts en les guerres que durant cinquanta anys
havien passat, o ambdós factors, puix recordem que la propera vila marinera de Lloret també declara teñir solament cinc embarcacions. Perqué
cal recordar que en la darrera Guerra de Successió es troben anotades
diferents activitats de les nostres barques, unes vegades per portar queviures i d'altres per transportar pertrets de guerra, tropa, ferits i malalts,
cosa que motiva la pérdua d'alguna embarcació com la capturada davant
de Barcelona, que havia estat enviada peí comte de Fiénne al camp del
duc de Pópoli, el qual assetjava la Ciutat Cornial el 1713.
La primera relació que tenim de la flota mercant guixolenca obtinguda segurament en vista de la reconquesta de Tilla de Mallorca el 1715,
puix encara no havia prestat obediencia al nou monarca(3) es la següent:
Llondro - Ntra. Sra. del Roser i Sant Antoni de Pádua —400 quintars— patró Joan Calsada
Tartana - Ntra. Sra. del Roser i Sant Antoni de Pádua —250 quintars— patró Miquel Cateura
Tartana - Ntra. Sra. del Roser i Sant Antoni de Pádua —150 quintars— patró Bernat Vidal
Llondro - Sant Antoni de Pádua —300 quintars— patró Pere Andreu
Tartana - Sant Antoni de Pádua i Ntra. Sra. del Roser —250 quintars— patró Felip Gorgoll
Tartana - Sant Josep, Sant Antoni de Pádua i Ntra. Sra. del Roser —400 quintars— patró
Antoni Garrió
Tartana- Sant Antoni de Pádua i Ntra. Sra. del Roser-patró Bonaventura Mas. No consta la seva
capacitat de quintars.

(2) AHMSF. Manual d'acoras 1732.
(3) APG. Notaría de Sant Feliu de Guíxols. 3 l/V/1715.
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MARINERS
La llista de mariners guixolencs es la següent:
Joan Calsada major de dies, 65 anys
Joan Calsada menor, son ful, 35 anys
Antoni March, fill d'Antoni March, pescador, 23 anys
Antoni Garrió, 50 anys
Bonaventura Mas, 38 anys
Bonaventura Vinyolas, 38 anys
Bernat Vidal, 56 anys
Pere Caner, 36 anys
Rafael Bas, 35 anys
Bonaventura Comadira, 45 anys
Pere Andreu, 45 anys
Bartomeu Baster, 50 anys
Rafael Vidal, fill de Pere, 24 anys
Josep Caseras, 45 anys
Pius Moner, 30 anys
Nicolau Morera, 28 anys
Antoni Gorgoll, 38 anys
Feliu Garriga, 59 anys
Miquel Quintana, 40 anys
Miquel Suris i Tossa, 40 anys

Francisco Bascos, 36 anys
Antoni Perich, 63 anys
Miquel Cateura, 55 anys
Jaume Truch, 40 anys
Benet Delemus, 30 anys
Jaume Remus, 45 anys
Josep Remus, son fill, 23 anys
Antoni Recasens, 25 anys
Narcís Remus, fill d'Antoni, barriler, 18 anys
Josep Bosch, fill de Pere, 26 anys
Miquel Cateura menor, de 30 anys
Cristófol Vilaret, 44 anys
Pere Roura, 35 anys
Josep Ferrer, 30 anys
Salvi Jacas, 35 anys
Grau Sala, 38 anys
Grau Caseras, 35 anys
Josep Roura, 43 anys
Narcís Gorgoll, 30 anys
Sebastiá Vidal, 18 anys

Pero el 1738, es a dir vint-i-tres anys després d'aquesta estadística
d'embarcacions guixolenques, trobem anotades en una nova relació la
xifra de 3 llondros, 17 tartanes i 4 llaguts; un total de 24 embarcacions de
cabotatge, xifra indicadora de la recuperació económica iniciada a la vila(4).
D'aquesta llista només citem el llondro de Joan Calsada menor, de 1.000
quintars i 8 mariners; el de Bartomeu Bosch, també de 1.000 quintars i 8
mariners, i el de Benet Delemus de 500 quintars i 5 mariners.
Aquesta relació, l'hagueren d'entregar els regidors al comissari de Marina, Antonio Gallego; pero l'any següent hi ha una nova llista, aquesta
vegada destinada a Don José de Córdoba Alagón, corregidor del partit de
Girona, el qual volia informar-se de les armes que portava cada embarcado per defensar-se. Per la seva importancia, la copiem:
Llondro de Bartomeu Bosch. «Sus armas: dos cañones, dos pedreros, ocho trabucos, diez fusiles,
diez bayonetas, seis sabres (?) y ocho botavantes. Con permiso del Exm° Sr. marqués de Bibourg,
fecha 24/XII/l733».
Llondro de Benet Delemus. «Armas: cuatro pedreros, ocho fusiles y seis botavantes. Permiso
del Exm° Sr. conde de Pimes, fecha 5 de agosto 1739».

(4) Document d'AHMSF cedit per BOADA i RASET.
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Tartana de Jaume Costa. «Armas: cuatro fusiles. Permiso marqués de Bibourg 1734».
Tartana de Juan Calsada. «Armas: cinco fusiles. Permiso marqués de Bibourg, 1730».
Tartana de Joan March. No porta armes.
Tartana de Josep Pou. No porta armes.
Tartana de Rafael Patxot. No porta armes.
Tartana de Joan Agustí. No porta armes.
Tartana de Josep Mundo. No porta armes.
Tartana de Feliu Bosch. No porta armes.
Tartana de Joan Agustí. No porta armes.
Tartana de Josep Mundo. No porta armes.
Tartana de Feliu Bosch. No porta armes.
Tartana d'Antoni Gorgoll. No porta armes.
Tartana de Baltasar Quintana. No porta armes.
Tartana de Feliu Suris. «Armas cuatro fusiles con permiso del conde de Mines (?) fecha 1735».
Llondro de Joan Calsada. S'ignoren les armes i el permís per estar de viatge.
Tartana de Josep Bosch. S'ignoren les armes i el permís per estar de viatge.
Tartana de Miquel Roura. S'ignoren les armes i el permís per estar de viatge.
Tartana de Josep Feliu. S'ignoren les armes i el permís per estar de viatge.
Tartana de Rafael Suris. S'ignoren les armes i el permís per estar de viatge.
Tartana de Josep Roch. S'ignoren les armes i el permís per estar de viatge.
Tartana de Sebastiá Bosch. S'ignoren les armes i el permís per estar de viatge.
Tartana de Feliu Gorgoll. S'ignoren les armes i el permís per estar de viatge.
Tartana de Pere Calsada. S'ignoren les armes i el permís per estar de viatge.
Tartana de Nicolau Morera. S'ignoren les armes i el permís per estar de viatge.
Finalment, el patró Jaume Roura tenia una tartana de 1.500 quintars, que fou capturada
pels moros prop deis Alfacs i de la qual se salvaren el patró i els seus sis mariners amb cinc
fusells i dues baionetes que están en poder del batlle (5) .

L'any 1748 hi ha una altra relació de 31 embarcacions i de 4 en construcció sense anotacions importants. Serán els documents anomenats «de
Patronia», ara cada vegada mes abundants, els que ens donaran una idea
de rincrement d' aquesta flota mercant, sobretot a partir de la segona meitat
de segle fins a arribar a la xifra, assenyalada per Zamora, que coincideix
amb una época de desenvolupament apreciable de la vida económica de
la població guixolenca.
En aquesta exposició es constata que es molt escassa la presencia de
naus de certa categoría de cárrega com eren els llondros, en comparació
amb una abundancia de discretes tartanes, bastiments que necessitaven
pocs tripulants —la majoria només tres— com també un modest capital
per construir-les i explotar-les en un ambient de parentiu, ja que el patró
n'era quasi sempre el propietari. No havia arribat, encara, a predominar la
formació de capitals per aportacions de diverses persones —els parconers—, modalitat contractual sobre la qual mes endavant tractarem i que
afavorí una expansió marinera notable.

(5) AHMSF. Secc. XV, núm. 44.
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PESCA
Peí que fa a la nostra gent de mar, unes vegades es dedicaven a fer de
pescadors i d'altres de mariners, segons les necessitats del moment. Així,
coneixem que una activitat ben remunerada era la dedicada, en el seu
temps, a la pesca de la sardina, puix que convenientment preparada en
conserva era molt apreciada en els ports de la conca occidental del nostre
Mediterrani, tant la coneguda com «sardina confita blanca» com la ressenyada com «arengada», mentre que un altre tipus, la fumada, ja se n'havia perdut el consum en aquest segle. La seva exportació es feia en barrils
en les varietats de nisarts i nostrats.
Amb motiu d'un plet d'aquests pescadors de sardina amb l'abat del
monestir guixolenc, un d'aquests pescadors amb molta experiencia en
l'ofici, sobretot per l'edat, per defensar el punt de vista del seu gremi
aportava en un document 1'explicado tradicional d'aquesta captura, que
copiem resumida per informar-nos de les idees d'aquell temps sobre aquesta pesca. Així indica que d'abril a últims de juny hi havia la passa de
diferents peixos, entre ells la sardina i I 'anxova, que provenien de I 'oceá
i entraven a la Mediterránia per les aigües adjacents del Principat, i
tirant posteriorment cap a Llevant amb una durado variable segons els
anys i segons fossin aquests freds o cálids. Com que passaven en diferents dies i intervals, aixó feia que hi hagués jornades de pesca i altres
que no. Per la seva captura precisaren usar les xarxes anomenades precisament de sardinals. Posteriorment, peí mes d'agost, setembre i octubre retornaven de llevant i per les nostres costes es dirigien altre cop a
Vocea, permetent una nova pesca. En no quedar-se ja en els nostres mars
durant l'hivern ni amb armallades ni amb palangres ni altres arts, no es
pescava cap mes sardina. També la incertesa del seu pas prop o lluny de
la costa feia que distintes barques s'arribessin a Ay amonte o a Galicia
per carregar sardina i anxova per poder mantenir el seu comerg amb la
costa francesa(6).
Per a aquesta pesca es necessitava usar uns filats que anteriorment
procedien de Genova i de la Provenga, pero que en aquest segle ja es feien
a la nostra térra i que permetien donar feina a les dones. Sant Feliu era un
lloc on s'havia adquirit un cert prestigi, segons documents de l'época,
que indiquen que les seves xarxes es venien des de Cotlliure fins a Galicia.
Com que la seva tinció es feia bullint-les amb escoria de pi, aixó ens
permet recordar una venda de l'any 1711 d'una caldera de tenyir sardinals per la important xifra de 100 lliures (7) .
Un altre grup important de pescadors era el deis palangrers d'altura
(6) APG. Llibres registre de Marina. Caixa 969.
(7) Notaría 29/IX/1711. J M. VICENS BATET a Áncora, núm. 2260.
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Xabec armat per la guerra contra els corsaris. Patró: Barceló. Al costat esquerre, possible
místic-goleta. (Gravat procedent de La Ilustración Española-Americana. 1885).

amb les seves peces de 60-70 braces de llargada i amb unes pedrés al final
per tesar l'ormeig.
Pels voltants del 1720, entre la greu pesta de Marsella i potser l'activitat corsaria, les autoritats ordenaren la suspensió total de navegar i pescar.
Per aixó, l'any següent, un coronel de cavalleria que estava de comandant
de la plac.a va fer engarjolar els pescadors de palangre que havien sortit a
calar. Aqüestes disposicions de les autoritats potser amagaven, a mes de
les precaucions contra 1'epidemia del port francés i els perills deis corsaris, el fet d'evitar la práctica del contraban que es feia a alta mar des de
barques de pescadors amb naus, les mercaderies de les quals provenien
de ports probablement infectáis, com també la venda de queviures mancats a vaixells enemics, sobretot anglesos.
De mica en mica, les disposicions es devien suavitzar perqué es parla
de 21 llaguts corallers albirats treballant davant de Palamós. Aquest tipus
de pescadors podien ser segurament de Begur, població de la nostra costa
que tenia molt de prestigi en aquesta pesca i on n'hi havia que treballaven
a pulmó lliure; en recordem aquí un: Geroni Mauri, que encara que era
veí d'aquesta vila era oriünd de Sant Feliu.
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MESTRES D'AIXA
L'expansió de la flota mercant guixolenca comptá amb tres elements
essencials: els mariners, els parconers, es a dir els qui aportaren el capital,
i finalment els mestres d'aixa locáis. Centrant-nos ara en l'estudi d'aquests
darrers, podem dir que al llarg de la centuria n'hi havia un nombre molt
apreciable —potser al voltant d'uns quaranta—, pero que no podem distingir entre els qui només eren simples ajudants d'aquesta professió deis
qui eren aptes per fabricar modestes embarcacions de pesca i els qui podien fer naus de mes capacitat. Cal afegir que 1'instrumental que usaven no
era gaire complicat; tal com es desprén de la lectura del document notarial fet a instáncies de Rosalia Pi, vídua de Sebastiá Bailaría, mestre d'aixa
local, sobre la venda de «totes les barrines, ferramenta i demés eines» de
son difunt marit i en poder, llavors, d'Antoni Pi, un altre fuster de naus i
probablement parent d'ella (7bls).
La relació feta el setembre de 1716 diu així: Totes les barrines tan
xiques com grans i els rombals que tenia el dit Bailaría. Dues destruís i
dues aixes. Dues planes grosses i una de xica. Sis escarpres entre grosses
i xiques. Quatre estenalles, dues de grosses i dues de petites. Tots els
ferres de calafetar i llimes. Quatre martells de ferré. Unparpal de ferré.
Quatre serres, dues de grans i dues de xiques. Una olla gran de ferré i
trespeus, per coure quitrá. Una pica d'aiguera que costava una dobla.
De la lectura de la documentació relacionada amb qüestions de marina podem obtenir una llista d'artesans d'aquest ofici, probablement els de
mes prestigi, els quals acostumaven a ser d'una mateixa familia. En destaquen els Mauri amb Ferran, el 1704; Geroni, el 1705; Pere Antoni, també aquest any; Joan, des del 1731 al 1752; Francisco, del 1716 al 1752;
Miquel, el 1740; Cristófol, del 1745 al 1752. A continuació tenim els
Sentir, que inicien la saga amb Roe, el qual prové de Dénia el 1716 i
s'estableix a la nostra vila, on deixá una llarga descendencia, no solament
entre els mestres d'aixa, com veurem a continuació, sino també entre gent
marinera i fins i tot algún com a negociant. Així trobem Josep i Nicolau el
1721; Jaume el 1726; Antoni i Pere Mártir el 1733 i Geroni el 1752.
Igualment de la familia Caimó, tenim del 1753 al 1763 Baudili i Benet
el 1759. Deis Pi hi bagué Antoni del 1702 al 1706 i Joan del 1716 al 1719,
emparentats amb l'esmentat Bailaría. Podem citar encara: Doménec Valentí i son fill Nicolau, el 1716; Pere Patxot, des del 1725 al 1730, i Josep
Patxot, el 1765; Pere Passapera, el 1726; Josep Suris, el 1718; Josep Roura,
el 1719; Francisco Puig i Caritat, del 1727 al 1739; Francisco Barneu,
francés establert a la vila, del 1728 al 1745; Josep Bosch, el 1723; Miquel
(7 bis) Notaría 12/IX/1716.
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Vives, del 1736 al 1745; Joan Costa, del 1737 al 1739; Joan Serra, el
1711, i Antoni Esteva, alies Llescas, el 1766.
A aquesta relació hauríem d'afegir un petit grup que per diferents motius
hagueren d'anar a treballar a altres poblacions; per exemple: Antoni Bosch,
el 1704 hagué d'anar a Sitges com també Antoni Pau Remus, el 1728;
Gerald Ayguavivas passá el 1721 a Mataró. També el 1718 per ajudar a la
construcció de dues galeres a Barcelona s'ordena que set mestres d'aixa
local hi anessin a treballar, i de la mateixa manera el 1728 se'n destinen
dos a Biscaia per fer-ho en les drassanes reials. Finalment, el mestre d'aixa Benet Bussot morí i fou enterrat el 1726 a la Isla de León, seu de
Departament marítim, potser per haver estat embarcat com a fuster de
vaixell, segons testimoni de la seva muller.
Acabem aquest apartat sobre els mestres d'aixa amb dues notes: la
primera, l'obligació, des de mitja centuria, d'estar matriculat per poder
exercir. L'altra sobre els exámens que s'exigien com a mestre per teñir
"botiga oberta" per poder treballar i ensenyar, l'any 1774.
Exposades aqüestes notes, ens hauria agradat completar les dades amb
informacions sobre el tipus d'embarcacions que constru'iren a la nostra
platja: noms de llurs autors; característiques própies de les naus com ara
capacitat de cárrega, mides, valors de les obres, parc,oners, etc. Aixó no
ha estat possible per falta de documentació adequada al llarg d'aquesta
primera part de la centuria.
ÉPOCA DE RECUPERACIÓ
Es en els documents de la notaría local on trobem alguna informació
que ens ajudará a orientar-nos en aquest tema relacionat amb els primers
anys, o sia, els de recuperació. Així, tenim que les primeres dades que
podem aportar, a mes de les conegudes de la relació oficial de bastiments
del 1715, son: la compra d'una barca de Miquel Cateura peí valor de 122
lliures i 10 sous; el testament del negociant Francisco Buscarons, on indica teñir part de mitja barca, ara a Sitges, i la meitat d'un llagut de tráfec.
L'any 1717, la venda d'un altre llagut, aquest del difunt Jacint Cateura
per 16 dobles (unes 90 lliures). Igualment, un de pesca amb son timó i dos
rems per 36 lliures, propietat del mestre d'aixa Geroni Mauri, l'any 1719.
Anys mes tard —1726— aquest artesa fa testament abans d'anar destinat
a Biscaia per treballar en el Pare Reial i hi indica entre altres coses que té
un deute amb Jaume Calsada per un llagut de 8 dobles.
L'any 1727, en subhasta pública davant del baró d'Huart fou comprat
un gánguil francés naufragat per 287 lliures. Foren pargoners el negociant Pellisser, que se'n queda la meitat, i l'altra part es repartí en dues
terceres parts per al mestre d'aixa Nicolau Sentir i la resta per a Francisco
Suris, que queda com a patró. Aquest Nicolau Sentir, el tornem a trobar
mes tard —1732— com a propietari d'una tartana aparellada per ell en
nomenar patró Rafael Suris.
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Poc a poc, s' entra en una etapa de millora que permet teñir mes embarcacions de tráfec i algunes amb mes capacitat de cárrega, cosa que fa
necessária 1'aportado de mes capitals i, per tant, la de mes pargoners,
sigui a la fusta com a propietaris de la ñau o be en la modalitat de la mota
com a participants deis beneficis de les mercaderies comprades o venudes. Ja hem indicat el testament de Francisco Buscarons com també la
companyia de Pellisser, Sentir i Suris per explotar el nou pinc reconstruí'!.
Arribem al 1745 amb un nou inventan del difunt Nicolau Anglada, on
tornem a trobar indicacions sobre la seva propietat d'una quarta part en la
barca de Pius Moner; una altra part en la de Francisco Torrent i un quart
en la de Miquel Cateura, i mes un dotzé en la de Benet Calsada. Continua
la relació amb una part de 30 dobles en la barca de Miquel Cateura; mitja
part de 15 dobles en la del patró Pere Calsada i tres quartes parts de 22
dobles en la de Joan Anglada menor. En la barca d'un patró de Tossa hi
tenia una quarta part de 7 1/5 dobles. En la de Geroni Anglada la meitat
de 5 dobles; en la de Roe Roura, Tomás Feliu, Joan Llorens i Josep Calsada,
parts iguals sobre 15 lliures.
En una barca de 2.300 quintars, el patró hi tenia, l'any 1745, un octau,
que bagué de vendré per necessitat. D'aquest any son citáis: una tartana
de 300 quintars de J. Carreras, un canari de 350 quintars del patró Francesc
Mauri, mentre que l'any següent trobem una barca de 300 quintars patronejada per Pere Mas i un canari de 400 quintars d'Antoni Bascos. Segueix la relació amb una barca de 2.500 quintars amb Josep Bosch de
patró; una tartana de 500 quintars, fabricada a Sant Feliu per Antoni Sentir; una altra embarcació es comprada per Cosme Patxot i Joan Mauri, i
n'és de patró Bartomeu Bosch. I encara a final d'any, vuit pargoners compren un llondro de 1.000 quintars, el patró del qual es Josep Reixach.
I aquesta es tota la documentació que hem pogut trobar d'aquest primer període sobre bastiments locáis. Era un temps en qué la paraula donada tenia tant de valor com l'escrita, ja que molía gent de mar no sabia
llegir ni escriure; per aixó írobem els testaments tan detalláis peí feí de no
perdre's l'inveníari meníal que molíes vegades era guardaí peí futur difunt en relació amb el seu palrimoni.
GENT DE MAR
Passem ara a íracíar l'altre element que ajudá a la recuperació económica de la vila amb el seu íreball compromés. Fou sempre predominant la
seva presencia i, així, en 1'época de la miseria, finalitzada la guerra, írobem en una relació noíarial sol-licitada per les noves autoriíaís sobre el
nombre d'homes apíes per al íreball, d'eníre les edaís de seíze a seixantasis anys —on escriu fra Escardó, en nom de l'abaí recíor de la vila—, que
a Saní Feliu hi ha 514 íreballadors deis quals 194 períanyen al gremi de
gent de mar: mariners i pescadors.
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Fragata de 42 canons amb l'escut de Sant Feliu de Guíxols a la popa. Fotografía cedida i
autoritzada peí Museu Marítim de Barcelona.

Amb el pas deis anys i millorades les condicions económiques, augmenta el nombre de bastiments amb la corresponent incorporació de mes
gent llegada; per aixó es compren la seva influencia sobre la vida local,
fins i tot sobre la seva parla, usant expressions no utilitzades en les comarques properes de 1'interior. Ara recordó com de petit havia sentit dir a
la gent gran, i com a advertencia a algún díscol, l'expressió: «Ja te passaran es gat per s'esquena» record segurament del cástig per flagel-lació
que es practicava a bord d'un vaixell per mantenir la disciplina, costum
que ana desapareixent en totes les armades llevat de l'anglesa amb el seu
célebre «gat de set cues».
D'aquests anys de la nieva infantesa hi ha el record d'aquells pescadors nostres que hi havia a la platja. Tipus mes aviat esprimatxats, amb la
seva camisa fosca, les calces arromangades fins ais genolls i a peu nú ja
preparat per saltar de la barca quan aquesta s'amorrava. Una goqa amb la
visera posada exageradament cap endavant, potser per protegir-se la vista
del reflex de la llum sobre l'aigua de mar i que obligava a una exagerada
posició del mentó aixecat, que feia destacar la corba de la nou del coll tot
forgant-la a tirar el tórax cap endavant, costum potser adquirit peí seu pas
per 1'armada.
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I d'aquesta societat de gent de mar fou d'on sortiren els qui destacaren
per formar el conjunt de patrons d'embarcacions deis quals parlarem breument a continuado.
PATRONS

En voler presentar el col-lectiu deis patrons de Sant Feliu, ens trobem
amb la mateixa dificultat que ja hem exposat peí fet de tractar-se d'una
flota modesta i en la qual, moltes vegades, el patró era el mateix propietari i aixó era motiu que no hi bagues documents de patronia en els primers
temps del segle, en contrast amb els que trobarem a la segona meitat de la
centuria per la seva anotació meticulosa en els llibres de registre de Marina. En les llistes de patrons i bastiments de 1715 i 1739, presentades al
principi d'aquest treball, hi están inscrits la majoria i altres destacáis mariners de la vila amb reconeguda responsabilitat per manar una ñau, per
tant no repetirem la seva relació, només aportarem alguna dada no anotada.
I així tenim que el primer patró citat es un de la familia Calsada, d'on
sortiren tanta gent de mar que fins i tot descendents seus arribaren ais
nostres dies. Aquest es deia Joan Calsada de cinquanta-vuit anys i patró
d'un llondro de 400 quintars de capacitat. L'any 1702 porta a la fira de
Belcaire 1.500 barrils de sardina, a 5 sous i 5 diners la peca. L'ajudava un
fill, conegut també com Joan Calsada menor, de vint-i-dos anys, que era
casat amb Elisabet Ayguavivas Pagés, també de familia tradicionalment
marinera, la qual aporta al matrimoni, segons capítols, entre altres coses,
33 dobles d'or i una caixa de noguera amb tots els seus vestits.
D'aquell temps tenim un altre patró d'un llondro de 300 quintars, Pere
Andreu, pero el mes destacable d'aquells anys fou el d'Antoni Recasens,
patró i propietari, el qual amb set tripulants fou capturat pels corsaris i
conduíts tots com a presoners al Nord d'Africa, segons confirmació deis
patrons Pius i Lluc Moner, els quals explicaren: Anant de camí cap a
Cambrils amb la tartana Sant Antoni de Pádua trabaren el patró Pau
Mares a Barcelona el qual els informa que el patró Antoni Recasens i son
ful Josep, Joan Carreras i son fill Joan a qui mataren els moros, Rafael
Dauset, Antoni Julia, Miguel Mestres i Jaume Remus, ermita de la capella de Sant Elm, foren captivats pels moros dintre de son llondro que
venia carregaí de sal delsAlfacs. De Tarragona o'iren els trets i al Vendrell,
la mar escupí un cadáver que anaren a veure i que resulta ser del mariner
Joan Carreras{8).

(8) Notaría 15/VI/1734.
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MATRÍCULA DEES ROMES DE MAR

Les noves autoritats imposaren, segons Real Cédula de 1737, l'obligació a tota persona que volia viure del mar —mariners, pescadors, mestres d'aixa, etc.— estar matriculat en la corresponent comissaria de Marina, disposició inspirada en la que va ordenar el ministre francés Colbert
per dificultáis a trobar, el segle anterior, homes per a la seva flota.
Els nostres matriculats, a mes de poder treballar en assumptes mariners, tal com hem remarcat, tenien certs privilegis com també obligacions, entre elles: estar promptes a obeir a la crida d'incorporar-se a l'Armada quan fossin cridats a files, dependre deis tribunals de Marina i estar
disponibles fins ais seixanta anys. Quant a privilegis, tenien el d'estar
lliures de sorteig de quintes, poder estar exempts de 1'obligado d'allotjar
soldáis i, ádhuc, les seves dones si eren vídues, en cas d'embarcar-se,
tenien el dret de rebre paga avancada per socorrer la seva familia, sou
d'inválid i mantenir els mateixos privilegis en jubilar-se.
REGISTRE DE MARINA

En entrar a la segona meitat d'aquesta centuria, la vila de Sant Feliu
passá a ser cap de provincia marítima amb el seu corresponent sotsdelegat
o ministre en la persona de «D. Juan Feo. Lacoma, oficial de la clase
segunda de la contaduría principal de Cartagena». El comissari Marcos
Antonio de Lallera passá a ser-ho de Montes y Plantíos per controlar l'abús
de poda indiscriminada que es feia ais nostres boscos amb 1'excusa de la
necessitat de drassanes reíais. L'auditor de Marina fou Narcís Cervera i
Calvet, fill del notari gironí Pere Cervera Badós; i el secretan de l'organisme, el notari local Josep Sala, que estengué el llibre de Registre de
Marina, lloc d'on es pot extreure molta informació marinera, com anirem
exposant, perqué hi ha meticulosament detallat tot alió que afecta la gent
que estava sota la seva tutela.
DOCUMENTS DE PATRONIA

Aquests documents, molt abundants en els citats llibres de registre de
Marina son, a mes, valuosos per 1'abundancia de dades que ens proporcionen, i aixó permet seguir l'evolució de la nostra flota en 1'época de recuperado tot informant-nos deis noms deis pargoners, el tercer element tan
necessari per a l'expansió marinera; del tipus d'embarcacions amb característiques de mesura, capacitat de cárrega, nom del parró i nombre de
tripulants, etc.
Referent a la designació de la persona que seria el patró, s'acompanyava amb clausules sobre l'autoritat total que se li transmetria després
d'haver estat escollit d'entre els homes de mar amb mes experiencia i
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honestedat, car quedaven a les seves mans el vaixell, els tripulants i tot el
capital posat en 1'empresa pels pargoners.
Peí que fa ais pargoners, ara volem recordar que eren els propietaris
—després de Déu, segons l'advocació religiosa usada en aquell temps—
d'una ñau posada sobre país a la platja esperant el nou noliejament. Acordat aquest, es firmava el contráete amb l'anotació final del tant per cent
que corresponia a cada un, incloent-hi el patró, en el repartiment final
deis beneficis un cop acabada la singladura.
Aquest tipus d'empresa tenia l'avantatge que hi podien participar des
de persones acabalades fins a les mes modestes, les quals aportaven petits
capitals. Un altre avantatge era que s'ampliava la base económica per
construir noves naus. Finalment, en cas de perdua de 1'embarcado o de la
se va cárrega per naufragi o captura es dilu'ia el perjudici mes que si tot
estigués posat en una sola carta. Pero aquest darrer benefici era mes per a
les persones que podien disposar de capital per distribuir-lo en diferents
empreses. D'aquests anys tenim que el negociant local Joan Lluc Salamó
i Andreu, el trobem anotat de pargoner en trenta ocasions; també el negociant Cosme Patxot en vint-i-nou, el ferrer Josep Campaneria en vint-icinc, Geroni Báster en vint, etc.
No tots els pargoners eren homes. També s'hi troben algunes dones,
quasi totes vídues, per defensar segurament el patrimoni heretat del seu
difunt espós com es el cas de Gertrudis Martí, vídua de Buscarons;
Mariángela Oliver, vídua de Gova de Palau sa Costa; Narcisa, vídua de
Domingo Matutano, l'antic receptor de la sal; Esperanza, vídua de l'apotecari Mateu; Rosa, vídua d'Antoni Sentir; Francisca Saura de Cassá i
donya Antonia Mata de Barcelona.
Una altra de les referéncies abans indicades que podem trobar en la
lectura d'aquest llibre es sobre el tipus d'embarcacions que hi havia registrades a Sant Feliu, on predominen de manera absoluta la coneguda
amb el nom de cañan, seguida a molt llarga distancia per l'anomenada
tartana.
Els canaris guixolencs tenien de capacitat de 250 a 700 quintars, predominaven, pero, els de cap a 500 quintars. Les tartanes, mes modestes,
oscil-laven entre els 150 i els 400 quintars.
Quant a les seves mides, trobem en el citat llibre les següents: l'any
1763, un canari de 225 quintars tenia anotat 30 peus de llargada, 10 i mig
de mánega i 3 de puntal. En un altre de 25 tones, 1'eslora era de 37 peus,
17 i mig de mánega i 4 de puntal. Un llagut del mateix temps i constru'it a
la nostra platja presentava 30 peus de llargada, 10 de mánega i 3 de puntal. Una altra embarcació, citada com a barca, de 25 tones, igualment
fabricada pels nostres mestres d'aixa, tenia 36 peus d'eslora, 16 de mánega i 4 i mig de puntal.
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Com podem comprovar, trobem informació sobre bastiments sortits
de les nostres modestes drassanes, pero sense indicació del nom de 1'artesa constructor, excepte en el cas d'un canari de 12 tones, obra de Cristófol
Mauri el 1765. Perqué son 16 els vaixells citats constru'íts a la vila, entre
els quals destaquen: un pinc de 130 tones el 1752, una barca de 1.000
quintars el 1757 i una sagetia de 1.275 quintars l'any 1757. Els restants
son canaris, deis quals 8 rondaven entre 400 i 500 quintars mes un de 700
quintars; tot aixó indica que els mestres d'aixa locáis ja tenien prou prestigi per emprendre obres d'envergadura corresponent a una época d'un
cert creixement económic, puix que aquest estat de coses coincideix també amb encárrecs i compres a la drassana d'Arenys i a les viles de Tossa,
Tarragona, Palamós, Canet i fins i tot a Franca.
Resum de tot aixó es la llista anotada a continuació i copiada del següent llibre: Registre de Marina. 1751-1757. Fons notarial de Sant Feliu
de Guíxols. Núm. 970 - APG
Any
1752
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1753
"
1754
"
"
1755
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Tipus barca
canari
tartana
pinc
canari
barca
canari
tartana
tartana
llondro
canari
tartana
tartana
canari
canari
llondro
tartana
pinc
canari
tartana
tartana
canari
canari
barca
canari
canari
canari
canari
canari
barca
canari
tartana
sagetia

Capacitat
250 q
350 q
130 t
300 q
400 q
400 q
400 q
400 q
l.OOOq
250 q
300 q
500 q
500 q
300 q
l.OOOq
250 q
700 q
350 q
500 q
400 q
450 q
lOt

8t
20 t
6t
16t
6t
12 t
8t
lOt
8t
2.000 q
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Patró
Joan Vivas
Esteve Moré
Vicens Bosch de Tossa
Salvador Comadira
Benet Calsada
Josep Anglada
Feo. Torrent
Felip Bosch
Joan Calsada, menor
Geroni Sentir
Joan Ayguavivas
Joan Agustí Peribertó
Nicolao Morera
Antoni Morell
Joan Calsada
Geroni B áster
Esteve Bernich
Joan Calsada
Pere Recasens
Rafael Anglada
Joan Calsada
Josep Llinás
Feo. March
Pere Vidal
Benet Anglada
Antoni Vidal
Silvestre Anglada
Antoni Roura
Nicolau Gorgoll
Feo. Pou
Josep Civil
Pere Bosch
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Any
1756
"
"
"
u

"
"
"
1757
"
"
"
"
"
"

**
"
"

tt

Caixa

326
1758
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1759
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Tipus barca
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
barca
canari
canari
tartana
tartana
sagetia
barca
canari
canari
canari
canari
tartana
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
tartana
canari
barca
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari

Capacitat
400 q
400 q
500 q
350 q
300 q
400 q
400 q
280 q
650 q
300 q
250 q
700 q
l.OOOq
400 q
500 q
500 q
300 q
1.275q
200 q
250 q
250 q
625 q
225 q
300 q
250 q
250 q
400 q
500 q
400 q
300 q
400 q
350 q
250 q
625 q
225 q
300 q
300 q
250 q
300 q
500 q
270 q
255 q
250 q
700 q
350 q
525 q
300 q
475 q
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Patró
Pere Recasens
Jaume Pou
Joan Albert de Palamos
Joan Agustí
Antoni Vidal
Joan Llorens
Pere Bosch
Antoni Agustí
Joan Bertrán de Sitges
Jaume Sentir
Pere Calsada
Joan Maura de Lloret
Rafael Suris
Josep Romaguera
Tomás Feliu
Joan Serra
J. Pou
Pere Recasens
Josep March
Josep Basart
Joan Masó
Antoni Sentir
Josep Calsada
Geroni Arxer
Josep Basart
Pere Sentir
Rafael Anglada
Jaume Pou
Feo. Torrent fíll
Pere Sentir
Pere Bosch
Antón Serinyer
Joan Masó
Antoni Sentir
Josep Calsada
Geroni Arxer
Joan Vivas
Salvador Comadira
Rafael Anglada
Mariano Font
Salvi Isern
Joan Ruscada
Joan Ruscada
Pere Mas
Feo. Fontanet
Antoni Vidal
Josep Planelles
Joan Bascos
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"
"
"
44

Caixó

971
1760
"
"
"
"
"
"
"
"
44

Caixa

Caixa

Tipus barca
canari
canari
canari
barca

Capacitat
457 q
500 q
250 q
650 q

canari
canari
canari
canari
canari

500 q
300 q
350 q
325 q
400 q

pinc
canari
canari
canari
pinc
canari
canari
canari
canari
canari
canari
canari

2.500 q
500 q
400 q
300 q
1.255 q
300 q
1 .000 q
225 q
800 q
375 q
550 q
500 q

"
"
"
"
"
1760
"
389
1761 canari 500 q
"
canari
"
canari
"
canari
"
canari
"
canari
"
canari
"
canari
"
canari
"
paquebot
"
canari
"
canari
"
canari
1762
canari
"
canari
"
canari
"
canari
"
canari
canari
"
canari
"
pinc
969
1763
canari
"
canari
"
canari

Joan Morera
550 q
500 q
250 q
16 1
19 t
16 t
300 q
425 q
47 t
255 q
16 t
16t
400 q
300 q
17 t
300 q
250 q
16 t
19 t
51 t
' 400 q
625 q
625 q

Patró
Josep Mundo
Lloreng Gispert
Salvi Llambí
Feo. Vidal
Julia Gispert
Antoni Vidal
Bonaventura Llambí
Joan Civil
S. Deulofeu de Palafrugell, pero
ara a St. Feliu
Joan Bertrán de Sitges
Benet Calsada
Pere Recasens
Antoni Agustí
Eco. Rabassa
Agustí Ribot
Joan Maura
Sebastiá Vidal, menor
Antoni Boada
Rafael Anglada
Esteve Bernich
Antoni Roura

Josep Romaguera
Josep Remus
Antoni Romaguera
Feo. Pou
Joan Serra
Sebastiá Bach, menor
Joan Caimó
Geroni Agustí
Esteve Badia de Palamós
Antoni Romaguera
Feo. Pou
Sebastiá Bosch, menor
Joan Prats
Antoni Buades
Antoni Sentir
Pau Suris de Lloret
Joaquim Molinas
Grau Morell
Josep Sentir
Jaume Lleonart de Calella
Antoni Agustí
Jaume Basart
Pere Hortas
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Any

1764

1765

1766

Tipus barca Capacitat
canari
900 q
canari
l.OOOq
canari
25 t
canari
19 1
canari
25 t
canari
lOt
canari
225 q
canari
lOt
canari
350 q
canari
25 t
11 t
canari
canari
25 t
canari
24 t
canari
10 t
canari
14 t
canari
20 t
canari
16t
canari
20 t
canari
lOt
llondro o
56 t
sagetia
38 t
llondro
canari
19 t
canari
350 q
canari
18 t
llagut de
9t
tráfec
?
canari
tartana
8t
25 t
barca
?
barca
barca
25 t
barca
lOt
barca
400 q
canari
16 1
barca o llagut
de tráfec
9t
canari
19 t
canari
14 t
canari
11 t
canari
14 t
canari
14 1
canari
25 t
canari
22 t
canari
12t
tartana
11 t
canari
?
canari
21 t
canari
28 t
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Patró
Miquel Roura
Jaume Lleonart
Rafael Patxot
Antoni Romaguera
Joan Prats, (a) Manxaire
Salvador Comadira, (a) Boet
Josep Calsada
Benet Anglada
J. Segarra de Barcelona
Bartomeu Remus
Josep Remus, (a) Bronsa
Joan Vaquer
Antoni Buades
Salvador Comadira
Tomás Feliu
Pere Recasens
Joan Quintana
Josep Anglada, (a) Jupa
Benet Gorgoll
Miquel Duran
Antoni Castelló
Grau Calsada
Pau Vila de Tossa
Josep Blanc
Nicolau Casas
Benet Calsada
Antoni Font
Jaume Calsada
Josep Remus
Jaume Trebal
Isidre Molinas
Joaquim Molinas
Feo. Parlaba
Nicolau Casas
Sebastiá Bosch
Antoni Cabanas
Cristófol Massana
Pere Bosch
A. Ribot
Jaume Pou
Feliu Llinás
Thomás Feliu
Joan Torrent de Begur
Feo. Arxer
Geroni Basart Ametller
Joan Ruscada

21

De la relació de patrons que acabem d'exposar, volem destacar la continuado de molts noms de famules entregades de sempre a l'ofici del
mar. Així tenim els Calsada, Anglada, Bosch, Basart, Patxot, Suris, etc.
Igualment, es interessant remarcar els patrons distingits en el comandament de les naus de mes importancia peí seu valor económic i per la seva
capacitat de cárrega. Citem l'any 1752 que Joan Calsada menor patroneja
un llondro de 1.000 q. El 1753, Esteve Bernich ho fa en un pinc de 700 q.
El 1755, Rafael Suris, en una sagetia de 2.000 q. El 1757, Pere Recasens,
en una altra sagetia de 1.275 q. El 1758, un altre canari de 700 q es comandat per Pere Mas, i el mateix any una barca de 650 q, per Francisco
Vidal. El 1760, el pinc de 1.255 q, per Feo. Rabassa. El mateix any, Joan
Maura patroneja un canari de 1.000 q. El 1763, Jaume Basart ho fa sobre
un canari de 625 q, mentre que al mateix temps Pere Hortas es pairó d'un
canari de les mateixes condicions. Aquest any hi ha molts patrons contractats. Tenim Miquel Roura per un canari de 900 q, Jaume Lleonart per
un de 1.000 q, Joan Prats per un de 625 q i un altre bastiment de la mateixa capacitat per Bartomeu Remus, per Joan Vaquer i per Antoni Buada.
El 1764, hi trobem un llondro de 1.400 q del qual es patró Miquel Duran
i un altre de 950 q amb el patró Antoni Castelló. Finalment, el 1765,
Jaume Calsada va en una barca de 625 q i Joan Ruscada, en un canari de
700 q. (Recordem que el nom de barca era una denominació genérica de
tota ñau apta per al cabotatge.)
NOLIEJAMENTS
En aquest segle, els ministres de Felip V intentaren en diverses ocasions reactivar 1'armada per poder defensar els seus extensos dominis
com també frenar l'actuació corsaria. Mes endavant, en tractar-se de la
drassana o pare reial a Sant Feliu de Guíxols, recordarem l'actuació del
superintendent Patino amb la direcció técnica de Gaztañeta en iniciar la
primera reforma. També quan exposárem els diferents bastiments de principi de centuria, parlárem de les gestions per portar 720 pins de Santa
Coloma de Farners a la drassana de Barcelona, on s'estaven construint
galeres; pero ara ens toca parlar del projecte ambicies del ministre marqués de la Ensenada, amb l'ajuda técnica de Jorge Juan, de crear un nombrós grup de vaixells de 2 ponts i 74 canons, diverses unitats menors,
fragates, etc. Aquest obliga a portar fusta de diferents llocs a diversos
ports per transportar-la a Cartagena com a lloc de destí. La que arriba a
Sant Feliu forgá el ministre de Marina local, Francisco Lacoma, a contractar diferents bastiments de certa capacitat de cárrega per al seu transport. Com que a la nostra vila, no hi havia en aquell moment naus prou
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importants disponibles, bagué de posar-se en contacte amb patrons de
diferents llocs, i pogué noliejar amb un de Palamós, sis d'italians, tres
d'Arenys i dotze de Canet, segons la relació que a continuació exposem i
que ens indica l'important desenvolupament d'aqüestes dues poblacions
de la nostra costa.
La llista de noliejaments inscrita per Josep Sala en els citats llibres de
Marina comenca el 1761 i acaba el 1766, i s'hi troben els corresponents
contractes entre el ministre Lacoma per una part i el patró del bastiment
noliejat per l'altra. Son documents molt extensos i detalláis, deis quals
nosaltres remarcarem la part económica, on s'indica «que se cobrará 10
rals de buló per colze cúbic de fusta mes el 5 per cent de «capa y sombrero»
per al patró»(9).
3 d'agost de 1761. Un llondro de 1.500 q del patró Miquel Duran de Palamós.
20 de maig de 1762. Pinc de 5.000 q del patró napolitá J. Peterine.
22 de setembre de 1763. Sagetia de 3.500 q del patró J. Pruna d'Arenys.
14 d'octubre de 1763. Sagetia de 2.500 q del patró J. Carreras de Canet.
12 de novembre de 1763. Pinc de 3.500 q del patró napolitá E. Suberanto.
28 de novembre de 1763. Pollacra de 6.000 q del patró J. Depósito de Sorrento.
22 de setembre de 1763. Sagetia de 3.200 q d'Arenys. Patró (?).
9 de gener de 1764. Pinc de 4.500 q del patró Genaro Longo Barto de Sorrento.
27 de marc de 1764. Pollacra de 6.500 q del patró napolitá José de Rosa.
26 de maig de 1764. Barca de 3.500 q del patró Salvador Clausell de Canet.
6 de juny de 1764. Sagetia de 3.000 q del patró Joan Pastor de Canet.
20 de maig de 1764. Sagetia de 5.000 q del patró Josep Baralt d'Arenys (l()) .
2 de juliol de 1764. Sagetia de 4.000 q del patró Félix Misser de Canet.
3 de setembre de 1764. Pinc de 4.000 q del patró Cristófol Llauger de Canet.
2 de setembre de 1764. Barca de 3.250 q del patró Felicia Camas Oltas de Canet.
14 de setembre de 1764. Barca de 3.250 q del patró Feo. Misser i Cata de Canet.
14 de novembre de 1764. Sagetia de 3.250 q del patró Josep Oliver de Canet.
17 de juny de 1765. Pinc de 5.000 q del napolitá Salvatore Cañero.
4 de maig de 1765. Sagetia de 3.400 q del patró Bonaventura Clausell de Canet.
14 d'octubre de 1766. Barca de 3.250 q de Feo. Misser de Canet.
Ide novembre de 1766. (?) de 3.500 q de Josep Oliver de Canet.
17 de desembre de 1766. (?) de 2.500 q de Joan Carreras de Canet.

