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INTRODUCCIO
L'existencia de diferents menes de graváis relacionáis amb el
megalitisme es un fet ben conegut i documental a la comarca del Baix
Empordá. De fet, des deis primers estudis sobre els monuments megalítics engá, son nombrosos els treballs en qué s'ha fet constar la presencia
de cassoletes, reguerons, creus i altres signes insculpits directament sobre
cistes, dólmens, menhirs i coves sepulcrals, o be en roques de la seva
rodalia (CAZURRO, 1912; ESTEVA, 1957,1958,1964,1965,1967,1970
i 1978; BADIA, 1977; ESTEVA i TARRÚS, 1982; OLIVA, 1945-46;
PALLÍiROQUÉ, 1991; TARRÚS et al., 1990; TARRÚS i CHINCHILLA,
1992; ROQUE et al, 1995).
En un treball anterior (ROQUE et al., 1995) es van descriure els 34
conjunts de gravats localitzats fins aquell moment ais massissos de les
Gavarres i de Begur. Ja llavors s'apuntava que en el futur noves descobertes haurien d'enriquir aquell inventan, al qual ara s'afegeixen les inscultures de Montagut Petit.
LOCALITZACIÓ
Els gravats que es descriuen es troben a l'eix de la divisoria d'aigües
que separa les rieres de Bell-lloc i de Vall-llobrega, entre els cims de
Montagut i Montagut Petit, dins el terme municipal de Vall-llobrega, a
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Fig. 1. Situació de les inscultures de Montagut Petit.

uns 250 m sobre el nivell del mar (figura 1). Per accedir-hi cal prendre el
camí de carro que des de can Caulet i el mas Rius de Vall-llobrega s' enfila cap a Fitor. Després d' uns 2.500 m, just deixat enrere el cim de Montagut,
aquest camí arriba a un coll i comenca a carenar. En aquest punt cal deixar la pista i prendre un corriol mig amagat que va pujant per la carena i
que ressegueix un antic mur de pedra. Uns 150 m mes al nord, en un lloc
elevat i al costat dret del mur, hi ha el conjunt de roques naturals on es
localitzen les inscultures.
Des d'aquest indret es pot veure, a ponent, el puig Gárgol; a migdia, la
Torre Valentina, Sant Antoni de Calonge i Palamós; al sud-est, el puig
Montagut, i a l'est-sud-est, els pujols del Terme i Morera. La vegetació
no permet albirar res cap a l'est ni cap al nord.
DESCRIPCIÓ
Es tracta d'un conjunt de gravats repartits sobre la superficie de dues
roques molí properes, les quals formen part d'una agrupació de petites
prominéncies rocalloses afaiconades en esquistos negrosos pigallats.
Ambdues es troben in situ, es a dir, no han estat separades del massís
róeos.
La roca situada a llevant (suport 1) presenta insculpides 6 cassoletes
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Fig. 2. Esquema en planta deis gravats de Montagut Petit.

segures, ben conservades,
i 2 de dubtoses, molt erosionades. La mes gran fa 8
cm de diámetre per 4 cm de
profunditat (figures 2 i 3).
La roca de ponent (suport 2) té uns gravats mes
complexos (figures 2 i 4).
S'hi reconeixen 19 cassoletes, 6 d'elles bastant degradades. Les seves mides
varien entre un máxim de
10 cm de diámetre per 4 cm
de fons, i un mínim de 3,5
cm de diámetre per 2 cm de
profunditat. A la parí central del suport aqüestes cassoletes están connectades
per reguerons poc pro-

Fig. 3. Fotografía deis gravats
del suport 1 de Montagut Petit.
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Fig. 4. Fotografía deis graváis del suport 2 de Montagut Petit.

funds, tres deis quals van a parar a un bassi de 20 cm de diámetre i 7,5 cm
de fons. Cap ais extrems de la roca els reguerons, i també les cassoletes,
es van desdibuixant, sens dubte per efecte de la disgregado que ha patit la
roca. Tot i que es difícil de determinar amb seguretat, sembla que originalment la superficie gravada estava lleugerament inclinada cap al nordest.
Cal afegir que a uns 200 m al nord-oest d'aqüestes inscultures, també
sobre la divisoria d'aigües i molt a prop de la part mes alta del puig
Montagut Petit, hi ha una cassoleta artificial aillada sobre un aflorament
rocallós bastant disgregat (suport 3). Les seves dimensions son 5 cm de
diámetre per 3 cm de fons. Al seu voltant hi ha tres cassoletes dubtoses.
DISCUSSIÓ
La tipología deis gravats de Montagut Petit coincideix amb la d'altres
inscultures descrites al massís de les Gavarres. Així, la presencia de cassoletes connectades per reguerons ha estat constatada a la rodalia del dolmen del Doctor Pericot (ESTEVA i TARRÚS, 1982); a la roca deis Ángels que fou figurada per ESTEVA (1970), avui desapareguda; a la roca
del Llobinar (TARRÚS et al., 1990); ais fragments de la llosa trencada de
mas Rostoll I i a l'aflorament de mas Rostoll II (ROQUE et al., 1995). De
tots aquests gravats, els mes semblants son els de la roca del Llobinar, en
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qué es combinen cassoletes aíllades, cassoletes connectades per reguerons i un gran bassi.
Com la majoria de roques amb inscultures de les Gavarres, les de
Montagut Petit es localitzen en un indret elevat i dominant, relativament
proper a un megálit. En aquest sentit, cal fer constar que el dolmen de
Montagut es troba a uns 450 m al sud-est sobre la mateixa carena, i que en
una de les lloses caigudes d'aquest monument funerari hi ha una cassoleta gravada (ESTEVA, 1965). A mes, les inscultures de Rocacorba (rodalia del mas Cabré, ROQUE et al., 1995), formades per diverses agrupacions de cassoletes aíllades, es sitúen a uns 750 m al nord, en un punt que
domina plenament la conca de la riera de Vall-llobrega.
La distribució espacial deis gravats descoberts fins ara en aquest sector de les Gavarres es prou significativa, ja que apareixen repartits sobre
la divisoria d'aigües de la riera de Vall-llobrega, fet que indueix a pensar
que podien haver servit com a marques territorials d'una comunitat prehistórica establerta en aquesta zona (figura 5). Aquest estil d'organització
entorn d'una valí ha estat constatat, per exemple, a la ve'ina comarca de
l'Alt Empordá (CARRERAS et al., 1996).
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Fig. 5. Situació deis monuments megalítics i de les roques amb inscultures de la conca de la
riera de Vall-llobrega. 1, dolmen de Montagut; 2, inscultures de Montagut Petit (suports 1 i 2);
3, inscultures de Montagut Petit (suport 3); 4, inscultures de Rocacorba.
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ELS BANYS PRIVATS
DE LA VIL-LA ROMANA
DE PLA DE PALOL A PLATJA D'ARO
J. BURCH, J.M. NOLLA, L. PAL AHÍ,
J. SAGRERA, M. SUREDA i D. VIVÓ *