Resumint aqüestes dades, el 1761 només es transportaren 1.500 quintars en una sola ñau; el 1762 també en una sola embarcació ja foren transportáis 5.000 quintars. Es a partir de 1763 que augmenten les unitats ma(9) Llibres reg. de Marina. Nólits 1761-66.
(10) Aquest pilot era probablement el que funda 1'Escola Náutica d'Arenys el 1779 i de la
qual sortiren uns 2.000 pilots, alguns de St. Feliu de Guíxols. Era patró i pilot primer, havent
exercit en la ruta atlántica. J. M. PONS GURÍ. Estudi de pilots. Curial 1993.
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riñeres i el nombre de quintars a traslladar: 5 bastiments i 187.000 quintars. El 1764 es l'any de mes tragí; 10 naus amb 402.500 quintars
condu'its. El 1765 es redueix a 2 naus i 8.500 quintars de transport. Finalment, el 1766 acaba amb 3 naus i 9.250 quintars de fusta transportada. En
total foren 613.650 quintars.
LLEVA DE MARINERS
Hem conegut com els guixolencs que vivien de la mar estaven subjectes a enrolar-se en les naus de 1'Armada de forma voluntaria o per crida
de les autoritats de Marina, i mes en aquest segle que comentaren a estar
matriculats i subjectes a certes disposicions, sistema molt diferent deis
sorteigs per rodolins amb qué havien actuat durant segles. Ara, les autoritats municipals havien de posar-se a les ordres del comissari de Marina,
Marcos Antonio de Lallera, antic tresorer de la drassana reial guixolenca,
el qual en el nou carree, a vegades, es volia extralimitar en les seves atribucions com passá a l'estiu de 1750 en voler impedir que uns allistats
ballessin a la plaga —segurament gallardes— havent-hi d'intervenir els
regidors per fer-li notar
que ell podia prohibir el
que volgués, pero que la
seva autoritat no arribava a poder-ho impedir a
la plaga, lloc que era potestat del Comú.
Recordem que la vida
a bord d'un navili era
dura, desagradable i plena de perills en certes
époques, segons confessions d ' u n testimoni.
Nombrosos homes barrejats en l'entrecoberta, a
vegades fins i tot amb cavalls, en una atmosfera irrespirable on es barrejava l'olor nauseabunda de
les aigües guardades a la
sentina de la ñau i que la
Tartana.
calor i la humitat feien
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encara mes irrespirable, sobretot els dies de neteja. Tot aquest estat de
coses ajudava igualment a la descomposició deis aliments i no diguem de
l'aigua de beure, cosa que causava moltes malalties intestinals. Afegim a
aixó la limitació d'espai, la falta de roba amb el corresponent estat de
brutícia personal, el mareig d'alguns i finalment les pagues informáis o
espaiades mes els perills en temps de guerra.
Tots aquests inconvenients ocasionaven que en els dies d'exposar la
llista de les persones destinades a embarcar, hi bagues moltes abséncies
motivades per trobar-se feinejant en bastiments de pesca o de cabotatge,
lluny per tant de la seva vila, com així ho feien constar amatents els seus
familiars, citant a uns que navegaven per les costes d'Espanya, d'altres
per les de Franca o de Genova i, ádhuc, els qui navegaven per les índies;
aixó motivava que el Corregidor es lamentes ais nostres edils deis prófugs que hi havia i que corrien lliurement peí Principat. Pero arriba un
moment, sobretot en 1'etapa de forta ampliació de 1'Armada i de gran
necessitat d'homes, que el 1760 hi ha un indult reial que es repeteix el
1765 per a tots els qui han defugit de fer el servei d'armes. També un
edicte molt fort del marqués de la Victoria adverteix que a tot matriculat
que deserti del seu domicili, en capturar-lo, se li imposará la pena d'haver
de complir dues campanyes seguides de mar. Si desertes havent estat nomenat, la pena seria el doble de l'anterior i si ho fes estant en les naus se'l
castigaría la primera vegada amb 50 assots sobre un cañó i 100 la segona
vegada, etc. Temps abans, el mateix marqués ja havia ordenat disparar
una canonada per avisar els pobles ve'ins per ajudar a capturar el desertor.
Perqué hem de recordar que, des de la mort de Caries II, les principáis
potencies europees intentaren aprofitar-se de 1'extensa herencia de la
Corona espanyola, sobresortint d'entre elles Anglaterra, que actúa sobre
el punt que creía mes crucial per debilitar-la, com era el domini del mar i
tallar el cordó umbilical que unia les noves colónies amb la metrópoli tot
confiant en la seva disciplinada marinería. Nosaltres ara ens centrarem en
la campanya d'Anglaterra a la Mediterránia, la qual prácticament comenc,á amb la presa de la placa de Gibraltar el 1704 i finalitzá amb la victoria
de Trafalgar el 1805, i representa una época que ens interessa per la repercussió que va teñir sobre la nostra gent de mar produint al llarg de la
centuria un continuat degoteig d'homes guixolencs cridats per servir la
Marina.
Pero, com veurem, hi hagué diverses campanyes: la de l'ocupació de
les Balears, la italiana, la nord-africana, entre d'altres. Així comengá el
1715 amb l'expedició per a la recuperació de Mallorca i Eivissa a la sobirania de Felip V, el qual obliga a presentar-se quatre homes per llagut, que
sortirien de Sant Feliu i que cobrarien una dobla per mariner. El jurat Joan
130

MARINA GUIXOLENCA DEL SEGLE XVIII

25

Quintana féu gestions a Barcelona per intentar reduir el nombre de mariners sol-licitats, allistant fmalmení amb el comissari de Marina, Vicens
Cama, 14 ve'íns ais quals la Universitat els afegí 6 rals mes per mes (1I) .
L'illa d'Eivissa se sotmeté a la fragata manada per Cornejo, oficial de
Marina, el qual tornarem a trobar a la nostra vila en lliurar-li una de les
naus construida per l'Armada en la drassana reial local.
L'any 1716 s'allistaren 1.6 homes per ais vaixells de Sa Majestat, ajudats amb la mateixa quantitat que els anteriors. D'ells n'hi ha quatre de
voluntaris presentáis anteriorment.
Per escriptures testamentáries sabem de mariners enrolats espontániament per a la ñau San Felipe construida aquí, pero, a mes, aquest any de
1717 hi ha una lleva de 61 homes que han de passar peí capitá Delfino per
cobrar per la seva subsistencia. Ingressats en aquest vaixell participaren
en la campanya de Sicilia el 1718 a les ordres de l'almirall Gaztañeta i
foren capturáis a Cap Passaro per 1'armada anglesa de Bing, desfeta on
caigué igualment presoner l'esmentat almirall. Era una expedició de 30.000
homes i 26 naus, mes les auxiliars.
A continuació, hi hagué la campanya de Tilla de Sardenya amb 15
vaixells de guerra mes un nombres estol de naus auxiliars i amb un total
de 9.000 homes; entre els quals hi havia 13 mariners guixolencs a qui el
síndic Rafael Saguer entrega les dues dobles. També d'aquest temps es la
fracassada expedició naval a Escocia. Es desconeix si hi havia mariners
nostres.
La campanya en qué sí que hi havia gent de la vila, 14 en total, fou la
de Tilla d'Elba el 1720.
L'any 1727 es recluten 26 mariners, alguns deis quals segurament foren els qui anaren al navili Hércules en la seva fusa el 1729 o potser els 27
homes de la lleva de 1728. Un altre testimoni del pas de guixolencs per
TArmada, el tenim en la següent declaració notarial: «Josep Casellas,
nauta, i Joan Montaner, atzambler, foren embarcáis a Barcelona, fa 9 o
10 anys en una campanya de l'Armada del reí, passant a Mallorca on
embarcaren mes mariners i a continuació navegaren cap a Cadis embarcant 13-14 cents mariners en un vaixell de nom «Hércules» i posteriorment a la ñau «La Rey na» fonde jada durant tres mesos, etc.»(Í2).
L'any 1730 hi ha un nou reclutament de 40 homes de mar deis quals se
n'escaparen 9. Igualment, el 1733 en entregar mariners de lleva a Sitges
en falta un per haver desertat. Llavors s'acordá amb Francisco Garí, també de Sant Feliu, que es presentes per 6,5 dobles velles.
El superintendent Patino ordena el 1733 una lleva de 250 mariners del

(11) AHMSF. Manual d'acoras 26/11/1715 i 22/111/1716.
(12) Notaría 2/IX/1739.
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Corregiment tocant a Sant Feliu, 15 homes que al cap de quatre dies del
seu nomenament han de ser a Barcelona davant del comissari de guerra
que els formará, assentament per teñir sou des del dia 30 de marc., a rao
d'un ral de plata diari per a la subsistencia i a compte de les pagues de 150
rals de billó, mes l'exempció de contribucions. L'any següent s'anotá d'haver pagat a Nicolau Mestre, pescador, 60 lliures per a un fill que ana com
a mariner al servei del rei en 1'última lleva (óbit?).
De la campanya de 1735 a les ules d'Ischia i de Prócida, en desconeixem dades. Mes tard, el regidor Joan Solivera informa des de Barcelona,
el 1739, de 1'entrega de 55 mariners, deis quals un no ha estat acceptat i
els altres ja están camí de Cadis. Aixó responia a l'ordre del delegat de
Marina Marcos Antonio de Lallera, que junt amb un regidor havien de
presentar-se davant del comissari Antonio Gallego amb els mariners seleccionáis per entregar-los —des del dia de sortida de casa seva— un ral
de plata doble castellá per a la seva subsistencia diaria fins al dia d'embarcar a Barcelona. Abans, pero, se'ls dona tres pagues anticipades perqué poguessin completar tres mudes i deixar socors a llurs famílies, acte
que es féu amb la presencia d'un edil de la vila.
En altres declaracions, fetes per tres mariners guixolencs davant del
ministre de Marina, coneixem la seva presencia el 1744 en la batalla del
cap Sicié entre l'esquadra francoespanyola, comandada per Navarro, el
futur duc de la Victoria, contra l'anglesa de Mathews. Aqüestes manifestacions foren motivades perqué no constava el nom d'un fill de la Valí
d'Aro, segurament per transcripció defectuosa en una llista que el Departament de Marina de Cartagena havia elaborat a efectes económics. Per
aixó, aquests guixolencs en el seu testimoni enumeren tota la seva activitat en el temps d'estar allistats tots junts i amb els corresponents destins.
Indiquen que iniciaren el seu ingrés el 1739 a la ñau de guerra San Isidro
i passaren posteriorment un d'ells al Rosario de Murguia o Halcón', un
altre al Santa Isabel i els altres a la fragata La Galga, i es retrobaren tots
plegats el 1744 a la base francesa de Tolo, lloc de refugi en aquells moments de 1'armada espanyola, i assistiren junts al citat combat de cap
Sicié en l'intent d'escapar-se del bloqueig anglés(13).
En aquesta época, 1'Armada encara manté unes esquadres deis vaixells mediterranis coneguts com galeres i galiotes, les quals foren abolides a meitat de segle. Aqüestes naus eren despla§ades, per la forc.a del
vent i per l'esforg de remers. Els uns eren voluntans per poder cobrar un
jornal i d'altres —la majoria— castigáis, coneguts com «els forgats». N'hi
havia que ho eren per un determinat nombre d'anys i d'altres per ser condemnats a perpetu'itat. Deis primers sancionáis trobem el guixolenc Joan

(13) Llibres reg. de Marina, caixa 969.
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Barella, castigat a cinc anys (1722), i el gitano Francisco Ximenes, detingut el 1744 segons la reial pragmática contra la gent d'aquesta étnia que
permetia enviar a galera els qui estaven entre els disset i els seixanta anys,
mentre que els mes joves anaven a presidí. Per aixó, Miquel Bautista
Patrac, també de Sant Feliu, detingut a la presó de Ceuta, demaná el 1754
informes favorables a 1' Ajuntament per poder obtenir la llibertat i els regidors contestaren que no el recordaven per haver estat fora massa jove,
pero que no els constaven antecedents desfavorables i sí, en canvi, que
havia complert els preceptes de l'Església.
Deis castigats per a tota la vida hi havia els compráis com a esclaus,
els que havien renegat de la seva fe i. sobretot, els patrons de naus corsáries magribines. En tractar del tema deis corsaris mes endavant, veurem
com hi hagué guixolencs que, per por o amenaces, renegaren del cristianisme i passaren a ser mahometans, fet que motivava els seus familiars de
fer diferents diligencies per alliberar-los del cástig corresponent.
LA DRASSANA REIAL GUIXOLENCA, 1716-1721
Ja hem indicat que el superintendent Patino, assessorat per Gaztañeta
inicia una activitat constructora en diferents drassanes per accelerar el
seu programa de renovació de 1'armada. Aqüestes construccions anomenades pares reíais, foren la de Guarnizo, La Carraca, Orio, la Grana, el
nostre Sant Feliu de Guíxols i l'Havana a ultramar.
En tractar d'aquest tema, se'ns presenta un interrogant peí fet de voler
explicar per qué la petita vila guixolenca fou escollida per crear aquesta
drassana davant d'altres poblacions marineres amb mes capacitat de treball, o fins i tot premiar les que es mantingueren fidels al rei com ho fou
la població de Roses. Personalment, m'inclinaria per pensar en la influencia del ministre cardenal Alberoni, personatge que tenia per home de
molta confiaba el nostre abat Panyelles, com ens ho demostrá en defensar-li aquest els seus drets económics de la diócesi de Málaga quan, caigut en desgracia, s'exiliá a Roma (l4) . Defenestrat el cardenal, el seguí
Patino i quan s'acabá al nostre port el tercer navili també es para 1'activitat de la drassana. Posteriorment, rehabilita! solament el superintendent i
iniciada de nou una altra etapa de construccions navals, ara que no tenia
cap influencia Alberoni, ja no es fa cap mes bastiment a la nostra població.
Un altre aspecte a remarcar fou la presencia de técnics francesos en els
treballs de la drassana, potser, entre altres motius, per la forta crisi que
passava la base de Tolo on hi havia desercions de mariners i artesans a
causa de les informalitats en la percepció de llurs pagues; fet que motiva(14) ACG. Inventan de l'arxiu del Convent de St. Feliu de Guíxols. Foli 112r. Núm.
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Base naval de Tolo d'on sortiren els técnics que traballaren a la drassana reial guixolenca.

va emigracions a Sardenya, Sicilia i Espanya. Així, tenim que el primer
empresari, Jean Campos, era de Marsella; el segon, B. Cambí, fou representat peí francés Francisco Reyfard. També el constructor Reinald Boyer,
el contramestre Honorat Otran, 1'escultor Honori Sicard, el calafat Esteve
Begundi, el barrinaire Jean Beragundi, el ferrer Bernard Bargelo i un llarg
etcétera, eren franceses.
La construcció deis vaixells es féu a la platja, pero el pare naval o lloc
de despatxos i de magatzems relacionáis amb el material necessari per a
la construcció deis bucs de les naus s'emplacá a la cantonada de Tactual
passeig de Mar amb la rambla Vidal, lloc conegut llavors com el «Baluard» i que havia estat malmés quan els franceses derru'íren la muralla a
final del segle anterior.
Abans d'emplacar-se la drassana, els regidors reberen una ordre que
els obligava a terraplanar tots els llocs que necessitarien per a la futura
mestranca, pero, en teñir exhausta la caixa de la Casa de la Vila pels fets
de la darrera guerra, fou el mercader local Benet Pellisser, com en altres
ocasions, qui avanza les quantitats necessáries per poder portar a terme
l'obra ordenada. Per aquest motiu, en el Manual d'Acoras de 1716 es
troba la resolució de pagar els diners avangats a l'esmentat Pellisser. Aquest
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Barca de mitjana. Croquis de l'artista Pons Martí.

negociant, com també al seu germá Joan, els trobarem moltes vegades
ajudant a la vila, així també en l'avituallament de subministre de material
per a les naus en construcció.
Posem exemples del que acabem d' indicar: per ordre del superintendent, el 1718, es prescriu d'entregar al mercader de Barcelona, Joan Pellisser, tota la quantitat de «tocino» de Joan Lluc Salamó, traginer, i Vicens
Cama, pagés, pagant el preu convingut (i5) . Igualment en una altra ocasió
rep 1.500 doblons de Francisco Reyfard per pagar els operaris de la drassana.
La bona relació que sembla que tingué el superintendent amb els nostres Pellissers ens Tacaba de confirmar quan passá per la vila «por
incumbencia del navio que se construía» en allotjar-se a la casa del nostre
negociant, segons despeses en llenya que el clavan anota per haver-la
subministrada la universitat ( ' 6) .
Finalment, s'inicia la construcció de la primera ñau, una fragata de 80
canons, sembla que de nom San Feliu i posteriorment San Felipe en honor del sobirá. La seva construcció necessitá un any i mig ja que tingué
(15) Notaría 2/VI/1718.
(16) AHMSF. Llibre clavari, lligall 39.
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alguns problemes i les obres s'aturaren per falta de diners, segons protesta presentada dintre del Pare de la Vila per «Juan Campos, empresario del
buque del navio que debe fabricarse en la villa de San Feliu de Guixols»,
reclamado feta davant del notad Axandrí i on exposa que por cuanto por
parte de S. Mag. (Dios le G.) se le ha retardado hasta ahora la entrega
del auto del contrato que tiene hecho sobre la fábrica de dicho buque del
navio y por consiguiente la entrega de la cantidad adelantada de dinero
que para esta fin se le debe entregar, siendo estos motivos la causa de no
poderse proseguir la fábrica de dicho buque del navio y asimismo de no
poderse acabar la obra dentro del término o tiempo ofrecido y prometido
a S. Mag. I en aquests termes continua indicant que descomptará tot el
temps que se li ha trigat a efectuar els trámits exposats (I7) .
Peí maig d'aquest any hi ha una altra gestió. El negociant de Sant
Feliu Sebastiá Bonet firma amb D. Espíritu Pascali, prebost general deis
Reials Exércits, un contráete en el qual declara que el 20 d'agost portará
dintre del Pare Naval tots els arbres tallats per ésser usats en la fábrica del
buc de la ñau que d'ordre de S. M. es construeix a la citada vila. Hauran
de ser serrats, desballestats a la vila de Tordera i portats per mar a Sant
Feliu, cobrant 45 diners d'ardit per quinta de fusta a rao de 9 diners per
llegua i quintar. La distancia, segons el contráete, entre l'esmentat lloc de
Tordera i el port guixolenc es de cinc llegues. Necessitará guia del batlle
de Tordera. S'anota que la pena o el cástig si no es compleix l'estipulat
será de 1.000 lliures catalanes, i serán nomenats com a fiadors el magnífic Josep Bofill i Roura, jurat de Tordera; Joan Pujades i Pau Serra, pagesos i a mes encarregats del trasllat de 300 arbres des deis boscos fins a la
platja de Blanes al llarg del mes de juliol. En cas de no complir, se'ls
aplicará la mateixa pena que a Bonet. A mes, a aquest se li donaran 6
dobles d'or de 56 rals d'ardit per a les despeses(18).
Altres partides devien venir per térra, segons document d'Antonio
Nebra «guarda almacén» de la fusta de la casa de n'Alou, del terme de
Llagostera(19). I així es comengá a construir la primera ñau a la qual, a la
cerimónia religiosa, es dona el nom de San Felipe en honor del sobirá,
com hem indicat, l'any 1717. L'acte religiós, molt solemne, va sortir de
l'església parroquial amb l'abat revestit de capa, mitra i bácul, assistit
pels ministres, la comunitat i preveres precedits de les banderes i gonfanons de les confraries. Es féu la benedicció, i a popa se celebra una missa
solemne abacial seguida de les benediccions de banderes i armes del vaixell i es torna en forma de processó de nou a l'església parroquial(20).

(17) Notaría 17/IV/1716.
(18) Notaría 13/V/1716.
(19) Notaría 20/X/1716.
(20) TORRA del FUM. Revista Costa Brava, núm. 46, S.F.G.
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Foques dades mes podem aportar d'aquest vaixell: algunes disposicions testamentáries de guixolencs que hi anaven enroláis, compra de
queviures amb algunes queixes per teñir mala qualitat, l'entrega de 2.000
quintars de llenya entre aquest vaixell i d'altres que hi havia al port, una
autorització el juny per gastar 800 dobles per a despeses en uniformes de
cavalleria i material d'armament "per un vaixell equipat a Sant Feliu",
segons informa P. Vilar, i ,finalment, la seva fusa el 18 de juliol de 1717(2I).
Després de tants de treballs i d'esforgos, el San Felipe tingué una vida
curta, car participa en la campanya de Sicilia, pero en el combat de cap
Passaro fou capturat junt amb altres 15 vaixells mes pels anglesos(22).
El segon vaixell conegut com El Cambí, nom de T asentista" italiá
que actúa junt amb el banquer madrileny Spinelli i que mes tard seria
conegut com el San Bartolomé es comengá a construir a principi de l'any
1718. En el pare naval guixolenc es feren representar peí francés Francisco
Reyfard i el técnic fou Reinald Boyer, mes la serie d'artesans franceses
indicáis.
Aquesta ñau de 66 canons es contenga treballant intensament amb
permís fins i tot de l'Església per feinejar els dies festius. També sembla
que, per part de la hisenda central, hom es presta a sufragar les despeses
mes promptament, i així ja peí maig comentaren a enviar 1.500 dobles a
la comptadoria de la drassana. Peí juliol hi ha una revisió de les cordes i
veles (aqüestes holandeses) per permetre la fusa i l'entrega posterior a
final de setembre en la persona de D. Freo. Cornejo, caballero de la Orden
de Santiago, capitán de altobordo de la Armada real. En la villa de San
Feliu de Guixols reconoció a D. Feo. Reyfard, apoderado de D. Bernardo
Cambí en la Corte residente que en el referido nombre le ha entregado y
de el tiene recibido... el navio de guerra que de orden de S. Mag. se ha
fabricado por asiento del dicho Cambí en la playa del puerto de dicha
villa, nombrado el Cambí, anclado en la rada a su satisfacción de dicho
Sr. capitán D. Feo. Cornejo y de todos los demás oficiales, pues está con
tres amarras. Por la proa un cable sencillo de veinte pulgadas dado en
tierra. Al este otro cable sencillo de veintiuna pulgadas. Al oeste con
ancla de cuarenta quintales un ajuste de dos cables de veintiuna pulgadas
estarlingado a una ancla de treinta y ocho quintales al sudeste. Por la
popa cable de quince pulgadas dado en tierra a un ancla de cincuenta y
cinco quintales, al noroeste tres calabrotes de nueve a diez pulgadas dados
a tierra juntos al norte... etc. Firma delante del notario Axandri y testigos
D. Antonio Hizquierdo y D. Lorenzo Lazarte de familia de dicho Sr.

(21) P. VILAR. Catalunya dins l'Espanya moderna. Ed. 62. Barcelona 1987, vol. II,
466.
(22) Nota cedida per J. Gárgol Pérez.

137

32

BENET JULIA i FIGUERAS

capitán.(23). Malauradament, es perdé mes tard en incendiar-se en el «Seno
mejicano».
El 1719 es continua a tot ritme la construcció d'un nou navili conegut
com El Catalán. Arran d'una discussió entre el transportista i el director
Reyfard, ens assabentem del transport de tres peces de fusta de 21,20 i 19
quintars respectivament, les quals procedien de Cassá i anaven destinades a la drassana reial(24). Igualment, per a les gúmenes arriba cánem del
Principat i d'Italia.
El 2 de juny es fa la benedicció del nou vaixell amb el nom de Ntra.
Sra. de Montserrat i a continuado 1'entrega a 1'Armada en la persona de
Feo. Fordés, coronel de Infantería española, Mayor General de la Real
Armada y Comandante del navio de S. Mag., nombrado El Catalán en la
villa de San Feliu de Guixols. De buen grado y cierta ciencia dijo, confesó
y reconoció a D. Feo. Reyfard apoderado según dijo de D. Bernardo
Cambí en la Corte residente, que en el referido nombre le ha entregado y
de el tiene recibido real y efectivamente el día nueve del corriente el dicho
navio de guerra que de orden de S. Mag. se ha fabricado de asiento el
dicho Sr. Bernardo Cambien la playa del puerto de San Feliu y nombrado
El Catalán, anclado en la rada a su satisfacción de el dicho Sr. Feo.
Fordés y de todos los demás oficiales de aquel, pues está con dos amarras
por la proa a saber un cable sencillo de 18 pulgadas dado en tierra, a
Este otro cable de 19pulgadas y el otro de 16 esterlingados a un ancla de
40 quintales al oeste. Por la popa dos calabrotes de 9 y 10 pulgadas
dados en tierra a un ancla de 36 quintales, etc. Testigos Jacinto Vallvielles
teniente de navio de altobordo y D. Feo. Laval teniente de granaderos del
regimiento de Infantería nombrado de Bravante.(25)
D'aquesta fragata de 62 canons, només en coneixem que entra en combat el 1724 contra la ñau anglesa Mary, i que fou desballestada el 1731.
Entregada aquesta ñau, es degué acabar el contráete de treball i el
gerent Reyfard tingué pressa per liquidar els honoraris del personal que
hi havia treballat, mestres d'aixa, calafats, barrinaires, etc., acte que fou
practicat a les oficines del pare i amb els seus escrivents com a testimonis, els quals declararen que tot havia estat corréete. Un cas a part fou el
de 1'escultor francés Honorat Sicard, que en no haver acabat el seu treball
promet finalitzar totes les escultures pendents á'El Catalán(26).
Acabada la direcció francesa deis "asentistes", 1'administració central
pren la responsabilitat de la drassana i al cap de quinze dies de les corresponents liquidacions amb el personal obrer, el guarda del magatzem Joan
Daygnas rep ordre del superintendent de registrar totes les cases que po(23)Notaria30/IX/1718.
(24) Notaría 14/11/1719.
(25) Notaría 13/VI/1719.
(26) Notaría 17/VI/1719.
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guessin teñir fusta del citat pare. Efectivament, fou trobada en diferents
domicilis, des la del batlle Joan Quintanas fins a les de distints prohoms
de la població com també en les de tres preveres, un deis quals era Benet
Llanví, que hi posa moltes dificultáis i es negá a portar la fusta trobada en
el seu domicili al magatzem al-legant que l'ordre esmentada no afectava
els religiosos. Aquesta negativa va fer que el citat Daygnas necessités
obtenir una carta del bisbe Josep de Taverner i Dardenes per poder entrar
a la casa i emportar-se les fustes que hi havia. Observem com totes les
persones que en tenien declararen haver-les comprades o que eren regáis
deis dirigents anteriors, pero peí fet d'estar ara lluny de la població, camí
de casa seva, no ho podien confirmar(27).
Peí mes d'agost i amb motiu de la guerra que s'havia iniciat contra el
país veí, Sant Feliu es veié enva'ida per uns escamots anomenats «fusillers
de Franga» que assaltaren tots els magatzems reials amb la corresponent
persecució deis seus guardes per capturar-los, entre els quals hi havia el
citat vigilant deis taulons del navilis.
Normalitzat de nou el país, ara els regidors reben nova ordre del superintendent de fer inventan de la fusta que pot ser útil per construir vaixells. I, així, detallaren: 163 peces de roure que servien de trinxera i batería a la platja; 296 peces de roure i alguns puntáis de pi en un quetx que
s'estava construint. Al pare naval, 264 peces de roure, unes balances per
pesar la fusta amb 23 pedrés que servien de pes; en un magatzem de
Tueda, rodes de carro, carretes, dos tirs de curenya, 35 cairats de roure. A
la batería de Calasang, diferents peces de roure posades en les troneres,
etc.(28)
També d'aquests inventaris podem conéixer 1'existencia d'un quetx
de nom San Ramón que a ritme lent es construía sota la responsabilitat
ara de D. Gerónimo Domínguez Tenorio, comissari ordinador de Marina.
Hom pensa que es podia tractar d'una ñau auxiliar de l'Armada.
Mes endavant hi ha una declaració feta per recordar que al cap de poc
d'iniciar-se la construcció del quetx o balandra anomenada San Ramón, a
principi de 1719, el declarant Joan Daygnas, guarda del magatzem, rebé
72,5 arroves catalanes de ferro vell i de mala qualitat per obtenir claus i
ferramenta necessáries per a dita balandra, i aconseguí 52 arroves i 13
lliures. Foren pagades peí citat D. Gerónimo Domínguez Tenorio(29).
No voldria acabar aquest capítol sense referir-me a una declaració jurada de Boyer i Otran sobre una nova polémica que s'havia obert entre
l'abat i els regidors de la vila sobre l'ús deis terrenys que havien quedat
deis valls que envoltaven les antigües muralles i que ara estaven terraplenáis amb les restes d'aquelles, després de la seva destrucció practicada
(27) Notaría 28/VI/1719.
(28) Notaría 28/X/1719.
(29) Notaría 3/XI/1721.
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pels franceses el segle anterior. Com que segurament entre els diferents
arguments aportats per l'Ajuntament n'hi devia haver algún relacionat
amb el treball de la drassana reial, per aixó el monestir sol-lícita la declarado a qué ens referim i que, resumint-la, copiem del llibre notarial(30).
Diu així: Por lo tanto, nosotros D. Reynaldo Boyer constructor de navios
de S. M. y Pedro Otran contramaestre de fábrica de navios en la villa...
Juramos... y afirmamos que el terreno que ocuparon los fosos y murallas
demolidas... no fue necesario ni se ocupó en parte alguna para la fábrica
del gran navio San Felipe que de orden y cuenta de S. M. construimos en
el año próximo pasado en la playa del mar de dicha villa, ni para la
fábrica del que se espera y de quantos se mandaran construir y necesario
tampoco el referido terreno ñipara la conducción de maderas ñipara las
oficinas de dicha fábrica ni para cosa alguna de aquella sirve ni puede
servir ni el ocuparse aquel con qualquier edificio puede servir de embarazo
alguno a las reales fábricas, sí empero en gran beneficio de aquellas y
aumento de dicha villa, sin que al dicho de nosotros atestantes pueda
objetarse, al no ser necesario el mencionado terreno para la fábrica de
navios el que se mandase terraplenar parte de dicho terreno para la
construcción de las gúmenas o cuerdas porque es contra toda verdad
pues no siendo ni pudiendo ser capaz por corto este terreno que precisó
hilar y construir dichas gúmenas y todo el cordaje por lo largo de la
Marina, pasaje únicamente al propósito para esta faena y del todo
separado de dicho terreno. Y en cuanto al beneficio de las reales fábricas
y aumento de dicha villa el que se amenasen inundación las aguas pluviales
que de dicha villa tenían su curso a los fosos, porque siendo como son
estos terraplenados por las ruinas de las mismas murallas, ya no pueden
entrar en ellos las aguas ni estas no necesitan ni jamás necesitaron los
fosos, sino de las calles para su curso como hoy día le tienen en dicha
villa y sucede en todas las villas y lugares etc. Decimos a instancias del
Muy limo, fray Isidoro de Couvarem y Cárcer... abad del monasterio de
dicha villa, etc.
De la lectura d'aquests documents, se'n poden extreure algunes dades
relacionades amb la drassana reial guixolenca. Primerament, ens informen que els prove'ídors foren dos: Campos, el primer, i Cambí, el segon,
pero l'equip técnic francés sempre fou el mateix sota la direcció de Boyer.
També ens expliquen que els vaixells foren fabricats a la platja i no sobre
el terreny de les derru'ides muralles. Que la fabricació de les "gúmenes"
es féu a la marina, de riera a riera, i que el pare naval només usa com a
lloc d'oficines de la Mestranca i magatzems d'articles relacionats amb els
navilis en construcció, la zona coneguda com el Baluard i que des de
llavors s'anomena el Pare del Rei. Aquest lloc tenia de responsable J.
(30) Notaría 15/XII/1717.
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Daygnas amb uns quants empleáis com a escrivents, que foren els qui
aportaren la llista de tots els qui treballaren en les diferents parts de la
construcció naval, relació necessária per poder cobrar els seus jornals en
el moment del comiat.
Un altre testimoniatge es la resposta de l'abat al negociant local Benet
Ayguavivas Valmanya sobre la possibilitat de poder disposar d'aquells
terrenys del Baluard indicant-li que haurá d'esperar per estar tancat per
una estacada que envolta les fustes del Pare.
TRÁNSIT MARÍTIM
Al principi de segle, el port de Sant Feliu rebia per llevant mercaderies
procedents de Ragusa, Sicilia, Genova i de la costa italiana, Marsella i
d'altres ports de la Provenga, tant amb les seves naus com amb les estrangeres. També cap al sud i cap a totes les terres llevantines de la península,
les costes de Portugal i a vegades fins a Galicia, hi trobem els nostres
bastiments per a relacions comerciáis. Pero deis ports de mes al nord
serán els vaixells anglesos i els nórdics (escandinaus i báltics) els qui
aportaran la seva mercadería (peix i fusta) o s'emportaran la del nostre
país.
Quant ais anys de la Guerra de Successió, la nostra modesta flota marinera fou emprada en actuacions própies de temps de guerra, com ja hem
indicat en un altre treball. Ara ens interessa recordar que amb els camps
abandonáis i no cultiváis, mes un augment de població a causa de la tropa
felipista repartida per tot el Principal per controlar-lo, la principal aclivilal marinera es la de portar queviures, sobrelot blat i cereals, a carree, al
principi, de bastiments francesos. En algunes ocasions transportaren mercadería de tan mala qualitat que es produíren fortes discussions amb els
responsables locáis del magatzem de grans.
Normalitzat mes endavant el país, hi arriben les altres mercaderies
corrents i necessáries d'una població com la nostra, segons ho indiquen
els permisos per descarregar, a Francisco Torrent, 500 quintars de blat
procedent de Marsella, 600 quintars d'arrós d'un pinc de Genova, 24 pipes d'oli d'Almería (regne de Granada) per al patró Nicolau Morera, que
sis anys despres repeteix amb 1.014 arroves de vi blanc de Salobreña,
mentre que el patró Antoni Agustí desembarca 65 arroves de vi blanc,
també conegut com a "vino de Pedro Ximenez" de Vélez-Málaga.
La sal arriba amb certa regularitat al nostre port, procedent de les salines reials deis Alfacs, producte que quedava sota la vigilancia del guarda
de 1'alfolí local. Igualment, está descrita Tambada de carregaments de
bacallá, arengada i altres peixos assecats i conserváis, pero sempre en
embarcacions nórdiques, sobretot angleses. Per exemple: el 1728 una ñau
d'aquesta nacionalital desembarca 15 boles d'arengada per al negocianl
local Benel Pellisser, pero destinades a uns mercaders de Girona, amb el
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preu d'onze rals de vuit la bota. També el 1738 es rebutjá una altra partida
de bacallá en mal estat per "sentinado". Quan la vila tingui naus de mes
calat que aqüestes serán les que aportaran el peix sec foraster. Pero recordem que fou el peix nostre salat el que ajudá a donar vida a la població,
tant ais pescadors com a les persones que treballaven ais salins, ais barrilers
i sobretot ais nostres transportistes marítims.
Un altre element a exportar de temps immemorial eren les pannes de
suro, pero ara ja s'inicia el transport de saques de taps elaboráis, la fabricació deis quals va guanyant rápidament importancia perqué podem suposar que els anys que seguiren a 1'amnistía i les bones relacions amb la
veina nació francesa prepararen el clima per al seu desenvolupament. Efectivament, tenim documents notaríais que confirmen la presencia de tapers i, sobretot, d'un obrador a la vila de Tossa, l'any 1739. Per aquest
escrit ens informen! que un negociant de París havia contractat, l'any
anterior, amb el taper tossenc Grau Esteve Llach una quantitat de taps
que, en passar a recollir-los, no trobá de la qualitat que havia acordat
anteriorment, i aixó va motivar una reclamació davant notari (3I) . Per tant,
podem acceptar que si un negociant francés es despla^ava des de París
per comprar taps fabricáis a Tossa es que probablement ja coneixia o havia rebut informació de l'activitat tapera del fabricant Grau Esteve ja de
temps abans i mai d'aquells moments.
Finalment, hi havia altres discretes activitats, el producte de les quals
es podia exportar. Així, tenim les famoses xarxes de pesca fetes per 1'element femení guixolenc; la fabricació de petites partides d'aiguardent obtingut amb el vi del terme, mercat irregular per les guerres contra els
anglesos que eren els principáis clients d'aquesta mercadería, les diverses classes de la qual eren de mes a menys qualitat les següents: refinat,
holanda anisat i blanc, i la seva venda estava subjecta al dret d'estañe,
que s'elimina a mig segle i queda l'anomenat «octau» sobre el dret de
fábrica i venda. Com a record d'aquesta activitat tenim que un calderer
local compra a Benet Pellisser «una olla amb ses trompes d'aram» de 164
lliures de pes i al preu de 6 sous, 6 diners per lliura, que tenia per fabricar
aiguardent en una botiga de Tueda, segons manifestá quan s'establí «El
Real estanco de aguardientes y otros licores»(32).
CORSARIS
Un deis perills greus amb qué es podia enfrontar la nostra gent marinera era la seva captura per part de naus corsáries enemigues. Aqüestes

(31) B. JULIA PIQUERAS. La comarca de la Selva i els primers tapers catalans. Centre
d'intercomarcals de la Selva. Vol. I.
(3 2) Notaría 13/XÜ71745.
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naus eren propietat de patrons mercants que amb permís de llur sobirá
podien atacar altres naus també mercants de pa'ísos enemics en temps de
guerra per capturar-les, apoderar-se del seu carregament i poder produir,
sobretot, pérdues en el seu comerg. D'aqüestes captures podien quedarse'n i repartir-se'n el benefici, excepte la cinquena part, que s'acostumava
a entregar a l'erari reial. Aquesta actuació fou molt intensa per part deis
anglesos i deis mariners de contrades mediterránies sota la seva dependencia, com foren els menorquins, els maltesos, els grecs, en l'afany per
part deis d'Anglaterra d'aconseguir el domini de la Mediterránia. Pero
fem notar que, un cop capturada la ñau i desvalisada, generalment els
mariners eren alliberats.
L'actuació de les naus corsáries mahometanes ja era mes perillosa, ja
que s'enduien captius els pobres mariners o pescadors, i fins i tot s'atrevien a capturar gent en térra i poder-los vendré posteriorment com a esclaus; així, amb aquesta conducta guanyaven un doble benefici.
Al nord áfrica, tres nacions —Tunis, Algéria i Marroc— practicaven
amb intensitat aquest procediment, pero el darrer país tenia, a mes, els
corsaris de Salé, dedicats amb éxit a la captura de les naus que creuaven
1'Atlantic, i obtenia un gran nombre de capturáis, havent-se donat xifres
de 1.000 a 1.500 esclaus espanyols i de 400 de francesos. D'aquests captius, si eren de bona posició social, exigien quantitats d'uns 600 pesos
mes 1'entrega d'un moro captiu(33). Un altre exemple a aportar, referent a
captius de famílies o carrees importants, fou el deis canonges Noguer i
Arrufat del Casal de Segaró, que anant per ordres sagrades des de la vila
de Sant Feliu a Tarragona per mar en una falúa foren capturáis i condu'its
com a esclaus a Alger fins que foren rescalals per 6.356 peces d'or per
persona(34).
Pero ais caplius modestos no els quedava cap mes solució que esperar
ser redimils per l'esforc, económic de la seva familia en un rescal laboríos
portal a lerme, la majoria de les vegades, pels Pares Redemplors de la
Mercé, que fins i lol lenien dins de la ciulal d'Alger una casa coneguda
com l'Almoina, on es praclicaven els Iracles de la compra de la llibertal
deis dils esclaus cristians. Aquests religiosos rebien de má del negociant
Joan Pellisser, ful de Sanl Feliu pero populat a Barcelona, les quantilats
de diners que amb mes o menys dificultal havien oblingul els familiars
deis detinguts a Alger; l'esforc, arribava algunes vegades a passar pels
pobles sol-licilanl almoina amb permís del Bisbal per alliberar el seu delingul(35).
(33) F. de CARRANZA. La Guerra Santa por mar de los corsarios berberiscos. Impt.
Ceuta.
(34) Fdo. VIADER i GUSTA. La casa Noguer de Seguéró. Amics de Besalú, 1973.
(35) ADG. Secc. U. Reg. 277.
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També coneixem que els captius a vegades disposaven de modestos
estalvis. Aixó ens ho detalla Joan Carreras, antic rescatat, en un document
notarial on explica que entre altres esclaus d'Alger hi havia el jove Jaume
Moragues de Tossa, el qual li entrega 50 rals de vuit dins la casa deis
mercedaris per fer-los a má del reverend Pare Telémac, religiós que es
trobava a Algéria per tractar de la Santa Redempció i que ajudés a la seva
llibertat, com així succeí, i passá igualment amb altres els diners que li
encomanaren diferents presos(36).
L'arribada deis rescatáis sempre era un gran esdeveniment. Els documents de l'época citen les arribades de 1751 i les de 1752, juliol i després
novembre. La primera, la de l'estiu, el corregidor de Girona informa els
regidors guixolencs de 1'arribada a Barcelona deis gánguils deis patrons
Joan Bastida i Gabriel Geli amb 239 recuperáis. Pero, peí novembre, la
mateixa autoritat avisa l'Ajuntament i el Capítol catedralici de Girona,
del fet que estava preparat per al pas per la ciutat de 260 rescatáis mes una
dona i dues criatures junt amb els Pares Mercedaris de la provincia
d'Aragó, Valencia i Catalunya que havien sortit de Barcelona el mes de
maig passat, tot demanant que es portessin caritativament amb ells. Efectivament, el dia 18 arribaren junt amb quatre mercedaris: dos sacerdots i
uns carros amb els seus equipatges. Anaren directament a la Mercé, on
s'havien preparat taules i bañes en el claustre per donar-los diñar, ja que
venien cansáis per haver viatjat a peu des d'un llatzeret de Franga. Menjaren 6 unces de carn entre el brou i el guisat, mes un pa de canonge de 14
unces a cada un. La carn fou pagada peí corregidor i l'Ajuntament, el pa
peí Capítol i la verdura, els llegums i el vi peí convent.
L'escrit descriu la posterior processó cap a la catedral amb el pregoner
de la ciutat al davant amb les seves trómpeles, els clarinets i els timbáis,
la creu, el penó de la Redempció, la dona alliberada amb els seus dos filis
-un en bracos per pelil- i la Verge de la Mercé portada per qualre esclaus
redimils. Posleriormenl, passaren a la col-legiala de Sanl Feliu i després
retornaren al convenl mercedari, i es repartiren de dos en dos en les cases
deis canonges i alguns en domicilis de cavallers i particulars per passar-hi
la nil. L'endemá sorliren de la ciulal a les sel del malí camí de Mallorquines porlanl per al vialge carn i el cilal pa de canonge(37).
Tornanl ais caplius guixolencs, lenim informacions que hi fan referencia. El 1711 els familiars de Francisco Carreras, Anloni Perich i Josep
Rovira fan geslions per alliberar-los. El 1725 s'indica 1'entrega de 100
rals de vuit per alliberar Nicolau Puig. El 1726 es parla de 16 lliures i
mitja per alliberar Tomás Co, menlre que el 1728 la germandal secular
(36) Notaría 10/VI/1738.
(37) AMG. Manual d'acoras 1752.
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per redempció de captius cristians, filis de Sant Feliu, dona un adjutori al
mariner Josep Llorens, fet esclau i'any anterior per una galiota corsaria
de Tunis, on estigué captiu fins que pogué escapar-se.
El 1729 el pescador guixolenc Josep Blanc trobá en una cala deserta
de Palafrugell, anomenada Calella, fragments de la barca de Joan Malaret,
el qual junt amb dos companys mes fou fet esclaus pels moros, i que ell
reconegué l'embarcació per haver estat se va abans de vendre-la al dit
Malaret. Posteriorment, el 1731, s'avisa d'un pinc moro que havia capturat quatre patrons i dotze mariners. També la muller del captiu Josep
Muntada fa gestions per obtenir 25 lliures que se li devien i entregar-les a
aquell destí, mentre que Madrona Recasens i Carreras, el marit de la qual
está en poder deis sarrai'ns, fa un censal de 200 lliures de capital i 200
sous de pensió per poder ajudar a l'alliberació de l'espós.
A son torn, les trifulgues que havien de passar en terres africanes els
captius, ens les explica el testimoni de Miquel Llagostera a instáncies de
Joan Feliu, germá de Jaume esclau a Alger. El dit Llagostera va estar
durant dos anys i mig captiu d'un moro que el feia treballar en un molí i
allí es trobá amb un altre que semblava moro i que li manifestá que era
Jaume Feliu, natural de la nostra vila i germá del corder Joan. De forma
plorosa explica que, no podent suportar els maltractaments de la seva
esclavitud, es féu mahometá, pero que ara n'estava penedit i que només
pregava a la Verge perqué li dones el camí de tornar a la térra de cristians
i, per tal motiu, li va proposar que junt amb ell i un altre esclau guixolenc,
Antoni Dauset, s'enrolessin en l'embarcació del seu patró per aprontar
escapar-se. No el veié mes. Un altre mariner, Vicens Bou, testifica en
aquest acte que un cop ocupada la plaga d'Orá en la campanya de 1732
per Cornejo, anant de mariner en el bastiment del patró Benet Caimó,
saltaren de la llanxa a térra ell i Pau Bernat i foren capturáis pels nadius i
condu'íts a Tremecen, on foren venuts, i passaren a Alger com a esclaus
durant quatre anys, lloc on veié Jaume Feliu a qui ja coneixia del poblé.
El declarant continua la seva explicació indicant que s'havia apuntat a un
armament de tres naus per fer el cors sota el comandament del ture Axi
Mustafá, per provar d'escapar-se. Ell anava a la Chulac, el patró de la
qual era Mohamed Axaes. Al cap de disset dies de navegació, la ñau capitana i la seva foren capturades per tres navilis maltesos (San Vicente, San
Antonio i San Juan) entre Málaga i l'estret de Gibraltar. Durant el combat, els 41 esclaus que hi havia a bord foren tancats a la sentina i foren
alliberats posteriorment pels maltesos.
Jaume Feliu s'havia enrolat també com a soldat moro per provar d'alliberar-se. El declarant hi havia pogut parlar diverses vegades i confirma
(38) Notaría 10/111/1737.
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que, encara que exteriorment era mahometá, interiorment continuava essent cristiá, pero en ser renegat no pogué entrar en el grup de cristians
alliberats sino retingut com a esclau enemic(38).
Pero també en altres ocasions, en ser sorpresos i perseguits per ñau
enemiga, els nostres mariners passaren altres angoixes. En relatem uns
exemples: el 4 de juny de 1757, el patró Rafael Patxot i set tripulants
partiren de Seta en el seu canari carregats sobretot de 229 quintars de
cuiro al peí. En ser de nit, de les cales de Fornells i d'Aiguablava els sortí
de part de térra una llanxa sarraina d'un pinc que els dona caca dues
vegades, i foren finalment obligáis a abandonar, a forca de rems en la
seva barqueta, l'embarcació gran per no caure en esclavitud.
Mes greu fou la topada del jove pescador de palangre Joan Forest, a
qui, amb tres companys mes, li tiraren trets des d'una embarcació magribina a alta mar, el feriren greument i el deixaren en perill de mort. Un
altre exemple del juliol de 1763, quan 1'embarcació patronejada per
Nicolau Morera en sortir de cala Figuera al cap de Gata, es trobá amb una
galiota mora que sortia de la badia de San Pedro, que els perseguí a la
vela i a rems; per no caure presoners desempararen el bastiment en la
llanxa d'ell i així es salvaren, pero la seva embarcació carregada de genere no pogué ser capturada pels corsaris, ja que s'estavellá contra les penyes del dit cap.
Per tant, el perill corsari fou sempre una intensa preocupació de la
gent de la nostra costa com es comprova en les notes de seguiment de
naus sospitoses, «avisos de moros» d'una població a les mes ve'ínes, vigilancia des de dalt de Sant Elm per Termita o pels artillers del Fortim,
canonades com a senyal d'avís destinades sobretot ais pescadors, i finalment les abundants notes del corregidor de Girona informant del que havia rebut oficialment sobre moviments de naus corsáries; documentació
guardada a l'arxiu guixolenc, on trobem anotades les primeres noves sobre corsaris nord-africans amb les corresponents captures humanes
d'aquest segle. En un d'ells, el 1730, s'informa de la sortida d'Alger d'una
esquadra de sageties, pincs i quetxos per practicar el cors, cosa que motiva que es previngués els pescadors i els habitants de cales.
De Palamós, el 1733, s'avisa de dues fragates mores, mes un quetx en
reserva, que havien capturat un barquet entre Trecmal (Treumal) i Torre
Valentina, mentre que l'endemá des de Palafrugell es dona noticia d'un
desembarcament a Fornells, d'on s'emportaren un llagut de pescadors, i a
Torroella de la captura d'un altre llagut amb cinc homes.
Des de Girona, el 1735 es dona compte de tres embarcacions mores,
una balandra, un pinc i una barca, totes corsáries. També indiquen que
una de Tunis en aigües de Franca ha capturat un llondro de Vilanova.
Pocs anys despres, a vegades els avisos no son clars sobre si es tracta de
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corsaris africans o anglesos, car s'havia declarat la guerra contra aquell
país. Mes endavant ja tractarem de la conducta deis corsaris d'aquella
nació, pero podem imaginar que no tingueren cap escrúpol de permetre o
ajudar a l'actuació de naus mahometanes, com ens ho fa suposar el cas de
la presencia a Gibraltar d'una ñau turca de 34 canons acompanyada de 4
xabecs que fan pensar que devien dedicar-se al cors.
A causa d'aquesta situació, durant l'estiu de 1738, les galeres reials
San Genaro i Santa Teresa junt amb les galiotes San Luis i San Fernando
vigilaren la costa des de Sant Feliu.
Fou des de Roses que el 1747 un xabec eivissenc que sortí de Palamós
carregat d'ordi trobá a la Meda un altre xabec gros de moros que els dona
caga, pero pogueren guanyar térra. També hi bagué una intensa actuació
de les naus angleses, sobretot de la Colchester davant de Sant Feliu, com
ja exposarem.
L'agost de 1749 un capitá suec indica, en arribar al port de Barcelona,
haver trobat 11 vaixells algerians prop de Mallorca i amb direcció cap a
ponent. Per tant, les autoritats aconsellen redoblar la vigilancia. Del mateix temps son les noves d'un xabec, dues barques i una pollacra, perseguint llaguts de pesca guixolencs, mentre que el 1755 son registrades
canonades contra un altre xabec moro davant mateix de la vila, entretant
de Genova se'ls informa de la presencia de naus algerianes fins a les
seves costes. La intensitat corsaria davant de la nostra costa va augmentant confirmada pels registres de canonades d'avís des del Fortim i per les
comunicacions de presencia i d'actuacions de corsaris a cala Prona, Canyelles, Cadaqués, Tossa, 1'Escala i, fins i tot, de Marsella per l'actuació
d'una galiota de tres arbres, trenta-cinc reñís, dos canons de quatre a proa
i seixanta nord-africans.
Per aquest estat de coses, alguns patrons son autoritzats a portar defenses; exemple d'aixó en aquells dies fou l'actuació davant de cap Roig
del pinc del patró Joan Balanzó de Mataró amb quatre canons, vint trabucs i divuit tripulants, que enfonsá una galiota enemiga tripulada per
110 homes, deu deis quals eren tures, en caure una bala a la santabárbara.
Hi ha canonades d'avís des del Fortim per la presencia de naus enemigues. Era l'any 1758 quan quatre galeres de Malta atacaren un xabec
corsari davant de Sant Feliu. Aprofitem de recordar el prestigi que tenia
la marina maltesa d'on havien sortit marins com Grasses, Suffren, etc.,
els quals actuaren a 1'armada francesa. Igualment, tenim que la marina
corsaria estava a un nivell bastant igual que la resta de pobles mediterranis amb bons vaixells, armament abundes i de qualitat, subministráis o
regalats pels pa'isos europeus que en determinats moments estaven en
guerra contra Espanya.
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L'any 1761 trobarem documentáis molts d'avisos d'amenaces corsáries, tot comen§ant amb la captura d'un gánguil davant de Tossa; segueix
amb l'actuació de dues gallotes a Torroella i a Begur. A Cadaqués intimiden la presencia d'una pollacra amb un gánguil que sembla que era el
capturat a Tossa. A 1'Escala serán dos pincs moruns i posteriorment a
Palamós, a Begur, a Torroella una altra vegada i a Roses, obligant aquest
comportament a retirar el correu de Maó per por de captura. Mes tard,
entre Roses i la Meda foren capturades dues tartanes ancorades al golf i
una davant de la nostra vila, pero tota la tripulació se salva menys una
persona. I encara l'any següent entre Tossa i Sant Feliu pirategen set bastiments enemics (tres xabecs, dues galiotes i dos pincs), mentre que des
de Palamós s'informa que dos xabecs nostres han capturat un pinc nordafricá.
Peí que fa a la intervenció de les naus corsáries europees, les dades
son mes confuses. Si comencem pels corsaris franceses no en tenim cap
referencia, malgrat la certesa d'actuacions el 1718, que suposem que foren d'escassa importancia. En el cas d'altres corsaris com els menorquins,
maltesos i grecs, la seva dedicado fou estimulada pels governants anglesos, pero les naus d'aquests foren les que causaren mes danys ais nostres
marins.
Podem indicar que l'agost de 1705 fou l'inici de la seva actuació a la
Mediterránia, amb la captura a la Platja d'Aro d'un bastiment carregat de
diversos generes en no poder ser socorregut. Acabada la Guerra de Successió, encara cal avisar del perill que representa la presencia de naus
angleses fondejades davant del llatzeret de Barcelona en espera de capturar els pincs amb correu de Genova, la qual cosa obligava a sortir de la
nostra vila unes embarcacions per avisar-los si es veiessin passar tot navegant davant de la nostra costa.
En els primers anys d'hostilitats contra la potencia anglesa s'hagué
d'avisar en diverses ocasions del perill corsari d'aquell país, pero fins el
1746 no hi haurá la presencia mes activa amb la corresponent captura de
bastiments nostres. L'any anterior ja s'havia assenyalat l'existéncia d'una
esquadra enemiga a les aigües de Tilla de Córsega, amb el temor que
alguna fragata se separes per dedicar-se al cors, i per aixó les autoritats
ordenaren ais nostres pescadors que estiguessin previnguts prop de la costa.
Malgrat que l'any següent es repetí l'avís, fou en aquest quan l'actuació
corsaria anglesa va ser mes intensa, comencant amb la captura d'una ñau
genovesa que van portar a la Platja d'Aro per saquejar. A continuació, en
perseguiren una de francesa que pogué refugiar-se a Roses, i mes tard tres
barques entre la Meda i el castell de la Santíssima Trinitat. Segurament
era una ñau, l'anglesa, de 40-50 canons, acompanyada a vegades d'un
pinc espanyol capturat a Llan£á.
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Peí juliol de 1747 la ñau anglesa Colchester decidí capturar un bastiment del patró Maties Segarra ancorat a la nostra badia i carregat de material de guerra, que consistia en vestuari complet per a tres batallons
d'infantería mes 1.500 fusells que importaven 574.000 rals de billó i que
fou guardat i protegit a la Casa de la Vila.
Lucien O'Brian, comandant d'aquestañau, estant davant de Sant Feliu
el 12 de juliol envía ais regidors locáis una carta redactada en un mal
italiá sota 1'encape,alament de «Ais magistrati ed abitanti de S. Fillou»,
on avisava que havia entrat al port per destruir els bastiments espanyols,
pero que, si aportaven socors i generes al seu vaixell, no serien molestáis.
Com era d'esperar, la resposta fou negativa, comencá un canoneig al matí
de l'endemá a les set hores, que persistí fins a les cinc de la tarda. Dispara
un total de 1.200 canonades contra la vila, el monestir i les embarcacions,
1 causa molts d'estralls en disparar amb bales de 24 encadenades. A mes,
a migdia intentaren amb llurs llanxes endur-se embarcacions, acte que
fou impedit pels veíns i quatre soldats d'infantería, i feriren alguns mariners i en mataren un. Malgrat tot, s'endugueren una tartana carregada de
vi per estar situada mes enfora, i posterioment hi calaren foc. Per la seva
banda, Girona enviá un capitá amb 50 soldats a cavall i alguns desmuntats que s'ajuntaren al sometent per defensar els bastiments locáis. Dies
després, es trobá a Calasang un «bulto» a dins del qual hi havia un mort
de bala probablement anglés, segons visura del cirurgiá, que se suposa
que morí en el combat de dies passats.
Pocs dies després, el 17, de Barcelona s'avisá l'Ajuntament que el
patró Bartomeu Bosch passaria amb el seu pinc la Virgen del Buen Viaje
per carregar el vestuari i les armes deixades per Segarra i guardades a la
Casa de la Vila. Els nostres magistrats enviaren igualment una carta a Sa
Majestat informant deis danys produ'íts en els vei'ns, cosa que ens permet
orientar-nos de la intensitat d'aquell bombardeig. Per exemple: a l'església de Sant Joan la pérdua fou per valor de 50 lliures; a la casa de la vídua
Quirch, 29 lliures; a la del cirurgiá Joan Quintana, 5 lliures; a l'Hospital,
2 lliures i 10 sous; a Domingo Matutano, 390 lliures; al Dr. Tauler, 12
lliures; a Benet Barraquer, 29 lliures; a la Casa de la Vila, 30 lliures; al
jornaler Rafael Pagés, 108 lliures; al Corral de la vila, 20 lliures; i a l'església parroquial, 80 lliures. Total 1.773 lliures (hi falten 60 lliures del
mariner Joan Bartró).
A continuació, Salvador Rovira, notari reial i públic, secretan reial de
l'Ajuntament confecciona una altra relació -avalada per Joan Mauri, mestre
d'aixa, i Cristófol Mauri, calafat, habitants a la vila- deis danys sobre les
naus que hi havia tant a la badia com a la platja, els quals pujaren a unes
1.650 lliures; les naus afectades foren les següents:
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1. Barca de Josep Calzada, capturada pels anglesos,
carregada de vi i aiguardent
2. Barca de Pius Moner, amb vi vessat
3. Barca de Pere Bosch
4. Barca de Francisco Mauri
5. Barca de Rafael Romeu
6. Barca de Miquel Cateura
7. Barca de Benet Baulovi
8. Barca de Raimon Suris
9. Barca de Félix Bosch
10. Barca de Felip Gorgoll
11. Llagut de Nicolau Mestres
12. Llagut de Joan Roura
13. Llagut de Joan Thomás
14. Llagut de Raimon Forest
15. Llagut de Joan Malaret
16. Llagut de Francisco Anglada
17. Llagut de Feliu Thomás
18. Llagut de Miquel Carreras
19. Llagut d'Isidre Blanch
20. Llagut de Josep Suris
21. Llagut de Bonaventura Suris

855 lliures
126 11.
160 11.
26 11.
45 11.
90 11.
100 11.
40 11.
35 11.
8 11.
16 11.
18 11.
10 11.
7 11.
18 11.
18 11.
8 11.
18 11.
26 11.
10 11.
9 11.(39)

Després deis estralls fets peí canoneig de la vila, els regidors enviaren
una atenta carta al capitá general del Principat explicant els fets deis dies
12 i 13, mes les cartes amenazadores del comandant O'Brien i la defensa
feta per la gent de Sant Feliu de tot el que de valor portava la ñau del patró
Segarra. Finalitzava la missiva suplicant que davant de la persistencia
d'accions corsáries es poses, en el paratge on abans s'havien fabricat els
vaixells de guerra, quatre canons de vint-i-quatre, pero un mes i mig després es denega de Barcelona l'enviament de canons, i es promet només
municions per al sometent.
Pero sabem que el perill anglés continua segons diferents avisos del
marqués de la Mina ais regidors. Així, a l'agost de 1758 es comunica el
pas deis corsaris Champion, Liverpool o Príncep George, noms que fan
sospitar ésser els deis vaixells, mentre que en altres ocasions es ciar el
cognom del seu capitá com Littelton de Bristol, armada la seva ñau amb
16 canons i 24 pedrers. Igualment, peí 1760 s'informa sobre els corsaris
Robert Brown, Johan Bulls i Johan Rouls, mentre que el citat amb el nom
d'Antoni Cardona fa suposar que es maonés.
Per contrarestar les actuacions corsáries d'una o altra nacionalitat es
prengueren diverses mesures que mes o menys hem insinuat. Localment,
la constitució d'una Germandat secular de captius que es reunia, segons
costum a l'església de Sant Joan, suposem d'actuació modesta, com tenim d'exemple que el juny de 1731 acordaren d'entregar una lliura i deu
sous per sis esclaus redimits, a rao per tant de cinc sous per persona.
(39) J. TORRENT i FABREGAS. El bombardeig de Sant Feliu. Estudis del Baix Empordá.
Vol. V. Sant Feliu de Guíxols.
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Segurament aquesta conducta discreta els obliga el 1734 a extingir-se i a
unir-se a la fundada peí Reial i Militar Orde de Ntra. Sra. de la Mercé de
Barcelona. En relació amb les gestions deis frares d'aquest orde, trobem
com a procurador deis familiars guixolencs de captius el citat Joan Pellisser Bosch.
Una altra actuació fou la de passar avisos d'una població a una altra,
com ja hem assenyalat. Igualment, la crida a sometent deis homes aptes
mes l'ajuda de soldats i naus de 1'armada si es trobaven a la nostra costa
com va ser el cas de les galeres i gallotes de l'estiu de 1738.
Pero vindran anys de mes fets bél-lics i de mes audacia corsaria, que
obligaran a refor§ar la costa i, sobretot, la nostra vila en haver estat declarada cap de provincia marítima el 1751. Llavors, els regidors reconeixen
en document oficial haver rebut tres canons de ferro de calibre 16, tres
curenyes també de ferro, tres jocs d'armes, etc., mes 300 bales. Igualment, es comengá a inscriure en una llibreta firmada peí caporal del destacament artiller mes la presencia d'un regidor, la quantitat de pólvora,
les bales gastades i altres elements, escrit que ens permet seguir el perill
que es passá segons les canonades apuntades. La primera página del quadern citat, respectant 1'ortografía original, comenca així: Como Cavo que
soy del Reg. de la Real Artillería y Comandante de destacamento de esta
batería, certifico que oy día de la fiesta he recivido del Regidor Guarda
del Almazen, quarenta libras de pólvora, quatro balas para quatro
cañonazos que se ha ofrecido tirar con la asistencia del Señor Bayle y
Regidores de esta Villa y dos libras de cuerda mecha de Adieziseis a dos
embarcaciones de moros que se presentaron delante de esta Batana. San
Phelio de Guixoles y junio 4 de 1754. Cavo Garda.(40).
Una revisió d'aquest armament fet el 1760 continua indicant solament
la presencia deis tres modestos canons amb la corresponent quantitat de
pólvora, metxa, tacos i bales.
Finalment, uns exemples de 1'actuació d'aquesta batería: el 1754, en
tot l'any es dispararen 22 canonades a bastiments nord-africans. El següent, 20 canonades de les quals solament 3 eren fumades. El 1758, l'actuació mes intensa fou amb 26 trets deis quals 22 foren d'avís a naus
sospitoses i d'altres per advertir els nostres pescadors.
EPIDÉMIES
En aquells anys, un deis flagells que hagueren de suportar la gent de la
conca mediterránia occidental fou el de les epidémies, sobretot la pestosa,
la majoria de les vegades procedent deis ports d'Orient on n'hi havia un
focus persistent. Pero el desencadenant fort d'aquest segle fou 1'epidemia
de 1720 al port de Marsella.
Segons la tradició local, peí mes de juny d'aquell any amb Tambada a
port del vaixell Le grand Saint Antoine, que procedía de Sa'ida, s'escampá
(40) AHMSF. Quadern del «cabo de artillería» en la secció de papers militars.
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la malaltia per la població de forma tan violenta que en pocs dies caigueren malaltes o moriren tantes persones que s'arriba a no trobar cirurgians,
infermers o sepulturers per atendré les necessitats de la població, va caldre al final per ajudar a solucionar-ho d'oferir la llibertat ais forgats de les
galeres si voluntáriament es dedicaven a atendré els nombrosos malalts
com també a enterrar els difunts. Pero aixó no serví gaire, car la majoria
d'ells moriren i d'altres, pocs, s'escaparen. Aixó ens ho confirmen les
instruccions del baró d'Huart —tinent general i governador militar i polític de la plaga de Girona— en una carta que enviá ais regidors guixolencs
i que, entre altres instruccions sobre les quals mes endavant tractarem,
explica que els forgats marsellesos a qui s'havia entregat l'assisténcia ais
pestosos acabaren assassinant, robant i despullant els desgraciáis malalts
i amb els vestits d'aquests s'escaparen per mar. Aquest perill de contagi
portat per aquests miserables encara es repetí una altra vegada l'any següent, la qual cosa obliga a perseguir uns altres quatre presos escapats de
la ciutat de Marsella.
La importancia d'aquest brot contagios en el port marsellés, a part de
la seva dolorosa intensitat i malignitat, fou peí perjudici que ocasiona al
tránsit d'aquesta ciutat comercial en relació amb molta part d'Europa, en
ser el lloc d'arribada deis productes orientáis i el de sortida peí Roine a
l'interior europeu, fet que motiva una intensa crisi comercial.
Com que en aquell temps no es tenia una idea clara sobre la causa de la
malalti,a i, per tant, tampoc es disposava d'una terapéutica eficag, només
el coneixement per 1'experiencia que el contagi pro venia de la relació o
proximitat amb persones infectades, s'imposá com a única solució l'aillament de tota persona sospitosa de malaltia com també de les seves
cases i ádhuc de poblats enters, missió portada a terme pels guárdies sanitaris ajudats d'unes mesures intimidatóries fortes contra els que intentessin sortir-ne. Del citat baró d'Huart son les instruccions severes per impedir 1'entrada de tota embarcació procedent del país veí, on ordenava fer
foc contra els que s'aventuressin a desembarcar, mentre que per ais paisans i la tropa que permetessin apropar-se a qualsevol embarcació, es
mereixerien la pena de forca. Per complir aixó situaren soldats sanitaris a
totes les cales i platges del terme mentre una falúa amb un patró i cinc
mariners vigilava les barques que navegaven per davant de la nostra costa
per obligar-les a continuar llur viatge fins al port de Barcelona, on hi
havia un llatzeret destinat a practicar la quarentena si era necessária i on
tenien personal especialitzat, com es comprova per les instruccions del
marqués de Castel-Rodrigo, que, entre altres apartats, indiquen fins i tot
les providencies a complir amb les cartes arribades per mar, que s'hi ordena que siguin perfumades per un oficial comissari de Sanitat.
Al territori guixolenc es posaven barraques per ais guardes ais llocs
següents: Urgell, Candell, Port Salvi, Garrís, Calasang, Suris, Sant Pol i
Sagaró.
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De les diferents precaucions contra el contagi que encara continuaren,
una tractava sobre la prohibido d" adquirir roba o altres mercaderies en
alta mar, actuació que d'una forma o altra continua, puix peí 1721 el corregidor ha d'advertir sobre l'abús que practicaven els pincs de posta genovesos que condui'en el correu des d'Italia, que tant a Tañada com a la
tornada admetien tota classe de passatgers i generes per entregar ais pescadors que es trobaven mar endins.
Així, torna a haver-hi la formalitat d'obtenir el document conegut com
la Patent de Sanitat. Aquest s' expedía al port de sortida de la ñau amb les
indicacions del nom de l'embarcació, del patró i de la seva tripulació i
feia constar, a mes, que parda de població neta de contagi i amb marineria
sana. En retornar, si venia de país estranger, era el consol espanyol del
port de sortida el qui estenia 1'informe sanitari, puix que sense aquest
trámit no se'ls hauria admés a plática ni haurien pogut baixar a térra en
arribar a terme.
Des de 1'epidemia marsellesa, les nostres autoritats van advertint contínuament els regidors guixolencs deis diferents focus de pesta coneguts
ais ports del mar interior i, així, indiquen a partir de 1730 els brots d'Alger,
de les ules de Sant Mauro, de Corfú, de Salónica véneta i turca, d'Albánia,
etc. Mes tard i a la década deis anys quaranta, els avisen deis brots apareguts a Mostassem, Constantina, Alger i Tunis. Posteriorment, vindran els
de Tremecen, Fez i Tetuan, arriscáis peí fet d'estar els ports nord-africans
oberts a les naus angleses corsáries que actuaven a la Mediterránia i de
les quals hi havia la sospita de contagis i morts per aquesta malaltia pestosa
ais seus vaixells. Per aquest motiu esdevingueren perillosos en capturar
bastiments catalans, peí contacte que tenien amb els nostres homes de
mar en saquejar-los i deixar-los posteriorment en llibertat. Encara que
practiquessin quarentena, es coneix algún cas de mort per contagi.
FINAL
Acabem la nostra exposició en arribar ais anys en qué s'ha recuperat
el país i, amb ell, la nostra vila. En tenim un exemple en la flota mercant
guixolenca, que deis 7 bastiments de principi de segle passa ara ais 57
registrats en els llibres de la Comissaria de Marina local.
En entrar a la segona part de la centuria, es presenten dos camins per
persistir i augmentar aquesta millora económica. Un d'ells es l'expansió
industrial de la fabricació deis taps, iniciada tímidament a la década deis
anys trenta. L'altra será la participació en l'anomenada "aventura americana" a títol individual, en estar, la majoria de les vegades, enrolats en
naus destinades a les índies, com ens ho demostren les reclamacions presentades per familiars de suposats desertors de les lleves deis anys 1718a
1721 en indicar que la seva no-presentació es deu al fet queja están allistats en naus camí d'América. Igualment, altres documents ens ho confir153
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men, com ara un inventan de béns de Joan Prats, nauta i absent a les
índies i del qual fa molts anys que no se'n sap res. També un altre document notarial ens parla del guixolenc Pere Vidal, tinent de mar i guerra
que estava navegant cap a ultramar, i de Pere Ruffí, que el 1718, ais onze
anys, també emigra. Pero, n'hi ha d'altres que son els clássics emigrants
a la recerca de fortuna; un d'ells va ser Joan Buscarons Pujol, nascut el
1670 i que ais quinze anys ja surt de casa seva i s'embarca a Cadis, camí
de les índies, segons declaracions del patró Bernat Vidal, que el trobá en
el referit port andalús esperant la travessia. Cap ais seixanta anys torna
amb una bona ppsició económica que havia assolit fent de negociant a La
Puebla de los Angeles del reino de México. Arriba carregat de perles
encaixades en or, robí, mes dues unces de perles soltes, de les quals, venudes, en tragué uns 250 pesos amb els quals adquirí a Girona mitges de
seda, entre altres coses. Retorna al país americá enduent-se dos filis del
citat patró Vidal, que feren semblants compres per negociar en aquell
país.
Tanmateix, será la Marina Mercant la que permetrá el creixement i
l'augment de riquesa tan destacable en aquells moments ais catalans incorporats en aquells afers. Es comencá portant els productes de la térra
amb les nostres naus fins al port de Cadis, on amb bastiments d'aquesta
plaga els productes eren transportáis i venuts ais ports americans. Sembla
que, posteriorment, les nostres embarcacions ja foren contractades per fer
la travessia en moments d'insuficiencia deis armadors gaditans.
Finalment, s'arriba a iniciar comeré, directe amb vaixells catalans com
ens no explica P. Vilar (41) . Així, tenim que el 1745, el pinc Na Sa de
Montserrat y San José amb una partida del valor de 60.000 pesos intenta
arribar a Veracruz, pero fracassá en ser capturada la ñau pels anglesos.
Citem aixó perqué entre els pargoners hi havia D. Francisco Lacoma,
personatge que al cap de pocs anys trobarem com a ministre de Marina a
Sant Feliu.
Posteriorment, s'intenta una altra expedició amb la fragata La Perla
de Catalunya, on el dit Lacoma aporta uns 700 pesos en una partida de
l'ordre de 100.000 pesos i que acaba amb un bon resultat.
Sembla que es a partir d'ara que hi ha la introdúcelo lenta deis nostres
mariners en la ruta americana amb els seus crescuts beneficis com a estímul de superació económica, cosa que motiva un increment i una qualitat
mes gran de les naus, ara mes aptes, per a la travessia de l'oceá; una
millor especialització deis nostres mestres d'aixa fins a arribar al prestigi
que adquiriren en la centuria següent, época d'un descens de la demografía juvenil masculina provocada per la intensa emigració, aspectes que
acabem d'indicar i que ens portarien a un altre extens treball.
(41) P. VILAR. Op. cit. i F. FERRER GIRONES. U economía del setcents a les comarques
gironines. Cambra de Comerg. Girona 1989.
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DELAMPURDÁN^ AMB ALTRES
FORMULES DE LA TERRA
PEPVILA