l.ELSPRECEDENTS
D'aquest jaciment extraordinari de nom evocador (fig. 1), la primera
noticia certa que en tenim la recollí el gran historiador empordanés Josep
Pella i Porgas(1), que, bon coneixedor del lloc, en lloá interés i importancia. D'aleshores ene. a, les noticies sovintejaren a l'entorn del can vi de
segle(2) i, després sobrevingué el silenci mes absolut fins que la construcció d'habitatges, botéis i infraestructures de tota mena de resultes del creixement propiciat peí turisme a partir de la segona meitat avan§ada de la
sisena década del segle XX, afectaren el lloc malmetent-lo considerablement.
Miquel Oliva, director de Servei Técnic d'Investigacions Arqueológi-

* (Instituí del Patrimoni Cultural. Universitat de Girona)
(1) J. PELLA i PORGAS, Historia del Ampurdán. Estudio de la civilización en las comarcas
del nordeste de Cataluña, Barcelona, 1883, p. 212-213.
(2) El 1880, el senyor Lloret va informar la Comissió de Monuments de Girona de la trabada de cerámica romana a la platja de Penáis, en un camp propietat del senyor Ri. Artigas (J.
PLA GÁRGOL, "Comisión Provincial de Monumentos de Gerona. Un siglo de actuación
(Memoria)", Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, IV, 1949, p. 214); E. GONZÁLEZ
HURTEBISE, Bosquejo histórico de la villa de Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Guíxols,
1905, p. 19-20 i 36; J. BOTET i SISÓ, La provincia de Gerona, Geografía General de Catalunya
dirigida per F. Carreras Candi, Barcelona, Sense data (1913), p. 606-607.
11
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Fig. 1. Mapa de situació de la vil-la de Pía de Palo! al nord-est de Catalunya.

ques de la Diputació de Girona i director del Museu Provincial d'Arqueología, responsable en aquest territori del patrimoni arqueológic, hi intervingué puntualment sense, pero, aconseguir impedir la destrucció d'una
part considerable del jaciment. L'any 1959 tingué lloc, durant les obres
de construcció deis fonaments d'un xalet que rebia el nom, que encara
porta, de Pía de Palol, el descobriment d'unes estructures que foren excavades i conservades, bastint l'obra nova damunt d'uns pilars, una solució
civilitzada i molt moderna que, malauradament, no es pogué repetir en
altres llocs. Ben aviat aquests treballs varen meréixer una petita nota on
12
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se'n feia ressó, la qual significa, en darrera instancia, Túnica noticia de
certa entitat sobre els treballs efectuáis aquells anys a la vil-la romana i on
es definien les troballes com a área industrial, pertanyents a lapars rustica
del conjunt antic(3). Mes endavant, la casa, amb les restes preservades
que esdevigueren, en ser les úniques, emblemátiques, fou adquirida
per un nou propietari, que les ha valorat com un element extraordinari(4)
(fig. 3).
Quan redactaren! la nota corresponent a aquesta estació baix-empordanesa per a la Carta Arqueológica^ i no havent pogut accedir a 1'interior de la casa i, per tant, sense poder analitzar directament les restes conservades, acceptárem l'opinió que expressáMiquel Oliva(6) dins d'un discurs un xic mes precís sobre la cronologia, les característiques i la importancia del jaciment estructural a partir de l'estudi del material arqueológic localitzat, conservat ais magatzems del Museu Arqueológic de Girona,
procedent d'aquelles intervencions.
Aquell mateix any, el 1984, dins de les actuacions engegades per la
Generalitat de Catalunya dins del pía de lluita contra l'atur, s'efectuaren
excavacions arqueológiques importants a la zona no construida de Pía de
Palol, algunes de condicionades per obres d'infraestructura i d'al tres de
dirigides a aconseguir, a través de sondejos, informació precisa sobre l'área
ocupada per la vil-la i, en conseqüéncia, poder a fixar una zona de protecció i salvaguarda. Aquests treballs eren els primers realitzats en aquest
jaciment amb una metodologia científica, i serviren per establir una seqüéncia evolutiva del lloc a partir de dades confrontables. Aqüestes i altres dades foren publicades en un valuós article on s'aprofitá per repassar
les noticies mes antigües que s'intentava imbricar dins de la nova trama(7). Per a alió que ens interessa, recordarem que es feia referencia direc-

(3) M. OLIVA, "Tesela arqueológica. La villa romana de Playa de Artigas en Castillo de
Aro", Revista de Gerona, 14, 1961, p. 79. Feia referencia, també, a aquesta estació, en altres
treballs: M. OLIVA, "Actividades de la Delegación Provincial del Servicio Nacional de
Excavaciones Arqueológicas de Gerona, en 1955", Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, X, 1955, p. 411; ID., "Actividades de la Delegación Provincial del Servicio Nacional de
Excavaciones Arqueológicas de Gerona, en 1956", Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, XI, 1956-1957, p. 340; ID., "Actividades de la Delegación de Excavaciones Arqueológicas,
Conservación y Catalogación de Monumentos de la Excma. Diputación de Gerona, en 1959",
Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, XIII, 1959, p. 388.
(4) Ais qual agraim les facilitats que ens han donat en tot moment per poder documentar les.
restes de manera adequada.
(5) J.M. NOLLA i J. CASAS, Carta arqueológica de les comarques de Girona. El poblament d''época romana al nord-est de Catalunya, Girona, 1984, p. 123-127.
(6) Vegeu nota 3.
(7) A. COLOMER, B. COSTA i J. TREMOLEDA, "Estudi preliminar de la vil-la romana
de Platja Artigues", Cypsela, 1989, p. 103-110.
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Fig. 2. Plánol de Pía de Palol amb la ubicació de les diferents estructures conegudes de la
vil-la romana.