En una de les pagines de l'obra completa de Josep Pía podem llegir
una curiosa reivindicació d'aquesta obra de confitería, xocolateria, licors
i café, que avui presenten! a la consideració deis lectors, editada a la Bisbal el 1868, de la qual farem un petit comentari:
« No fa pas gaires anys que uns quants amics, precisament de la Bisbal, editaren una antología de poetes de la localitat i del seu rodal...Gairebé
m'atreviria a afirmar que hauria estat mes útil fer una reedició d'El cafetero
del Ampurdán. Manual completo de confitería, pastelería y
chocolatería...compuesto por Cándido Molins y Romagueras. La Bisbal.
Tip. A. de Torres -1868-, 351 pág. Aquest llibre ha fet cent anys el 1968.
No l'he trobat enlloc. Es raríssim. El cita F.de P. Molí, en la seva bibliografía general del Diccionari Catalá-Valéncia-Balear.(2]
Mireu si es una obra exclusiva i poc coneguda que, després de fer
moltes consultes en arxius i biblioteques, només n'he sabut veure un exemplar a la biblioteca del Palau de Peralada, que es d'ámbit privat. D'aquí
neix el meu interés a donar a conéixer un manual de rebosteria i de licoreria
molt rar i poc conegut, gairebé un incunable, una obra molt important per
a la historia de l'alimentació, capdavantera a casa nostra per la gran quantitat de receptes de diversos productes que permet elaborar: cafés, pastis(1) David PUJOL FABRELLAS, "Retalls de la nostra historia. El cafetero de l'Empordá'
EIDrac, 27, 1995, pág. 38-39.
(2) Retrats de passaport, OC, vol.17, Destino, Barcelona, 1970, pág. 28.
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sos, pastilles, rosquilles, gelats, licors, xarops, esperits,
vins, etc, i que trenca amb la
llarga tradició de la pastisseria barroca.(3) Una limitació
que presenta el meu paper,
que impedeix treure'n un máxim de profit, es que no he
pogut documentar la personalitat del seu autor. El fet que
editi el llibre a la Bisbal, i que
ell mateix
s'anomeni
«cafetero del Ampurdán» ens
duu a creure que aquest professional era d'algun poblé del
Baix Empordá, de la Bisbal,
o de la rodalia. En aquells
moments la impremta
d'Antonio de Torres d'aquesta vila era de les mes importants de la comarca. També
desconec si tenia botiga o industria relacionada amb
aquesta especialitat. Peí que
ens explica en el prefaci de
Dibuixos de diversos estris que apareixen en
l'obra, en molts comentaris
el llibre de Molinas i que, a mitjan segle XIX, utilitzaven els obradors de rebosteria mes ben prepapersonáis que fa al llarg del
ráis, amb un envejable grau de tecnificació.
receptan, sel veu un gran professional, atent ais avenaos de
la pastisseria mes cosmopolita del moment, amb uns sólids coneixements
d'adrogueria. He buscat Cándido Molinas, sense éxit, en el padró d'habitants i en els llibres de la matrícula industrial de la Bisbal on hi ha enregistrats un gran nombre de pastissers d'aquesta vila la fama deis quals
encara perdura ais nostres dies.
El llibre de Cándido Molins surt publicat en un moment en qué la
industria de l'alimentació sofreix molts canvis. Els avengos en el camp de
la química al servei de la conservació i la coloració deis aliments per
adornar pastissos i confitar vegetáis, l'aparició ais obradors d'estris mecá(3) El llibre de Cándido Molinas es, per exemple, un receptan molt mes evolucionat, en el
fons i en la forma, que el recull coetani de Josep Camps, un pastisser de Manresa molt ancorat
en la tradició rebostera deis segles XVII i XVIII. Vegeu-ne la seva edició a cura de diversos
autors, Les receptes d 'un confiter de Manresa del segle XIX, Centre d'Estudis del Bages, 1994.
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nics mes perfeccionáis (forns, molinets, alambics, tambors per refinar el
sucre, metilos, capses i xeringues de llauna -colador xinés-, una máquina
per fer melindros, torradores de café, etc.), la popularització de la industria del fred afavoreix l'aparició de molts tractats(4) de pastisseria i de
destil-lació de licors deis quals l'obra de Molins es capdavantera a les
nostres comarques peí seu grau de refinament i de coneixement de les
técniques mes avangades. Pensem, pero, que en un moment que encara
no havia arribat l'electricitat tots els productes es couen o s'escalfen en
forn de llenya o de carbó, entrebanc aquest que obligava a vigilar-lo constantment per mantenir la flama i la temperatura desitjada.
Al costat de pastissos de totes les tradicions i de diverses cultures d'Europa, Molins inclou, per exemple, les flaones conegudes a Girona i
l'Empordá des del segle XIII. Molins ens mostra com des de casa podem
fabricar o falsificar productes exótics: rom jamaica, xampany testimoniat
a Catalunya en l'obra del Baró de Maldá, vi de Málaga sec i dolc, licor
d'absenta suís, sense respectar denominacions d'origen. En el próleg de
l'obra afirma que el receptan publicat neix de l'experiéncia que el seu
autor posse'ía en aquest camp:
« Sin pretensiones de ninguna clase; pero habiendo esperimentado la
falsedad de muchas recetas, después de haber trabajado durante algunos
años en la elaboración de los objetos, que son materia de un libro, fruto
exclusivo de la propia experiencia, y escitados por varios individuos que
se ocupan de pasteles y licores, nos hemos decidido a publicar una porción
(4) Arte de destiladores, licoristas y reposteros. Contiene los mejores métodos para preparar el café, chocolate, ponches, helados, bebidas refrescantes, licores, frutas en aguardiente,
esencias, vinos artificiales, etc. Tradu'ít de la 4a edició francesa. Barcelona, Lib. Saurí y Cia,
1832, 84 pág. DJAH de T. El nuevo licorista o colección completa de recetas modernas para
hacer toda clase de licores, frutas al aguardiente, 2 edic., Barcelona, Imp. Mayor, 1847, 44
págs. P y AC, Tratado completo y práctico de confitería y pastelería, dividido en tres partes,
2a. edició, Barcelona, Imp. T. Gorchs, 1848, 384 pág.
Dividido en cuatro partes que contienen los mejores y más modernos procedimientos
nacionales y extranjeros que se conocen en los citados ramos, y además comprende un manual
de cocina pintoresca y la fabricación de los mejores chocolates, licores, helados, limonadas y
otros artículos que usan los cafeteros y botilleros, 4a. edició corregida i augm., Barcelona,
Imp. y Libre, de Tomás Gorchs, 1859, 395 pág. José MAILLET, El confitero moderno. Tratado
completo y práctico de confitería y pastelería, del licorista y de toda clase de refrescos
pertenecientes a la repostería, con el método de preparar toda clase de conservas y encurtidos,
2a. ed. correg. y augm. Barcelona, Librería de Zoilo Mayol, 1859, 514 pág. José SOLA, El
perfeto (sic) confitero, licorista y repostero. O sea Arte de repostería: en que se contiene todo
género de hacer dulces secos y en líquido, bizcochos, turrones, natillas, bebidas heladas de
todas calidades, con un tratado de hacer resalís, mistelas, etc. Concluyendo con una breve
instrucción para conocer las frutas y servirlas crudas, 2a. edic., Barcelona, Lib. de J. Sola,
Imp. Vda. e Hijo de Manuel Texero, 1830. Tratado del arte de repostería y licorista, Barcelona
Lib. J.SoláJmp. Vda. e Hijo de Manuel Texero, 1830.
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de datos y recetas, hijos de muchas vigilias y de muchísimos
experimentos».
Com es forga normal en l'época, el llibre es escrit en castellá. A la fi
del volum hi ha, pero, un vocabulari castellá-catalá de tecnicismes, mesures i de preparacions que té el seu interés. Per exemple, del verb mostear
dona aqüestes traduccions: «surtir lo most deis rehims, trepitjar los rehims,
trafegar o trascolar lo vi, refegir vi novell». O be que de la mostaza en
deien en cátala popular, «perdigons petits». Molins es conscient que per
comoditat o be per tradició s'adrega en castellá a un públic catalanoparlant, eminentment, del país.
ELCONTINGUT
Peí que fa al contingut de l'obra, un auténtic calaix de sastre, veiem
que l'organització del material es molt caótic ja que Fautor salta d'una
recepta a l'altra sense cap avís, ni ordre ni concert. Encara que de vegades
agrupi segons quins productes, hi ha moltes preparacions soltes. Qué hi
podem trobar, en aquest manual? Tractarem de respondre a aquesta qüestió que es inesgotable, atesa la densitat del receptari(5) i els molts secrets
del seu obrador. Com que en aquella época encara no existien els congeláis ni els productes industriáis, els fabricants a gran escala, els pastissers,
elaboren una confitería estacional. La tardor era l'época propicia per assecar arrels, llavors, fruits de plantes per tal d'elaborar gelees, pastilles que
servien tot l'any. Durant l'hivern es treballen molt les llimones, les taronges, els dátils, els postres de conserva i de melmelades. Els fruits secs
com ametlles, avellanes i pinyons son molt importants per a la rebosteria
nadalenca (massapans, torrons, pastissos, etc). En els mesos de primavera i estiu entraven en joc totes les fruites de l'estació, els sucs, «sorbets»,
els gelats. Llegint aquests preparáis, de vegades, fa la impressió d'estar
saborejant un d'aquells famosos poemes d''Els fruits saborosos de Josep
Carner. Peí que fa ais utensilis, sovintegen els de metall, vidre, fusta,
marbre, porcellana. L'alumini no es popularitza fins ben entrat el segle
XX. Industriáis i particulars tenien forns per coure el pa i els pastissos
casolans. La gent acudia ais pastissers quan volien assaborir els doleos i
els confitats mes complexos. Per aixó disposaven de forns especiáis de
boca ampia, fornets petits per coure coses urgents; unes petites estufes
que disposaven d'unes lleixes per assecar les pastes; d'una amplia gamma
de colorants fets amb productes vegetáis i animáis per tenyir fruites, per
acolorir caramels i altres llepollies.
Peí que fa a la pastisseria, hi llegim receptes d'algunes d'especialitats
(5) Aquest manual es desconegut pels autors del llibre, La Girona dolga, Quaderns de la
Revista de Girona, 1997.
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que encara trobem a les nostres confiteries, al costal d'altres llaminadures
de tradició francesa («bizcocho denominado roulé»,«bizcocho del
Sena»,«parisiense», «babas de París», «gato forrado»,«crocan de París»),
anglesa(«bizcocho inglés»,«empanadas inglesas»), italiana («sequillos de
Italia»,«bizcocho genovés») i castellana («melindres de Valladolid»,
«tortada real», «roscas de Castilla»), al costat de preparacions locáis:
«bizcocho común, (vulgo) pa de passich», «roscas y amargos del
Ampurdán», «almendrados (vulgo) carquiñolis», melindros de Figueras,
(vulgo) melindros», «mazapán», «bizcochos helados», «bizcocho de rom
«(els tipies borratxos), bunyols», «buñuelos de viento» (vulgo) «pets de
monja», flaones, rosquilles de TEmpordá, ametlles torrades, bescuits,
menjar blanc, etc., tot un teixit d'associacions gustatives per a tots els
gustos i per a totes les butxaques en les quals la consistencia greixosa del
llard(6) tenia molta presencia. També son interessants des de molts punts
de vista les elaboracions de «boles de goma» (anteceden! del xiclet?), les
orxates, els xarops de vinagre, la salsa de tomáquet que encara a mitjan
XIX era potser una excentricitat, lacres, tintes, rosolis, etc.
Son molt nombrosos els sistemes de confitar fruites i vegetáis que
teñen la seva máxima esplendor en la pastisseria conventual del Barroc,
pastilles de menta, de regaléssia, de café amb llet; confits de sucre de
llarga tradició al Maresme; xarops (orxata, llimona, de codony); flams;
matons; gran varietat de torrons (massapá, gema, de café amb llet, «turrón
divino», d'Alacant, d'avellana, de Xixona, a la canyella, de Candia, de
Málaga, de mantega, de rosa, guirlache»... fins a vint varietats); caramels
fets amb sucre que es cristal-litza, confits amb formes capricioses, pintats
de coloraines, que imiten les maduixes o mongetes(7) i que encara molta
mainada troba de sorpresa quan per Nadal es fa cagar el tió, magdalenes, els
tremolosos «tocinillos del cielo», pastes de full frágils i esmicoladisses, etc.
Per ais professionals i per al públic interessat en aqüestes temes, el
manual ensenya com s'han de preparar els llevats a la mallorquína i a la
catalana, les cremes de base per a la pastisseria, masses per fer pastissos
de carn, métodes per torrar el cacau, com treballar la xocolata, sistemes
moderns per torrar les ametlles, el café (8) , fer els colors per tenyir tota
mena de licors. Des de la Bisbal o des de qualsevol altre indret, hom
podia falsificar(9) amb gran mestria xampany, vins de Bordeus i Porto,
(6) Tortas echas com manteca de cerdo (vulgo) cocas (pág.253-254).
(7) «Sistema que emplean los estranjeros para pintar las habichuelas y toda clase de
legumbres», pág. 198.
(8) Les receptes: Método el más adecuado para tostar el café; para obtener 100 tazas de
café, se practicará lo siguiente;Modo de hacer el café y Otro café anterior han estat editades
per Enric BAGUÉ i V1LA, El Palafrugell popular, Ajuntament de Palafrugell-Diputació de
Girona, 1995, pág. 34-35.
(9) Vegeu el capítol, modo de imitar los vinos extrangeros, pág. 287 i ss.
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etc. També aconsella conéixer
be la graduació del forn de
pastisser. Així, en primer grau
s'hi han de coure melindros de
Figueres, pasta de full i rosquilles. En segon grau, tot tipus de biscuits. Deixarem per
al tercer grau al tres pastes,
merengues i «tetas de vacas».
El sucre clarificat ofereix un
ampli ventall de possibilitats.
Pot teñir fins a set tipus de
cocció, segons perqué l'hem
de fer servir: punt d'anís, de
perla prim i fort, volant, de
bola, d'esponja i punt de caramel.
Hi ha també una gran varietat de receptes de begudes
dolces, licors («anisete»,
menta, absenta, de fruites,
canyella, etc.), licors a partir
d'esséncies, crema de rom,
Dibuixos de diversos estris que apareixen en el
rom de Jamaica, licors d'inllibre de Molinas i que, a mitjan segle XIX, utilitfusió, vins de Málaga que serzaven els obradors de rebosteria mes ben preparats, amb un envejable grau de tecnificació.
vien per acompanyar unes
postres o com a obsequi quan
arribava a una casa una visita
important. De gelats, ja molt populars a la primera meitat del segle XIX,
n'hi ha de moltes classes: llimona, taronja, llet, albercoc, préssec, avellana, maduixa, gerds, etc. En el camp de la química aplicada a l'adrogueria,
reprodueix algunes formules per fabricar tinta, per conéixer si un vi ha
estat adulterat amb substancies químiques, etc.
En resum, el món deis pastissos, les xocolates, els licors i els cafés que
ens ofereix Cándido Molinas, que amplia el nostre calendan llaminer i
ens ajuda a recuperar delicadeses dolces, salades o esponjoses del tot perdudes, es molt complex, mes que el de la cuina, per la gran quantitat de
passes que s'han de fer abans d'aconseguir l'elaboració d'un producte que
ha de captivar els ulls i el paladar. Es lógic, dones, que els pastissers
tinguin coneixements del dibuix d'adornament per tal de fer mes atractiu
el producte, com si fos una bella obra d'art. Al segle XIX l'ofici de pastisser -molt tecnificat i mecanitzat- ja apareix deslligat de les elaboracions
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que moltes fleques i molts forns feien deis productes de confitería. Les
comarques gironines sempre han sigut térra de doleos, amb unes postres
importants, que amb delicadesa ens han obert noves portes ais sentits. En
aquelles époques, de moltes privacions, la rebosteria era un luxe només a
l'abast de les classes benestants. Pagesos, menestrals i jornalers no coneixen les postres a excepció del formatge, la fruita del temps i peques coses
mes que es prenien en diades assenyalades. Si es prou ciar i definit que hi
ha una cuina empordanesa, la rebosteria es una mica el parent pobre de la
nostra tradició alimentaria sobre la qual gairebé no hi ha estudis. Moltes
de les mes de cinc-centes receptes que ens ofereix Cándido Molinas s'han
perdut. Hi ha, dones, en la recuperació d'aquest llibre un pessic de nostalgia per tantes preparacions artesanals, gustos i suggeriments que han passat a la historia com aquella famosa magdalena de Proust.
ALGUNES RECEPTES
Transcric a continuació unes quantes receptes d'aquest llibre de pastisseria, vins i cafés, menges delicades que s'associen indefectiblement a
un diñar de festa major o a una celebració especial. La llista de formules
que treballava el «Cafetero del Ampurdán» que llegireu tot seguit, ens
permet veure quantes especialitats «casolanes» s'han esva'it des que el
llibre va sortir d'un obrador bisbalenc ara fa gairebé cent cinquanta anys.
PACIENCIAS DEL AMPURDÁN(10)
Se batirán en un cazo 6 claras de huevo con 6 onzas de azúcar en
polvo; limpíese luego el manojo, y añádanse en la masa 6 onzas de harina,
mezclándola bien, y vertiendo en ella algunas gotas de esencia de limón.
Métase entonces la pasta en una manga de tela muy espesa, que tenga
un caño de lata delgado como un dedo meñique.
Ténganse al mismo tiempo hojas de lata untadas de aceite; se toma la
manga con una mano, y con la otra se cortará la pasta con una hoja de
un cuchillo, a medida que va saliendo: es decir, que se hacen del mismo
modo que las pastillas a la gota.
Aconsejamos que se tenga un vaso de agua, en la cual debe remojarse
a menudo la hoja de cuchillo; a fin de que salte mejor la pasta cuando se
va cortando. Cuando esté bien cocida, presentará una figura idéntica a
las suelas que se ponen en los tacos para jugar a billar.
Al día siguiente deberán meterse en el horno a primer grado, y al
cabo de unos dos minutos pueden sacarse ya del mismo; cuando las latas
estén frías, pueden quitarse de las mismas, y queda terminada la
operación.
(10) Pag. 134.
161

8

PEP VILA

PREUS DE LES DISTINTES CLASSES DE XOCOLATA(1I)
Heus ací un llistat de preus de cacaus americans, i d'altres succedanis
que entraven en la confecció deis diversos tipus de xocolata de Tépoca:
Caracas de primera
18 sous, lliura
Caracas mediano
16 «
«
Garúpano
13 «
«
Guayaquil
7 «
«
Canela de Holanda
16 rals, lliura
Fécula de bizcocho
2 «
Azúcar terciado
38 « por arroba.
PASTELES DE TOCINO(12)
Pónganse 10 onzas de azúcar, 10 onzas de almendra mondada y seca,
una libra de tocino (vulgo) cansalada<!3>, reduciéndola a pedacitos tan
pequeños como sea posible; 10 huevos y un poco de canela de Holanda,
en polvo.
Bótense dentro de un cazo de azúcar la canela y los huevos hasta que
tenga un poco de espesor; luego se le añade la almendra
que debe estar reducida casi a polvo, el tocino (vulgo consolada), y
después se le añade la harina, procurando mezcarlo bien con la espátula.
Enseguida se tendrán preparados moldes pequeños deforma cilindrica que sean de hoja de lata, y a más tapados del fondo, se colocan estos
en hojas de lata procurando que estén bien sujetos los unos con los otros;
se llenan de pasta a cosa de la mitad, y se meten en el horno a primer
grado.

Vino del Priorato de superior calidad, una pipa.
Infusión de frambuesas en el alcohol, 2 3/4 azumbres(}5).
Se mezcla y se deja ocho días en reposo antes de hacer uso de dicho
vino.
VERMUT(16)

Se toma un mayal de vino blanco, una onza de culantro, media libra
(ll)Pág.l40,
(12)Pág.268.
(13) De Banyoles son conegudes les cansalades dolces, que en lloc de conservar-se amb sal,
es cobrien de sucre.
(14)Pág.287.
(15) Mesura de líquid que equivalia a la vuitena part d'una «cántara».
(16)Pág.314.
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de hojas de flor de naranjo, un
cuatro de onza de lirio de
Florencia, un cuarto de onza de
canela de China,una onza y
media de ajenjo macho,tres
cuartos de onza hojas de ruda
que estén tiernas, e granos de
coloquinto y media onza de
espíritu de jazmín.
Échese todo dentro de un
tonel por espacio de unos veinte
días, añadiendo medio porrón
de alcohol; después se pasa por
una manga y se embotella.

EL CAFETERO DEL AMPURDAN.
MANUAL COMPLETO DE CONFITERÍA, .PASTELERÍA V
CHOCOLATERÍA DEL CAFETERO Y DEL LICORISTA

compntstn por

CÁNDIDO MOLINS Y ROMAGUERAS.

PRIMEKA EDICIÓN.

ÍNDEX DE LES COMPOSICIONS DEL LLIBRE
Atesa la raresa del llibre, un exemplar potser únic, copio l'índex de receptes tal com apareixen registrades en el
llibre, detall aquest que permet fer-nos
una idea de la riquesa i de la complexitat
de l'obra, que demana una reedició anotada per tal de posar-la a l'abast del gran
públic.

Portada del llibre (la Bisbal, 1868)

ÍNDICE DE LAS FORMULAS CONTENIDAS EN ESTA OBRA
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Mantecados
Otra clase de mantecados
Saboyanas
Fundente
Bizcochos helados
Otro bizcocho helado
Bizcocho de rom
Otro bizcocho de rom con manteca
Bizcochos redondos
Yemas dobles
Modo de confitar frutas
Modo de confitar el poncidre (vulgo)
punsem
31. Dulces de licor (vulgo candits) y todo
cuanto se prepara con el almidón
32. Modo de abrillantar las bolas ó pastillas,
de goma
33. Método para abrillantar frutas
34. Para cubrir frutas en seco

1. Bizcocho común (vulgo) de passich
2. Otra clase de bizcocho común
3. Roscas y amargos
4. Amargos y roscas del Ampurdan
5. Otra clase de roscas y amargos
6. Almendrados (vulgo) carquiñolis
7. Otra clase de almendrados
8. Otra clase de los mismos
9. Melindres de Figueras (vulgo)
melindros
10. Otra clase de melindres de Figueras
U. Otra
12. Mazapán
13. Otra clase de mazapán
14. Otro mazapán
15. Otro
16. Otro
17. Otro
18. Otro. Regla general
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Mermelada de manzana, de Massanet
Otra jalea de membrillo
Carne de membrillo
Pastillas de menta
Pastillas de azufre
Pastillas de malvavisco
Bolas de goma
Otra clase de bolas de goma
Otra clase de bolas hechas en el baño de
María
44. Otra clase de las indicadas bolas
45. Otra clase
46. Pasta de limaza (vulgo) llimoga
47. Otra clase de pasta de limaza
48. Otra clase hecha en el baño de María
49. Otra
50. Otra
51. Jarabes de diferentes clases.-Orchata
52. Modo de hacer la orchata blanca, sin que
la leche ocupe lo alto de las botellas.
53. Otra clase de orchata que dará el mismo
resultado
54. Otra clase de orchata
55. Jarabe de limón
56. Jarabe de naranja
57. Jarabe de membrillo
58. Jarabe de zarza
59. Jarabe de goma
60. Jarabe de poncidre
61. Jarabe de malvavisco
62. Jarabe de miel rosado
63. Jarabe de frambuesa (vulgo) Gers
64. Jarabe de vinagre
65. Bolas ó pastillas de espíritu de regaliz
66. Otra clase de pastillas de regaliz
67. Otras pastillas de regaliz
68. Salsa de tomate
69. Bizcocho denominado mulé por losfran
ceses
70. Píos nonos
71. Tortada de almendra
72. Flan (vulgo) flam
73. Otro flan
74. Melindres de Valladolid
75. Otros melindres de Valladolid
76. Pasta de levadura, á la mallorquína
77. Otra clase de levadura, a la catalana
78. Otra clase de roscas
79. Merengues
80. Otro
81. Otro
82. Merengues de fresas

83. Merengues romanos y tetas de vaca
84. Otros merengues
85. Bizcocho denominado tortada real
86. Bizcocho llamado tortada de dama
87. Bizcocho inglés
88. Magdalenas
89. Palos de Jacob
90. Otra clase de los mismos
91. Modo de hacer la flor de nata
92. Bocadillos de rom
93. Sequillos de Italia
94. Bizcocho genovés
95. Otro
96. Bizcocho imperial de naranja
97. Pasta de encasadas
98. Roscas de Castilla
99. Yemas carameladas
100. Otras yemas carameladas
101. Bizcocho de la reina
102. Bizcocho de avellana
103. Delicias
104. Crema para fuentes
105. Otra clase de crema
106. Crema quemada
107. Otra crema para fuentes
108. Crema para la pástele ría
109. Requesón de monja (vulgo) mató de
monja
110. Otro
111. Otro
112. Otro
113. Otro
114. Verdadero bizcocho del Sena
115. Bizcocho parisiene
116. Cuartos mallorquines
117. Otros
118. Empanadas inglesas
119. Bollos pardos
120. Babas de París
121. Masa de ojalare (vulgo) pasta defull
122. Gato forrado
123. Caños
124. Pastelillos redondos
125. Caballeros y masarinos
126. Genovesas
127. Crocan de París
128. Masa para pasteles de carne
129. Tórtolas holandesas
130. Barquillos tiroleses
131. Pastillas de leche con café
132. Pastillas de azufaifas

164

EL RECEPTARI «EL CAFETERO DEL AMPURDÁN,»

11

182. Barquillos de leche
183. Caracolillos finos
184. Bonicillas de dama
185. Dulces de mil flores.-Café
186. Fresas
187. Judías
188. Clavos de especie
189. Habas
190. Azúcar piedra
191. Otra
192. Caramelos
193. Azúcar de alfeñique ó trenza
194. Esponjados
195. Agua de azahar
196. Agua de rosas
197. Carmín laca del número 40.- Color de
carmín en líquido
198. Sorbete para decorar las pastas
199. Sistema moderno para tostar la almendra
200. Licores hechos con
esencias. -Marrasquino
201. Marrasquino de Zara
202. Licor de naranja
203. Licor de clavel
204. Licor de noyó
205. Licor de rosa
206. Licor de menta verde
207. Crema de ron
208. Curazao de Holanda
209. Licores hechos por
infusión. -Marrasquino.
210. Infusión para dicho marrasquino.
211. Operación para dicho marrasquino
212. Marrasquino de Zara
213. Curazao. Infusión para dicho curazao.
Operación.
214. Crema de ron. Infusión para dicha
crema.
215. Ron Jamaica
216. Vino de Málaga, seco
217. Vino de Málaga, dulce
218. Ajenjo suizo (vulgo) absinte
219. Fórmula del licor higiénico, para los
postres, de Raspail. Nota.
220. Otra
221. Helados
222. Helado de limón
223. Helado de naranja
224. Helado de agraz
225. Helado de leche
226. Helado de mantecado
227. Helado de albaricoque

133. Turrones de diferentes clases. -Turrón de
mazapán, vulgo de barra
134. Otro turrón de mazapán ó de barra
135. Otro
136. Otro
137. Turrón de yema
138. Otra clase de turrón de yema
139. Turrón de mazapán con leche
140. Turrón de café con leche
141. Otro turrón de café con leche
142. Turrón de flor de leche
143. Turrón divino
144. Otro turrón divino
145. Turrón de Alicante
146. Otro
147. Otro
148. Turrón de avellana
149. Otro
150. Otro
151. Turrones de piñones y avellanas
152. Modo de cubrir los turrones de limón
153. Turrones á la canela
154. Turrones de Gijona
155. Turrón de Candía
156. Otro
157. Turrón de Málaga
158. Turrones de rosa
159. Turrones de mantequilla
160. Turrón guirlache
161. Licores. Sistema antiguo.-Licor de noyó
162. Licor de anisete
163. Licor de menta verde
164. Licor de ajenjo (vulgo) absinte
165. Licor de rosa
166. Licor de violeta
167. Licor de naranja (vulgo) de oro
168. Licor de limón
169. Licor de canela
170. Licor de clavel. Fin de los licores
antiguos
171. Buñuelos
172. Buñuelos de viento (vulgo) pets de
monja
173. Pasta de Bizcotela
174. Sabayas
175. Paciencias del Ampurdan
176. Genovesas
177. Método para tostar el cacao
178. Manipulación del chocolate
179. Diferentes clases de chocolate
180. Barquillos de limón
181. Otros barquillos de limón
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228. Helado de melocotones
229. Helado de avellana
230. Helado de almendra
231. Helado de fresas
232. Helado de frambuesa (vulgo) jers
233. Pasteles denominados en Cataluña
flaonas
234. Chus
235. Crocante
236. Pasta capuchina
237. Bizcocho de naranja (vulgo)paciencias
238. Roscas (vulgo) rosquillas delAmpurdan
239. Otras roscas delAmpurdan
240. Otras
241. Almendras garapiñadas
242. Almendras de fundente
243. Varios trabajos de paila, ó sea
balancin.-Canelones
244. Grajea de colores, o sea mostacilla
245. Fresas hechas con licor, y además
cuantos dulces pueden hacerse en el
almidón. Modo de cubrirlas.
246. Almendras á la rosa
247. Almendras de limón
248. Almendras de Arenys
249. Confites finos
250. Modo de cubrir las avellanas y piñones
251. Anís
252. Almendras y confites comunes
253. Confites comunes
254. Sistema que emplean los estranjeros
para
pintar las habichuelas y
toda clase de
legumbres
255. Pastillas á la gota. -De limón
256. Pastillas de rosa
257. Pastillas de naranja
258. Pastillas de café
259. Pastillas de menta
260. Pastillas de clavel
261. Pasta de liquen
262. Otra pasta de liquen
263. Otra
264. Bolas de yuyubas
265. Absinte suiza
266. Otra absinte suiza
267. Jarabe de ponche. Modo de usarlo
268. Vino caliente
269. Limonada compuesta, denominada
sangría
270. Aniseta de Burdeos
271. Curazao de Holanda destilado
272. Bizcocho del cardenal

273. Yemas de coch
274. Franchi-pagna
275. Tocino del cielo
276. Licores destilados. -Modo de clarificar
el azúcar con relación á los licores que
vamos a esplicar. Advertencia.
Destilación.
277. Crema de cacao
278. Crema imperial
279. Crema de café
280. Crema real
281. Anisete de la Martinica
282. Anisete de Burdeos
283. Anís de Indias
284. Agua divina
285. Agua del paraíso
286. Agua romana
287. Agua de Malta
288. Agua cordial
289. Agua de la costa de San Andrés
290. Vespetro
291. Leche de viejas
292. Crema de angélica
293. Crema de ajenjos
294. Escubach de Irlanda
295. Aceite de Venus
296. Aceite de apio
297. Aceite de ajenjos
298. Aceite de Júpiter
299. Elixir estomacal
300. Aceite de angélica
301. Aguardiente de Dantzik
302. Crema de huesos de fruta
303. Colores varios para teñir los
licores.-Color de rosa
304. Otro color de rosa
305. Otro
306. Otro. Arvertencia
307. Color encarnado
308. Color verde muy fuerte
309. Otro color verde
310. Otro
311. Color de aurora
312. Color violado
313. Color amarillo
314. Otro color amarillo
315. Rom de Jamaica
316. Cognac
317. Aguardiente de andaya. Advertencia
general. Otra
318. Licores hechos con esencias
319. Cidronela
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366. Bizcochos purgantes
367. Bizcochos navarros
368. Bizcocho con dulce
369. Crema de leche de almendra
370. Crema imperial de vainilla
371. Crema fina
372. Crema de chocolate
373. Otra crema
374. Manjar blanco
375. Capuchinas reales
376. Cascarrones de mantequilla
377. Cascarrones al sol
378. Tortas hechas con manteca de cerdo
(vulgo) cocas
379. Deliciosas
380. Españoletas
381. Españolitas de yema
382. Espejitas del baño liso
383. Italianas
384. Genovesas
385. Jaramena inglesa
386. Gato de almendra
387. Gato á la Magdalena
388. Bizcocho á la Clara
389. Bizcocho de limón
390. Bizcocho de ron
391. Bizcocho inglés
392. Bizcocho de Vizcaya
393. Bizcochos catalanes de sómbrenlos
394. Bizcochos de amonutes
395. Bizcocho de San Claudio
396. Bizcocho con dulce
397. Bizcochos turcos
398. Bizcocho á la naranja
399. Bizcocho ruso
400. Bizcotela
401. Venobise
402. Milísimas
403. Menjolis
404. Mostachones de manteca
405. Mazapán real
406. Bizcocho común (vulgo) pa de pasich
407. Pastillas de goma
408. Pan de munición
409. Portuguesas
410. Polonesas
411. Pastel de árbol
412. Panecillos de espumella
412. Pasteles de tocino
413. Ponqué de Castilla
414. Panqueque
415. Trenzas

520. Rosoli
321. Perfecto amor
322. Agua del cazador
323. Pérsico
324. Bálsamo humano
325. Aceite cordial
326. Aceite de vainilla
327. Marrasquino
328. Espíritu de vino compuesto para hacer
lie ores.-Naranja
329. Limón
330. Vainilla
331. Menta
332. Canela
333. Clavel
334. Noyó. Advertencia. Otra advertencia.
Otra
335. Ponche de huevo
336. Limonada
337. Naranjada. Advertencia
338. Cándidos del Ampurdán. Advertencia
339. Para comer un buen requesón. Nota.
Advertencia. Peso. Líquidos. Nota
interesante
340. Método el mas adecuado para tostar el
café
341. Modo de hacer el café
342. Otro café inferior
343. Bizcocho de almendra
344. Bizcocho á la glasé
345. Bizcocho del príncipe
346. Bizcocho masadua
347. Bizcocho de tres colores
348. Bizcocho de almendra real
349. Bizcocho americano
350. Bizcocho al vapor
351. Bizcocho de Mallorca
352. Bizcocho de Saboya
353. Bizcocho de chocolate
354. Bizcocho de canela
355. Bizcochos fritos
356. Bizcocho de dama
357. Bizcocho de Saboya, por pirámides ó
por otras piezas
358. Bizcocho de avellana
359. Bizcochos á la polka
360. Bizcocho á la crema de naranja
361. Bizcocho de almendra
362. Boleras
363. Bizcocho de lila
364. Bizcochos americanos o redondos
365. Bistech
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416. Tortada
417. Tortas de anís ó pasteles ingleses
418. Turcas
419. Tortas de morón
420. Tocino del cielo
421. Flam amarillo
422. Flam blanco
423. Otra
424. ídem mejor
425. ídem mediano
426. Arregadillos
427. Almendrados romanos
428. Chus á la crema
429. Pastaflora
430. Tortadas de almendra
431. Bocadillos de ron
432. Magdalenas de bizcocho
433. Tocino del cielo
434. Magdalenas de mantequilla
435. Pastillas odoríferas de rosa, ó sea pasta
del Serrallo
436. Modo de dar al rapé el olor y gusto del
macuba
437. Tinta especial para plumas metálicas
438. Tinta de que se sirven los ingleses en
sustitución de la de China
439. Tinta especial para las plumas metálicas
por Mr. Runge
440. Tinta en polvo
441. Tinta roja
442. Tinta amarilla
443. Tinta azul
444. Tinta verde
445. Tinta color de violeta
446. Lacre rojo
447. Lacre verde
448. Lacre azul
449. Lacre negro
450. Receta para hacer lacres de varios
colores
451. Lacre encarnado
452. Otro encarnado diferente
453. Negro
454. Amarillo
455. Moreno
456. Azul claro
457. Azul oscuro
458. Verde
459. Rojo carmín
460. Amarillo de oro
461. Las cuatro especias

462. Modo sencillo de descubrir si las
esencias están falsificadas con
el espíritu de vino
463. Modo fácil de conocer el vino
adulterado con las sales de plomo
464. Modo de reconocer el ácido sulfúrico
que fraudulosamente se encuentra en el
vinagre
465. Modo de imitar los vinos
e strange ros.-Champagne
466. Burdeos
467. Oporto
468. Modo de impedir la filtración de los
vasos destinados á contener líquidos
oleosos ó espirituosos cuando estos
vasos son porosos ó hendidos
469. Modo de extraer el aceite esencial de
rosas, según el método de Turquía
470. Perfume para los cuartos y alcobas
471. Relación de las frutas.-Peras
472. Albaricoques
473. Cerezas
474. Melocotones
475. Ciruelas
476. Melones y sandías
477. Poncidres y cedratos
478. Limones y naranjas
479. Manzanas
480. Grosellas
481. Membrillos
482. Granadas
483. Higos
484. Nueces
485. Batatas
486. Lechuga (vulgo) enciam de lletuga
487. Acerolas
488. Cabello de ángel
489. Almendrucos
490. Prueba de la leche
491. Graduación del vinagre
492. Pesa-jarabes
493. Explicación de las frutas para
ablandirlas antes de confitar-las.-Higos
494. Albaricoques verdes
495. Albaricoques maduros
496. Melocotones
497. Nueces verdes
498. Sandías
499. Melón valenciano
500. Tallos de lechuga
(vulgo enciam de lletuga)
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518. Yemas denominadas capuchinas
519. Jalea de Granada
520. Jalea de manzana
521. Jalea de grosellas
522. Licores higiénicos de postres.-Curazao
523. Licor de flor de naranja
524. Licor aromático
525. Modo de fabricar los vinos.-Lacrima
Christi
526. Vino de Málaga
527. Vino de grosella
528. Vino de Macón
529. Moscatel de Frontiñan
530. Vino de Madera
531. Vino de Champaña
532. Vino de Burdeos
533. Vermut.

501. Almendrucos verdes (vulgo ametlló)
502. Ciruelas (vulgo prunas)
503. Acerolas
504. Naranja
505. Limón
506. Batatas de Málaga
507. Peras
508. Conservas.-Conserva de manzana
509. Conserva de membrillo
510. Conserva de albaricoque
511. Conserva de peras
512. Cabello de ángel
513. Conserva de ciruelas
514. Conserva de cerezas
575. Conserva de melocotones
516. Conserva de batatas de Málaga
517. Huevos hilados

ALTRES RECEPTES DE LA TERRA
Amb l'extens formulan de Cándido Molinas que acabem de descriure,
no exhaurim ni de bon tros el tema. Hi ha molts receptaris d'una cuina i
una rebosteria auctoctones, amb alguns plats molt elaboráis, encara per
explotar, molts deis quals es troben en cases particulars. Com a mostra
del que acabo de dir, vegeu aquest altre repertori de confeccions casolanes extret deis llibres de notes de dues cases particulars de Romanyá de la
Selva i la Bisbal. Aquesta vegada, a mes de les formules per elaborar
postres, hi figuren plats de cuina que iHustren tota una tradició.
A la majoria de les cases de les nostres comarques hi havia un rebost
que servia tot l'any. Al costat de reserves d'hortalisses, de llegums, d'embotits i de porc salat hi trobem confitures, gelees, fruits secs, formatges,
ratafies i codonyats que servien de molt en aquells llargs i rigorosos Invenís. Les pomes per fer al forn o be per farcir de carn en els platillos eren
també presents a cada llar. Els bolets, el peix sec o confitat servien per
confegir altres plats que es menjaven durant l'any.
EL FONS SALVADOR DE ROMANYÁ

D'un arxiu patrimonial de Romanyá, transcrivim vuit receptes copiades per diverses mans en una llibreta familiar, escrites en un cátala sicut
sonat, que per l'escriptura podem datar de comen9ament del segle XX.
Entre recepta i recepta hi ha mostres de rebosteria i de cuina familiar, un
saber culinari que passava de mares a filies. Encara no fa pas gaires anys,
eren moltes les cases de ciutat o de pagés en les quals les mestresses
apuntaven les formules, els ingredients i les mesures de les receptes mes
(17) AHCG. Fons patrimonial Salvador de Romanyá (1680-1974), núm.93(550-552).
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importants. Juntament amb les preparacions de postres, el fricando de
vedella, el platillo de pollastre, els plats de tonyina i de clavellada, aquests
darrers aptes per a diades quaresmals, eren plats de Festa Major o de
jornades assenyalades.
1. PER FER GELATINA DE CODONY

Se fan bullir els codonys trosejats ab pela, y tot ab una olla que cobrim
d'aigua fins que sigan ben cuits. Se posan a escorrer ab un drap y se
reculleix el suc y sefa bullir per espay de mitja hora en puní, tirant-hiper
cada lliura d'aqueix suc una de sucre.
Los talls no han pas de ser massa petits.
Quant ha bullit la mitja hora es dexa re/redar un poc, y es tira en elpot en
que 's vol guardar.
2. [VADÉELA]"8'

Se posa a sufrasu(19} (sic) la badellajun am tumata sensa cansalada, una
cabesa d'ay, dos fullas de llor y cas baxi couen(20) a poc a poc tirant
d'antan en tan un rechet de aygua freda, y micha ora antes da porta a
taula, tirar-i una chicra de vi ransi. Y si es pullastra, una de vinagra.
3. PER FER BRUÑOLS EN BOLLO

Una lliura de sucra blanch, una dotzena de ous, una lliura fariña, 6 unsas
mido; debatre las claras y las yemas asta el pun[t] permanent y luego se
pone limón, canela y se mezcla la harina y el almidón y luego se cueze
enseguida.
4. BUÑOLS

20 o[u]s, 2 lliures de sucre, 5 llimonas, un petit de rasolis y un, y un de
rosou(21) y menta y 1/2 de aiguardent y 4 petits y mitx de aigua, y 3 lliuras
de pasta. (La pasta que sie ben dura).
5. BADELLA AM FRICANDO

As talla amb tais priméis y s 'ensiama sal, olí, pebre y un ratchet de vinagre y se deixa esta una hora y después s'enfarina y esfrexeix a la paella;
se pica una seba ana(22> la mitxa lluna y as posa a sufrexí ou la casóla.
Cuan es rosa si tira la carn i s'i tira una xicra de vi ranci, un brot d'orenga y una fulla de llor, y se podan posar trumfas, aunan tres o cuatre toms
y tirar-i la aigua y que bullí a poch a poch.
(18) Recepta sense títol, que sembla incompleta.
(19) Entenem sofregir.
(20) i que es vagi coent...
(21) I/original diu rosou, mot que desconec.
(22) Entenem a en la mitja lluna, el tallant.
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6. PLATILLO DE POLLASTRE PER
SER CUITAV1AT

Se posa dintra a la casóla una
mica de olí. Cuan es rúen s'i
tira al greix, y luego el
pollastra, y cuan es ros si tira
un prell de grans de ai, y
tomate si ni a, y una picada
de atmetllas y un boci defetje,
y un olí, y s 7 tira un pols de
cañella.
7. TUÑINA<23>

Primé olí an una casóla. Cuan
I 'olí es ben calen s'i tira farsa
seba. Cuan la seba te coló s 7
tira la tuñina, mitja chicra de
vinagre, una fulla de llor, pebre bermell y pocfoc, y s 7 pot
coura sense aigua millor.
8. CLAVELLADA
Dibuixos de diversos estris que apareixen en
el llibre de Molinas i que, a mitjan segle XIX, utilitzaven els obradors de rebosteria mes ben preparats, amb un envejable grau de tecnificació.

Primé poch olí, dos grans de
ai, xulibert, y cuan es sufrexit
s 7 tira aygua, y s 7 tira la clave liada, y se i fa un ai y olí
negat amb farsa olí.