ta a les restes estructuráis conservades en el soterrani del xalet que havia
estat possible visitar i que, per tant, podien ser objecte d'una valoració
mes acurada. Si be amb prudencia, els autors del treball proposaven identificar el vell sector industrial com una zona de banys, un petit edifici
termal (8) , amb la qual cosa estaríem davant d'un espai que de cap manera
podia associar-se a la pars rustica sino a la urbana i, per tant, estaríem
definint un edifici mes complex i amb sectors concrets amb final itats també
diverses. Calia, tanmateix, confirmar-ho i, en tot cas, documentar les restes científicament i publicar-les. El 1995, en una publicació de síntesi
sobre el món rural al nord-est del Principat, després haver vist directament el lloc, es deia sense embuts: «L'acondicionament de les villae per
fer-les agradables ais amos s'esdevé preferentment a partir del segle se(8) COLOMER, COSTA i TREMOLEDA, "Estudi preliminar..", citat, p. 105 i 108.
14
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Fig. 3. Planta general de les termes amb indicació deis diferents ámbits.

gon amb l'aparició de petits pero admirables conjunts termals que sovintegen en aqüestes contrades (Vilauba, La Quintana, Pía de Palol...)»(9).
Entre 1998 i 1999, per iniciativa de l'Ajuntament de Castell-Platja
d'Aro, la Universitat de Girona efectúa excavacions en extensió a Tarea
prospectada el 1984 -aleshores una placa pública- amb la intenció de recupera-ne les restes i, si era possible, convertir el lloc en un jardí arqueológic. Era l'ocasió propicia, mitjangant la intervenció municipal, per sollicitar permís ais propietaris del xalet Pía de Palol per visitar les ruines,
analitzar-les i topografiar-les i incorporar-les a la planta general de tot el
jaciment. El resultat d'aquest estudi es el que donem a conéixer a continuado, on podrem demostrar que, en efecte, ens trobem davant de les
restes d'uns banys privats excel-lentment conserváis (fig. 2).
(9) J. CASAS, P. CASTANYER, J.M. NOLLA i J. TREMOLEDA, El món rural d'época
romana a Catalunya. L'exemple del nord-est, Girona, 1995, p. 79 i 81 on llegim parlant de
balnea: «..o el de Pía de Palol descobert i explorat durant la década deis seixanta, visible i
protegit.»
15
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2. LA LOCALITZACTÓ DE LES RESTES IALTRES
CONSIDERACIONS
Aquest edifici termal es un afegit puntual, una estructura luxosa que
s' incorpora a construccions preexistents les característiques de les quals
se'ns escapen, pero que, per lógica, haurien de correspondre al sector
senyorial de la vil-la, a lapars urbana.
El trobem al sud-oest del gran edifici, a tocar la riera Carbonet, que
constituí el ciar límit de la vil-la cap a occident. Mes enllá, cap a migdia,
sembla que hi hauria espais buits i patis i, continuant en aquesta direcció,
la platja; cap a tramuntana i llevant, estructures, i a ponent, ja ho hem vist,
la torrentera. La proximitat d'aquest curs periódic d'aigua no es arbitraria. Sens dubte serví per aprovisionar-se d'aigua directament a partir d'un
petit embassament, del qual, certament, no en quedaría cap resta, o amb
un pou que abastava la capa freática que es localitzava a molt poca fondária (1 x ()) (fig. 2 i 3).
Es incontestable que aquests petits banys es troben en posició marginal, potser a la periferia de Tarea edificada. Aquesta circumstáncia es
prova indirecta, pero ferma, del fet que caldria datar aquests conjunt de
cambres especialitzades en un moment mes o menys avancat de la historia de la vil-la (fig.2). Tanmateix, i cal que ho deixem ciar des d'ara, es
impossible fixar amb certesa una cronologia precisa per ais banys, mancáis com estem d'informació estratigráfica. Tampoc tenim noticies sobre
el seu abandonament. No sabrem, dones, si perduraren fins a l'abandonament general del lloc o desparegueren abans. El que sembla prou ciar, per
les fotografíes conservades del moment del descobriment, i a través de
l'análisi de les evidencies conservades, es que el lloc no fou readaptat ni
modificat. Va néixer com a bany amb un disseny determina! que fou modificat puntualment amb algún afegit i canvi puntual i com a bany deixá
de funcionar. Hi hauria hagut la possibilitat, si hagués estat objecte d'una
acurada excavació, d'haver observat la conversió del lloc en abocador tal
com succeeix sovint en ámbits abandonáis.
Si analitzem el que succeeix en aquest país nostre amb construccions
d'aqüestes característiques, observaren! que no apareixen en el disseny
inicial de 1'edifici sino que s'hi incorporen com un element afegit a partir
del segle segon avancat, quan observem arreu una inversió en luxe deis
propietaris rurals, que volen gaudir en les seves possessions de la mateixa
qualitat de vida a la qual estaven acostumats a ciutat (banys calents, calefacció, mosaics, estatuaria, biblioteques..)(11). Es mes que possible que
(10) Ja veurem, mes endavant, que la necessitat en litres d'aigua no era excessiva, tal com
permet quantificar la capacitat de les dues piscines conservades que constituirien el volum mes
gran.
(11) CASAS, CASTANYER, NOLLA i TREMOLEDA, El món rural., citat, p. 79-89.
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aquest fet signifiques un augment de les rendes agráries i, possiblement
també, una presencia mes llarga i continuada del dominus i la seva familia alfundus, on no cal renunciar a res, ans al contrari.
Allí on es possible observar-ho detalladament, aquests petits banys
son un afegit de vegades maldestre o poc elegant a estructures mes antigües corresponents, no cal dir-ho, a lapars urbana de la vil-la (l2) .
3. DESCRIPCIÓ
La part conservada de l'edifici deis banys consta de tres cambres que
anomenarem, venint de llevant, A, B i C, de tres piscinetes que identifica(12) Els edificis termals de tipus rural en aquest territori que, fins ara, hem identificat son
els següents: edifíci "A" de la Ciutadella de Roses (FJ. NIETO, El edificio "A " de la cindadela
de Roses (La térra sigillata africana), Girona, 1993, p. 179-186, fig. 70; CASAS, CASTANYER, NOLLA i TREMOLEDA, El món rural.., citat p. 81-83, fig. 68,3), la Font del Vilar, a
Avinyonet de Puigventós (Alt Empordá) (J. CASAS, P. CASTANYER, J.M. NOLLA i J. TREMOLEDA, La villa romana de la Font del Vilar (Avinyonet de Puigventós, Alt Empordá),
Girona, 1995, p. 15-19 i 51-56; CASAS, CASTANYER, NOLLA i TREMOLEDA, El món
rural.., citat, p. 81-83, fig. 25,1 i 67,1), mas Gusó, a Bellcaire (CASAS, CASTANYER, NOLLA
i TREMOLEDA, El món rural., citat, p. 82, fig. 34,1; J. CASAS, "Mas Gusó o Puig Moragues
(Bellcaire d'Empordá). Campanyes de 1995 i 1996", Terceres Jornades d'Arqueología de les
Comarques de Girona, Santa Coloma de Farners, 1996, p. 169-172, fig. 1), puig Rodon, a
Corgá (J. CASAS, "Excavacions a la vil-la romana de Puig Rodon (Corgá, Baix Empordá)",
Estudis sobre Temes del Baix Empordá, 5, 1986, p. 17-25, fig. 1; CASAS, CASTANYER,
NOLLA i TREMOLEDA, El món rural.., citat, p. 85, fig. 67,2), Vilarenys, a Vall-llobrega (X.
ROCAS i M.J. CAJAS, "La vil-la romana de Vilarenys (Vall-llobrega). Actuació d'urgéncia de
1991", Primeres Jornades d'Arqueología de les Comarques de Girona, Sant Feliu de Guíxols,
1992, p. 100-106 i una lámina sense paginar; CASAS, CASTANYER, NOLLA i TREMOLEDA, El món rural., citat, p. 81-87, fig. 67,3), Bell-lloc d'Aro, a Santa Cristina d'Aro (L. ESTEVA, "Bell-lloc d'Aro, restauració de l'església (1959-1962) i excavacions efectuades (19821986)", Estudis del Baix Empordá, 9, 1990, p. 63-114; CASAS, CASTANYER, NOLLA i
TREMOLEDA, El món rural..., citat, p.81-83), La Quintana, a Cerviá de Ter (L. PALAHÍ i D.
VIVÓ, "1. Cerviá de Ter", Utilització de láigua a les ciutats romanes. Documents d'Arqueología Clássica, O, edició a cura de R, Mar, J. López i J. Pinol, Tarragona, 1993, p. 15-21; CASAS,
CASTANYER, NOLLA i TREMOLEDA, El món rural., citat, p. 81-83, fig. 31,1 i 68,1; L.
PALAHÍ i D. VIVÓ, "L'evolució deis conjunts termals en el nord-est de Catalunya: els casos
de les vil.les deis Ametllers (Tossa) i de la Quintana (Cerviá de Ter)", Cypsela, XI, 1996, p.
105-107 i 110-115), Pía de l'Horta, a Sarria de Ter (CASAS, CASTANYER, NOLLA i TREMOLEDA, El món rural.., citat, p. 82; L. PALAHÍ i D. VIVÓ, "Análisi estructural de la vil-la
del P\z de VHotta",Annals del'Instituid'Estudis Gironins,XXXlU, 1994, p. 195-196, fig. 1 i
3), can Pau Birol, a Girona (CASAS, CASTANYER, NOLLA i TREMOLEDA, El món rural..,
citat, p. 82), Vilauba, a Gamos (P. CASTANYER i J. TREMOLEDA, La vil-la romana de
Vilauba. Un exemple de I 'ocupado i explotado romana del territori a la comarca del Pía de
l'Estany, Girona, 1999, p. 87-93) i els Ametllers, a Tossa de Mar (L. PALAHÍ i D. VIVÓ,
"Tossa de Mar", Utilització de l'aigua a les ciutats romanes. Documents d'Arqueología Clássica, O, edició a cura de R. Mar, J. López i L. Pinol, Tarragona, 1993, p. 21-28; CASAS, CASTANYER, NOLLA i TREMOLEDA, El món rural.., citat, p. 81 -83, fig. 68,2; PALAHÍ i VIVÓ,
"L'evolució deis conjunts..", citat, p. 105-110).
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Fig. 4. Planta del conjunt termal amb indicació del lloc de les diferents seccions.

rem amb les lletres D, E i F i un praefurnium, G. A l'entorn queden, a
tramuntana i a migdia, uns espais sense estructures visibles i que consideraren! patis i zones preferentment descobertes associades al balneum i a
ponent, per sota deis fonaments del xalet actual, una zona semblant a la
descrita, pero en aquest cas ocupada per dos altres praefurnia que escalfaven: un la cambra C i l'altre la piscineta F, que no sabem si eren semblants al G (fig. 2).
3.1. LES HABITACIONS

La cambra A es la mes gran, de forma quadrangular, de 4,70 m per 4,
amb una superficie útil d'uns 18,8 metres quadrats. Els murs, d'opus
incertum, de pedruscall calcari i granític sólidament unit amb excel-lent
morter de cale., amb una ampiada -els del costat de ponent i el de migdiad'uns 0,64 m i bastits dibuixant dues cares amb pedrés mes petites i menys
acurades ais espais que queden a l'interior. Semblantment bastits trobem
18
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els altres dos, pero amb una ampiada de 0,45 m el de llevant i de 0,50 m el
de tramuntana. El sol es d'un robust i ben conservat opus signinum, intacte, que mostra una claríssima inclinació en direcció a l'angle sud-oest de
F estañe, a, on es localitza un forat integral al mur occidental des del moment de la seva construcció i que aboca a 1'exterior i funciona com a
desguás. Quan parlem de la funcionalitat de l'edifici ens ni tornarem a
referir (fig. 3, 5 i 8 a 12).
Es possible distingir quatre portes segures -una de paredada en un
moment indeterminat, pero clarament quan funcionava l'edifici- i un esvoranc que també podria haver estat una antiga obertura. Ja en tornarem a
parlar adduint els arguments contraris, pero, a aquesta possibilitat.
La primera, venint sempre de Test, se sitúa perforant la paret oriental
i té una llum d' 1,35 m (fig. 3 i 8). Mes enllá del llindar, s' observa un grao
ascendent en direcció a sol ixent que es troba immediatament sota la part
edificada del xalet. Aquesta porta no queda centrada ni simétricament
disposada en relació amb l'eix longitudinal de l'edifici sino lleugerament
desviada cap al sud.
La segona, paredada, s'obria al mur septentrional, molt aprop de l'angle nord-est de la cambra, i oferia una llum de 0,95 m. Fou clausurada i
closa amb un excel-lent paredat idéntic que el deis murs de l'entorn a base
de pedruscall granític, preferentment, i calcad, en menor quantitat, sólidament forjat amb bon morter de cale, (fig. 5 i 10).
La tercera s'obre a la paret oriental amb una llum de 0,85 m, amb els
brancals perfectament marcats a base de blocs menuts de pedra i amb un
llindar d' obra -pedra i morter- que serví per salvar el desnivell molt marcat del paviment. Aquesta porta fou creada en un segon -o tercer- moment