Per acabar aquesta espigolada de receptes per terres empordaneses, transcric unes altres deu receptes telegráfiques, de mitjan segle XX, d'un casal
noble de la Bisbal, que han estat recollides molt esquemáticament. En
conjunt, son mostres de rebosteria popular, plats de postres, dolgos,
brunyols de TEmpordá i confitures casolanes. Son preparacions que pertanyen a un fons tradicional, que no demanen cap mes comentan.
(23) Un plat semblant es troba recollit en el receptan de la Cuynera Catalana de 1855,
traduít, pero, de l'obra setcentista de 1'aragonés Juan Altamira, Nuevo arte de cocina. La
Cuynera... aconsella que en molts d'aquests preparáis: «en lloch de vinagre se podrá usar lo
such de tomatech madur; si ne dona la estació, mullant la torrada ab aigua o such del mateix
pex».
(24) Santi SOLER SIMÓN, El Fons Patrimonial Salomó. Un ex.em.ple de reconstrucció
arxivística, «Arxius», Butlletí del Servei d'Arxius, 18, 1998, pág. 1-3. Aquest fons es troba
dipositat a l'Arxiu Historie Comarcal de la Bisbal.
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1. MODO DE FER BUÑOLS CLAS

16 ous
2 Iliuras y mitge de sucre
2 llimonas
Un poch de aiguardent
Mitx has de esperits<25)
1 petit y mitx de llet
4 onsas de llebat
1/2 cuarto de cañella
2 Iliuras y mitge de fariña.
Per fert la pasta espesa, s'i posan las mateixas cuantitats. Solament s'i
añadeix mes fariña fins a unas 5 Iliuras.
2.CREMAS

Un porro de llet
Una Iliura de sucre
Deu robells de ous
Un cuart de cañella
Una llimona
Tres cuartos de mido
3. PER FER LLET DE AMETLLA

Un bas regular de aigua
Mixa onsa de amtella
4. CONFITURAS

5. De posem: Set onsas de ponsem, una Iliura de sucra, y una escodella
gran de aigua per clarificar-lo.
6. De membrillo: Una Iliura de pasta, una de sucra y una escodella de
aygua.
7. De albaricochs: Una Iliura de pasta, altre de sucra y una escodella.
8. De presechs: Tres Iliuras de talls, dos de sucra y dos escodellas, etc.
9. De agrás: Sinch Iliuras de agras, dos de sucre sens aygua per clarificar.
10. De guindas:[manca I 'explicado corresponent]

(25) Alcohol?
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DOS ARTICLES JUVENILS
DE JAUME VICENS VIVES
JOSEP CLARA

Historiador il-lustre i de projecció internacional, reformista incisiu que
obrí camins i perspectives ais estudis histories del nostre país, Jaume Vicens
Vives (Girona 1910-Liól960)(1) va escriure uns quants llibres fonamentals, coneguts a bastament, i una bona colla de treballs mes breus, de
forma i contingut divers, de vegades polémics, pero molt sovint engrescadors, que póstumament van ser aplegats en Y Obra Dispersa, editada
per Miquel Batllori i Emili Giralt.(2)
Per Obra Dispersa, els responsables d'aplegar-la entenien tots els escrits de Vicens «que no han estat publicáis en forma de volum». Es tractava, dones, de presentar tots els treballs que en forma d'assaig, estudi breu,
recensió o comentan periodístic havia prodigat en revistes, diaris i publicacions de comarques.
La feina deis editors va ser realment positiva i meritoria, pero hom
deixá de banda —per una desconeixenca explicable— árdeles que Vicens
havia publicat en premsa de les comarques gironines, sobretot durant els
anys trenta.
(1) La biografía sobre Vicens es extensa. Entre els treballs apareguts darrerament cal esmentar el llibre de JM MUÑOZ i LLORET, Jaume Vicens i Vives. Una biografía intellectual.
Barcelona, Edicions 62, 1997, i els dos volums de VEpistolari, publicáis els anys 1994 i 1997,
a cura de J. Clara, P. Cornelia, F. Marina i A. Simón.
(2) L'Editorial Vicens Vives edita, l'any 1967, aquests treballs en dos volums. El primer es
titulat "Catalunya, ahir i avui". El segon, "España, América, Europa".
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Entre aquests treballs oblidats n'hi ha dos que van aparéixer en la premsa de Sant Feliu de Guíxols, i que avui rescatem de l'oblit.(3) El primer,
sobre la construcció del molí de Sant Feliu de Guíxols, va ser publicat al
setmanari L'Avi Muñe, el 15 d'agost de 1931. El segon, entorn de la població de la costa en les époques d'invasió, aparegué el día 1 d'agost de
1934, a El Programa. Tant l'un com l'altre s'adscriuen al moment que
Vicens es preocupava de 1'época medieval catalana.
La vinculació de Jaume Vicens amb Sant Feliu de Guíxols no resulta
de cap manera estranya, ja que les seves arrels paternes procedien de Sant
Feliu, on havien nascut el seu pare (Joan Vicens Comas), els seus avis
(Joan Vicens Planas i María Comas Gibert) i els besavis (Jeroni Vicens i
Rosa Planas).(4) La familia de la mare, vinculada a Llagostera, també tenia arrels ganxones per la banda deis Batet.
L'afecte que Vicens senda per Sant Feliu de Guíxols va quedar corroborat, mes endavant, en la conferencia que hi dona el 1955, sobre la crisi
catalana del segle XV,(5) i en les col-laboracions a la revista Áncora, l'agost
i el setembre de 1958, que, aqüestes sí, figuren reproduides a Y Obra Dispersa, per be que no identifiquen la publicació amb Sant Feliu.(6) Poc
després es declarava també admirador i bon coneixedor de la Costa Brava: «Li diré que he crescut i m'he format a Sant Feliu de Guíxols, que he
llegit Teócrit a la cala deis Capellans, i Dostoievski a la cala Menuda [...]
Per tant, considero la Costa Brava com la quintaesséncia de la Mediterránia, sois comparable amb certs racons de la costa d'Ásia Menor on s' infanta la nostra cultura».(7)
La primera de les dues col-laboracions primerenques oblidades es una
(3) Al setmanari 9 País, de Figueres, del 23-29 d'agost de 1978, ja várem donar a conéixer
el comentari que Vicens, l'any 1937, va fer a L'Autonomista, de Girona, de la conferencia
assaig que pronuncia a Valencia el seu mestre Bosch Gimpera sota el títol "Espanya", reeditada
el 1978 per Edicions 62. Així mateix cridárem l'atenció sobre altres articles oblidats a Revista
de Girona, 91 (1980), p. 133-135.
(4) Els orígens de la familia eren al mas Vicens de Solius. Noticia a J. AYMAR i RAGOLTA,
"En Vicens de Solius". Els secrets de sa Bardissa. Recull d'articles histories sobre temes calongins. Sant Feliu de Guíxols, 1995, 2a. edició, p. 23-33, que parla de Joan Vicens Bartomeu (Solius 1823-1886), terratinent. Un fill de l'anterior, Joan Vicens Puig (Solius 1840-1911), va ser un
deis signants del missatge a la reina regent (1888) i figura com a delegat de la Unió Catalanista a
l'Assemblea de Manresa de 1892. Surt a JM. OLLÉ ROMEU (Dir.), Honres del catalanisme.
Bases de Manresa. Diccionari biografié. Barcelona, Rafael Dalmau, 1995, p. 270-271.
(5) Josep Vallverdú -després de recordar que «no en vano transcurrió buena parte de la
infancia de Vicens en esta ciudad» -enregistrá el ressó de Testada: «Vicens Vives, cuya conferencia constituyó un éxito de simpatía y un buen acicate para la conciencia guixolense, ha
dejado profunda huella de su paso por la ciudad. En este caso, no ha realizado una
"Aproximación" ni ha preparado una "Noticia": se ha captado definitivamente a todo San Feliu
de Guíxols» ("Aproximación a Jaime Vicens". Ancora, 20 d'octubre de 1955).
(6) Obra Dispersa, I, p. 491-495. Els compiladors atribueixen, erróniament, a Barcelona el
lloc de publicació de la revista Áncora. Les col-laboracions, en forma de carta, es titulen "Sobre
la rauxa i el sentit de la realitat" i "Sobre les estructures".
(7) Epistolari de Jaume Vicens Vives, II. Girona, Cercle d'Estudis Histories i Socials, 1997, p. 58.
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simple aportació documental sobre la construcció del molí guixolenc vers
1496, lleugerament emmarcada en 1'etapa de recuperació o de redre9ament que impulsa Ferran II i que Vicens subratllá en estudis posteriors.(8)
Sobta, en tot cas, la confusió del document en parlar de Ville Sancti Filippe
de Guixols i no de Sancti Felicis. D'altra banda, la proposta de Vicens de
continuar la investigació sobre 1'arqueología del molí guixolenc es encara una tasca pendent.
La segona aportació abandona el camp mes erudit per proposar una
interpretació sobre la continu'ítat i els canvis enregistrats en els nuclis
habitáis de la Costa Brava després de l'época de les invasions. Tot i que
l'estudi es breu, ja mostra la inclinado de Vicens per una historia interessada per les qüestions socials i económiques, i emmarcada en les explicacions mes generáis en l'ámbit europeu.
Malgrat el to divulgatiu i la petitesa de les dues col-laboracions, aquests
dos árdeles ja teñen la marca de l'historiador inquiet i informat, de l'home interessat per fer progressar el coneixement historie. Amb vista a una
biografía completa, pensem que no poden ser oblidats, i per aixó mateix
ens ha plagut, avui, de rellegir-los i de recordar-los.(9)
DEL PRIMER MOLL DE SANT FELIU DE GUÍXOLS
Estudiant certs aspectes de la vida medieval catalana a l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, de Barcelona, ens trobárem amb un document referent a
la nostra ciutat, de la qual importancia no dubtárem a examinar-lo. Es
refereix a la construcció del primitiu molí, una volta atorgat el privilegi
per a la seva edificació.
No tenint lleure per a efectuar un estudi mes intens respecte a aquesta
qüestió, el donem a la publicitat per si pot ésser útil a algú que dediqui o
pensi dedicar les seves activitats a aquest aspecte de la historia guixolenca.
Voldríem, pero, fer remarcar dos punts que ens semblen evidents del context de l'esmentat document: que el primitiu molí es degué comencar per
allá el 1496, i que la potencia económica de Sant Feliu de Guixols mereixia les máximes atencions per part de les esferes governamentals, interessades peí ressorgiment económic -la sublevado com aleshores s'anomenava- de Catalunya, bon xic decaiguda després de la lluita que la Generalitat sostingué contra Joan II, i de la pérdua deis mercats orientáis.
Així diu el document: Ville Sancti Filippe de Guixols. -El Rey. - Comissario y receptor.- Por la grant validat que se spera seguir a la villa de
Sant Filippe de Guixols y a toda esta tierra, del molí o puerto que en la
dicha villa se comienza a fazer, scribimos a nuestro muy Sancto Padre,
(8) Per exemple, Ferran II i la ciutat de Barcelona. Barcelona, Universitat, 1936-37, 3 vol.;
Política del Rey Católico en Cataluña. Barcelona, Destino, 1940, i Els Trastámares. Barcelona,
Teide, 1956.
(9) Els reproduTm sense corregir-ne el léxic ni la sintaxi.
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suplicándole le plugiesse,
por bulla o rescripción apostólica, aplicar para la obra
del dicho puerto todas las
rentas y molumentos de las
cosas pías de aquella villa.
Y entretanto que el rescripto
venía, mandamos que las pecunias de las dichas rentas
estuviesen guardadas y suspensas. E diz que agora, passando vosotros por la dicha
villa les queríades tomar e
occupar aquellas para la
cruzada... E porque la dicha
bulla es ya concedida,... la
voluntat nuestra es que las
dichas rentas de cosas pías
se conviertan en obras del
dicho molí, según fue por nos
provehido. Por ende, vos
mandamos que de aquí
Jaume Vicens Vives, retratat a Roses
adelante no demandades a
los jurados de la dicha villa...
[la renda en qüestió]... antes la dexedes para la dicha obra, de la qual
nos les fazemos mercet con la presente. E non fagays lo contrario en
alguna manera, que ansí procede de la mente nuestra e queremos se cumpla per vosotros.- Data en Gerona, a XXI de agosto del año MCCCCLXXXXVL- Yo el Rey.- Calcena pro secretario.- Dirigitur comissari et
receptori Sánete Cruciate Barchinonensis.
Seria interessant continuar aquest estudi, no solament en la part documental, sino també arqueológica sobre les restes que existeixen del primitiu molí de qué hem tractat.
Jaume Vicens
ELS NUCLIS DE POBLACIO DE LA COSTA BRAVA A L'EPOC A DE
LES INVASIONS
La població hispanollatina del segle V presentava segurament a la nostra
Costa Brava un fons étnic quasi exclusivament indígena. Apartats de les
grans vies de comunicació, i aixecats en territoris poc favorescuts per
1'agricultura i el gran comen,;, els pobláis de la costa de les Gavarres devien viure seguint les plenes tradicions de 1'época preromana, especialment
si ens referim a la constitució i establiment del poblé. Be es veritat que,
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per sobre aquest fons purament indígena, s'estenia una capa de llatinitat
produ'ída ací mes que res per la predominancia del tipus d'administració
local romana i per l'establiment de centres religiosos cristians que superaven l'ambient redu'ít del paisatge local per les concepcions superiors
d'un món universal.
D'aquests dos fets -administrado, església- les invasions germániques
teñen compte rápidament del primer. Desconnectada la trama Municipal
de l'administració pública romana, es remarca en general la supervivencia deis antics tipus d'organització pre-romana, que s'adapten plenament
a les necessitats deis temps. Aquests fets es produeixen a desgrat de les
corporacions eclesiástiques que, nascudes per Roma, senten que es trenquin els lligams amb tot el que, de domini cultural i temporal, aquell
imperi representava. De tota manera no es pot oblidar el fet important de
que 1'església es converteix en l'element dirigent de les col.lectivitats
rectores deis pobles de les invasions.
L'época visigótica representa, dones, una continuítat de les antigües
tradicions romanes, de les quals el fons popular se'n va poc a poc separant. Pero hi ha elements que perduren i varis d'ells s'han de teñir en
compte per comprendre dos fets importants d'aquesta época, que afecten
l'objecte d'aquest breu estudi: el despoblament i Y acumulado de ierres.
Aquests dos fets mútuament lligats deriven d'un sol únic: la manca de
virior del poder central i la substitució conseqüent deis órgans protectors
de la societat de carácter públic per d'altres de carácter privat. La inseguretat establerta com a norma general -i aixó arranca deis darrers temps de
1'imperi roma- proporciona la decadencia de les classes mitjanes municipals i l'esclavatge de les inferiors. Dos fets d'ordre economicosocial que
determinen la disminució de la natalitat.
Paral.lelament a aquests dos fenómens, i també com una conseqüéncia deis mateixos, es desenvolupa una fórmula jurídica de convivencia
social que marcará amb la seva empremta una nova época en la historia
de la humanitat: elpatrocinium. L'acció privada de protecció que ha substitui't a la pública s'obté pels homes d'aquella época mitjangant l'entrega
a un senyor poderos (oficial públic, gran terratinent) de les terrer de la llur
propietat o be per 1'entrada personal en el servei d'aquell. I, fet important,
moltes vegades es tota la col.lectivitat (Municipi, poblé, vicus, pagus) qui
entra dins la protecció d'un senyor, especialment, per tal de disminuir-ne
els riscos en l'ordre de llibertat personal, en la protecció d'una comunitat
eclesiástica.
Tenim, dones, com a fets essencials de 1'época de les invasions germániques en els pobles de la costa, i tendencia a les tradicions municipals
pre-romanes i tendencia al patrocini.
Les invasions musulmanes del VII-VIII precipiten aquests resultáis.
La manca de seguretat terrestre es completa per la manca de la marítima.
Els pobles de la costa es teñen de refiar mes que mai de la térra i, com
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aquesta té d'ésser protegida, d'ací la desaparició quasi completa de la
petita propietat i el desenvolupament de formes servils (censos, delmes,
prestacions, etc.).
Es indubtable que la invasió musulmana a Catalunya es produeix a
base del domini de les grans vies de comunicació i deis llocs estratégics.
La rapidesa de la conquista i 1'escás nombre (relatiu) d'invasors fa obligat el sistema de "destacaments militars" relligats entre ells per la possessió d'un gran centre dominant. Girona devia representar aquest paper,
amb referencia ais pobles de la Costa Brava, on hi devien haver els destacaments de referencia. Segurament, Sant Feliu i Palamós desempenyaven
un principal paper en aquest joc d'articulacions terrestre marítimes.
Amb la reconquista franca, produída per l'actuació en la nostra zona
del nucli de la Septimánia, i amb la possessió definitiva del triangle estratégic de la Catalunya vella (Girona-Vic-Barcelona, prolongat fins a
Cardona), les poblacions de la costa reprengueren la seva vida normal.
Dos fets hi ha a remarcar: d'antuvi el creixement de la població, després
el desig de reconquistar els antics drets de la propietat.
Es molt discutit actualment pels medievalistes la forma en qué es féu
el repoblament a Europa en aquesta época. Hi ha els partidaris del sistema de masía (Llofsystem) i del de poblé (Dorfsystem); en altres termes:
els que son partidaris de la diseminació i els que ho son de la concentrado. Amb referencia al nostre cas concret, i donades les condicions topográfiques i geopolítiques de la Costa Brava, creiem que predomina el
sistema de concentració, tenint en compte la tradició que tenia el poblat a
la costa i la inseguretat que per mar domina durant alguns temps (rázzies
marítimes des de Mallorca, actuacions deis normans, s.IX). En aquest
cas, les masies serien un desenvolupament posterior deis segles XIII a
XVI, coincidint amb la repoblació al camp i l'augment de riquesa de tota
la nostra costa.
En el que fa referencia al recobrament de la propietat, el problema es
d'una gran complexitat. Creiem que la tendencia al mar que s' observa en
tota la costa de Llevant a partir del XII, té el seu fonament en el desig de
substituir una riquesa territorial inassolible per una riquesa monetaria de
fácil obtenció, tan bon punt la Mediterránia torna a ésser el "Mare
Nostrum" deis romans per l'enfonsada momentánia del poder marítim
alarb. Així es constitueix una riquesa independen! del sol, que tendeix a
rescatar-lo.
El problema deis remenees, que galvanitzá la Catalunya del segle XV,
tindrá en la Costa Brava una escassa transcendencia. El problema del
camp i la reconstitució de la petita propietat s'ha anat resolent a la costa
d'una manera paulatina. Be es veritat que fins a comengaments del XIX
quedaven supervivéncies de les imposicions establertes en / 'época de la
inseguretat.
Jaume Vicens Vives
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TRES FITES EN LA HISTORIA
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l.INTRODUCCIO
1.1. MARC GEOGRAFIC

Convé recordar la diversitat i els contrastos que es produeixen dins del
terme municipal de Calonge: muntanya, valí i litoral. Dos afluents de la
riera de Calonge configuren les conques respectives, que, amb vista a una
historiografía agraria local, veig una mica diferents: a ponent la conca de
la Riera deis Molins, i a orient la conca de la Riera del Tinar.
No tractarem en aquest article sobre les peculiaritats de la conca de la
Riera deis Molins, ni de la prolongado de la seva ribera dreta (mas Rotllan),
per la seva preponderancia ramadera i perqué una part del territori está
urbanitzat, des de Rifred fins a Cabanyes.
La conca de la Riera del Tinar, al nord-est del terme municipal de
Calonge, a uns tres quilómetres del litoral, es un paratge de les Gavarres(1) que encara conserva el seu antic carácter rural, no per atzar sino
grácies a les peculiars sortides —diferents de les habituáis a Catalunya—
davant d'invasions successives: la fil-loxérica (1882), que va matar les
seves antigües vinyes, i la del turisme de masses (cap a 1970), esperó per
a grups immobiliaris il-lusionats a edificar-lo.

(1) JOSEP DEL HOYO I JAUME ORTA, "Espais naturals deis Pai'sos Catalans", Enciclopedia Catalana, Barcelona 1993, p. 213-217 sobre les Gavarres.
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La conca del Tinar concentra avui la majoria de les vinyes de Calonge,
objecte d'un estudi anterior queja ha estat publicat(2), encara que també
hi ha bastant d'hortofruticultura. La seva prolongació, el pía de Calonge,
arriba fins a Sant Antoni.
1.2. MARC URBANÍSTIC

El Pía territorial de Catalunya de 1995(3) identifica al Baix Empordá
deu árees básiques territorials, cadascuna de les quals compren diversos
municipis o un de sol: la Bisbal d'Empordá (sis municipis), Verges (onze),
Torroella de Montgrí (cinc), País (cinc), Begur, Palafrugell (dos), Palamós
(dos), Calonge, Castell d'Aro (dos) i Sant Feliu de Guíxols.
Per al nostre estudi, del Pía territorial de Catalunya en retenim:
a) Calonge —amb Sant Antoni— manté la seva identitat com a área básica territorial.
b) Una altra área ve'ina está integrada per Palamós (amb Sant Joan —
abans Vila-romá—) i Vall-llobrega.
c) I ambdues árees básiques territorials están cohesionades per relacions
de mobilitat laboral diaria entre municipis superior al 15 %. Es a dir,
tenint en compte unes altres interrelacions que venen de segles enrere
—com la que va generar el mercat de Palamós—, es va forjar i perdura una subárea económica entre Palamós, Vall-llobrega i Calonge.
El vigent Pía general municipal d'ordenació urbanística de Calonge(4)
va ser definitivament aprovat el 1994 per la Comissió d'Urbanisme de
Girona (Generalitat de Catalunya), i es semblant al Pía general de 1986
(vegeu &5-2), encara que amb algunes actualitzacions; així, protegeix la
part de les Gavarres calongines inclosa en el Pía d'espais d'interés natural de Catalunya de 1992 (PEIN).
1.3. MARC HISTÓRIC

Es sabut que el devenir historie es continuat i que son convencionals
els seus períodes i els esdeveniments que els separen, pero son útils per al
(2) JOAN MOLLA I JORDI BAUTISTA "La vinya i el vi a la Conca de la Riera del Tinar
(Calonge)", Estudis del Baix Empordá, vol. 17, Sant Feliu de Guíxols, 1998,p. 191-220. Seleccionen! com a exemple quatre masies per les seves personalitats diferenciáis i perqué en tenim
dades: mas Oliver de la Serra, mas Radó, mas Ponsjoan de Fonts i mas Molla de la Riera.
Elogiem la moderna enología del mas Gil.
(3) "Pía territorial general de Catalunya", edició de la Generalitat de Catalunya, Barcelona,
1995, Llei 1/1995 de 16 de marc, per la qual s'aprova el pía, p. L.l-3; espais d'interés natural,
página INFO 6.63; nuclis urbans segons la seva capacitat de creixement económic i espacial, p.
D.53; árees básiques territorials, p. M.161; árees de cohesió 1991, plánol D.03.
(4) Els successius plans generáis de Calonge (es va regular la franja litoral el 1959, i tot el
terme municipal el 1970, 1986 i 1994) son públics i poden consultar-se'n les memóries, les
ordenances i els plánols a l'área d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calonge.
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seu estudi(5), el qual, després d'al-ludir al factor huma (&2), únicament
ens apropa a tres fites en la historia agraria de Calonge:
- 1734. Any tant de la implantació definitiva a Calonge del Cadastre
de Patino, com del Reial Despatx de Felip V, que restablia el mercat
de Palamós, un factor de "l'embranzida" del segle XVIII que va
culminar la Concordia de 1791 amb el duc de Sessa (&3).
- 1882. Arriba la plaga de la fil-loxera a Calonge, amb la consegüent
mort de les antigües vinyes, després reconstru'ides en un 45%, pero
al litoral son substitu'ides per pinedes, i s'il-lumina el paisatge de la
futura Costa Brava Centre (&4).
- 1970. El turisme de masses es la premissa del Pía general de Calonge
aprovat aquell any, que va preveure urbanitzar gairebé totes les seves ierres de conreu, amb la subsegüent reacció per revisar-lo i protegir sol agrícola (&5).
2. LA PAGESIA CALONGINA
2.1. L'ESTRATIFICACIÓ SOCIAL CAMPEROLA

Si intentem classificar professionalment calongins del segle XVIII(6),
XIX i del primer tere, del XX, trobem documents de 1'época que no n' indiquen la professió o que ho fan amb imprecisió. Malgrat la seva difícil
quantificació, al camp calongí s'havien de distingir els tres estrats socials: hisendats, pagesos i jornalers, amb circulació de l'un a l'altre.
A) ELS HISENDATS, propietaris de masies i peces soltes de térra i de
bosc, que vivien principalment de:
- rendes anuals fixes: pensions en diners de censos per parcel-les concedides així perpétuament, i lloguers de cases i terres arrendades
temporalment.
- rendes anuals variables: la part pactada del que es recollia en terres
així censades a perpetuitat, i part del que s'obtenía en terres i ramats
de masies, concedides temporalment en parceria.
- rendes eventuals deis boscos: extracció periódica de suro i tala d'arbres.
B) ELS HISENDATS, origináriament pagesos, arrendaren algunes masies durant el segle XVIII i bastants durant el segle XIX i el primer ter§
(5) Hi han coHaborat, facilitant-me fonts históriques per a aquest treball:
Montserrat Pérez, responsable de 1'Arxiu Historie de Calonge ; Montserrat Darnaculleta i Maria
Vilar, secretaria i vocal de Cultura, respectivament, del Centre d'Estudis Calongins Colónico,
i el soci Pere Viñals, rememorant la tradició agrícola local.
(6) JOSEP MARÍA TORRAS, Els municipis catalans de l'Antic Régim (1453-1808), Curial, Barcelona, 1983, p.33-46.
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del XX. El 1894 el Padró municipal d'habitants de Calonge va censar
25 propietaris, pero en poques décades moltes d'aqüestes famílies passaren a residir en ciutats. Emprant la terminologia actual, es van convertir en rendistes i Calonge no va teñir empreses agrícoles de dimensió important.
C) EES PAGESOS, amb animáis de tir, carros, estris de llaurar i ramats
de propietat seva, van treballar directament les seves terres o les que
van arrendar, amb l'ajut sempre de la seva familia i de jornalers quan
els van necessitar. Els pagesos van invertir en les seves cases (vegeu
&2-2), cellers, quadres, roturacions, plantacions, barraques, pous, etc.,
i van assumir els beneficis i les pérdues que el conreu de terres o la
cura deis ramats van comportar. Van vendré directament en mercats.
Sobre les seves espatlles recaigué la marxa del camp calongí. En terminologia actual, foren petits empresaris agrícoles familiars.
D) ELS JORNALERS, treballadors assalariats del camp i del bosc, fixos
(mossos) o eventuals (contractats dia a dia), foren l'estrat social mes
humil i sofert de Calonge. Les minyones feien el servei doméstic i les
tasques del camp. La historiografía agraria catalana basada en el
pairalisme(7) va dir poca cosa sobre aquest estrat social. Certament,
algunes persones amb sort van arribar a ser petits pagesos o obrers en
un1 altre sector productiu, i no van faltar els qui, emigrant, van trobar el
sosteniment lluny de Calonge. Pero la majoria de jornalers anónims,
després de treballar durament i viure amb estretors, van morir sense
horitzons.
E) LA FI DE L'ESTRATIFICACIÓ SOCIAL CAMPEROLA descrita es
va produir a Calonge arran de contratemps successius per ais hisendats en el segon tere, del segle XX: Gran Depressió de 1929, legislado
agraria de la II República, Guerra Civil (1936-39) i prolongada postguerra, amb una inflado constant i la consegüent pérdua del poder
adquisitiu de les seves rendes fixes, sense possibilitat d'augmentar-les
en consonancia, ni de posar fi ais arrendaments, emparats per prorrogues forgoses a favor del pagés arrendatari(8). La irrupció del turisme i
la mecanització del camp van fer gairebé desaparéixer els jornalers.
Encara que reduída en nombre (vegeu &5-4), la pagesia es prácticament Túnica classe social que perviu al camp calongí.

(7) ROSA CONGOST, entrades 'mas' i 'pairalisme' al Diccionari d'historia de Catalunya,
Edicions 62, Barcelona, 1999, p. 664-665 i 771-772.
(8) Mes drástica fou la legislado sobre censos:
a) des de 1945 els qui tenien terres a perpetu'itat pagant cada any censos ais qui així la
concediren, van poder liquidar-los quan els va convenir (redempció forgosa) mitjancant
l'abonament d'una suma compensatoria;
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2.2. MASIES A'ÍLLADES I CASES DE PAGÉS SEMIAGRUPADES

Des de la baixa edat mitjana fins al segle XVII, les masies van protagonitzar la vida agraria de ¿alongé. Pero amb l'augment de poblado i la
correlativa expansió agraria, ais segles XVIII i XIX sorgeix i progressa
lentament una nova petita pagesia, amb les seves própies cases de labor
semiagrupades en noves barriades rurals (Puigventós, Puigtavell, Camp
de la Liebre, etc.), inicialment amb escassa térra, que després anirá creixent generació rere generació, amb l'adquisició de petites peces esparses
en diversos paratges. El seu conreu el compaginaren amb el fet de ser
arrendataris de masies (masovers) o de peces soltes, o be amb al tres treballs ocasionáis (pescador a Sant Antoni, feines al bosc, taper, etc.). Des
de final del segle XIX va haver-hi abandonaments continuáis cap a altres
oficis, pero tampoc no van faltar els qui es van resistir a la seva proletarització, i es van esforzar fins a equiparar-se en terres amb aquells propietaris de masies que les treballaven personalment.
Algunes conseqüéncies d'aquesta trajectória social es van fer notar
ben entrat el segle XX:
a) Abans de la Guerra Civil: baixa conflictivitat en contractes agraris,
comparant-la amb altres localitats(9).
b) Segons un estudi(10) extret del cens agrari de 1972, Calonge fou el
municipi del Baix Empordá amb mes predomini de terres cultivades
pels propietaris, per tant, superior a la mitjana comarcal del 74,4%,
davant de les treballades per d'altres, en arrendament, parceria o deixades gratuítament. Una mecanització notable -el 1972 mes de 3 CV
b) si el 1945 els perceptors de censos no els tenien inscrits en el Registre de la Propietat,
caducaren les mencions d'aquests censos provinents d'escriptures antigües, i els qui tenien terres en van quedar alliberats sense pagar res; d'aquesta manera el duc de Sessa va
perdre a Calonge tots els seus censos;
c) també perderen els seus censos els perceptors que no els van reinscriure durant el període
1990-1995 en el Registre de la Propietat, i
d) comparant-lo amb altres poblacions, fou elevat el nombre de peces de térra censades a
Calonge durant els segles XVIII i XIX, i per tant ha estat favorable a la seva petita pagesia poder alliberar-les gairebé totes entre 1945 i 1995, pagant sumes assequibles o, fins i
tot, sense pagar res.
(9) JOSEP MATAS, "Aproximació ais conflictes agraris a les comarques gironines durant
la II República", dins del llibre commemoratiu La IIRepública, 60 anys després, Cercle d'Estudis Histories i Socials, Girona, 1991, p. 19-37. En el seu apéndix tabula el nombre de conflictes entre els conreadors de finques rustiques i els seus propietaris per cada municipi, vistos per
les comissions arbitráis creades per la Llei de 26 de juny de 1933 de la Generalitat de Catalunya,
si be adverteix que s'han perdut expedients del partit judicial de la Bisbal. Destaquen al Baix
Empordá: Torroella de Montgrí (28 conflictes) i Palafrugell (24); per contrast, de Calonge es
conserva l'expedient d'un sol conflicte agrari.
(10) LEÓN BENELBAS, Economía Agraria de Catalunya, Ketres, Barcelona, 1981, quadre p. 155 i mapes municipals 5 i 6.
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per ha. cultivada (en un 90% eren de seca), li va permetre de compensar el traspás de camperols a altres sectors económics.
c) Des del Pía general d'ordenació urbana de 1986, a mes de les masies
en sol no urbanitzable (clau 4.1), a Calonge subsisteixen cases de pagés en sol urbá, semiagrupades en tipies camins rurals, amb una regulació especial (diverses zones clau 2.7.).
2.3. EVOLUCIÓ DEMOGRÁFICA

Palamós, fins el 1942 (annexió de Sant Joan) tenia un reduít territori
d' 1,14 km2 (l ]\ majoritáriament ocupat peí port, el nucli historie i les ampliacions urbanes successives, amb escassesa de térra cultivable. En bona
part, el seu prove'íment depenia de les poblacions vei'nes: Vila-romá —
avui Sant Joan de Palamós—, Vall-llobrega i, principalment, Calonge
(33,55 km2), la important pagesia de la qual va teñir l'oportunitat de vendré part de la seva prodúcelo agraria al mercat de Palamós a partir de
1734 (vegeu &3-3). El nombre d'habitants de Palamós, potenciáis clients
de la pagesia de Calonge, abans fou una variable que va influir en el seu
progrés agrari, d'aquí que oferim juntes les evolucions demográfiques de
Palamós i de Calonge(12):
1719, Palamós:
667 habitants; Calonge: 822 h.
1787,
1.635 h.;
1.817 h.
1842,
1.698h.;
2.413 h.
1857,
2.043 h.;
2.998 h.
1877,
2.292 h.;
3.063 h.
1897,
3.177h.;
3.247 h.
1910,
6.1 l l h . ;
3.633 h.
1930,
5.349 h.;
2.795 h.
1950,
5.836h.;
2.416 h.
1970,
10.088 h.;
3.941 h.

Simplificant molt i fins el 1942 (annexió de Sant Joan), la columna
esquerra ens apropa al nombre de consumidors de productes alimentaris
de primera necessitat a Palamós, perqué no tenia gairebé camperols que
"autoconsumissin", per la qual cosa considero ocios esbrinar quins altres
oficis tenien els palamosins, perqué eren, en la mateixa mesura, possibles
compradors, al mercat, de productes de la pagesia de Calonge.
En can vi, no tots els calongins (columna dreta) van viure del camp, ja
que al segle XVIII Calonge va teñir nucli urbá, i al segle XIX molts foren
tapers o van viure d'altres oficis, i per tant també compraren productes

( 1 1 ) ROSA MARÍA MEDIR I CAREES SAPENA, Quaderns de la Revista de Girona, 15,
sobre Palamós, 1988, p. 8.
(12) JOSEP IGLÉSIES, "Demografía histórica del Baix Empordá", XX Assemblea
Intercomarcald'Estudiosos, Sant Feliu de Guíxols, 1977, p. 21-23 i 34-35.
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alimentaris a les cases de pagés o al mercat de Calonge(13), d'arrelam
medieval (privilegi de Jaume I, de 1268). Així, el 1894 el Padró municipal d'habitants de Calonge censava 543 pagesos, 415 tapers i 15 fabricants surotapers(14).
El Cens de població de 1991 corrobora que a Calonge (5.030 habitants) les principáis activitats económiques son actualment el turisme i
altres servéis (un 52,4%) i la construcció (un 23,7%), i que han perdut el
pes de fa un segle tant la industria (un 17,3%) com 1'agricultura (un 6,6%).
Mes endavant ja tornarem a tractar sobre aquesta darrera (&5-4).
En resum, com que Palamós i Calonge formen part d'una mateixa
subárea económica i com que una funció histórica de la pagesia es contribuir a proveir-la, l'important va ser disposar de la clientela suficient, sumant la d'ambdues poblacions i consolidant l'hábit de vendes directes al
consumidor, que encara la singularitza(I5).
3. L'EMBRANZIDA DE 1734
3.1. TRES DOCUMENTS HISTÓRICS DEL SEGLE XVIII

Conquerida per Felip V en la Guerra de Successió, la novetat mes important de la historia tributaria en la Catalunya del segle XVIII fou la
introdúcelo del cadastre el 1716, planejat peí ministre Patiño(16). I la historia agraria del Principat, des del segle XVIII fins a la plaga de la
fiHoxera (final del segle XIX), ens meravella davant de 1'esplendor de
les vinyes, a les comarques litorals, i la seva extraordinaria importancia
com a font de capitalització(17); aquesta tendencia general, la va seguir

(13) Segons el Calendario arreglado por el Astrólogo Fray Ramón, Ermitaño de los Pirineos,
Barcelona, 1888, p. 3-6, a Calonge es feia mercat el diumenge de cada setmana, dos d'extraordinaris, el 28 de juliol i el 10 de novembre (vigilia de Sant Martí) i dues fires, el 2 de febrer i el
15 de juny.
(14) ALBERT JUANOLA, "Les Cambres de Comer? del Baix Empordá", Estudis del Baix
Emparda, vol. 16, 1997, p. 199-208. A la página 204 es recullen els 14 socis calongins de la
Cambra de Comeré de Palamós l'any 1893.
(15) RAMÓN TAMAMES, Introducción a la economía española, 23a. edició. Alianza Editorial, Madrid, 1998. A la comercialització deis productes hortofrutícoles dedica les pagines
316-322, i lamenta que a Espanya hi hagi despreocupado per la seva venda directa del productor al consumidor, la qual se segueix practicant a Palamós al mercat diari de les pageses,
majoritáriament de Calonge. Sobta llegir les pagines 121-128 i 550 i constatar que no teñen res
a veure la problemática i la dinámica del mercat vinícola amb el vi de pagés de Calonge,
detallat al consumidor i sense excedents en arribar la propera verema.
(16) PERE MOLAS, "La imposición del catastro en Cataluña" a Historia de España de
Menéndez Pidal, tom XXIX, vol. I, 3a. edició, Espasa-Calpe, Madrid, 1992, p. 243-246.
(17) FIERRE VILAR, Catalunya dins VEspanya moderna, vol. III sobre "Les transformacions agráries del segle XVIII cátala" 3a. edició, Edicions 62, Barcelona, 1986, p. 218-225,
sobre 1'avene de la vinya a costa del matoll i del bosc.
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Calonge (en el seu Arxiu Historie Municipal podem confrontar el Cadastre
de 1734 amb l'Amillarament de 1859).
L'embranzida de la pagesia de Calonge des de 1734,1'explica la confluencia de quatre factors positius. Acabo de prendre nota de dues circumstáncies en línia amb altres moltes localitats de Catalunya: auge de la
vinya(18\ i paradóxic efecte favorable del Cadastre de Patino des de 1734
(vegeu & 3-2).
En epígrafs successius resumeixo uns altres dos factors, ambdós peculiars del camp calongí: vendes en el mercat de la veina Palamós (vegeu
&3-3), i forcada condonació peí duc de Sessa del delme en determinades
collites (vegeu &3-4 i &3-5).
L'elaborado d'aquest tercer apartat es el fruit d'un estudi inicial, acotat a la part agraria, de tres documents cabdals del segle XVIII:
1) Un volum enquadernat del Cadastre de Calonge, firmat a Barcelona el
19 de juny de 1734, es custodia al seu Arxiu Historie Municipal. Enca-

Cadastre de Patino de 1734. índex amb béns eclesiástics a l'esquerra i del duc de Sessa a la
dreta. Arxiu Historie de Calonge. Fotografía de Miquel Paradeda.

(18) La planta tercera del Museu d'História de Catalunya de Barcelona s'obre amb un espai
dedicat a "Les bases de la Revolució industrial", assentades en el segle XVIII, en el qual es
destaca que "a les comarques litorals es produeix una important especialització agraria, basada
en la vinya i l'aiguardent". Vegeu: a) en general, p. 130 i 131 de la seva guia Catalunya,
historia i memoria, Edicions Proa, Barcelona, 1995; b) en particular per a Calonge, la precedent nota 2.
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Segona versió del Cadastre de Patino (s. XVIII-XIX). Al centre descripció de finques, a la
dreta l'índex de propietaris. Arxiu Historie de Calonge. Fotografía de Miquel Paradeda.

ra que sense enquadernar i incompleta, també es conserva una altra
actualització del Cadastre bastant posterior —per esmentar propietaris coneguts de principi del segle XIX—, sense que per ara s'hagi
localitzat el plec amb la seva data i signatura.
2) L'imprés, datat a Barcelona el 21 de gener de 1735, que va divulgar el
Reial Despatx de Felip V de 24 de novembre de l'any anterior, restablint mercat a Palamós(19).
3) Copia auténtica d'escriptura atorgada davant del notari de Calonge el
13 de juny de 1791, de Concordia entre el duc de Sessa i el Comú i
Universitat de Calonge(20).
3.2. LA PARADOXA DEL CADASTRE A CALONGE

En visió sintética, el Cadastre de Patino a Catalunya (1716-1845) fou
una contribució a la Corona que s'exigí en tres conceptes diferents:

(19) Arxiu Historie Comarcal de la Bisbal d'Empordá, Fons Ajuntament Palamós, capsa 1,
"Privilegis".
(20) Fons patrimonial de la familia Casellas, la qual l'any 1899 va comprar el castell de
Calonge i la seva documentació; el 1956 va vendré el castell a l'Estat espanyol, pero va conservar en el seu poder la documentació histórica. Agraeixo haver-la poguda consultar.
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A) TRIBUT REIAL, de mes interés per a la historiografía agraria, sobre
productes de camps, d'hortes, de vinyes, d'olivars, de prats, de boscos, de ramats, d'eixams, de cases, de molins de fariña, de forns, de
pous de neu, de censos, d'arrendaments, etc. No tributaren els béns
que el 1716 ja eren de clergues i de les institucions de l'Església, pero
sí els adquirits després. El Cadastre de Calonge de 1734 relaciona alguns béns eclesiástics, pero queda per esbrinar si en van ometre d'altres d'exempts.
B) TRIBUT COMERCIAL, sobre guanys de comerciants, fabricants,
notaris, advocats, metges, boticaris, etc.
C) TRIBUT PERSONAL, sobre tots els artesans, menestrals i jornalers
mes grans de catorze anys. Van estar-ne exempts els clergues, els nobles, els militars i assimilats. Actualment, a l'Arxiu Historie Municipal de Calonge no s'ha localitzat cap volum del Cadastre de Patino
amb relacions de contribuents per tributs comerciáis i personáis.
Malgrat els cent vint anys de vigencia del Cadastre de Patino, ais pobles petits de Catalunya es freqüent trobar-ne un de sol, o com a molt dos
exemplars amb dates distants, com es el cas de Calonge (1734 i principi
del segle XIX). Com que durant llargs períodes no s'hi van realitzar noves descripcions de finques, no es van incorporar les millores hagudes en
els conreus en uns moments de notóries transformacions i de creixement
de 1'agricultura, i així per exemple van seguir sense tributar antics matolls convertits en vinyes i olivars.
Aquesta práctica exempció tributaria de millores en finques rustiques
fou també un efecte del Cadastre implantat el 1760 per Temperadriu
d'Áustria María Teresa, a la regió de Milá (el 1859 va passar a Italia), i
elogiada per economistes de 1'época, en estimular inversions en 1'agricultura^1}.
El Cadastre de 1734 subjectá a tributació a la vila de Calonge 160
cases, en despoblat 78 edificis, i una incipient barriada marítima -encara
no la va anomenar Sant Antoni. Va haver-hi, a mes, en tot el terme altres
immobles propietat de les classes privilegiades per l'Antic Régim.
D'aquests edificis en despoblat, en distingim: 1 ferreria, 5 molins fariners, 2 rajoleries i 70 cases, cap a 1734 segurament de camperols, entre
masies de primera i segona qualitat, i altres habitacles molt humus.
Amb totes les precaucions que comporta el simplisme d'unes xifres
totals sense contrastar amb altres fonts, Calonge va passar d'unes 70 cases de pagés el 1734 a unes 133 a principi del segle XX(22), es a dir que
(21) LUIGI EINAUDI, Principios de hacienda pública (traducció al castalia de 1'última
edició italiana). Aguilar, Madrid, 1968, p. 195-200.
(22) PERE CANER, "Les masies de Calonge" aAnnals de ¡'Instituí d'Estudis Gironins, p.
315-345, vol. XXI, 1972-1973. Caneresrefereix a 133 masies, que suposem que a principi del
segle XX estigueren en pie rendiment agropecuari.
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Rajoleria del mas Ribot, barrí de les Fonts, Calonge. El Cadastre de Patino de 1734 en censa
dues. D'aquestes rajoleries sortí l'obra per a les noves edificacions del s. XVIII (voltes de masies), s. XIX i primera meitat del s. XX. Fotografía de Miquel Paradeda.

l'expansió deis segles XVIII i XIX gairebé va doblar el nombre d'explotacions agropecuáries, i es van reduir a una trentena a final del segle XX.
3.3. DE 1734 ENgÁ, LA PAGESIA DE CALONGE VA A VENDRÉ
AL MERCAT DE PALAMÓS

El 24 de novembre de 1734 a San Lorenzo el Real -avui El Escorial, a
la provincia de Madrid-, Felip V va firmar el Reial Despatx, el qual en
síntesi:
a) Va argumentar que a la vila de Palamós el 1279 se li va concedir teñir
mercal el dimarts de cada setmana i una fira cada any, de la qual va
gaudir fins que va ser cremada i destruida per 1'armada turca el 1543.
b) Recordá que ja estava recompost el port marítim de Palamós, important pas a Italia, i per mantenir el tránsit con venia que florís en aquesta
vila el comeré,.
c) I va restablir, dones, el mercat a Palamós el dimarts de cada setmana,
i dues fires a l'any, el 15 de maig i el 27 de setembre, que duraven
quatre dies cada una. Aixó va ser imprés el 1735 i divulgat a Catalunya
per ordre del comte de Glimes, governador i capitá general.
Aquesta publicitat per tot Catalunya del funcionament a Palamós del
mercat setmanal i de dues fires anuals, degué teñir efecte diferent en cada
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cas. S'estima que el temps per accedir a Barcelona per térra des de Palamós
0 a l'inrevés era d'unes vint hores a final del segle XVIII(23), mentre que
actualment arriba a reduir-se a hora i quart(24), es a dir unes setze vegades
menys. Per aquesta lentitud en els despla§aments, cree versemblant que
en el segle XVIII els qui anaren cada setmana al mercat de Palamós foren
venedors de localitats properes i, en productes alimentaris, majoritáriament
fou la creixent pagesia de Calonge. En canvi, entre els firaires s'ha de
suposar que n'hi havia de vinguts de lluny.
Encara que sense mercat per a forasters, des de 1543 fins a 17'34 algú
va proveir Palamós, i, mentre no es localitzi documentació que ho aclareixi, defenso com a hipótesi que per una o altra via prosseguiren els
subministraments de la pagesia de Calonge, perqué son viles ve'ines i, a
mes, en l'edat moderna el mateix noble fou comte de Palamós i baró de
Calonge.
En una visió de conjunt deis segles XVIII i XIX i de la primera meitat
del XX, la pagesia de Calonge, aplicant els avengos de cada etapa, va
millorar progressivament tant la forma de conrear la térra com el transport, i si va mantenir la venda directa al consumidor, malgrat la seva producció mes gran d'aliments, va ser grácies al fet que fou absorbida per
l'augment d'habitants de Calonge i sobretot de Palamós (vegeu &2-3);
ais palamosins, va poder vendré'Is diáriament.
En efecte, a mes del concorregut mercat del dimarts, restablert el 1734
1 obert a venedors de qualsevol procedencia, des de temps immemorial
Palamós va teñir al carrer Major un altre mercat ais matins de la resta de
dies de la setmana, llevat deis diumenges, consuetudináriament restringit
per a la pagesia de Vila-romá —avui Sant Joan de Palamós—, Vall-llobrega
i Calonge(25), ámbit de la medieval Batllia de Palamós (1279)(26).
La quantitat i el tipus de productes oferts al mercat setmanal i al mercat diari canviaven segons l'estació, i pagaven un arbitri. Així, en la comp-

(23) JESÚS MESTRE I VÍCTOR HURTADO, Atles d'historia de Catalunya, Edicions 62,
3a. edició, Barcelona, 1998, plánol de la página 171 amb línies isocrones des de Barcelona a
final del segle XVIII. A la nostra comarca el transport de mercaderies solía fer-se amb alforges
sobre mules o ases.
(24) JOANA NUÑEZ I RAFAEL PRADAS, Catalunya, un gran mercat, editat per
Mercabarna, Barcelona, 1990. A la página 14, hi ha un plánol amb línies isocrones per accedir
a Mercabarna. A les pagines 36-39, "Palamós, port, mercat i peix".
(25) La sentencia dictada a Madrid el 4 de febrer de 1999 per la secció 4a. de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem (referencia núm. 1382 del Repertorio de jurisprudencia
Aranzadi) en el seu fonament de dret ler. corrobora: "tradicionalmente desde hacía siglos los
campesinos de las fincas o masías próximas a la localidad procedían a la venta de frutas y
verduras en la calle Mayor".
(26) PERE TRIJUEQUE, El termenal de Palamós, núm. 2 de la CoHecció Guspires, Palamós,
1999, p. 3-4.
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tabilitat municipal de
Palamós s'assentaren el
1904 un total de 2.418,65
ptes. Ingressades sota el
concepte "plaza" (27) . Va
haver-hi menys afluencia a
l'hivern (471,90 ptes.), va
augmentar 1'oferta a la primavera (622,05 ptes.) i sobretot a l'estiu (720,50
ptes.), i va minvar a la tardor (604,20 ptes.) (N'oferim fotografía retrospectiva).
Per conéixer rutes deis
segles XVIII i XIX, utilitzades per la pagesia de
Calonge per anar al mercat
de Palamós, son útils escriptures antigües de finques limítrofs amb aquests
camins públics, i croquis
aixecats per militars, per
exemple un mapa de
Fotografia retrospectiva del mercat del carrer
Major de Palamós, cedida per Fotografía Serrat S.L.
1809(28). No oblidem que la
moderna xarxa estatal de
carreteres de la zona no fou
construida fins a final del segle XIX i principi del XX.
Després d'una reflexió económica, concloem que la rendibilitat en el
conreu de terres será mes gran com mes gran siguí la seva fertilitat, i com
mes petita sigui la distancia amb el mercat de venda deis productes collits, a causa d'una despesa mes baixa en el transport(29) i per la possibilitat de verificar-ho el conreador i prescindir, així, d'intermedian, i obtenir
en definitiva rendibilitat superior a la d'altres terres d'igual fertilitat pero
mes allunyades del mercat. L'accés de la pagesia de Calonge a l'impor-

(27) Arxiu Historie Comarcal de la Bisbal d'Empordá, Fons Ajuntament Palamós, capsa
510, Llibre de comptabilitat anys 1904-1905, columna "debe", folis 1-51 (any 1904).
(28) SEBASTIÁ RUSCALLEDA, "La Guerra del Francés a Tossa, Sant Feliu de Guíxols i
Palamós. Una crónica italiana" a Quaderns de la Selva, núm. 10, Centre d'Estudis Selvatans,
Santa Coloma de Farners, 1998, plánol militar p. 92.
(29) CLAUDIO NAPOLEONI, Curso de economía política (traducció de l'italiá al castellá), Edicions Oikos-tau, Vilassar de Mar, 1973, p. 118.