Fig. 5. Seccions a-b, c-d, e-f, g-h i i-j.
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de la historia del lloc i s'ha de relacionar amb la construcció de la piscina
D, un afegit tarda al conjunt (fig. 9).
La quarta, la localitzem sobre la paret de ponent, al costat mateix de
l'angle nord-oest. Conserva en bon estat el muntant de tramuntana i prácticament perdut el de migdia. La llum era de 0,90 m (fig. 5).
Cal parlar de l'esvoranc queja hem esmentat que observem en el mur
nord, quasi al mig, que podría correspondre a una portella amb una llum
mai superior al mig metre. No ho creiem possible i no deu ser altra cosa
que un escrostonament del mur, puix que, si haguessin volgut tornar a
comunicar la cambra A amb la zona que queda a cerg, Tarea del
praefurnium G, hauria estat infinitament mes rápid, net i eficac, reobrir
l'antiga obertura. Tampoc s'entendria gaire cloure un accés per obrir-ne
un altre un temps després sense haver canviat la funció de 1'estañe, a A ni
del sector septentrional (fig. 5).
La cambra B, rectangular, es localitza a continuació i sobre el mateix
eix est/oest. L'espai útil entre murs mesura 3,2 m per 2,5 m, amb una
superficie de 8 metres quadrats; per tant, considerablement menor que
l'habitació A. El sol original de l'estanca ha desaparegut. Tanmateix, po-

Fig. 6. Planta de l'edifici termal. Fase I.
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dem veure'n clarament la empremta ais murs. Era de signinum i mantenía
una lleugera i general inclinació cap a l'est. Aquest, de fet, era un sostre
sobreelevat. A 0,85 cm per sota, s'observa la solera de pedruscall, preparado probablement d'un sol potser de signinum, damunt del qual es disposarien les pilae de les suspensurae que aguantarien el paviment superior, creant una cambra d'aire per on circularía Taire calent que no podría
anar mes enllá i que a través d'una paret doble, de tubuli o de tegula
mammatae, circularía cap amunt, cap a una obertura al trespol que propiciaría el tir. Els murs meridional i occidental mesuren 0,65 m d'ampiada
i 0,55 m el de tramuntana. Del de l'est ja n'hem parlat en relació amb la
cambra A. Técnicament son iguals (fig. 3, 5 i 13).
Contra la paret septentrional s'hi adossá una petita piscina que ha perdut la paret que la clo'ia per davant, de la qual ja parlarem (fig. 3, 5 i 14).
Com s'ha vist, a Testanga B s'hi entrava per una porta oberta entre
aquesta estanca i la A, i per una altra de no conservada, pero clarament
intuida, oberta al mur occidental i d'uns 0,80 m de llum s'accedia a 1'habitado C (fig. 3 i 5).
Al nivell inferior, la part de la cambra situada entre els dos sois té un
especial interés en relació amb les obertures que facilitaven la circulació
d'aire calent. Una obertura d'uns 0,68 cm facilitava l'escalf per sota de
l'aigua de la piscineta E, i una obertura una mica mes gran -0,80 m aproximadament-, comunicava, per sota les cambres B i C (fig. 3, 5 i 16).
Aquí, molt ben conserváis, es possible observar, en els muntants laterals,
disposats simétricament, uns encaixos quadrangulars, d'uns 0,10 m de
costat. Ja veurem, mes endavant, quina funció podrien haver tingut (fig.
15).
L'estanga C es la darrera d'aquest recorregut linial. Es també quadrangular, amb unes mides útils de 3 m per 2,5 m i una superficie de 7,5
metres quadrats. Els murs son técnicament idéntics que els que hem anat
descrivint, amb amplades, en aquesta ocasió, uniformes d'uns 0,65 m. El
sol conservat, opus signinum, correspondria a la solera de les suspensurae.
El paviment real de la cambra, prácticament perdut, es observable a les
marques deixades a 1'exterior de les parets, i seria també d'opus signinum,
amb una lleugera inclinació general cap a l'est. Per entrar i sortir de C
només era possible fer-ho per 1'obertura que perforava el mur oriental de
la qual ja hem parlat. Tanmateix, al nivell inferior, no visible quan Tedifici funcionava, aquesta estanca mostra unes tres altres obertures disposades sobre les parets septentrional, occidental i meridional. Recordem que
n'hi havia una altra cap al nord queja hem descrit (supra). Aqüestes obertures ben conservades servien per fer circular Taire calent i escalfar Tambient, el sol i els paviments i l'aigua. L'obertura de tramuntana comunicava directament amb el praefurnium G. Cobertura, molt acurada, d'uns
0,35 m d'ampiada i mes de 0,70 m d'aleada, es feta amb dues pedrés
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llargues, granítiques, posades de brancals i una altra, al damunt, d'idéntica, fent de llinda. Just al damunt hi hauria el paviment, i una mica per
sobre observem 1'existencia d'un forat de secció quadrangular que perforava tot el mur, bastit amb la paret, d'uns 0,10 m de costat i que comunicava aquesta cambra amb el praefurnium. Mes endavant en tornarem a
parlar i intentaren! descriure la funció que realitzava. Cap a ponent, s' observa una altra obertura d'uns 0,55 m, mes malmesa, perqué conserva
només els brancals i se n'ha perdut la llinda, i al sud, un punt de comunicado amb la piscineta F, ben conservat, obrat diferentment deis altres,
amb una tegula posada verticalment fent de brancal occidental i el muntant oriental a base de pedruscall sobreposat i no usant una única pedra
granítica, que, en aquesta ocasió s'usa només per fer de llinda. L'ampiada
es d'una mica mes de 0,50 m i l'algada, superior ais 0,70 (fig. 3, 5, 13 i
16).
3.2. LES PISCINES

Seguirem novament en la descripció l'eix longitudinal que hem fet
servir en passar revista a les tres cambres anant de llevant a ponent.