191

14

JOAN MOLLA i CALLIS

.M'E D f T K 21 Jí .A ME O
Fragment de plánol militar 1809, en qué es poden veure els camins que enllacaven Calonge
amb Torre Valentina, Sant Antoni, el Collet, Sant Joan i Palamós. Plánol cedit peí Centre d'Estudis Selvatans.

tant mercal de la localitat ve'ína de Palamós fou el factor de l'éxit d'aquella durant els segles XVIII i XIX, ja que la lentitud a l'hora de desplagarse va dificultar 1'arribada a Palamós i va encarir productes agrícoles de
pobles mes allunyats. En l'apartat 5-3 oferim l'evolució d'aquest mercal
en el segle XX.
3.4. PLET SOBRE DELMES DEL BARÓ DE CALONGE I DUC DE SESSA

En el segon tere, del segle XVIII, a mes d'haver de pagar impost al rei
derival del Cadaslre de 1734 (vegeu &3-2), a la pagesia de Calonge, el
seu baró, el duc de Sessa, li va continuar exigint els delmes de les seves
colliles i ramals.
A mesura que va avancar el segle XVIII va haver-hi expansió agraria
a causa lanl de la mes gran superficie de Ierra conreada (grácies a la
roturació de terrenys boscosos o amb matoll), com al mes gran benefici
reportal per algunes plantacions, els producles de les quals des d'aleshores foren principalmenl deslinats a la tranformació ulterior i al comerg:
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a) Les alzines sureres, amb glans per al bestiar porcí, i suro per fer taps,
la manufactura del qual va néixer el segle XVIII(30) i va florir al segle
XIX;
b) Els corpulents ceps de vinya europea (llavors no hi havia fil-loxera
—vegeu &4—), que produi'en ra'ím per al vi, obtingut a les masies
(conserven premses encastades del segle XVIII, el mas Radó i el mas
Oliver de la Serra);
c) Les oliveres, plantades ais marges deis camps i vinyes, encara que
també en algunes peces de térra (olivars), que produi'en olives, de les
quals s'extreia —al trull d'agunes masies— l'oli, i una vegada decantat es destinava al consum, menys els baixos (oliasses), que servien
per fer sabó;
d) La galda, una herba antigament emprada per obtenir un colorant groe, i
e) Les llanes del bestiar o vi, materia primera per a manufactures téxtils,
que a l'últim tere, del segle XVIII ja floriren en altres comarques catalanes.
Davant de la resistencia generalitzada a pagar el delme d'aquests productes al duc de Sessa, aquest, com a baró de Calonge, va promoure un
plet davant la sala civil de la Reial Audiencia del Principal de Catalunya,
contra el Comú, Universitat —precursora del que avui es el municipi—,
veins i terratinents d'aquesta vila, resolt amb la llarga Concordia (70 pagines) atorgada a Palamós, pero davant del notari de Calonge el 13 de
juny de 1791.
En síntesi, el duc de Sessa pretenia trobar-se en la possessió immemorial de la qualitat de delmador universal (o preceptor de delmes) en tota la
Baronia de Calonge, i que en conseqüéncia el Comú i la Universitat, i els
seus particulars individus i terratinents havien de ser condemnats per la
Reial Audiencia al "Diezmo de Azeite, o Azeitunas, Corcho, Vellotas,
Galda y Lana". Pero aquests negaren la pretesa possessió i qualitat de
delmador universal al duc de Sessa, dient que estava destitu'it d'una i
altra, i que com a conseqüéncia d'aixó havien de ser absolts.
La Concordia de 1791 va relacionar nombrosos pagesos entre els terratinents contra qui va pledejar el duc de Sessa, els quals es van atrevir a
plantejar davant la Reial Audiencia l'objecció de reputar-lo "destituido"
a Calonge, malgrat que vivien sota l'Antic Régim i que el seu oponent
Don Vicente Joaquín Osorio de Moscoso, marqués d'Astorga, comte
d'Altamira i duc de Sessa, Gran d'Espanya, una figura en els regnats de

(30) L'esmentat Atles d'história de Catalunya, al plánol de la página 179 sobre "les activitats manufactureres a principi del segle XIX (segons V. de Frigola)", a la subárea de Palamós,
Vall-llobrega i Calonge, hi senyala "paper, curtits, sabó, suro i cerámica".
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Caries III i Caries IV: "Fou un deis directius del Bañe de Sant Caries
(1782), origen de Tactual Bañe d'Espanya, i durant la Guerra del Francés, president de la Junta Suprema Central (1809)"(31).
Aquesta dura estrategia assumida per la majoria de la pagesia calongina i el seu éxit relatiu poden explicar-se, respectivament, per dos tipus de
raons:
1) Historicojurídiques, ja que ais segles XIV i XV Calonge va pagar per
alliberar-se perpétuament deis drets senyorials(32), la qual cosa, en contra del que s'havia estipulat solemnement, llavors no es va respectar, i
per tant fou coherent reclamar a la Reial Audiencia el seu acompliment, i demanar de no pagar mes delmes.
2) Polítiques, ja que a mesura que avanzaren els trámits del plet,
coetániament, es va produir la Revolució Francesa, que va carregar
contra el régim senyorial i els seus abusos, i plantejant la defensa de
Calonge (sense rebel-lar-se contra l'Antic Régim), una oposició precisament a una imposició il-legítima de senyoriu produ'ida a final del
segle XV, probablement aixó va induir el duc de Sessa a dirigir el 124-1791 una carta a l'Ajuntament de "mi Villa de Calonge", desitjant
pau, tranquil-litat i bona harmonía, en la qual anuncia la visita del seu
secretan i comptador general, el noble senyor Don Antonio Rayón,
amb poders plens al Principal de Catalunya, i facultat de concedir
beneficis.
3.5. NEGOCIACIÓ I CONCORDIA DE 1791

Havent tingut noticia l'Ajuntament de Calonge de Tambada del plenipotenciari Don Antonio Rayón a Palamós, va passar a visitar-lo i es va
tractar una vegada i altra d'un acord desitjable que talles el plet en curs.
La tarda del dia 5 de juny de 1791, amb el permís de la Reial Audiencia i
avís de porta a porta, es van reunir al castell de Calonge, l'Ajuntament i
els individus particulars i els terratinents afectats peí plet —hi assistiren
la majoria—; després del debat i per amplia majoria, designaren tres comissionats per concloure un acord amb el duc de Sessa, representa! per
Don Antonio Rayón, que van signar el dia 13. Un deis comissionats fou

(31) PERE MOLAS, "Els comtes de Palamós a l'Edat Moderna", Estudis del Baix Emparda,
vol. 16, 1997,p. 48. Aquestestudi serveix per a la Baronía de Calonge, ja que en aquest període
historie el mateix noble tenia diversos títols. A la página 47, hi ha un retrat del duc de Sessa fet
per Goya.
(32) MARÍA VILAR, "Estudi de capítols per la llu'ició jurisdiccional de Calonge" (Alfons
el Magnánim , 1437), Estudis del Baix Emparda, volum núm. 3 de 1984, pagines 107-116.
Abans d'aixó, amb Auto públic passat davant Bartholomé Sirvent, Notari de Girona, el 6 de
maig de 1371, de la Casa de Cru'illes adquiriren el Comú i Universitat de Calonge el dret de
«Castell termenat», segons cita la Concordia de 1791.
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l'advocat Josep Lloret Pizinali, ful del calongí Josep Lloret, militar i consol, i de 1'aristócrata italiana Benedicta Pinzzinali(33).
La Concordia de 1791 va concloure el plet mitjancant els pactes essencials següents:
- d'una banda Calonge reconegué com a baró el duc de Sessa, amb
drets senyorials, inclosos els delmes acostumats sobre collites i bestiar, i renuncia a la seva total immunitat obtinguda a la baixa edat
mitjana;
- i, d'altra banda, el duc de Sessa confirma la renuncia deis seus drets
senyorials sobre finques determinades, verificada pels seus
causahavents en qualssevol escriptures i, a mes, renuncia perpétuament en tot el terme de Calonge a cobrar el delme sobre suro, aglans,
raím de cep, olí o olives, galda i llana, llevat que a partir de llavors
es plantessin amb aquests cultius exempts, terres que abans pagaven
delme per altres cultius que hi estaven subjectes.
En definitiva, si en la Catalunya del segle XVIII les rendes deis senyors feudals per regla general augmentaren notablement, a Calonge fracassá la temptativa del duc de Sessa per la negativa de la pagesia a pagar
delmes sobre productes emblemátics d'aquella expansió agraria; reacciona reclamant-los-els judicialment, pero llavors va retirar el plet i va prometre no cobrar-los mai —va afegir els ra'ims de ceps entre els productes
exempts—, a canvi que li reconeguessin el seu senyoriu en la Concordia
de 1791. Aquesta degué de regir durant mig segle —amb interrupcions
curtes i can vis de preceptors—, fins a 1'abolido deis delmes deis antics
senyors laics el 1846(34), retardada pels avatars de l'Espanya de l'época, i
que coincidí amb la substitució de 1'impost derivat de l'antic Cadastre
(vegeu &3-2) per la moderna contribució d'immobles, conreu i ramaderia, quan era ministre d'Hisenda Alejandro Mon.
Al Calonge de mitjan segle XIX apuntava la singular estructura social
agraria ai-ludida en el &2-2. Entre altres factors, pogué sorgir grácies a la
peculiaritat altament favorable per a la pagesia calongina, de l'exempció
de delmes sobre els productes abans indicats, potser els mes característics
del progrés del segle XVIII i de la primera meitat del segle XIX. Aquesta
prolongada menor detracció senyorial en la producció de la pagesia de
Calonge, sense impost estatal substitutori, coadjuvá a les seves inversions (roturacions, noves plantacions i construcció de cases en barriades
camperoles).
(33) MONTSERRAT DEL POZO, "La farmacia de Calonge i la familia Bou", Estudis del
Baix Emparda, núm. 18, Sant Feliu de Guíxols, 1999, p. 178, apéndix sobre la familia Lloret.
(34) JOAQUIM MARÍA PUIGVERT, entrada 'delme' a l'esmentat Diccionari d'história
de Catalunya, p. 334-336.
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Fornells vist des d'Aiguablava a fináis del s. XIX, amb l'impacte de les vinyes mortes per la
fü.loxera i alguna zona de pins encara petits. Fotografía cedida per 1'Arxiu Historie de Begur.

4. LA SOTRAGADA DE 1882
4.1. EN LLOC DE VINYES, PINEDES VORA LA MAR

L'ambient de les nostres masies de final del segle XIX fou de preocupado davant del desastre de l'avanc de la fil-loxera^35), una especie de
pulgó de color groe i d'un mil-límetre de longitud, que pica les arreletes
del cep per suclar-ne els sucs fins a matar les varietats europees, i que
arriba a Calonge cap a 1882.
Al Baix Empordá, a mitjá termini, van ser molt importants les transformacions paisatgístiques del litoral (vegeu 1'impacte dominant de les
vinyes mortes a Fornells, Begur^36), a la fotografía del seu Arxiu Historie), ja que 1'abundancia de pins al costal del mar arrenca de final del
segle XIX (ja hi havia alguns pins, pero també vinyes).

(35) Acosten a les inquietuds de l'época, els molts fullets i impresos sobre la fil-loxera, del
Fons Patrimonial Salomó (Arxiu Comarcal de la Bisbal d'Empordá) i els Ilibres de Pere Oliver
(biblioteca particular del mas Oliver de la Serra, de Calonge).
(36) ENRIC SAGUER, "Unes consideracions sobre l'organització del treball agrari a mitjan
segle XIX a partir de ramillarament de Begur de 1855", revista municipal de Begur Espedrís
llarg, núm. 23, marg de 1993, p. 8-11 (la vinya representava un 54,7% de la superficie total
conreada).
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"Refiriéndome concretamente al trozo comprendido entre la playa de
País y S'Agaró, en el Bajo Ampurdán, casi todos los terrenos que lindan
con el mar Mediterráneo eran destinados al cultivo de la viña. Los que
alternaron el cultivo de la tierra con la fabricación de tapones, cultivaron
los viñedos hasta que la plaga de la filoxera destruyó éstos. Fue entonces
cuando los taponeros catalanes no sintieron la necesidad de replantar las
viñas y abandonaron los terrenos, dedicándolos únicamente a pinares"(37)
Aquells tapers no cree que fossin conscients que en plantar pins milloraven per ais seus néts el bell paisatge de la Costa Brava Centre, i els
llegaven un valuós patrimoni.
4.2. LES VINYES DE CALONGE A LES DARRERIES DEL SEGLE XIX

Respecte a les transformacions agrades posteriors a la plaga de la
fil-loxera (1879-93), pot contrastar-se:
- d'una banda una evolució general catalana(38), amb bodega cooperativa en mes de 80 poblacions durant els anys vint del segle XX(39); i
- d'altra banda, 1'específica evolució baix-empordanesa, caracteritzada peí retrocés de la vinya(40), essent Calonge el municipi de la comarca que millor el va resistir, sense funcionar cap bodega cooperativa i conservan! per tant el seu ancestral vi de pagés(41), obtingut
fermentant els mosts de ra'ims de la collita en petits tonells (de fins a
650 litres), sense cap additiu, i clarificant-lo amb transvassaments a
altres tonells(42) nets i cremant un lluquet (emana SO2).
Al Baix Empordá, amb el pas deis anys Calonge esdevindria líder vitivinícola. El 1897 un 45% de les antigües vinyes ja s'havien reconstruít
amb peus americans (resistents a la fil-loxera) i injerís del país, i cap a
1910 s'introduíren els híbrids productors directes (la seva plantació va

(37) RAMIRO MEDIR, Historia del gremio corchero, Editorial Alambra, Madrid, 1953, p.
123.
(38) JAUME CIURANA, Els vins de Catalunya, 2a. edició revisada de 1980, Servei Central de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, p. 88-90.
(39) Segons Y Enciclopedia universal ilustrada Espasa-Calpe, tom LXIX, 1930, entrada
'vinificación', p. 56.
(40) YVETTE BARBAZA, El paisatge huma de la Costa Brava, Edicions 62, Barcelona,
1988, p. 22-28, vol. II.
(41) JOSEP MARTINELL, a "Centenario Josep Pía", La Vanguardia, 7-3-97: "Con ese
vino invitó a los Príncipes cuando le visitaron en su mas de Llofriu. Vino y buñuelos de
elaboración más que artesana, casera. Pía les advirtió que el vino que bebían era el vino de la
gente de la tierra: los payeses".
(42) EMILE PEYNAUD, Enología práctica, 2a. edició, Mundi-Prensa, Madrid, 1984, p.
275-276, sobre envelliment en bota: el vi té mes bona presentació i mes bon gust; la fusta del
tonell hi té un paper molt important, a causa de les substancies cedides, i contribueix al buquet
deis vins vells.
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ser prohibida el 1970). Pero, paradoxalment, la millor inversió va ser plantar pins al litoral: es Monestir, Torre Valentina i Treumal.
5. TURISME I CRISI AGRARIA
5.1. EL TURISME DE MASSES I EL PLA GENERAL DE 1970

Fou precisament a les pinedes de Treumal on el 1935 s'assentá l'actriu
cinematográfica Madeleine Carroll (1906-1987), que va donar prestigi a
la fase inicial del turisme a Calonge(43), que van truncar la Guerra Civil
—durant la qual es va anomenar Calonge de la Costa Brava— i la llarga
postguerra.
El turisme reaparegué els anys cinquanta i es va incrementar amb tanta rapidesa ais anys seixanta i setanta, que el 1982 Calonge —amb Sant
Antoni— disposava de 2.108 places hoteleres, 7.562 places de campings
i unes 40.330 places de segona residencia —entre apartaments i xalets—
, en total cap a 50.000 places turístiques. Era el tercer municipi de la
Costa Brava Centre, precedit peí líder Castell-Platja d'Aro (95.000 places turístiques) i Palafrugell (60.000), i seguit per Sant Feliu de Guíxols
(47.000) i Palamós (35.000)(44).
L'hegemonia económica des de 1960, a Calonge la tindran el nou sector turístic i el de la construcció que comporta. Alguns deis seus mentors
veien en la pagesia un retard, una reminiscencia d'un passat pobre a extingir. Impulsaren un Pía general d'ordenació urbana, que va programar
posar fi a 1'agricultura a Calonge, preveient urbanitzar a mitjá termini
gairebé totes les seves ierres de conreu, i deixant sol rústic únicament a la
part mes allunyada i abrupta de les Gavarres, restricció que a la práctica
tampoc es va respectar. Aquest Pía general va ser definitivament aprovat
el 1970 (vegeu croquis comparatiu amb el Pía general de 1986).
Abans del Pía general de 1970, i després en el seu desenvolupament,
va avangar la urbanització per terrenys venuts per propietaris de masies
proclius a liquidar el seu patrimoni, d'aquí que la majoria d'urbanitzacions siguin anomenades per l'antic mas. I fins i tot es va urbanitzar part de
les Gavarres, oferint ais clients un habitatge integral en l'espai natural,
amb la llunyana inspiració en 1'arquitectura orgánica del nord-americá
Frank Lloyd Wright (1869-1959) i les seves prairies houses (cases deis
prats), encara que adaptada al nostre habitat.
Pero un altre sector de pagesia calongina no pensava abandonar la
(43) LLUÍS MOLINAS, Madeleine Carroll, la senyora de Treumal, amb introdúcelo de
1'alcalde de Calonge, 1998, p. 46.
(44) JOAN CALS, El Baix Emparda. Recursos i estructura económica, Caixa d'Estalvis de
Catalunya, Barcelona, 1984, quadre de la página 186.
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seva activitat com massa gent suposava que
farien. Ais anys setanta
era propietaria de bona
part del territori, líder
vitivinícola comarcal,
estava mecanitzada amb
vista al policultiu, encantava els turistes precisament peí seu arcaisme, detallava la seva
producció a clients propis a les seves cases de
pagés i al mercat de
Palamós, i no estava endeutada. Aleshores la
seva continuítat semblava as segurada amb la incorporado d'una altra
Gráfic comparatiu deis Plans Generáis de 1970 i de
1986. Llegenda: 1.- Nuclis de Calonge i de Sant Antoni,
generació de jo ves a les
2.- Sol urbá i urbanitzable segons el Pía General d'Ordenatasques agrícoles, els
ció Urbana de 1986, 3.- Sol que s'hagués pogut urbanitzar
quals necessitaven les
segons el Pía General de 1970 i que després de la protesta
terres deis seus pares
de la pagesia va quedar com a sol agrícola, 4.- Sol que no
ha estat mai urbanitzable, 5.- Carreteres.
com a base per a la seva
feina. La majoria es van
afiliar a la Unió de Pagesos, el nou sindical del camp cátala, que el 1976
va celebrar el seu primer congrés amb el lema ' 'Volem viure de la térra".
MAR MEDITERRANI

GRÁFIC COMPARATIU
PLANS GENERÁIS DE
CALONGE 19701 1986.
(realteat per Santi Navarrete)

5.2. LA REACCIÓ D'EN PERE CANER I LA UNIÓ DE PAGESOS:
EL PLA GENERAL DE 1986

Pere Caner Estrany (1922-1982), mestre, va ser nomenat fill predilecte de Calonge (1984) per la seva empremta cultural, encara que cree que
fou mes important la seva acció cívica i política, de la qual només s'ha
publicat que va ser empresonat el 1966 per reivindicar les llibertats catalanes(45). Des de les eleccions municipals de 1979 fins que la seva darrera
malaltia li ho va impedir, Pere Caner va assistir a les reunions de 1'agrupado Independents per a la Renovació Municipal, el cap de llista de la
qual va ser elegit alcalde de Calonge. El 23 de maig de 1979 el pie de
l'Ajuntament el va nomenar assessor per a la defensa del patrimoni.

(45) JOSEP CLARA, "Gironins davant el TOP: el cas de Pere Caner", Estudis del Baix
Emparda, vol. 17, Sant Feliu de Guíxols, 1998, p. 235-248.
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Pere Caner havia escrit sobre el nostre patrimoni, inclós el natural:
paisatge, fauna i flora(46). Precisament rememorant el Tinar, ens recorda:
"Es que voldrem perdre la nostra fesomia? Si la perdem, ens perdem
nosaltres. Sois ens resta l'esperanga que l'evolució social ens porti per
camins que, sense perdre la nostra personalitat, ens condueixin cap al
progrés i la civilització."(47)
Diferentment deis conflictes agraris clássics, de conreadors contra senyors de ierres, Calonge va viure ais anys setanta un conflicte massa tens(48)
i inusual entre un sector de propietaris de ierres de conreu contra promotores perplexes que aquells es tanquessin la possibilitat d'urbanitzar-les i
demanessin la seva conversió oficial en sol agrícola. Encara que aquesta
pagesia va actuar així en defensa deis seus interessos —económics, fiscals i d'estil de vida—, coincidien amb els d'una mínima protecció del
patrimoni natural(49), i per aixó va trobar suports fora i dins de Calonge,
entre els quals hi havia el de Pere Caner.
Per Reial decret llei de 29 de setembre de 1977 es va restablir provisionalment la Generalitat de Catalunya, es va constituir el Govern
Tarradellas (1977-1980) i, davant del conseller de Política Territorial, el
maig de 1978, la Unió de Pagesos impugna el Pía general de Calonge de
1970. Per informar el públic, el primer de desembre de 1978 a Calonge va
teñir lloc un acte organitzat per la Unió de Pagesos, que es va tancar amb
la intervenció de Pere Caner.
Després de les eleccions municipals de 1979, atenent un acord de la
Comissió d'Urbanisme de Girona —traspassada a la Generalitat de
Catalunya—, el 2 de juliol d'aquell any el pie de 1' Ajuntament de Calonge
va accedir per unanimitat(50) a iniciar els trámits de revisió del Pía general

(46) PERE CANER, Món vivent de Calonge, bestiari i plantes, escrit el 1971 i editat el
1996 peí Centre d'Estudis Calongins Colonice, amb próleg de Joan Badia-Homs.
(47) PERE CANER, Calonge, la térra i l'esperit, coeditat el 1984 peí Centre d'Estudis
Calongins Colónico i la Generalitat de Catalunya, p. 21.
(48) Els conflictes socials solen teñir fases d'animositat i el Calonge deis anys setanta no
fou una excepció en barrejar-s'hi: a) la crisi económica que es va desencadenar el 1973 amb la
puja deis preus del petroli; b) mogudes de parcel-listes descontents de certes urbanitzacions; c)
l'escassesa d'aigua per proveir urbanitzacions i, a la vegada, que els agricultors poguessin
seguir regant; d) la polémica sobre el destí de zones del municipi (o seguir conreant-les o
urbanitzar-les), i e) mort el general Franco el 1975, la transido política local es va veure torbada per l'animositat de grups fins aleshores dominants contra col-lectius crítics que no van tolerar seguir silenciáis. Potser el 1979 i el 1980 foren els anys amb mes crispació, i Calonge fou
noticia freqüent en diaris de 1'época.
(49) El primer i juvenil Grup Ecologista de Calonge va teñir una vida efímera. Promogué el
1978 la campanya "Salvem la valí deis Molins". El CoMectiu Ecologista de la Valí de Calonge
funciona com a secció de l'Ateneu Popular de Calonge, fundat el 1992. Al seu president, Santi
Navarrete, agraeixo el croquis comparatiu deis plans generáis 1970/1986.
(50) En aquells anys de pactes polítics, socials i económics per consens (1977-1979), era
difícil que cap grup polític local es negués a discutir la revisió del Pía general de Calonge
aprovat sota 1'anterior régim (1970).
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Vista panorámica de la vila de Calonge. Al fons, hoscos, vinyes i terres conreades, de la
conca del Tinar i el Pía. El paisatge encara suggereix Sa Bardissa. Fotografía de Miquel Paradeda.

de 1970, la qual no va quedar definitivament aprovada fins el 1986, amb
un retrocés del sol urbanitzable en relació amb el sol agrícola, visualitzat
en l'esmentat croquis comparatiu d'ambdós plans.
Tenint en compte que Calonge —amb Sant Antoni— tenia el 1986
prop de 5.000 habitants de primera residencia i 50.000 estiuejants, tant al
sector de la construcció com al turístic se'ls presentaven llargs anys d'expansió sense través, en poder-se autoritzar nous allotjaments per a unes
44.500 persones(51). Contribuía a l'atractiu turístic del territori la determinado de preservar part de la massa forestal de les Gavarres i del sol agrícola. No es d'estranyar que el Pía territorial de Catalunya de 1995 atribueixi a Calonge "capacitat de creixement espacial mitjá i económic elevat".
5.3. FINS EL 1987, MERCAT TÍPIC AL CARRER MAJOR DE PALAMÓS

Hem vist (&2.3 i 3.3) que ais segles XVIII i XIX en bona part el proveíment de Palamós depenia de la pagesia de Vila-romá —avui Sant Joan
de Palamós—, Vall-llobrega i principalment Calonge. Pero Palamós va
augmentar sobtadament la sevapoblació en un 92,35 % entre 1897 (3.177
habitants) i 1910 (6.111 habitants), mentre que en el mateix període
Calonge va créixer un 11,89 % (va passar de 3.247 habitants a 3.633). Es
a dir, que en tan sois tretze anys el nombre de consumidors d'aliments
(51) La Comissió de Govern de l'Ajuntament de Calonge de 24 de novembre de 1988 va
aprovar un informe deis servéis técnics sobre la possible població en cas que es duguessin a
terme totes les urbanitzacions i edificacions permeses peí Pía general de 1986, i computa, entre
allotjaments constru'íts per a primeres i segones residencies i els que s'havien d'edificar segons
el Pía general, un total de població prevista de 99.433 persones.
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gairebé es va duplicar a Palamós, i sens dubte la pagesia d'aquests tres
municipis propers no va poder en tan poc temps, ni de bon tros, augmentar proporcionalment la seva producció i les seves vendes, per la qual
cosa, encara que mantingués el seu volum total, va haver d'abaixar notablement la seva aportació percentual al provei'ment de Palamós.
El proveíment de Palamós en el seu apogeu industrial surotaper no va
provocar cap problema greu, ja que des de principi del segle XX va estar
bastant ben comunicat: estafeta de correus, telégraf i teléfon; el seu important port; ferrocarril de via estreta i carretera de segon ordre cap a la
Bisbal d'Empordá, Plaga i Girona, i una carretera de tercer ordre el va
unir amb Calonge, la pagesia del qual va seguir subministrant productes
naturals frescos al carrer Major de Palamós, amb motiu del mercat setmanal o del mercat de la resta de dies.
En municipis importants va haver-hi la tendencia d'assentar aquests
mercats ambulants diaris dins de mercáis coberts i ais seus voltants solia
haver-hi la pagesia. Així, el 1930 es va construir la plaga del mercat de
Sant Feliu de Guíxols(52).
La Generalitat republicana va tractar sobre la divisió territorial de
Catalunya en comarques (1932-1936), i els mercats foren setmanals i el
seu ámbit d'influencia, un factor económic clau que es va teñir en compte. Al Baix Empordá els principáis mercats setmanals foren la Bisbal
d'Empordá —al qual també els divendres acudí a vendre-hi la pagesia de
Calonge—, Torroella de Montgrí, Palafrugell, Palamós i Sant Feliu de
Guíxols. En aquells anys es va consolidar un servei d'autobuses que va
enllagar diverses poblacions de la nostra comarca.
Durant la Guerra Civil (1936-1939) i la postguerra (anys quaranta), va
haver-hi racionament davant de l'escassesa generalitzada de subsisténcies. Només pogué alleujar-la, en aquells tristes anys, la pagesia de Calonge,
Sant Joan de Palamós i Vall-llobrega, que va continuar venent la seva
producció —insuficient en aquelles difícils circumstáncies— en les seves masies, i acudint regularment al mercat de Palamós.
Amb la irrupció del turisme de masses i el seu ingent consum, el provei'ment de Palamós en la segona meitat del segle XX depén fonamentalment de subministraments procedents de zones allunyades, detalláis en
botigues i supermercats. Aixó no obstant, va guanyar fama(53) fins a la
seva supressió el setembre de 1987, el Mercat Tipie del carrer Major de

(52) Arxiu Historie Municipal de Sant Feliu de Guíxols, setmanari La Costa Brava, núm.
14, 1-8-1930, article de l'arquitecte Joan Bordas, "Quatre mots sobre la placa mercat": 38 llocs
tancats per a venda de carn, 28 de peix i 12 de gallinaires; a fora, llocs per a fruita i verdures.
(53) ALVARO RUIBAL, "Impresión de Palamós", article publicat a La Vanguardia Española,
28 d'agost de 1968, p. 17, amb subepígraf i fotografía sobre el mercat del carrer Major, que es
va convertir en un deis símbols turístics que van identificar Palamós, i es va reproduir en postais i guies.
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Palamós(54), que va teñir lloc ais matins, cada dimarts com a mercal setmanal, i la resta de dies -llevat deis diumenges- com a mercat ambulant,
conegut amb la denominació popular de Mercat de les Pageses de la rodalia, on es venien productes naturals frescos que ningú mes podía oferir(55):
fruites i verdures collides el dia abans, algunes fins i tot de varietats autóctones.
L'Alcaldía de Palamós va suprimir el Mercat Tipie emprant l'ardit del
seu trasllat provisional per obres de pavimentació al carrer Major (final
de setembre de 1987), sense restablir-lo després, el 1988. Un grup de 41
venedors hortofrutícoles —unes tres quartes parts del sector— va formar
la seva propia comissió representativa(56), amb la missió d'intentar mantenir per a totes les cases de pagés ubicades a l'antiga Batllia de Palamós
—que recordem que comprenia, a mes, Calonge i Vall-llobrega— la secular estabilitat en els seus llocs de venda diaria per a la seva producció
hortofrutícola. Sense resultat en les seves converses amb 1'Alcaldía, van
acudir a la via judicial i, esperant la seténela, han pogut vendré diáriament les seves verdures i fruites ais voltants del nou mercat cobert de
Palamós, a l'avinguda de Catalunya.
El Tribunal Suprem, en la seva tardana sentencia de febrer de 1999(57),
quan el mercat tipie del carrer Major ja era un mer record, va decretar la
nuMitat radical deis actes de 1' Ajuntament de Palamós el 1988 per abséncia d'expedient administratiu que els dones suport, va recordar la dada
histórica del multisecular mercat, i que compet a 1'Ajuntament la seva
reubicació definitiva. Tant de bo aquesta vegada la seva decisió vagi avalada per consens entre tots els sectors afectats, i doti la pagesia de Calonge
d'un espai digne per a les seves parades.
5.4. LA PAGESIA TRADICIONAL PERVIU A CALONGE

Segons el darrer Cens de població (1991), el 7,12% de les persones
amb ocupació del Baix Empordá treballen en el sector agrari, malgrat
l'atractiu del sector turístic en plena Costa Brava Centre i tot i que a
Catalunya queda només una mitjana del 3,68 % en el sector agrari. Les
(54) L'Ajuntament de Palamós fins el 1987 va cobrar cada dia a la pagesia una taxa per
mercat tipie per la venda en cistells de productes del camp i ramaderia, al-lusiu aixó darrer a la
venda d'aus i de conills vius criáis en masies.
(55) Proa, revista mensual de Palamós: a) "El carrer Major", abril de 1956, p. 12; b) "Nuestra
calle Mayor en funciones de Mercado", febrer de 1957, p. 4; c) "L'Avi Ramón", agost de 1957,
portada; d) "Las setas", octubre de 1960, p. 8; e) "Descobriment de Palamós" per Jordi Elias,
octubre de 1965, p. 4; f) portada amb fotografía del mercat tipie, juliol de 1966, g) ídem, juliol
de 1969.
(56) En data 8-4-1988 van triar cinc comissionats, presidits per un de Palamós, Josep Agustí
Xifró (cala Margarida), i els altres quatre de Calonge, Enric Abellí Cruañas (Sant Daniel),
Jaume Abellí Dalmau (mas Monells), Lluís Molla Callís (mas Molla de la Riera) i Enric Pía
Fábregas (Sant Nazari).
(57)Vegeunota25.
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1.884 persones efectives amb ocupació en el sector agrari del Baix
Empordá (1991) es distribueixen entre tots els municipis de la comarca, i
destaquen en percentatge sobre el total comarcal, dos municipis del litoral: Torroella de Montgrí (10,56 %) i Palafrugell (7,75 %), seguits per la
Tallada (4,51 %) i Calonge (4,41 %F8).
Es a dir que, segons el Cens de 1991, Calonge comptava amb 83 ocupats en el sector agrari —entre autónoms i assalariats—, mentre que, segons el Padró municipal d'habitants de 1894, hi havia 543 pagesos, i s'havien redui't els efectius del sector a un 15 % si els comparem amb un segle
abans.
No oblidem que aqüestes i altres estadístiques sempre reflecteixen un
nombre de treballadors del camp inferior que el real, ates que a les cases
de pagés els jubiláis ais seixanta-cinc anys segueixen cooperant mentre la
salut els ho permet, fins i tot els veiem a la carretera amb el seu tractor o
venent a les parades deis mercats, grácies al fet que les seves pensions de
jubilació son compatibles amb tasques esporádiques(59). Quant ais qui teñen edat laboral, la vida de qualsevol matrimoni pagés de la zona encara
avui día está immersa en el seu incessant treball(60), mes dur que en altres
oficis.
Cenyint-nos a Calonge, no hi ha gairebé treballadors assalariats del
camp. Aquest entramat familiar en la trentena de cases de pagés, de jubilats cooperant amb els seus filis en edat laboral(61), l'economia deis quals
s'autososté sense necessitat de subvencions(62), explica que segueixin conreant-se les seves terres i que es conservi el paisatge, indiscutit atractiu
turístic del municipi, antany conegut per sa Bardissa(63).
(58) Atles Comarcal de Catalunya, Baix Empordá, Instituí Cartográfic de Catalunya,
Barcelona, 1998, p. 133.
(59) Article 52-2 del Reglament general (23-12-1972) del régim especial agrari de la Seguretat Social.
(60) "Peines de Nadal. Entrevistes a treballadors que no poden deixar la feina per celebrar
aqüestes festes" suplement d'£7 Punt de 25-12-1997, p. 41 i 43 dedicades a les respostes de
Lluís Molla, reflex d'unes vivéncies i una escala de valors inusuals a la Costa Brava del nostre
temps.
(61) En les eleccions de 1998 a cambres agráries, a Calonge estaven censats 50 electors,
amb exclusió deis agricultors assalariats i, es ciar, deis jubiláis. La Unió de Pagesos va mantenir la seva majoria local.
(62) MOISÉS DE PABLO, "Tres generacions de pagés" , treball de redacció de La Revista
de Girona, núm. 194, maig-juny de 1999, p. 252-261. Qualifíca la familia Presas de Calonge de
"pagesos atípics": "Em puc vanagloriar que grácies a Déu no he demanat mai cap mena d'ajut",
afirma Martí Presas, llevat del conferit per a la recomanada reconversió de la vinya, ais anys
vuitanta, substituint els híbrids productors directes per ceps amb peu americá i injerts de varietats europees. Com a contrapunt, les pagines de l'article porten a sota una sanefa ombrejada
amb unes notes sobre "La pagesia i el futur", referents a Catalunya i a la Unió Europea, pero
allunyades del microcosmos agrari de Calonge.
(63) JAUME AYMAR, Els secrets de Sa Bardissa, introducció, p. 9 i 10 de la 2a. edició,
Ajuntament de Calonge, 1995.
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l.INTRODUCCIO
En un treball anterior (Fallí & Roque, 1997a) es van descriure les característiques morfológiques de la Pedralta i es van analitzar les causes
que van produir la caiguda del bloc oscil-lant el 10 de desembre de 1996.
En aquest, es detallen els fets esdevinguts amb posterioritat a aquesta
data, especialment els relacionáis amb els treballs de restitució que van
culminar, el día 26 de maig de 1999, amb la coMocació de la roca al
damunt de la torre rocallosa que li serveix de base.
2. LA CAIGUDA
El dia 10 de desembre de 1996, coincidint amb un fort temporal de
pluges i vent, va caure el bloc oscil-lant que coronava la Pedralta. Va
quedar frenat a 15 m de la base de la torre rocallosa sobre la qual es
recolzava, girat uns 90° respecte de la seva orientació original i inclinat
uns 15° cap al sud (fig. 1).
Les causes exactes de la caiguda no son totalment conegudes. D'entrada, cal teñir en compte que l'existéncia d'una pedra cavallera es quasi
un fenomen fortu'ít, ja que aqüestes formes de modelat teñen un marcat
carácter efímer en el temps, entes en l'escala geológica (Pedraza et al.,
1989). Així, la caiguda del bloc superior de la Pedralta s'ha d'entendre
com una part natural de la seva evolució geomorfológica (fig. 2). Tanmateix, les explicacions mes raonades coincideixen que va ser un fet indu'it
antrópicament (Amat, 1997; Pallí & Roque, 1997a i b, 1999). En concret,
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Fig. 1. Reconstrucció en planta del moviment que va seguir el bloc caigut de la Pedralta.
(Fallí & Roque, 1997b).