Fig. 7. Planta de l'edifici termal. Fase II.
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Fig. 8. Aspecte actual del frigidarium (ámbit A).

La primera, la D, se sitúa adossada al mur meridional de l'estanga
ocupant tota la meitat oest. Es tracta d'una petita construcció quasi quadrada de 3 m per 2,90 -donem sempre en primer lloc el costat est/oest- de
murs dobles en algún punt i en la qual la part própiament de piscina es
redueix a un espai d'1,30 m per 1,95 m. Conserva tres graons bastits al
llarg del costat de tramuntana que facilitaven l'accés a 1'interior de Yalueus
i que conserven una aleada, del mes alt al mes baix, de 0,15 m, 0,25 m i
0,40. Graons i parets del receptacle conserven un recobriment d'un bon
opus signinum amb motllures de mitja canya que recobreixen les arestes
de la construcció i ressegueixen fins a dalt tota 1'escala. La fondada de la
piscina era d'uns 0,75 m (fig. 3, 5, 7, 9 i 11).
Fou construida perllongant la paret occidental de la cambra A i bastint
les parets sud -de 0,70 m d'ampiada- i el mur est -0,55 m- en aquest cas
probablement -es difícil d'assegurar-ho del tot car podría tractar-se de
fonamentació moderna- contra un mur preexistent que seguiría aquella
mateixa direcció. Técnicament l'obra deis murs es idéntica que la que
hem anat descrivint.
La comunicació només era possible amb la cambra A a través d'una
obertura de la qual ja hem parlat, practicada al mur meridional (fig. 9 i
11).
No es conserven evidencies de punts d'arribada d'aigua ni de desguás.
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Fig. 9. Elfrigidarium (ámbit A) amb la porta que donava accés a la piscina freda (ámbit D).

A la parí baixa de la paret que clou a migdia el petit alueus podem observar una obertura que perfora completament el mur que ens sembla un
forat modern. Si hi bagué desguás, hauríem de situar-lo justament en aquest
lloc. Tanmateix, l'existéncia de la motllura de quart de cercle -trencada
certament peí forat pero que sembla que continuaria- va mes en la direcció d'acceptar la inexistencia d'un desguás directe.
La piscina E s'obrí contra la paret septentrional de la cambra B. Tres
murs robusts, a ponent, nord i llevant -de, respectivament, 0,75, 0,55 i
0,60 m d'ampiada-, conformaven un espai útil interior d' 1,5 m per 0,75 m
- 1,125 metres quadrats. La paret que la separava de l'estanga B s'ha
perdut. Aquí hi hauria hagut els graons -dos o tres- que facilitarien 1'entrada i sortida i poder seure cómodament per gaudir del bany (fig. 3, 5 i
14)
L'interior era recobert d'un excel-lent i fi opus signinum bastant ben
conservat que ha deixat l'empremta a les paréis de l'algada del sol del
receptacle, suficientment enlairat per facilitar per sota la circulació de
Taire calent. Tal com ja hem vist, 1'obertura de l'hipocaust a la part baixa
del mur es conserva en prou bon estat. Per les evidencies conservades, la
fondada d'aquesta piscineta se situaría a l'entorn d'un metre. A la part
que ens ha sobrevingut no hi ha indicis de l'existéncia d'entrada i sortida
de l'aigua (fig. 3, 5 i 14).
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La piscina F es comunicava només amb 1'estanca C. Es tracta d'un
espai quadrangular -2,5 m per 2 m- que allibera una superficie útil d' 1,56
metres quadrats. Tal com passava amb E, fou bastida amb tres murs, llevant, migdia i ponent -respectivament de 0,60 m, 0,65 m i indeterminat
en trobar-se el límit exterior per sota de l'obra nova del xalet- que s'unien
a la paret meridional de la cambra C de manera perfectament simétrica. A
diferencia de les piscinetes E i F, aquí l'estat de conservació es forca mes
deficient en trobar-nos davant de fonaments i, en cap cas, de sectors de
paret vista. Tanmateix, conserva dues boques d'hipocaust, una d'oberta a
nord, que comunicava amb l'habitació C que ja hem descrít (supra), i
l'altra a occident, conformada per tres plaques planes de granit, dues fent
de brancals i la tercera disposada al damunt, fent de llinda. Aquesta obertura comunicaría amb l'exterior i, no en dubtem gens, amb unpraefurnium
(fig. 3, 5 i 16).
El sol inferior, al mateix nivell que el similar de 1'estanca C, es fet
d'un opus signinum mes groller pero molt estable.
3.3. EL PRAEFURNIUM G

Un deis forns que servien per escalfar l'aigua i l'ambient d'aquest
edifici de banys s'ha conservat en bon estat. El localitzem a l'angle nordoest de les estructures conservades, justament situat contra la paret de
tramuntana de 1'estanca C.

Fig. 10. Primitiva porta de servei de l'ámbit A.
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Fig. 11. Piscina delfrigidarium (ámbit D).