1'acumulado asimétrica de fragments de vidre sota la roca va produir un
desgast, també asimétric, de la seva base. Aixó, juntament amb la caiguda
d'un petit fragment triangular de roca, molt deteriorat mecánicament, va
fer que el centre de gravetat del bloc oscil-lant quedes en el límit de la
seva estabilitat. Una darrera oscil-lació, potser deguda al fort vent que
feia aquell dia, va acabar per fer-lo caure.
3.LAREPOSICIÓ
A mesura que es coneixia la noticia de la caiguda del bloc oscil-lant,
anaven sorgint diferents opinions i propostes sobre qué calia fer amb la
Pedralta. De manera molt general, les posicions mes freqüents es poden
resumir en tres:
1) Hi havia qui era del parer de deixar-ho tot tal com havia quedat,
basant-se en la idea que la caiguda era deguda únicament a fets naturals:
alió que ha fet la natura que no ho canvii'n els éssers humans. De totes
maneres, en contra d'aquesta opinió es podien fer dues argumentacions:
primera, que les causes de la caiguda no van ser totalment naturals i,
segona, que qualsevol activitat humana comporta sempre, de manera inevitable, una modificació directa o indirecta de la natura: els éssers humans canviem la natura en funció deis nostres interessos.
2) Altra gent proposava modificar l'entorn de la Pedralta, pero sense
moure de lloc el bloc caigut. Una part d'aqüestes propostes, algunes qua206
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Fig. 2. Evolució geomorfológica de la Pedralta. 1, fase endógena de forta meteorització
química que progressa a través de l'enreixat de diáclasis. 2, fase exógena d'erosió del sauló i
d'inici d'aflorament en superficie del relleu residual. 3, aflorament en superficie de la Pedralta.
4, desplacament del bloc superior cap a l'oest i inici del moviment d'oscil-lació. 5, caiguda del
bloc superior. (Fallí & Roque, 1997b).
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lificables, com a mínim, de curioses, van quedar recollides en el concurs
d'idees promogut per 1' Ajuntament de Santa Cristina d'Aro (fig. 3).
3) Tanmateix, la majoria de la gent opinava que calia tornar a col-locar
el bloc oscil-lant al damunt de la torre rocallosa, o be a la seva posició
original o, per millorar-ne l'estabilitat, una mica mes cap a l'interior. Els
estudis científics que es van fer donaven suport a aquesta proposta: com
que l'acció deis éssers humans va induir la caiguda, quedava plenament
justificada la restitució de la roca al seu emplagament original.
Aquest tercer plantejament va ser el que va reeixir. Amb tot, no era
exempt de problemes: calia fer un projecte técnic que permetés aixecar la

mirador d'estructura metál-lica
respectan! al máxim la forma
de la pedra

escala \ \ i
al mirador 4, \ '

"

~j
•-

placa
explicativa

Fig. 3. Proposta singular de Joan Noguera, presentada al concurs d'idees promogut per
l'alcaldessa de 1'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
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roca, de 100 t de pes, sense modificar substancialment l'entorn immediat
de la Pedralta; i, sobretot, s'havia de fer front a la important despesa que
comportava l'execució de l'obra.
La part económica es va resoldre mitjangant aportacions populars que
van permetre recaptar els 5.000.000 de pessetes necessaris per sufragar
les feines de restitució del bloc i de restaurado de l'entorn.
La part técnica va ser a carree de l'enginyer J. Amat, el qual va redactar el projecte de reposició que finalment es va dur a terme. Com a objectius básics preveia restaurar fidelment la silueta del paisatge, restaurar el
balanceig natural de la roca sense utilitzar cap element mecánic artificios
i, finalment, respectar al máxim l'entorn durant les tasques de restitució.
Les cinc fases en qué s'estructurava el treball eren: 1, reconeixement,
marcatge i condicionament del terreny; 2, trasllat de la pedra; 3, estudi i
condicionament de les superficies de contacte; 4, hissament de la pedra i
5, restauració de l'entorn.
Les fases mes problemátiques eren la segona i la quarta, ja que comportaven l'acció combinada de dues grues de gran tonatge. De manera
resumida i cronológica, els principáis esdeveniments relacionáis amb el
trasllat i l'aixecament de la roca van ser els següents:
a) Trasllat del bloc catgut. Després de condicionar la pista d'accés i
l'entorn immediat de la Pedralta (fase 1), el dimecres 3 de juny de 1998 es

Foto 1. Primera fase del projecte de reposició: arranjaments efectuáis a l'entorn immediat al
bloc caigut per poder instal-lar-hi les grues.
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Fig. 4. Esquema en planta de les operacions
de la segona fase de restitució de la Pedralta. 1,
posició de les dues grues de gran tonatge al costat
del bloc caigut. 2, trasllat del bloc fins a la plataforma del peu de la torre rocallosa. 3, gir del bloc
per poder deixar a la vista la seva base original.
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va executar la segona fase del
projecte de reposició, que va
consistir a transportar el bloc
caigut des de l'indret on va
quedar frenat fins a la base de
la torre rocallosa (fig. 4). Hi
van participar 30 operaris de
les empreses Enríe Miquel de
Sant Feliu de Guíxols i Grues Palau de Barcelona.
A les 10 del matí van comenc,ar a pujar cap a Pedralta
dues grues de gran tonatge,
dos camions articuláis que
transportaven el material accessori i els contrapesos de
fins a 50 t que necessitaven
les grues, tres furgonetes amb
material complementari i una
excavadora per a treballs auxiliars. L'ascens va ser lent i
difícil, ja que el camí d'accés
només s'havia condicional
mínimament per no afectar
gaire la vegetació. Així, a mesura que la primera grúa anava pujant, s'havien de serrar
algunes branques que li impedien el pas. L'emplagament
final de les dues grues a les
posicions préviament establertes i marcades al terreny
va resultar també una tasca
lenta. Calia fer-ho amb precisió, ja que el radi d'acció de
cadascuna de les grues quedava limitat peí pes que haurien d'aixecar posteriorment.
La grúa que es va situar al
costat nord del bloc caigut era
de 1801 i va desplegar la ploma fins a 22 m, fet que li permetia moure un pes máxim de
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Foto 2. Segona fase de la reposició: treballs de situació de la grúa del costat nord de la pedra
caiguda.

Foto 3. Segona fase de la reposició: una vegada
subjectat el bloc amb les eslingues i les gases transversals, es comenca a aixecar la roca.
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551 al voltant d'un radi de
9 m. L'altra, situada al
sud, era de 2201 i va desplegar la ploma fins a 23
m, essent capag de desplacar un pes de 55 t en un
radi de 10 m. Per evitar
danyar la roca, es van haver d'utilitzar unes eslingues de niló confeccionades expressament. Fins a
dos quarts de tres de la
tarda no va quedar enllestida tota l'operació de situació de les grues i de
col-locació de les eslingues.
Passades les quatre de
la tarda es va subjectar el
bloc caigut amb les eslingues i les gases transversals que l'embolcallaven.
Cap a dos quarts de sis es
va comengar a aixecar la
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Foto 4: Segona fase de la reposició: la roca s'aixeca i es desplaca fins a deixar-la en la plataforma
provisional preparada a la base de la torre rocallosa.

roca. Aquesta operació va
permetre establir-ne el pes
amb exactitud: 101 t. Tot i
alguns contratemps, deguts
al trencament del protector
d'una eslinga i d'una gassa
de subjecció, el bloc de roca
es va anar aixecant i despla§ant fins a deixar-lo en una
plataforma provisional,
d'uns 40 m2, que s'havia preparat al peu de la torre rocallosa, a uns 14 m del lloc on
havia quedat frenada. En
aquest lloc s'havia coHocat
una biga de ferro que va permetre comprovar que la
roca, després de la caiguda,
encara era capac, de suportar
tot el seu pes sobre la reduida superficie de contacte de
la base. També va fer possible establir la posició exacta
del seu centre de gravetat.

Foto 5. Fi de les operacions de la segona fase de la reposició: el bloc caigut jau tombat
lateralment.
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A tres quarts de set, es va tombar lateralment la roca de manera que
fos possible estudiar-ne i condicionar-ne la base perqué quedes en una
posició oscil-lant en una fase de treball posterior. En bolcar-la es va trencar la vora d'una de les cassoletes d'erosió de la part alta del
bloc. Les operacions de moviment de la roca van finalitzar a
les nou del vespre.
b) Hissament de la roca. La
quarta fase del projecte es va
executar els dies 24, 25 i 26 de
maig de 1999, quasi un any després del seu trasllat fins al peu
de la torre rocallosa (fig. 5). Les
operacions van comengar el dilluns 24 al matí. De nou, dues
grues de gran tonatge i els camions que transportaven els
contrapesos van encaminar-se
cap a Pedralta. La grúa del cosFoto 6. Tercera fase de la reposició:
amb una serra radial es retoca la superficie sobre la qual s'ha de recolzar la pedra. Fotografía de Josep Vidal.
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Fig. 5. Esquema en planta de les operacions
de la quarta fase de restitució de la Pedralta. 1,
posició de les dues grues de gran tonatge al costal
del bloc caigut. 2, gir de la roca per fer-la reposar
sobre la seva base original. 3, hissament de la roca
fins al cim de la torre rocallosa.
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tat nord va quedar col-locada
en el seu emplacament al
matí mateix. La del costal
sud, pero, no va quedar llesta fins passades les set de la
tarda. Mentrestant, s'adequava la zona de contacte de la
part superior de la torre rocallosa. A les vuit del vespre
es van col-locar les eslingues
i es va tombar la roca fent-la
reposar sobre la seva base
original. Com que es preveia
que les tasques s'allargarien
algunes hores mes, la brigada municipal va aportar cinc
focus alimentáis per generadors per poder il-luminar la
zona. Tanmateix, a les deu de
la nit, com a conseqüéncia de
la pérdua de suport de la grúa
del costat sud, les tasques van
haver de ser posposades fins
a l'endemá.
La feina es va reprendre
abans de les vuit del matí del
dimarts 25. Es va adequar
l'assentament de la grúa del
sector sud que havia fallat el
dia anterior i després es van
col-locar les eslingues i les
bragues en la posició idónia
per al§ar la roca, operació
que no va reeixir fins passades les tres de la tarda. A dos
quarts de set de la tarda es va
aixecar tota la roca uns 30 cm
per comprovar si tot estava a
punt. Després de petites modificacions, la maniobra d'algament va permetre situar el
bloc caigut dalt la torre rocallosa a les vuit del vespre.
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Foto 7. Quarta fase del projecte de reposició: posició de les grues al voltant de la torre rocallosa. Fotografía de Josep Vidal.
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Encara va ser necessari retocar amb una serra radial
la superficie sobre la qual
havia de recolzar-se la
roca, de manera que aquesta es va fer descansar sobre uns taulons a la banda
de Termita. Passades del
onze de la nit es van fer
diverses temptatives per
situar la roca, que no van
reeixir. Cap a mitjanit es va
col-locar el bloc, pero va
quedar lleugerament desplagat. Durant mes de tres
hores es va preparar un nou
punt de suport 40 cm mes
endins de la posició prevista inicialment. A les quatre
del matí del dimecres dia
26, en un darrer intent de
coHocació, es va produir

Foto 8. Quarta fase de la reposició: una vegada girada la roca, les eslingues i les bragues es
col-loquen en la posició idónia per alear la roca. Fotografía de Josep Vidal.
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gmes coraen

^n a aixecar la pedra. Fotografía de

Foto 1 0 Quarta fase de la reposició: la
pedra quas,, es al cim de la torre rocallosa.
Fotografía de Josep Vidal.

Foto 1 1 . F, de la quarta fase de la reposictó: Pedralta torna a ser a dalt de la torre roca
,losa. Fotografía de Josep Vidal

216

LA REPOSICIO DE LA PEDRALTA

13

un petit corriment d'una de les eslingues que la sostenien, fet que va obligar a deixar la roca en una posició de seguretat dalt de la torre rocallosa.
A un quart de cinc es van donar per acabades les tasques d'aixecament
del bloc, sense que s'bagues aconseguit deixar-lo en la posició oscil-lant
desitjada.
Els dies posteriors es va procedir a adequar els voltants per minimitzar
els moviments de ierres generats durant les operacions de reposició, i es
va restaurar la vegetació de l'entorn.
4. CLOENDA
La posició final de la roca difereix notablement de la que tenia abans
de caure: es troba desplagada 1,2 m cap al nord i 1 m cap l'est (fig. 6).
Aixó ha comportat dues importants modificacions respecte de la seva
configurado morfológica original. La primera es que ja quasi no sobresurt de la paret oest de la torre rocallosa; la segona, molt mes important,

Fig. 6. Esquema en planta i en perfil de les diferents posicions que ha tingut el bloc superior
de la Pedralta (color gris) damunt de la torre rocallosa. 1, estat inicial, abans d'adquirir la
facultat d'oscil-lar. 2, posició que tenia quan oscil-lava; 3, estat actual, no osciHatori, després
de la reposició.

217

14

LLUÍS FALLÍ - GARLES ROQUE

Foto 12. La pedra cavallera oscil-lant de
Pedralta abans de la caiguda.

Foto 13. La torre rocallosa sense el bloc
oscil-lant.

Foto 14. Un cop acabada la segona fase
de la restitució, el bloc caigut jau tombat al
peu de la torre rocallosa.

Foto 15. La pedra cavallera de Pedralta
després de la restitució.
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es queja no es oscil-lant. Així, la reposició del bloc ha comportat un canvi
substancial de les característiques morfológiques d'aquest element del
patrimoni geológic, que ha deixat de ser un deis pocs exemples coneguts
de pedra cavallera oscil-lant per passar a ser una pedra cavallera habitual.
•i•
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Fotos 16 i 17. Detall del bloc oscil-lant de
Pedralta sobresortint de la paret oest de la torre
rocallosa, abans de la caiguda (16) i després de
la restitució (17).
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ANNEXI
ESDEVENIMENTS ANTERIORS A LA REPOSICIÓ DE PEDRALTA
1996, 8 de desembre. Uns joves de Sant Feliu que s'apropen al capvespre d'aquest
diumenge a Pedralta poden pujar encara al cim de la base de la torre rocallosa.
1996, 9 de desembre. Tot el dia plou a Sant Feliu i rodalia.
1996, 9-10 de desembre. Cau la pedra oscil-lant de Pedralta.
1996, 10 de desembre. A les 12.30 un autobús de Viatges Braturi de Blanes puja
fins a Pedralta on porta en excursió membres de la gent gran del Masnou. Un d'ells ja
coneixia Pedralta i contempla amb desencís que la roca ja no es sobre el seu pedestal.
Ho comenta ais seus companys de viatge.
A les 16.15, Gerard Figueras, de Santa Cristina d'Aro, puja al lloc amb bicicleta i
s'adona que la roca ha caigut i que jau uns metres mes avall del seu emplacament
habitual. Alerta la policía local de Santa Cristina, la qual hi puja immediatament;
queden impressionats en comprovar que la pedra ha caigut. De seguida donen el
senyal d'alarma. Al capvespre s'hi traslladen l'alcaldessa de Santa Cristina i 1'alcalde de Sant Feliu de Guíxols.
Les emissores de radio local se'n fan ressó.
1996,11 de desembre. A sol ixent, i préviament citáis, es troben al lloc deis fets els
alcaldes i primers tinents d'alcalde deis ajuntaments de Sant Feliu i Santa Cristina, el
director i el conservador del Museu d'História de Sant Feliu i el catedrátic de Geologia de la Universitat de Girona. En una inspecció de primera hora es comprova que la
roca no está trencada i que la creu tampoc no ha patit desperfectes.
Els representants deis municipis resolen prendre les mesures necessáries per tornar a col-locar la pedra al seu lloc.
En declaracions a la premsa comarcal, tots els grups representáis a 1' Ajuntament
de Sant Feliu es declaren partidaris de tornar a restituir la pedra oscil-lant al seu lloc.
Peí que fa a 1'Ajuntament de Santa Cristina, l'equip de govern no es defineix; sí que
ho fan els grups de l'oposició en el sentit de restituir-la.
1996, 12 de desembre. Comencen les primeres divergéncies entre els ajuntaments
de Sant Feliu i Santa Cristina sobre qué cal fer amb la roca. Ambdós estudien per
separat el futur de Pedralta. Es constata també que entre els veins deis dos municipis
hi ha controversia sobre si la roca s'ha de quedar on es o si s'ha de restituir a la seva
posició original.
El Pie de 1'Ajuntament de Santa Cristina, sota la presidencia de la seva alcaldessa,
Pilar Blasco i Prim, acorda per majoria obrir un període de vint dies perqué qualsevol
persona física o jurídica, pública o privada, pugui aportar les idees o suggeriments
que tingui per convenient quant a la millor solució a adoptar per tal que Pedralta
mantingui el millor atractiu possible. Finalitzat aquest termini s 'entraría en una
segonafase, que sería l'aprovació d'un concurs de projectes l'objecte del qual seria
donar una nova participado a totes aquelles persones publiques o privades que,
prenent com a base el conjunt de suggeriments aportáis en la primera fase, vulguin
formular un projecte viable per a I'execucio d'una solució idónia que, en definitiva,
busqui donar una nova vida a Pedralta en el sentit mes ampli de la paraula, per tal
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que no es perdí ni la seva entitat emblemática ni l'atractiu de l'indret, confluencia de
visitants d'arreu. Es convida l'Ajuntarnent de Sant Feliu a dur a terme, de manera
conjunta amb l'Ajuntarnent de Santa Cristina, la realització d'aquest concurs d'idees, i que s 'adhereixi a aquesta proposta, de manera que es pugui procedir a elaborar
conjuntament les bases de la segonafase del concurs de projectes.
L'Ajuntarnent de Sant Feliu no vol participar en el concurs d'idees per decidir si
es torna la pedra al seu lloc o es deixa com ha quedat.
1996, 18 de desembre. La Junta Técnica del Museu de Sant Feliu i la Comissió
Organitzadora de 1'Aplec de Pedralta en sengles escrits es dirigeixen a 1' Ajuntament
de Sant Feliu per demanar que el bloc caigut de Pedralta es torni al seu lloc d'origen.
1996,19 de desembre. El Pie de 1'Ajuntament de Sant Feliu, presidit peí seu alcalde, Antoni Juanals i Román, ates que es voluntat d'aquest Consistori restituir la
situado anterior col-locant la pedra basculant de Pedralta en el seu lloc primitiu,
acorda, per unanimitat, encarregar ais Servéis Técnics Municipals que emetin informe relatiu ais treballs i mesures necessaris a adoptar per tal de restituir la pedra
basculant de Pedralta al seu lloc original.
1996, 29 de desembre. El ButlletíInformatiu Municipal de l'Ajuntarnent de Sant
Feliu, corresponent al mes de desembre, obre una enquesta popular on ofereix a tothom l'oportunitat d'opinar sobre les possibles solucions que es poden prendre: restituir la pedra al seu lloc original i fixar-la o deixar-la com ha quedat després de la
caiguda.
1997, 7 de gener. Per fer accions conjuntes per trobar una solució, la Comissió
Organitzadora de 1'Aplec de Pedralta -d'ara endavant Amics de Pedralta- fa una proposta ais alcaldes deis dos municipis per crear una Comissió, l'objectiu de la qual
seria posar en marxa totes les actuacions que calguin per reposar la roca caiguda al
seu lloc.
1997, 8 de gener. El concurs d'idees convocat per l'Ajuntarnent de Santa Cristina
per decidir el futur de Pedralta rep deu projectes. Sis en plantegen la reposició i
quatre s'hi mostren contraris o no es defineixen clarament.
1997, 11 de gener. L'equip de govern cristinenc decideix passar a la segona fase o
concurs de projectes, segons els termes de l'acord pres el 12/12/1996.
1997, 14 de gener. Els dos municipis accepten formar part de la Comissió abans
esmentada.
La Secció de Ciéncies i Tecnología de ITnstitut d'Estudis Catalans no es pronuncia sobre si la roca ha de tornar al seu lloc original o no, qüestió que es considera que
han de decidir els ve'ins i les autoritats locáis de la zona i que ha obert un ampli debat.
1997, 22 de gener. En un acte obert a tothom té lloc, al monestir de Sant Feliu, la
presentació per part de Josep Amat, catedrátic de Robótica de la Universitat Politécnica de Catalunya, de l'estudi que ha fet per restituir la pedra al seu lloc tot mantenint la seva oscillacio natural. Es mostra partidari de situar la pedra, respecte de la
seva base, un pare U de centímetres mes enrere quefins ara per guanyar estabilitat.
També es partidari d'utilitzar petites grues lleugeres, des de diferents punts i amb
llocs de suport transitori, per no destrossar 1'entorn natural.
1997, 25 de gener. Amb l'enunciat: Qué fem amb la pedra, l'hem de pujar o la
deixem reposar? hi ha un debat a Radio Sant Feliu condui't peí seu director, Josep
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Andújar. Hi intervenen com a convidáis Pilar Blasco, alcaldessa de Santa Cristina,
Antoni Juanals, alcalde de Sant Feliu, i Lluís Fallí, catedrátic de Geologia de la Universitat de Girona. Els dos últims es mostren fermament partidaris de retornar la
pedra al seu lloc de manera immediata. U alcaldessa cristinenca no es defineix i manifesta la seva intenció de continuar amb el concurs d'idees. Aquest fet dona lloc a
una/erma discrepancia i desvinculado de les manifestacions realitzadesper I'alcaldessa per parí de la seva oposició municipal.
1997, 27 de gener. Es constitueix la Comissió Especial de Pedralta, formada per:
Antoni Juanals i Manuel Montfort, alcalde i tinent d'alcalde de 1' Ajuntament de Sant
Feliu de Guíxols; Pilar Blasco i Xavier Quintana, alcaldessa i tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro; Lluís Ferrer i Martí Clara, de l'Associació
d'Amics de Pedralta; Lluís Pallí i Josep Amat, catedrátics de les universitats de Girona
i Politécnica de Catalunya, i Clara Dalmau, vídua Gifra, com a propietaria del terreny
on es troba la roca. Acorda: a) Treballar per buscar les solucions técniques i económiques viables per restituir la pedra al seu lloc originan, b) Constituir una subcomissió formada pels senyors Amat i Montfort, per buscar les solucions técniques. c)
Constituir una altra subcomissió, formada per la senyora Blasco i els senyors Juanals,
Ferrer i Pallí, per buscar els ajuts económics. Com a observació els representants de
1'Ajuntament de Santa Cristina fan constar que el fet de formar part d'aquesta Comissió no implica un pronunciament per part del seu Ajuntament.
1997, 30 de gener. El Pie de l'Ajuntament de Sant Feliu queda assabentat de l'informe emés peí cap d'área d'Urbanisme, Obres i Medi Ambient en relació amb l'encárrec del mateix Pie de data 19/12/1996. L'informe fa referencia al presentat per
1'empresa Lastra Ibérica, SA de Madrid. Per reposar la pedra proposa la utilització
d'una grúa DEMAG AC 1600 tot terreny, de 50 m de ploma principal i capacitat
máxima d'aixecament de 550 t. Així, actuant amb ploma de 30 m i un radi de 18 m,
la grúa podría aixecar 103 t. El cost total aproximat de l'operació supera els sis milions de pessetes. A mes, s'havia de preveure la construcció d'una plataforma de 12 x
12 m on s'assentaria la grúa, així com la necessária adaptació de l'espai d'accés a
aquesta, neteja de vegetació i pedrés i rehabilitació final de l'espai per tornar-lo a la
seva situació original.
1997, 5 de febrer. L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro decideix deixar en suspens el concurs de projectes que va convocar per decidir la futura ubicació de la roca
oscil-lant de Pedralta. El consistori cristinenc creu que es un risc tirar endavant aquesta
iniciativa sense saber si els projectes que s 'hi presentin serán ejecutables, ja que
l'Ajuntament de Sant Feliu no hi volparticipar i sempre ha treballat amb la idea de
tornar la pedra al seu lloc original.
1997, 6 de marc. L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, com a president de la subcomissió económica de la Comissió de Pedralta, remet tot un seguit de cartes a diferents
presidents de consells d'administració de diferents entitats bancáries i d'estalvi amb
l'objectiu de buscar patrocinadors per restituir Pedralta.
1997, 7 de marc.. Josep Amat presenta a la Comissió Especial de Pedralta el Projecte de reposició de Pedralta. La restitució es preveu executar en 52 dies amb un
cost de 5 milions de pessetes. Com a objectius preveu restaurar la silueta característica de Pedralta i respectar el balanceig natural de la Pedra sense utilitzar cap ele-
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mentmecánic artificios, aixícom cuidar I'entorn natural delparatge durant les tasques de restitució. El projecte consta de cinc fases. La primera, plantejada per ésser
realitzada en un termini de 15 dies, proposa fer un reconeixement previ del terreny
per delimitar les actuacions mínimes que calgui realitzar a la carretera d'accés i a
I'entorn de la posició actual de la Pedra. També preveu el condicionament d'un
antic camí que permet el posicionament de les grues, neteja del sotábase i preparado de la Pedra per permetre la seva hissada. La segona fase, prevista per a un sol
día, plaga les dues grues; es trasllada la Pedra fins a la base de la roca de suport;
s'analitza la geometría de la Pedra tot girant-la, en suspensió, vers la seva cara
lateral nord; ifinalment es diposita sobre el seu lateral alpeu de la roca de supon.
La tercera fase, la mes complicada, laboriosa i llarga -30 dies- consistiría a fer un
reconeixement de la superficie de la base de la Pedra actualment inaccessible; en
l'obtenció del model geométric de la superficie de contacte i en l'estudi cinemátic de
les condicions d'oscil-lació. Si els possibles desperfectes produits durant la caiguda
impedissin aconseguir novament l'oscil-lació, es procedirá a la restaurado de les
superficies de contacte. En un sol dia s'hauria de dur a terme la quarta fase del projecte, la qual preveia el trasllat de les dues grues a prop de la base de la roca de
suport; l'hissament i gir en suspensió de la Pedra per recuperar la posició antiga
vertical; dipositar la Pedra novament al mateix lloc per canviar la forma de subjecdó; hissar i dipositar la Pedra en el lloc adequat ifinalment l'assaig de les condicions d'oscil-lació i correcció del posicionament per aconseguir l'oscil-lació i l'estabilitat desitjades. En la cinquena i darrera fase, prevista per a 5 dies, es restaura
I'entorn amb la dispersió de les ierres utilitzadesper anivellar les zones d'accés i de
treball; es neteja la zona i es replanta vegetado de sotábase original i alzines sureres
ais indrets mes necessaris.
El projecte global es acceptat per tots els membres de la Comissió Especial de
Pedralta.
1997, 26 de marg. L'alcaldessa de Santa Cristina dirigeix una carta oberta ais
seus convilatants, en qué els convida a la presentado del projecte Amat el dia 4
d'abril a la Sala de la Caixa. Així mateix, els convida a la votació de l'endemá, a les
oficines de l'Ajuntament, per si es considera adequada o no l'execució del projecte.
1997, 27 de marc. El setmanari guixolenc Ancora dedica el seu editorial a aquest
sondeig d'opinió. Diu: Una vegada mes l'Ajuntament veí de Santa Cristina d'Aro
surt amb un altre estirabot en aquest tema i un cop I'enginyer Amat hagipresentat el
projecte a domicili ais ve'ins de Santa Cristina, l'Ajuntamentfara un sondeig d'opinió entre els seus ciutadans perqué diguin si veuen be o malament el projecte. Si no
va haver-n'hi prou amb una primera convocatoria d'un concurs d'idees, després la
convocatoria d'un concurs de projectes, aquest no realitzatperqué l'Ajuntament de
Sant Feliu des del primer dia va teñir molt ciar que el que s 'havia de fer amb Pedralta era col-locar-la al seu lloc i no perdre el temps ambpunyetes fent bailar el cap a la
gent, ara els diñgents de la ve'ina poblado es propasen d'organitzar un nou trámit
que no f ara sino embolicar mes la troca. Tal com várem dir en el seu dia, la pedra
s 'ha de tornar a col-locar i ara el que cal es buscar la manera de financiar aquests 5
milions que diuen que costaran les obres. Qualsevol altra cosa que es fací o prop o si
es perdre el temps i son ganes de buscar tres peus al gat.
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1997, 4 d'abril. Josep Amat presenta a Santa Cristina el projecte de reposició de
Pedralta.
1997, 5 d'abril. Deis 2.115 veíns de Santa Cristina que podien participar durant
tot el matí en el sondeig d'opinió organitzat per l'Ajuntament per definir-se sobre la
restitució de la Pedra, dipositen el seu vot a Turna situada a les dependéncies municipals un total de 118 persones. D'aquestes, 77 es manifesten a favor de la restitució i
41 en contra. Arran de l'abstenció ve'inal, el govern local fará un Pie extraordinari per
definir-se sobre el projecte Amat. Segons l'alcaldessa, es tindrá en compte el criteri
deis ve'ins, la parí técnica del projecte i la implicado de l'Ajuntament veíperfer una
actuado conjunta.
1997, 18 d'abril. El Pie de la Corporació cristinenca, en sessió extraordinaria,
acorda per unanimitat: a) Pronundar-se a favor de la restitució de Pedralta, d'acord
amb el Projecte i la direcdó d'obra del Sr. Josep Amat. b) Significar a l'Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols la necessitat d'establir un protocol o conveni d'actuado
conjunta entre ambdós ajuntaments i la propietat del terreny a efectes procedimentals,
com d'obtendó de dotadons económiques alienes a l'Ajuntament i de mesures de
seguretat a emprar. c) Facultar la senyora Pilar Blasco, alcaldessa, i el senyor Xavier
Quintana, regidor, per tal que representin aquesta Corporació en la redacdó i estudi
del protocol o conveni esmentat, el qual haurá de ser aprovat peí Pie i, així mateix,
representin aquesta Corporació en la comissió ja creada per a la restitució de Pedralta. d) Agrair el treball desinteressat portat a terme en aquest assumpte peí catedrátic de Geología senyor Lluís Fallí, el catearátic d'Enginyeña Robótica senyor
Josep Amat i per l'Assodadó Amics de Pedralta.
1997, 29 d'abril. El conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
declara al diari El Puní: Veig be la restitució de Pedralta. Es un símbol i en la mesura
que siguí possible es bo que es puguifer la restitució.
1997, 18 de maig. Te lloc el 38é aplec de Pedralta, el primer sense la pedra oscillant en el seu lloc. Hi assisteixen unes tres mil persones. Els Amics de Pedralta recapten només 77.340 pessetes en una col-lecta organitzada per restituir la Pedra al seu
lloc original.
1997, 8 d'octubre. La restitució continua paralitzada per manca de recursos económics.
1997, 16 d'octubre. Es reuneix la Comissió Especial de Pedralta al despatx de
l'alcaldia de Sant Feliu per concretar el tema del financament deis treballs de reposició de la pedra. Hi assisteixen Antoni Juanals, Manel Montfort, Lluís Pallí, Josep
Amat, Lluís Ferrer i Martí Clara; en son absents Pilar Blasco i Xavier Quintana. Ates
que el pressupost deis treballs per realitzar puja a uns cinc milions de pessetes i que
fins a la data d'avui ha mancat la col-laboració de les diverses cases comerciáis amb
les quals s'ha contactat per obtenir ajuts económics, l'alcalde de Sant Feliu proposa
que les despeses deis treballs per restituir la Pedra al seu lloc primitiu siguin assumits, a parís iguals, pels dos ajuntaments, a rao de 2 milions cada un, ja que fins ara
s'han obtingut només 800.000 pessetes. Així mateix, proposa reemprendre acdons
populars per tal de recaptar mes fons i poder així disminuir I'aportado deis dos
ajuntaments. Les dues propostes son acceptades per unanimitat de tots els presents.
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1997, 28 d'octubre. Es tramet copia deis acords de la reunió del 16 d'octubre a
1' Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
1997, 26 de novembre. La Comissió de Govern de 1'Ajuntament cristinenc dona
per rebut l'escrit anterior i tramet de nou a 1'Ajuntament de Sant Feliu l'acord adoptat el dia 18 d'abril de 1997. Fa ressaltar que, quant al cost, va quedar establert que
les dotacions económiques fossin alienes a I'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
1997, 30 de novembre. L'alcalde de Sant Feliu, en declaracions al diari El Punt,
manifesta que s'han de plantejar noves converses amb 1'Ajuntament de Santa Cristina per prendre el compromís que els dos municipis aportin el 50% del que falti per
restituir la pedra, en cas que no s'arribi a cobrir el pressupost. Ens podríem trabar diu- que haguéssim de tornar els diners si no es completes amb els diferents actes
programáis el pressupost de la restitució. I afegeix: Pensó que no podem permetre
que aixó passi. Els dos ajuntaments hem de ser valents i hem de prendre el compromís de finangar-ne la resta, siguí quina siguí la quantitat.
1997, 8 de desembre. L'alcaldessa de Santa Cristina contesta a 1'alcalde de Sant
Feliu en el mateix mitjá de comunicació (El Punt) en el sentit que I'Ajuntament
cristinenc nofará cap aportado económica. De totes maneres, está oberta a organitzar activitats i a estudiar totes aquelles iniciatives que ajudin a financiar Pedralta.
També Narcís Jordi Aragó, en la secció La Columna del mateix diari, escriu:
Pedralta, a mes d'una pedra natural, era també una pedra simbólica i molts havíem
cregut que s'havia convertit en un signe d'identitat del lloc, objecte de cuite d'una
devoció laica i ancestral. Es veu que no, si hem defer cas de la manca de resposta de
la ciutadania i de I'enorme desproporció existent entre els diners recollits i els diners
que calen. Pensávem que Pedralta podría tornar a Huir com un monument d'equilibri: una pedra sostenible -d'acord amb l'adjectiu que s'ha posat de moda- com a
emblema d'un poblé avesat a sostenir-se en un difícil equilibri entre la prosperitat i
la dignitat. Pero si es tracta d'un poblé que es desentén de les seves files naturals i
no es capaq de reaccionar a favor del seu patrimoni, potser val mes que la pedra
caiguda resti definitivament allá on es, esdevinguda altra vegada un símbol: el d'una
geni que ha perdut la memoria i les arrels, la consciéncia col-lectiva i el sentit de la
historia. Així no calará gastar res ni fer res; només canviar el nom de l'indret i
anomenar-lo Pedra baixa.
1997, 9 de desembre. Coincidint amb el primer aniversari de la caiguda de l'emblemática pedra, els mitjans de comunicació locáis, comarcáis i regionals se'n fan
ressó. El diari El Punt dedica l'editorial al tema sota el títol Pedralta ha de tornar a
bascular. Entre al tres coses diu: Si es va coincidir en un primer moment que cal
restituir la pedra i, en aquest sentit, es van generar tot un seguit d'expectatives acords de pie, concursos d'idees, consultes populars, recaptacions i, fins i tot, un
projecte de restitució aprovat-, nopot quedar ara tot aturat i semioblidat per falta de
compromís i d'iniciativa de les administracions locáis. Que un Ajuntament ajudi a
finangar el projecte es també aportado popular, perqué els diners deis ajuntaments
son deis ciutadans. Coincidint amb el primer aniversari, ha arribat I'hora que els
dos municipis negodin i parlin seriosament de soludons i calendaris. La negativa
de Santa Cristina només es pot entendre si es té en compte la mala situado económi-
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ca de la hisenda local. Pero, tot i així, si hi ha volunta!, es troben les vies per resaldré
els problemes. Només cal posar-hi una mica d'imaginado i, sobretot, ganes.
1997, 11 de desembre. Així mateix, en l'editorial del setmanari ganxó Ancora es
llegeix: Després d'un any de la caiguda de la pedra basculant de Pedralta i quan
l'Ajuntament de Sant Feliu está disposat afmancar la meitat del cosí de restituir la
pedra al seu lloc, amb la condició que l'Ajuntament de Santa Cristina hiposi l'altre
cinquanta per cent, aquest darrer informa, per boca de la seva alcaldessa, que no
fará cap aportado económica per restituir-la, pero sí que recalzará tota iniciativa
que ajudi a financiar els treballs. Al cap d'un any i després d'haver donat llargues al
tema amb acoras del pie, concursos d'idees, consultes populars, formado d'una
comissió, etc., ara ens surt l'Ajuntament veíamb aquest estirabot. Si aquesta era la
idea que es va teñir des delprincipi, per qué s 'hafetperdre el temps a l'Ajuntament
de Sant Feliu i també s 'ha deixat refredar I 'ambient que hi havia arafa un any ? Si no
hi ha ara peles per sufragar les despeses, tampoc no n 'hi havia fa un any, pero
llavors era d'actualitat la caiguda i d'un lloc o altre potser haguessin sortit, pero es
va deixar passar l'oportunitat i ara ens trobem com ens trobem. Peí que representa
tañí per ais ganxons com per ais cristinencs, els polítics han de teñir la voluntat de
voler restituir-la al seu lloc, pensant que ells teñen un pas limitat en el carree que
ocupen, pero en canvi lapedra ha estat milers d'anys en aquell lloc i ha de continuar
estant-hi molts mes, si ells s'ho proposen i decideixenfer-ho.
1997, 16 de desembre. Té lloc al despatx de 1'alcaldía de Sant Feliu una reunió
informal de diversos membres de la Comissió Especial de Pedralta per decidir que a
partir del primer de gener de 1998 s'obrin comptes bancaris per canalitzar els ingressos voluntaris deis possibles donants, així com intensificar els esforcos per trobar
patrocinadors importants.
1997, 18 de desembre. El Pie de l'Ajuntament de Sant Feliu aprova destinar 2
milions de pessetes, provinents del superávit del conveni amb 1'empresa d'explotado deis aparcaments de la zona blava, Dornier SA, al fons popular que ha de reunir
els cinc milions per a Pedralta.
1997, 22 de desembre. L'alcalde de Sant Feliu convoca per al proper 13 de gener,
a través d'una circular tramesa a diferents entitats i persones de diferents ámbits
ciutadans, a una Trobada de Motivado al Teatre Auditori Municipal. Ara es el moment de fer un esforg coma perqué, entre tots, aportem les nostres capacitáis per
arribar ais cinc milions que fan falta per fer possible I'operado tan important per al
nostre municipi de tornar a situar al seu lloc la roca basculant de Pedralta, diu en la
seva missiva, on demana l'assisténcia a l'acte.
1997, 30 de desembre. El Pie de l'Ajuntament de Santa Cristina aprova signar un
conveni amb l'Ajuntament de Sant Feliu i la propietaria de Pedralta condidonat al
fet que hi consti de manera explícita que la restitudó es portará a terme d'acord amb
el projecte i direcció de I 'enginyer senyor Josep Amat i Girbau, ja que així s 'acordá
a la sessió de 18 d'abril de 1997, d'acord amb la voluntat expressada popularment
peí municipi de Santa Cristina d'Aro, i que les dotacions económiques serán alienes
a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
1998, 15 de gener. La Trobada de Motivado, convocada per recollir idees que
226

23

ajudin a recaptar fons per restituir Pedralta aplega mes de 70 persones, representants
de diferents entitats. L'alcalde guixolenc fixa com a data límit el 31 de marc, per
reunir els cinc milions de pessetes que costa retornar la pedra basculan! de Pedralta al
seu lloc. L'objectiu es que el 17 de maig puguem celebrar l'aplec amb Pedralta
restaurada, va declarar. Així mateix, va anunciar que hi ha recaptats 2.877.000 pessetes, incloent-hi els dos milions aportáis per 1' Ajuntament ganxó. Després que l'Ajuntament de Santa Cristina decidís per Pie que no valia donar diners municipals per a
Pedralta, es necessari que les aportacions populars arribin ais dos milions que falten per completar el cost de les obres. D'entre les nombrosos idees donades, s'acorda
posar en práctica les següents: venda de lamines amb un dibuix de Pedralta obra de
l'artista guixolenc Alexandre Matas; distribució en diferents establiments de Sant
Feliu de guardioles de cartró amb forma de Pedralta, patrocinades per Radio Cadena
Cope; venda de pins amb el dibuix de Pedralta per part del Rotary Club Costa Brava;
edició d'una gravació amb 22 peces de cantants guixolencs per part de Radio Sant
Feliu; sorteig d'un lot de productes per part del camping Balmaña; cantada d'havaneres; edició de butlletes rebut com a record per ais donants, entre altres.
1998, 5 de maig. Després de tot un any d'estira-i-arronses, se signa finalment un
conveni a tres bandes -Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Ajuntament de Santa
Cristina d'Aro i propietaria on es troba la roca- per a la restitució de la pedra de
Pedralta al seu lloc. Préviament, el Pie de 1'Ajuntament de Sant Feliu havia aprovat,
en data 29 de maig de 1997, un primer redactat, el qual va ésser modificat, a petició
de 1'Ajuntament de Santa Cristina, en el Pie de 29 de gener de 1998. En la part
expositiva el conveni recull el pronunciament favorable deis dos ajuntaments per
restituir la pedra i dona per válida la constitució de la Comissió Especial de Pedralta.
Els sis punts de l'acord son:
Ir. La Sra. Clara Dalmau i Bou, vda. Xifra, en representado de la propietat,
autoritza els ajuntaments de Santa Cristina d'Aro i de Sant Feliu de Guíxols a realitzar les operacions que siguin necessáries per a la restitució de la pedra de Pedralta.
2n. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols contrac tara els treballs neces saris per a
la restitució de la pedra de Pedralta. Aquesta restitució es portará a terme d'acord
amb elprojecte i la direcció de l'enginyer Sr. Josep Amat. 3r. L'Ajuntament de Santa
Cristina d'Aro autoritza en tot el que afecta el seu ámbit competencial a I'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols la realització deis referits treballs. 4t. . L'Ajuntament
de Sant Feliu de Guíxols fa constar expressament que té subscrita pólissa de responsabilitat civil que cobreix les contingéncies que es poguessin produir com a conseqüéncia d'aquesta operado. 5é. Els treballs serán financiáis mitjang ant aportacions
que s'obtindran d'institudons publiques i privades i de particulars. En qualsevol
cas, les dotacions económiques serán alienes a I'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
6é. Qualsevol incidencia que sorgeixi,ja siguí per la interpretado delpresent conveni o en el desenvolupament de les actuacions, es resaldrá en el si de la comissió
abans referida.
1998, 6 de maig. Amb l'autorització previa de la propietat, la Direcció General de
Medi Natural concedeix permís per talar dotze alunes sureres i esporgar branques
de dos grups de quatre alunes, per al pas i assentament de les grues per restituir la
Pedra, significant-se que els arbres taláis serán reposáis en igual nombre i es procu-
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rara deixar elpas utilitzat en les mateixes condicions en qué es traben els terrenys en
l'actualitat.
1998, 17 de maig. Se celebra el 39é Aplec de Pedralta sense que 1'emblemática
pedra oscil-lant s'hagi restitu'ít al seu lloc original, malgrat que la recollida de diners
ha estat un éxit -aquí cal destacar la decisiva contribució de Joan Faz Ximinis- i el
pressupost hagi quedat cobert. Els trámits burocrátics per poder dur a terme l'obra
s'han endarrerit mes del compte i ha estat materialment impossible que els treballs
preparatius s'hagin acabat en el seu moment.
1998, 3 de juny. Es trasllada la pedra fins al peu de la roca que la sustentava,
d'acord amb la segona fase del projecte elaborat per Josep Amat. Aquest procedirá,
en el termini d'un mes, a estudiar la base de la pedra, per buscar el punt exacte sobre
el qual haurá de descansar i per restaurar-la, en cas que per la seva caiguda estigui
deteriorada. La creu que corona la Pedra, si be toreada, encara hi es.
1998, 30 de juny. Josep Amat, en declaracions al Diari de Girona, reconeix que la
pedra no es prodrá col-locar definitivament damunt de la seva base original a principi
de juliol tal com s'havia anunciat. Hi ha hagut un cert retará en els treballs de mesura ipes, a causa d'altres compromisos personáis pendents, ha explicat. Ara es tracta
de poder fer un escánner i introduir les dades en I'ordinador perqué espuguin encaixar les dues superficies, de manera que siguí oscil-lant com abans. De totes maneres,
no es podrá moure tant com abans de caure, ja que la Pedra estova molt erosionada
i en tornar-la a col-locar, l'oscil-lació será de 8 graus contra els 12 que tenia fins
ara.
1998, 19 d'agost. Desapareix, una vegada arrencada, la creu de ferro de la pedra.
1998, 16 de setembre. Es reuneix la Comissió Especial de Pedralta. Sobre l'estat
deis treballs de la reposició, Josep Amat lliura 1'informe següent: El treball realitzat
després del 3 de juny en qué es realitzá la fase previa d'acostar la Pedra a la base i
girar-la, ha estat el següent: ler. Reconeixement i presa de dades de la superficie de
la base de la Pedra per obtenir-ne el model geométric. 2on. Presa de dades de la
superficie de la roca que sustentava la pedra. Ser. Estudi amb dades reals de les
possibilitats d'oscil-lació semblants a les origináis. Com a resultat d'aquest treball
realitzat s 'ha constatat que:
a) La Pedra no ha sofert cap dany a la base en la zona de contacte amb la seva
base.
b) Els danys causáis per el lliscament de la Pedra sobre la base, que ja s'havien
observat a la roca que ha de suportar la Pedra, son prou importants per impedir que
aplicant únicament els treballs de correcció i restaurado sobre la roca, la Pedra
pugui quedar assentada al mateix lloc. Ha siguí necessari buscar un nou emplaqament adequat i proper, que asseguri l'oscil-lació i el marge de seguretat necessari.
Aquest nou emplagament está situat a uns 35 cm mes a l'est, fet que es creu poc
rellevant des del punt de vista visual, pero cal efectuar un petit treball de modelat
geométric de la roca, prou precís per assegurar primer de tot lafiabilitat i en segon
lloc les possibilitats d'oscil-lació que la van caracteritzar.
El treball que queda dones per realitzar es:
- Comentar el treball sobre la roca base de la pedra (previsiblement entre el 21
de setembre i el 8 d'octubre).
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- Refer el model geométric de la base després de Vactuado i verificado del corréete encaix amb la Pedra. (del 26 al 29 d'octubre).
- Condicionar l'accés de les grues a la zona (26 d'octubre al 6 de novembre).
Durant aquests dies es farlen també les correccions que resultessin necessáries
com a resultat de la verificado deis treballs realitzats a la roca.
- Enlairament de la pedra (a mitjans de novembre, data fixada de comú acord
amb I'empresa de grues).
1998, 26 de novembre. Josep Amat, en una entrevista feta per Josep Andújar al
setmanari Ancora, reconeix que l'endarreriment de les tasques de la tercera fase es
degut ais seus nombrosos compromisos professionals i lamenta que els treballs de
retocar el suport de la pedra per intentar garantir que hi hagi oscil-lació no puguin
anar a un ritme mes rápid.
1998,4 de desembre. Es reuneix la Comissió Especial de Pedralta, ampliada amb
diferents col-laboradors. Acorda informar els ciutadans i mitjans de comunicado de
la situació actual deis treballs de reposició amb aquests termes: dijous vinent, día 10
de desembre, es compleix el segon aniversari de la caiguda de la roca basculant de
Pedralta. I, de moment, totes les inidatives que s'havienposat en marxaperpart de
la Comissió... han seguit el seu curs. Per aixó, després del gran éxit de la recaptació
de diners... i d'haver-se culminat a primers de juny, la primera parí deis treballs,
estávem conveníais que abans de final d'any, ja es podría portar a terme I'última i
definitiva actuado. Pero aixó no ha estatpossible. Des d'aquella operado, el director deis treballs está suavitzant manualment el suport de la Pedra per aconseguir el
radi de curvatura que necessita perqué siguí estable, i també per tornara recuperar
I'oscil-lació original. Pero les obligacions personáis i professionals del Dr. Amat U
han impedit dedicar-hi tot el temps que ell volaría i que es necessitaria per acabar
aquests darrers treballs. Malgrat tot, podem afirmar que abans de la propera Setmana Santa aqüestes actuacions hauran acabat i es podrá culminar la col-locado de
Pedralta des de la plataforma en qué está situada en aquests moments.
1998, 10 de desembre. En declaracions al Diari de Girona, Josep Amat manifesta: Tenim un gran interés a mantenir la raresa geológica d'aquesta pedra, per aixó
l'esforg que estemfent es no només posar-la a dalt sino recuperar aquesta oscil-lació. Aixó només es pot aconseguir si es donen un seguit de casualitats que la naturalesa ha anat fent, unes liéis. Com que hem estudiat aqüestes liéis que s'han de
complir i els punts de suport qué hem fet correr dins la roca no les compleixen, la
pedra no oscil-laria. Aleshores el que jo f aig es reproduir la corbatura d'aquests
punts de contacte entre la pedra i la roca, a uns 60 cm mes endins de la roca per
intentar aconseguir aquesta oscil-lació.
1999, 25 de febrer. Joan Casamitjana, únic regidor d'Esquerra Republicana de
Catalunya a 1'Ajuntament ganxó, vist l'endarreriment deis treballs per aixecar de nou
la roca basculant, pretenia presentar al Pie una moció, per via d'urgencia, per forcar
i accelerar la reposició, fent les propostes següents: Ir. Instar el Sr. Josep Amat a
pronundar-se ofidalment sobre la reposició de la roca de Pedralta i a trametre a
aquest Ajuntament en el termini máxim d'una setmana el pía de reposició, així com
les dates i els mitjans que serán necessaris. 2n. Si en el termini previst en el primer
punt d'aquest acord no es presenta l'esmentat pía de reposició, procedir per via
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d'urgéncia a la contractació d'un técnic competent que es fací carree de posar Pedralta al seu lloc en un breu període de temps. Hores abans de la realització del Pie,
i després d'una conversa amb el president de la Comissió Especial de Pedralta, el
regidor decideix deixar la modo sobre la taula i presentar-la en el si de dita Comissió perqué fos aquesta la que dictamines quin ha de ser el següent pas.
De totes maneres, en el Pie d'aquest dia presenta un prec en que explica que
havia previsí presentar una modo referent a Pedralta i que pensa que es vergonyós
que els ciutadans no tinguin informado sobre el que está passant. Continua dient
que es vergonyós que la persona que es va compwmetre a reposar la pedra de Pedralta no s 'hagi pronunciat ofidalment. Ates que hi ha una Comissió creada sobre
aquest tema, opta per deixar la modo sobre la taula i prega al senyor alcalde que
convoqui la Comissió de Pedralta per tal que pugui presentar aquesta modo, es
pugui parlar de la situado creada a l'entorn de Pedralta i d'aquesta forma poder
solucionar aquest tema en un període breu de temps. Sol-lícita que es convoqui abans
de les Comissions Informatives del mes de marq perqué, si fos oportú, es pagues dur
a terme una modo seriosa i responsable sobre Pedralta en el Pie del mes de marg. El
senyor president li recull el prec.
1999,4 de marg. Josep Amat contesta, amb un article publicat & Ancora, al regidor
Joan Casamitjana les propostes que aquest pretenia presentar al Pie de 1'Ajuntament
ganxó i que també havia publicat al setmanari en el seu número anterior: el regidor
de Cultura de I'Ajuntament de Sant Feliu es qüestionava la meva competencia per a
la realització deis treballs de restaurado de Pedralta, i donat que aquesta tasca es
una mica de tots, en haver-se endegat amb el s upo rt d'una subscripdó popular, cree
que m 'obliga a donar ais lectors, tambépúblicament, el meupunt de vista. Peí quefa
a la meva competencia, només he de dir que he estudiat tots els aspectes técnics
sobre les possibilitats de recuperar l'aspecte visual de Pedralta, i a ser possible
recuperar el moviment oscil-latori que tenia, de s inte re ss adame nt pero amb tot el
meu interés i fins on arriben els meus coneixements, no dubtant que pot haver-hi
molts altres técnics tan qualificats o mes per realitzar aquesta tasca. En aquest aspecte, dones, mai no tindré cap objecdó si els ajuntaments de Sant Feliu i de Santa
Cristina, juntament amb l'Assodadó d'Amics de Pedralta, creuen convenient confiar aquesta tasca a qui acrediti millors garanties i eficacia. Peí quefa ais terminis de
l'execudó deis treballs, comprenc i comparteixo la impaciencia deis molts ciutadans
que esperen l'acabament d'aquests treballs en un termini al mes curt possible, i
poder tornar a gaudir de I'espectacular presencia de Pedralta al lloc que li correspon. El treball a realitzar per aconseguir la restaurado de Pedralta, tal com el vaig
propasar, es molt laboríos i requereix el seu temps: ha calgut primer traslladar la
Pedra a l'indret actual per poder obtenir totes les mides geométriques de la seva
base, que son necessáries per elaborar el model geométric tridimensional d'una
superficie no gens regular. Ha calgut estudiar la millor possibilitat d'encaix de la
pedra en un punt al mes proper possible a I' emplagament original, molt documental
grades ais treballs realitzats durant molts anys peí geóleg Lluís Fallí. Ha calgut
dissenyar un pía de modificado de les dues superficies de contacte que permetessin
aconseguir de nou I'original oscilladó, assegurant un marge de seguretat sufident
donada la seva agosarada ubicado. Actualment s 'están realitzant a má aquests acu-
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rats retocs, obstaculitzats per la manca de consistencia de la roca en alguns punís, i
sois interromputs aquests dos últims mesos peí fred que impedeixfer determinades
manipulacions amb segons quin tipus de materials (es trenca). Els terminis perfinalitzar aquests treballs no es possible definir-los, ja que depenen molt de les exfoliadons a lapedra que espuguinproduir. En acceptar I 'encárrec de la realització d'aquests
treballs, ja vaig puntualizar que hauria de compaginar la dedicado que aixó comportaría, i que no ignorava, amb les meves actuáis obligacions professionals, tant a
la universitat com a la industria. Tot i aixó, les tardes dedicades a la realització deis
treballs sobre el terreny han estatforga generases en I'época de bon temps. Únicament lamento no haverpogut iniciar els treballs quan estava previst, i disposava del
temps necessari, a causa deis mesos transcorregutsfins que l'Ajuntament no va acabar de gestionar els corresponents permisos de la propietat. El meu pía de treball, si
no es preñen decisions en contra, es intensificar el treball ja amb els dies mes llargs
del mes de marc,, per esgotar totes lespossibilitats d'aconseguir de nou l'oscil-lació
de Pedralta, que es el que lafa singular, i poder celebrar-ho el día de l'aplec. Pero la
meva prioritat es realitzar lafeina el millor possible sense que un aplec i menys unes
eleccions condicionin el resultat del treball realitzat i puguin malmetre l'esforg económic de tots els que hi han contributt.
El mateix dia a la nit es reuneix la Comissió Especial de Pedralta amb el regidor
Joan Casamitjana. Josep Amat dona les explicacions oportunes sobre l'estat de les
obres en el sentit que en aquests moments es continúen realitzant els treballs d'adequació de la base de la pedra, que son lents i laboriosos, amb la finalitat de trobar el
punt d'equilibri de la roca granítica. Informa també que aquests treballs podrien estar
acabats i teñir la pedra col-locada al seu lloc original abans de l'aplec d'enguany.
Ateses les explicacions donades, el regidor república decideix retirar i deixar sense
efecte la modo presentada, entenent que havia quedat extemporánia i desfasada.
Així mateix, felicita públicament el Sr. Josep Amat pels treballs que está portant a
terme per aconseguir que Pedralta torni a ser basculant. En cap moment de tot aquest
procés -continua- no s 'ha questionat ni dubtat de la competencia o capacitat del Sr.
Amat per portar a terme aquesta tasca. Sí que es cert que hem dubtat deis terminis i
la intencionalitat de tornar la pedra al seu lloc.
En la mateixa reunió els membres de la Associació d'Amics de Pedralta proposen
que 1'aplec se celebri el 30 de maig i així es decideix.
1999, 1 d'abril. Per accelerar la preparado de la base de la roca de suport a la
Pedra, es forma un equip que ajuda Josep Amat, constitui't per Joan Faz Ximinis,
Joan Faz Tejero i Martí Clara. Utilitzen la serra radial per allisar i fer el rebaix
mil-limétric que ha de permetre la basculado de Pedralta.
1999, 29 d'abril. Josep Amat, com a técnic responsable, manifesta al Diari de
Girona quefaig tots els esforgos perqué pocs dies abans de l'aplec la Pedra ja estigui al seu lloc. Ara s'está acabant depolir la base de la Pedra. La Pedra oscillará,
estic animat. Falta ajustar la banda de sota la Pedra i retocar tota la curvatura. Es
una tasca molt lenta que s'ha de fer benfeta.
1999, 6 de maig. Josep Amat finalitza les tasques d'adequació de la base de la
pedra de Pedralta i la superficie del conjunt rocallós que l'ha de sostenir mantenint la
basculado. Ara ja es poden comprovar, en ambdues superficies de contacte del ro231
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cam, les dues zones clarament polides a banda i banda del sentit basculant, amb
aspecte rugós o dentat al seu voltant.
1999, 17 de maig. Prossegueixen els treballs, per part de l'empresa Enric Miquel,
d'adequació de la zona del voltant rocallós per crear l'esplanada suficient per assentar-hi les dues grues de gran tonatge a fi de facilitar-los l'apropament necessari per
poder enlairar la pedra.
1999, 24 de maig. S'inicia la quarta fase del projecte Amat. Els treballs se centren
a posicionar les dues grues, a subjectar la pedra amb corretges i a orientar-la en la
seva posició original. Tot i que la Pedra es va arribar a moure en un deis intents
d'aixecament, no va ésser possible enlairar-la, ja que va cedir la base d'una de les
potes d'una grúa. A les deu de la nit es va suspendre l'operació per continuar-la
l'endemáal matí.
1999, 25 de maig. Després de treballar tot el dia, ja sigui per compactar la plataforma on estaven les grues, ja sigui per buscar el punt just d'equilibri per col-locar les
corretges i així evitar que la Pedra es desnivellés i llisqués, a les vuit del vespre va ser
col-locada al seu pedestal, amb els aplaudiments del nombrós públic congrega! en el
paratge.
1999, 27 de maig. La roca de Pedralta no podrá tornar a oscil-lar almenys per
ara. Hauran de ser les noves generacions, els nostres filis o els nostres néts, els qui
hauran d'aconseguir l'oscil-lació, declara Josep Amat al Diari de Girona. Vam buscar el punt d'equilibri, pero el moviment d'una de les grues, perqué una de les eslingues o tirants es va obrir, va provocar una oscil-ladó que va desequilibrar la Pedra
i no va ser possible poder-la col-locar una altra vegada com abans, va afegir.
1999, 28 de maig. Es col-loca en el seu lloc una nova creu de ferro, idéntica a la
que va ser arrencada.
1999, 29 de maig. Es planten al voltant de Pedralta 75 alzines sureres, amb la qual
cosa s'inicia el pía de reforestació de l'espai ocupat per les dues grans grues utilitzades.
1999, 30 de maig. Se celebra el 40é Aplec de Pedralta amb mes d'un miler de
persones participants.
1999,22 de juny. Es reuneix per últim cop la Comissió Especial de Pedralta. S'acorda fer una relació de tots els donants, que la Presidencia remeti una carta d'agraíment
a tots ells i ais diferents organismes per la seva col-laborado, que tot el material
sobrant vagi a parar a la Comissió de l'Aplec per vendre'l, que el superávit es reinverteixi a millorar els environs de Pedralta i que a la base de sustentació de la Pedra
es col-loquin sengles plaques commemoratives, una amb l'explicació i les dates de la
caiguda i reposició i 1'altra en memoria d'Enric Gifra i Noguera, marit de la propietaria del terreny.
1999,25 de juny. L' alcalde guixolenc, Antoni Juanals, remet a tots els col-laboradors
la missiva següent: Un cop acabáis els treballs de reposició de la pedra de Pedralta,
en nom deis membres de la Comissió i en el meu propi, vull expressar-li les nostres
mes expressives grades per la seva desinteressada i valuosa col-laborado, que ha
fet possible que es poguessin dur a terme els esmentats treballs i així poder recuperar un monument tan emblemátic.
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ANNEX II
1.- RELACIO DE DONANTS PER A LA REPOSICIO DE PEDRALTA (En pessetes)
Colset, María (Perpinyá)
500
Coll, José (SFG)
"
1.000
Comercial Evara (SFG)
5.000
Comercial Martí (SFG)
10.000
Construccions Faz, S.L. (SFG)
50.000
Construccions Fuste (Cassá de la Selva) 50.000
Construccions Sol 36, S.A. (SFG) 350.000
de Blas, Immaculada (SFG)
5.000
de San José, Antonio (SFG)
5.000
del Moral, Yolanda (Palamós)
150
Esteva, Elena (SFG)
1.000
Familia Maldonado (SFG)
1.000
Familia Muría (SFG)
25.000
Faustí Perruqueries (SFG)
50.000
Faz, Joan, Apartaments Gasela (SFG) 50.000
1.000
Ferré, Fina (SFG)
Ferretería Banaset (SFG)
10.000
Finques Reyné (SFG)
10.000
2.000
Fontanería Morales (SFG)
5.000
Foto Bergantí (SFG)
Fotografía Jaume Llorca (SFG)
10.000
Fusteria Llandrich (SFG)
5.000
García, María (SFG)
5.000
Gasolinera Adriá Casas, S.A. (SFG)
30.000
Gelabert, Josep (Platja d'Aro)
50.000
Gestopi, S.A. «El Racó» (Girona)
25.000
Ginesta, Materials de Construcció (SFG) 50.000
1.000
Gispert, Pere (SFG)
Gómez, Sandra (SFG)
200
40.000
Grup Municipal Socialista (SFG)
10.000
Grup Teatral L'Arlequí de Paper (SFG)
Hostal Cafetería Zurich (SFG)
20.000
Hotel Plaza (SFG)
10.000
20.000
Huidobro, Pere (SFG)
Isern, Materials de Construcció (CA) 20.000
1.000
Juanals, Tela (SFG)
Korff, Christhel (SFG)
1.000
La Caixa
250.000
La Reserva (SCA)
10.000
León, Andrés (SFG)
2.000
López, Josep (SFG)
1.000
Llandrich, Joan (SFG)
.000
Lloverás Nuria, (Llagostera)
1.000
Marisol i Ramón (SFG)
5.000
Masjuan, Antoni (SFG)
100
500
Mauri, Ramón (Castellfollit de la Roca)
Meritxell i Guillem (SFG)
1.000
Mirfer, S.A. (SFG)
25.000
Morros, Manda (SFG)
2.000
Moya, Sónia (SFG)
500

Adriá, Fina (SFG)
5.000
Aglotap, S.A. (SFG)
25.000
Agrup. Benet Escriba (SFG)
18.725
Ajuntaraent de
Sant Feliu de Guíxols
1.923.744
Albertí, Freddy (SFG)
20.000
Alimentació Prat (SFG)
10.000
Almar-Aulet (SFG)
20.000
Amics del Museu de SFG
25.000
Anónims
40.190
Assessoria Vilanova Janó (SFG)
5.000
Associació Filatélica (SFG)
10.000
Associació Llop de Mar (SFG)
15.000
Associació Veins de Tueda (SFG)
10.000
Auladell, Joan (SFG)
5.000
Bacallaneria Ely (SFG)
2.000
Bahí, Ma. Rosa (SFG)
5.000
Bahí, Mercé (SFG)
1.000
Bañe Central Hispano
300.000
Bara, Antonio (Barcelona)
1.000
Bardina,Verónica (SFG)
500
Blasco, José (SFG)
15.000
Bonavia, Pilar (SFG)
5.000
Bonillo, Joel (SFG)
100
Brusijoan Lluís (SFG)
800
Buenos Liberto (Vidreres)
200.000
Bugaderia Pingüí (SFG)
5.000
Ca l'Ángel (SFG)
5.000
Cabarrocas, Josep (SCA)
25.000
Cabrera, Gloria (SFG)
1.000
Caixa de Catalunya
50.000
Caixa de Girona
250.000
Caixa de Sabadell
50.000
Caixa de Terrassa
50.000
Calc.ats Conde (SFG)
5.000
Cal?ats Nani (SFG)
2.000
Calzada, Rafael (SFG)
1.000
Cantada d'Havaneres
d'Els Pescadors de l'Escala
19.500
Cárdenas, Francisco (SFG)
10.000
Carot, María (SFG)
500
Castells-Núñez (Barcelona)
2.000
Centelles, Clara (SFG)
1.000
Cespa,S.A(SFG)
300.000
Chamorro, Antonio (SFG)
2.000
Cia. Aigües Potables, S.A. (SFG)
500.000
Clara, Anna (SFG)
1.000
Clara, Elisabet (SFG)
1.000
Club de Golf Costa Brava (SCA)
150.000
Club Náutic Sant Feliu (SFG)
25.000
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Murcia-Salmerón (SFG)
Negre, Ma. Ángela (SFG)
Nou Casino La Constancia (SFG)
Olivet, Manuel (SFG)
Óptica De la Peña (SFG)
Ormetal (Girona)
Palagós, Elena (SFG)
Palahí, Lluís (SFG)
Pallí,Lluís (SFG)
Pastisseria Girones (SFG)
Payet, Anna Ma. (SFG)
Pina, Lluís (Barcelona)
Puig Cotarra, Joan (SFG)
Puigmartí, Xavier (SFG)
Quintana, Santiago (SFG)
Radio Cadena Cope (SFG)
Radio Sant Feliu
Ramot, Eliseo (SFG)
Rasos, Assumpció (SFG)
Residencial Migjorn
Monestir, S.L. (SFG)
Restauran! Alicia (SFG)
Restauran! Babia (SFG)
Restauran! Barcarola (SFG)
Restauran! Can Toni (SFG)
Restauran! Cau del Pescador (SFG)
Restaurant El dorado Petit (SFG)
Restauran! Els Tinars (SCA)
Restaurant Les Panolles (SCA)
Restaurant Marabú (SFG)
Restaurant Sant Pol (SFG)
Restaurant S ant Pol (SFG)
Restaurant Villa Laura (SFG)
Ricart, Josep (Londres)
Riu D'Or (SCA)
Roca Bas, Xavier (SFG)

5.000
1.000
2.000
200
20.000
15.000
5.000
15.000
10.000
15.000
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
16.058
225.000
5.000
1.000

Roca, Xavier (SFG)
5.000
Roigjosep (SFG)
6.000
Rotary Club del Baix Empordá
118.000
Rotllaní, Francesc (SFG)
1.000
Rolllanl, Nuria, (SFG)
1.000
Roíllaní, Silvia (SFG)
1.000
Ruiz,Pere(SFG)
1.000
Sacme (SFG)
10.000
Sánchez, Ester (SFG)
100
Santana, Margarita (SFG)
2.000
Saubí, Miquel (SFG)
2.000
Saura, Domingo (SFG)
5.000
Setmanari ÁNCORA (SFG)
25.000
Soler, Emili (SFG)
2.000
Sorteig en el Camping Balmaña (SFG) 70.000
Stepputis, Franz (Nenstadt, Alemanya) 1.000
Stil Decor (SFG)
25.000
Subertap, S.A. (SFG)
50.000
Sureda, Narcís (Santa Cristina d'Aro) 15.000
Taberner «Ergiond» (SFG)
5.000
Tauler, Josep (SFG)
1.000
Toldos Más (SFG)
5.000
Trachsler, Max (SFG)
20.000
Venda lamines
244.000
Vicens, Joan (SFG)
2.000
Vicente, Joan (SFG)
5.000
Vidal Oliveras (SFG)
125
Vidal, Antoni (SFG)
1.000
Viladomat, Francesc (Andorra)
20.000
Vilanova, Salvador (SCA)
100.000
Vinyas, Meritxell (SCA)
5.000
Wenselaar, Jean (SCA)
20.000
Interessos bancaris
630

75.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100.000
50.000
10.000
10.000
25.000
25.000
2.000
10.000
2.000

TOTAL

6.846.122

* (SFG) Sant Feliu de Guíxols
(SCA) Santa Cristina d'Aro

2.- ALTRES DONANTS EN MATERIAL
Gráfiques Bigas (SFG) - Enríe Miquel S.A. (SFG) - Impremía Instant Gráfic (Terrassa)
3.- DESPESES PER A LA REPOSICIÓ DE PEDRALTA (En pessetes)
Grúas Palau (1 a. Fase)
Grúas Palau (2a. Fase)
Grúas Fallí
Excavacions Enric Miquel S.A.
Construccions Ontiveros
(Obres mirador)
Impremta Instant Gráfic
(Edició lamines)

1.740.000
1.740.000
183.744
1.423.639

Radio Sant Feliu
(Edició compact disc)
Menjars deis treballadors que
intervingueren en la reposició
Comissions bancaries

91.248
54.651
7.828

850.000
TOTAL

6.169.642

78.532

4.- SUPERÁVIT A DISPOSICIO DE LA COMISSIO "APLEC DE PEDRALTA" (En pessetes)
TOTAL
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676.480

ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÁ A INTERNET
L'índex deis árdeles que s'han publicat fins a l'any 1999 ais Estudis del Baix
Emparda es poden consultar mitjanc.ant
dos suports electrónics: un cd-rom o
online a I'adre9a http://www.ddgi.es/
eiximenis. En aquest índex hi ha melosos els gairebé dos-cents articles publicáis ais Estudis del Baix Emparda i l'usuari pot fer cerques molt senzilles per autors, títols, llocs, noms o temes. La resposta a la cerca feta portará a la pantalla
la fitxa bibliográfica completa en la qual
consta el nom de 1'autor, el títol de 1'árdele, la paginació de 1'árdele dins la publicació, el número del volum i l'any de
la publicació. A través d'aquesta indexació podem oferir unes xifres prou inteCaixa de Girona
ressants com es que els articles publicáis
han estat realitzats per 66 autors diferents,
que son articles que fan referencia a 66
topónims, a 32 noms i a 110 temes. També sabem quines son les temátiques que mes éxit han
tingut: els temes sobre Sant Feliu de Guíxols, 48 articles; la presentado i l'análisi de fonts i
documents, 32 articles, i treballs sobre temes arqueológics, 17 articles.
Aquest índex deis articles publicats ais Estudis del Baix Emparda es una part de 1'índex
Bibliográfic deis Centres d'Estudis de les Terres de Girona que ha editat el Patronat Francesc
Eiximenis (PEE) i que conté la indexació deis gairebé 3.000 treballs inserits en les publicacions periódiques editades pels centres d'estudis adscrits a l'esmentat organisme autónom de
la Diputado de Girona. Mitjangant aquest índex, el PEE fa realitat la creació de recursos
telemátics que potenci'ín el coneixement historie del nostre entorn mes immediat i que té un
ciar precedent: els índexs de la Revista de Girona, que son presents a la xarxa Internet des de
l'any 1995, en els quals es poden consultar les referéncies de 5.000 articles. Ambdós treballs,
realitzats per qui subscriu aqüestes ratlles, s'han concebut amb la clara voluntat de convertirse en un instrument de recerca i descripció indispensable per a l'estudi i la investigació de la
historia local i comarcal.
Cal remarcar que el projecte electrónic del PEE ha estat subvencionat per una entitat amb
importants recursos com la Caixa de Girona. Aixó permet una lectura interessant ates que
evidencia que les grans empreses no patrocinen només productes culturáis estrella sino que
aposten peí nou entorn de comunicació i donen el seu ajut per a 1'elaborado de productes
d'estudi, d'investigació i de difusió. A part deis Estudis del Baix Emparda han estat indexades
les següents publicacions deis diferents centres adherits al PEE: Els Annals del Centre d'Estudis Comarcáis del Ripollés, els Annals de l'Institut d'Estudis Gironins; els Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos; els Annals del Patronat d'Estudis Histories d'Olot i Comarca;
/ 'Assemblea d'Estudis del seu Comtat deis Amics de Besalú; el Col-loqui Internacional d'Arqueología de Puigcerdá de l'Institut d'Estudis Ceretans; els Quaderns del Centre d'Estudis
Comarcáis de Banyoles', els Quaderns del Cercle del Cercle d'Estudis Histories i Socials de
Girona; els Quaderns de la Selva del Centre d'Estudis Selvatans, i el Quadern de Treball de
1'Associació Arqueológica de Girona.

Patronal Francesc Eixímenis

aupen de

Dolors Grau i Ferrando
Arxivera i documentalista

CENTRES AMB ELS QUALS L'INSTITUT D'ESTUDIS DEL BAIX EMPORDA MANTE
INTERCANVI DE PUBLICACIONS A TRAVÉS DEL PATRONAT EIXIMENIS
- Amics de Besalú i el seu Comtat (Bésala)
- Centre d'Estudis Comarcáis de Banyoles (Banyoles)
- Centre d'Estudis del Ripollés (Ripoll)
- Centre d'Estudis Histories i Socials (Girona)
- Centre d'Estudis Selvatans (Santa Coloma de Farners)
- Centre d'Investigacions Arqueológiques (Girona)
- Instituí d'Estudis Ceretans (Puigcerdá)
- Instituí d'Estudis Empordanesos (Figueres)
- Instituí d'Estudis Gironins (Girona)
- Palronat d'Esludis Hislórics d'Olot i Comarca (Olot)
- Palronal Francesc Eiximenis (Girona)
- Arxiu Capilular de la Catedral de Girona
- Arxiu de la Corona d'Aragó (Barcelona)
- Arxiu de la Dipulació de Girona
- Arxiu de la Universilal de Girona
- Arxiu del Col.legi d'Arquitectes de Girona
- Arxiu del Moneslir de Sanl Joan de les Abadesses
- Arxiu Diocesá de Girona
- Arxiu Hislóric Comarcal d'Olol
- Arxiu Hislóric Comarcal de Banyoles
- Arxiu Hislóric Comarcal de Figueres
- Arxiu Hislóric Comarcal de la Bisbal
- Arxiu Hislóric Comarcal de Puigcerdá
- Arxiu Hislóric de Girona
- Arxiu Historie de la Ciulal de Barcelona
- Arxiu Hislóric de la Ciulat de Girona
- Arxiu Hislóric de Sania Maria de Ripoll
- Arxiu Hislóric i Comarcal de Sania Coloma de Farners
- Arxiu Hislóric Municipal de Begur
- Arxiu Hislóric Municipal de Figueres
- Arxiu Hislóric Municipal de Palafrugell
- Arxiu Hislóric Municipal de Ripoll
- Arxiu Hislóric Municipal de Sanl Feliu de Guíxols
- Arxiu Hislóric Municipal de Torroella de Monlgrí
- Arxiu Municipal d'Olol
- Arxiu Municipal de Besalú
- Arxiu Municipal de Blanes
- Arxiu Municipal de Caldes de Malavella
- Arxiu Municipal de Calonge
- Arxiu Municipal de Cassá de la Selva
- Arxiu Municipal de Caslell-Plalja d'Aro
- Arxiu Municipal de Caslelló d'Empúries
- Arxiu Municipal de l'Escala
- Arxiu Municipal de Llagoslera
- Arxiu Municipal de Lloreí de Mar
- Arxiu Municipal de Palamós
- Arxiu Municipal de País
- Arxiu Municipal de Roses
- Arxiu Municipal de Salí
- Arxiu Municipal de Sanl Hilari Sacalm
- Arxiu Municipal de Tossa
- Arxiu Nacional de Calalunya
- Biblioteca B. Caries (Garriguella)
- Biblioteca C. Fages (Figueres)
- Biblioteca Comarcal (Banyoles)
- Biblioteca de Calalunya (Barcelona)
- Biblioteca de l'Inslitul d'Estudis Calalans (Barcelona)
- Biblioteca de la Universilal de Perpinyá (CREC)
- Biblioteca de la Universilal Oberla de Calalunya (Barcelona)
- Biblioteca del Centre d'Investigacions ArqueológiquesfG/rowaj
- Biblioteca del Comtal de Cerdanya (Puigcerdá)
- Biblioteca del Musen d'Arqueología de Calalunya (Girona)
- Biblioteca del Parlament de Calalunya
- Biblioteca del Seminari de Girona
- Biblioteca F.C. Ferrer (Caldes de Malavella)
- Biblioteca General de la Universilat d'Alacanl

- Biblioteca General de la Universilal de Barcelona
- Biblioteca General de la Universitat de les Ules Balears
(Palma de Mallorca)
- Biblioteca General de la Universital de Lleida
- Biblioteca General de la Universilat de Valencia
- Biblioteca General de la Universilal de Vic
- Biblioteca General de la Universital Politécnica de Calalunya
(Barcelona)
- Biblioteca General de la Universital Ramón Llull (Barcelona)
- Biblioteca General de la Universitat Autónoma de Barcelona
- Biblioteca General de la Universilat de Girona
- Biblioteca General de la Universilat Jaume I de Castelló
- Biblioteca General de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
- Biblioteca General de la Universilal Rovira i Virgili (Tarragona)
- Biblioteca General del Museu d'Arqueologia de Catalunya (Barcelona)
- Biblioteca General del Museu Nacional d'Arl de Calalunya (Barcelona)
- Biblioteca J. de Cutillé (Llagostera)
- Biblioteca J. Ministral (Salí)
- Biblioteca J. Vicens Vives (Roses)
- Biblioteca J.G. Junceda (Blanes)
- Biblioteca J.M. de Garganla (Sant Feliu de Pallerols)
- Biblioteca J.P. Fonlbernal (Bescanó)
- Biblioteca L. Barceló (Palamós)
- Biblioteca L. Malas (Ripoll)
- Biblioteca M. Salse (Hostalric)
- Biblioteca M. Vayreda (Olot)
- Biblioteca Miquel Martí i Pol ( Sant Gregori)
- Biblioteca Municipal (Girona)
- Biblioteca Municipal (Sant Feliu de Guíxols)
- Biblioteca Municipal Mercé Rodoreda (Castell-Platja d'Aro)
- Biblioteca Pública (Santa Antoni de Calonge)
- Biblioteca Pública (Campdevánol)
- Biblioteca Pública (La Junquera)
- Biblioteca Pública (Palafrugell)
- Biblioteca Pública (Ribes de Freser)
- Biblioteca R. Grabolosa (Castellfollit de la Roca)
- Biblioteca R. Vidal (Besalú)
- Biblioteca S. Raurich (Begur)
- Biblioteca Víctor Caíala (L'Escala)
- Biblioleca-Arxiu del Palau de Perelada
- Casa de Cullura de Sant Hilari Sacalm
- Ceñiré d'Esludis Calalans de la Universilal de la Sorbona (París)
- Coordinadora de Cenlres d'Esludis de Parla Calalana (Barcelona)
- Inslilució Milá i Fontanals (CSIC) (Barcelona)
- Instilut d'Estudis Ilerdencs (Lleida)
- Instilul Universitari d'História Jaume Vicens Vives (Barcelona)
- L'Aven§ - Plecs d'História Local (Barcelona)
- Mediateca de Perpinyá
- Museu Arqueológic Comarcal de Banyoles
- Museu Comarcal de la Garrolxa (Olot)
- Museu d'Arl de Girona
- Museu d'História de Catalunya (Barcelona)
- Museu d'História de la Ciulal de Girona
- Museu de la Pesca (Palamós)
- Museu de Salí
- Museu del Suro (Palafrugell)
- Museu deis Volcans (Olot)
- Museu Elnológic del Monlseny (Arbúcies)
- Serra d'Or - Servei d'Informació Bibliográfica (Barcelona)
- Servei d'Arxius de la Generalilal de Calalunya (Barcelona)
- Servei d'Alenció ais Museus (Pedret,Girona)
- Servei de Documenlació d'História Local de la Universilat Autónoma de
Barcelona
- Servei de Publicacions de la Diputació de Tarragona
- Servéis Terrilorials de Cullura de Girona
- The Library of United Slales Congress (Washington, EUA)
- Universily of California, Los Angeles, Dep. of Hislory (EUA)

ALTRES CENTRES AMB EL QUALS L'INSTITUT D'ESTUDIS DEL
BAIX EMPORDA MANTE INTERCANVI DE PUBLICACIONS
- Ateneu Barcelonés (Barcelona)
- Biblioteca Balmes (Barcelona)
- Biblioteca del Departament d'História medieval. Universitat de
Barcelona
- Biblioteca del Departament de Geografía. Universitat Autónoma
de Barcelona
- Biblioteca del Departament de Geografía. Universitat de Barcelona
- Biblioteca del Departament de Prehistoria, Historia antiga i
Arqueología. Universitat de Barcelona

- Biblioteca Josep Ma. Doménech (Terrassa)
- Grup d'Estudis Sitgetans (Sitges)
- Instituí d'Estudis Penedesencs (Vilanova i La Geltrú)
- Limes. Recerques arqueológiques de Cerdanyola
- Museu de Cerámica (La Bisbal d'Empordá)
- Museu del Montgrí i Baix Ter (Torroella de Montgrí)
- Museu Marítim (Barcelona)
- Biblioteca del fons de I'Institut d'Estudis del Baix Empordá

SUBSCRIPTORS DELS ESTUDIS DEL BAIX EMPORDA
DE L'INSTITUÍ D'ESTUDIS DEL BAIX EMPORDA
BEGUR
Ajuntament
Carreras i Riera, Josep
Costa i Fernandez, Lluís
Frigola, Mariá
Ñeras, Trinitat
Valentí i Fiol, Joaquim
Vaneukem Richard
CALONGE
Ajuntament
Alabau i Coloma, Josep
Arnau i Guerola, Ma. Ángels
Aymar i Ragolta, Jaume
Bautista i Parra, Jordi
Gárgol i Descaire, Josep
Caries i Caner, Leonila
Casas i Salvador, Ma. Carme
Casas i Salvador, Ma. Teresa
Centre d'Estudis Calongins «COLONICO»
Cortés i Camats, Agustí
Darnaculleta i Poch, Montserrat
Echevarria i Cabrera, Tomas
Esteve i Albertí, Carme
Figueras i Caries, Enric
Gendrau i Xifró, Josep
Ubach i Vilarrodá, Dolors
Molla i Callís, Joan
Palet i Vilaplana, Anna
Pérez i Garcia, Montserrat
Reixach i Sami, Francesc
Viader i Fábrega, Josep
Vilar i Bonet, Maria
Vilar i Massó, Albert
Vilar i Subirana, Lluis
Viñals i Irla, Pere
CASTELL-PLATJA D'ARO - S'AGARO
Ajuntament
Aicart i Hereu, Francesc
Col.lectiu Aloma
LA BISBAL
Ajuntament
Alcaraz i Gaya, Fulgenci
Amiel i Matller, Gemma
Consell Comarcal del Baix Empordá
Expósit i Paráis, Susanna
Perreros i Pibernat, Joan
Figueres i Bruguera, Maria Dolors
Fina i Vancells, Jordi
Frigola i Arpa, Jordi
Gasull i Moy, Jordi
Institut d'Ensenyament Secundan i Idiomes
Llenas i Gou, Anna
Massanas i Ribas, Rosa Maria
Matas i Balaguer, Josep
Pujol i Vilá, Carme
Rocas i Gutiérrez, Xavier
Soler i Colomer, Miquel
Soler i Pujol, Georgina
Soler i Simón, Santi
Toledo i Artacho, Josep
MONTRÁS
Ajuntament
PALAFRUGELL
Ajuntament
Aupí i Gifre, Nuria
Badia i Homs, Joan (Llafranc)
Bonal, Carme
Brugada, Martiriá
Canes, Josep M.
Carreras i Vigores, Enric (Llafranc)

Dalmau, Paco
Espádale, Joan
Juanola i Boera, Albert
Lledó, Antoni
Recasens, Albert
Regi, Josep
Roque i Pau, Caries
Saurí i Ros, Concepció
Sunyer i Casadevaíl, Frederic
Vicens, Caries
PALAMÓS
Adroher i Bona, Carme
Ajuntament
Cambra de Comer§, Industria i Navegació
Casellas i Sureda, Josep
Gallart i Formós, Joan
Gasull i Ponsatí, Joan
Martí i Llambrich, Miquel
Mendieta i Fiter, Rafel
Masdeu i Benítez, Antoni
Trijueque i Fonalleras, Pere
PALS
Ajuntament
Aldrich i Figueras, Joan
Aynieri Ruart, Anna
Cayuela i Cayuela, Josep
Comas i Ametller, Josep
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