Consta de tres murs -el quart acabaría definint 1'ámbit corresponent al
mur perimetral del conjunt termal- que configuren un espai rectangular
de 2,5 m per 1,80 m, amb un espai útil perfectament quadrat (1,30 m per
1,30 m) d'1,69 metres quadrats. De les quatre parets que conformaven
aquesta área, 1'oriental no s'unia amb la meridional deixant una obertura
que serviría per accedir-hi des de 1'exterior. Els murs septentrional i oriental teñen una ampiada d'uns 0,55 m, mentre que del meridional, en
quedar el límit per sota de les estructures actuáis, no es mesurable (fig. 3,
5 i 18).
Fa l'efecte que l'espai no fou del tot excavat, puix que observem, contra el mur nord, térra molt negra amb una inclinació molt marcada de cerc.
a migdia. Cap al sud, davant de l'hipocaust, s'observa el sol original d'argila endurida i emvermellida peí foc. La coloració de la térra i deis murs,
ennegrits peí fum i afectáis peí foc, confirmen la interpretació proposada
(fig. 18).
3.4. ALTRES SECTORS

Hem acabat de descriure els diferents sectors que formarien part de la
part construida de l'edifici de banys. Tanmateix, es útil donar un cop d'ull
i fer un breu comentari sobre els espais que es localitzen al seu entorn i
que, d'una manera o altra, s'han de teñir en compte a l'hora de restituir el
conjunt i la seva funcionalitat.
26

ELS BANYS PRIVATS DE LA VIL-LA ROMANA DE PLA DE PALOL

17

Tota la zona septentrional, l'espai que quedaría entre la riera Carbonet
i la facana nord del balneum, sembla correspondre a un espai obert, un
pati de treball. No hi ha restes de murs ni d'estructures de cap mena tampoc visibles a les fotos antigües-, cosa que semblaría un argument
suficient en favor d'alló que proposávem. Es versemblant situar en aquest
sector la captado d'aigua (pou, cisternes, embassament...), i un accés
cómode i gran per on s' entraría el combustible necessari per escalfar les
cambres corresponents i l'aigua. El sol seria, no hi ha dubte, de térra piconada (fig. 2).
Aquest sector tindria la seva continui'tat cap a l'oest, on s'han de situar
dos altres praefurnia, un que escalfaría directament per l'oest la cambra
C i l'altre, la piscineta F. No seria absurd, ans al contrari, suposar en
aquesta zona l'existéncia d'un dipósit senzill de llenya i d'altres objectes
propicis per ser usats com a combustible que serviría per alimentar els
tres praefurnia (fig. 2 i 3).
Cap a migjorn, una altra zona descoberta on va a parar l'únic desguás
identificat (cambra A, mur oest). Aquest espai es troba avui dia ben enllosat amb plaques primes i irregulars de calcaría que son versemblantment obra nova (fig. 2 i 3).
Segons opinem a partir de les dades conservades, de l'análisi del lloc
i deis paral-lelismes amb altres construccions similars, aquest balneum,
un afegit a edificis preexistents de \apars urbana de la vil-la, s'hauria
bastit al mig d'un gran pati que el rodejaria completament i que serviría
d'espai complementari, on tindria lloc la intensa activitat que feia possible el bon funcionament de l'edifici, lluny de l'esguard deis seus usuaris.
4. FASES
A partir de la informació que ens ha arribat i de l'análisi detallada de
les evidencies conservades, es possible assegurar que, com a mínim, aquest
edifici passa per dos moments, o fases suficientment clares, que afectaren
alguns sectors del monument.
En una primera etapa, l'edifici constava de tres cambres segures (i
potser d'una quarta, mes cap a l'est) disposades segons un eix longitudinal est/oest: les estances A, B i C. La primera, prou gran, pavimentada
amb un excel-lent sol de signinum, no sabem si recobria parcialment la
part baixa de les paréis. S'hi entrava -i se'n sortia- per dues portes, una
d'oberta a llevant i l'altra al nord, i a través d'una altra obertura, a la paret
occidental, es passava a l'estanca B (fig. 6).
Aquesta cambra, mes petita, era escalfada per un sistema d'hipocaust
que procedia de l'habitació C i que no anava mes enllá. Al costat septentrional es bastí una piscineta, també escalfada per l'hipocaust. Una porta
a ponent permetia accedir a l'estanca C, 1'última del recorregut -dotada
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també d'una piscineta amb el seu propi praefurnium, al costal sud-, alimentada directament per dos praefurnia (sud i oest) (fig. 6).
En un segon moment s'afegí a la cambra A, a migdia, un petit alueus
que significa Fobertura d'una porta per poder-hi entrar. Podría ser d'aquest
mateix moment la clausura de 1'obertura que comunicava aquest ámbit
amb la zona descoberta a nord. Si no fos així, tindríem un altre moment
significatiu en la historia de l'edifici, i seria impossible determinar, si no
estigueren relacionats, quin fou abans que 1'altre (fig. 7 i 19).
Finalment, cal teñir present que si l'esvoranc que observem a la paret
septentrional d'aquesta estanca (A), amaga en realitat una porta, ens trobaríem davant d'una tercera o quarta fase en la historia del lloc.
Tanmateix, ja hem vist que no sembla massa raonable aquesta possibilitat.
Es interessant observar que només la cambra A, la mes gran i polivalent, fou objecte de modificacions i reformes. B i C, amb unes funcions
molt clares, continuaren existint sense canvis significatius (fig. 3, 6 i 7).
5. FUNCIONAMENTI CIRCULACIÓ (fig. 19)
A primer cop d'ull no sembla que el funcionament de l'edifici pugui
plantejar problemes interpretatius. A seria l'apodyterium o vestuari; B, la

Fig. 12. Paret que separa el frigidarium (ámbit A) del tepidarium (ámbit B) amb el forat de
desguás de les aigües residuals.
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Fig. 13. El tepidarium (ámbit B) i, al fons, el caldarium (ámbit C).

sala tébia amb un petit alueus d'aigua també mig calenta; C, el caldarium,
alimentat directament per dos praefurnia, amb una petita piscineta d'aigua molt calenta, escalfada per un forn propi que, indirectament, servia
per elevar encara mes la temperatura de 1'estanca C (fig. 3).
Els praefurnia, un deis quals, G, ens es ben conegut, a través d'un
eficac, sistema d'hipocaust, amb sois de signinum sobrearáis damunt de
pilae, escalfaven directament la sala C, i un altre servia per escalfar per
sota la piscina F i, versemblantment, amb una caldera de bronze -com
s'observa tan be a Vilauba(13)-, fornir de tanta aigua a alta temperatura
com calgués.
Es interessant referir-se a un forat fet en la construcció del mur septentrional de 1'estañe, a que posava en contacte directe e\ praefurnium G i la
cambra C per damunt del paviment de circulació o sol superior. No el
podem considerar com a lloc per on passaven tubs metál-lics d'aigua calenta puix que no comunica amb cap alueus. I, tanmateix, degué teñir
alguna funció determinada i important. En trobar-se directament damunt
del nivell del sol, ens elimina la possibilitat que alimentes un labrum o
una gerra. ¿No podría ser una manera d'aconseguir un grau alt d'humitat

(13) P. CASTANYER i J. TREMOLEDA, La villa romana.., citat, p. 87-93.
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fent-hi entrar, puntualment,
aigua mes freda que en contacte amb el paviment sobreescalfat, produís una humitat espessa i cálida? (fig. 5)
L'estaba B es la sala tébia o tepidarium. No hi ha
dubte en la interpretado puix
que es dotada d'un sistema
d'hipocaust, pero es troba al
final del seu recorregut i
lluny deis grans focus calorífics. Estava dotada d'una
piscineta propia que es degué alimentar d'aigua escalfada per una caldera situada
al praefurnium G, pero amb
un recorregut llarg deis tubs
facilitant un cert refredament, que també devia aconseguir-se abocant directament aigua freda des d'un
Fig. 14. Piscina del tepidarium (ámbit E).
altre dipósit situat al darrere
(fig. 3, 5, 13 i 14).
Molt interessant, en ser
un element no conegut en petits edificis termals privats d'aqüestes característiques, es l'existéncia, al nivell inferior, al llindar de l'obertura entre
les cambres C i B, de dos encaixos d'obra disposats simétricament, un a
cada un deis muntants i que queda ciar que foren bastits quan es féu la
construcció inicial (fig. 5 i 15). Es segur que serviren per encaixar-hi
alguna cosa que, versemblantment, havia d'entrar i sortir. Nosaltres proposem que formessin part d'un sistema que funciones des de dalt o, potser, que exigís entrar-hi per sota, per poder cloure, a voluntat, la circulació d'aire calent entre el caldarium i el tepidarium i per aconseguir, dones,
que, quan sembles oportú, potser de cara al bon temps, aquesta cambra
funciones com un frigidarium o espai -i piscina- a temperatura ambient.
La sala A, que, com s'ha dit, podría ser convencionalment considerada Yapodyterium de l'edifici, en la primera fase de funcionament (fig. 6),
es, en realitat, un espai polivalent que serví per a moltes coses, pero segurament mai de vestuari. En efecte, les dimensions, les obertures i, sobretot, les característiques del sol amb una marcadíssima inclinació cap a
l'angle sud-oest de 1'estanca, on es troba un desguás, en fan suposar altres
funcions mes directament lligades amb el ritual del bany. Aquí, sens dub30
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te, els usuaris devien efectuar ablucions amb aigua freda i, potser, exercicis físics puntuáis. Recordem que un grao sobreeleva! separava aquesta
estanca d'una altra de situada a l'est, on podría haver-hi l'auténtic
apodyterium, que s'explicaria per assegurar que 1'aigua que hi circulava,
abocada i llameada, no hi penetres ni per equivocado. La porta que obria
cap al pati de tramuntana, dins d'aquesta óptica, era imprescindible: des
d'allí s' entrañen les gerres i els recipients amb 1'aigua necessária per a
les ablucions i allí, per qué no?, es podrien realitzar exercicis físics propis
d'una palestra.
Mes endavant, aquesta cambra d'usos múltiples i que feia ja de lloc on
els usuaris es remullaven amb aigua freda, esdevingué, també, un
frigidarium en afegir-hi una piscina mancada d'hipocaust i allunyada del
sectors calents. Des d'aleshores, el ritual complet era possible, frigidarium,
tepidarium i caldarium i viceversa (fig. 7).
Hauríem de fer esment, també, tal com es evident i raonable en la
majoria de balnea, que les portes están disposades de tal manera que no
segueixen un eix de simetría sino que solen ocupar, marcadament, els
costáis oposats per ocasionar pocs corrents d'aire i per assegurar que es
perdi mínimament l'escalfor cada vegada que cal anar d'una cambra mes
freda a una de mes calenta i viceversa. En aquest edifici aquesta característica quasi constant se seguí al peu de la lletra entre la cambra A i la B i
de manera menys acusada entre B i C. El nivell de conservació de les

Fig. 15. Detall de la "porta" de l'hipocaust que comunicava el tepidarium amb el caldarium.
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Fig. 16. Aspecte que ofereix el caldarium (ámbit C).

estructures no permet obsevar si els encaixos de les portes s'havien bastit
amb marcada inclinació, tal com es norma en edificis d'aquesta mena,
per assegurar que les estances cálides estiguessin comunicades amb un
espai mes fred com menys temps millor (fig. 3).
Llevat del desguás que es Higa a la cambra A i de la connexió directa
del praefurnium G amb la sala C, no tenim cap indici d'altres conduccions d'aigua ja sigui per omplir com per desguassar les piscinetes. No
sembla que n'hi bagues, cosa que obligaría a pensar en un buidatge manual, tan corrent en jaciments ¿'aqüestes característiques.
6. PARAL-LELISMES I CRONOLOGÍA
En una síntesi publicada fa pocs anys es passava revista exhaustivament
ais balnea identificáis en edificis rurals d'aquest territori tot ressaltant-ne
el nombre i les similituds. D'una trentena d'estacions suficientment conegudes se n'assenyalaven vuit exemples clars (vil-les deis Ametllers, a
Tossa de Mar; La Quintana, a Cerviá de Ter; el nostre Pía de Palol; la Font
del Vilar, a Avinyonet de Puigventós; l'edifici A de la Ciutadella de Roses; Puig Rodon a Cor§á; Vilarenys a Mont-ras, i Vilauba, a Camós) i
d'altres de molt probables (Bell-lloc d'Aro, a Romanyá de la Selva; Mas
Gusó, a Bellcaire; Mas de Dalt, a Canapost; Can Pau Birol, a Girona, i Pía
32
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Fig. 17. Portella de l'hipocaust que comunicava el
caldarium amb un deis praefurnia.
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de l'Horta, a Sarria de
Ter (14)) . En el temps
transcorregut hi ha hagut alguna petita modificado positiva de resultes de noves campanyes d'excavació o
d'análisis mes depurades que han confirmat
la llista inicial, pero que
permeten que el petit
conjunt de Mas Gusó i
el Pía de l'Horta puguin
ser consideráis i confrontats (15) . Hi afegirem, també, els dos petits balnea doméstics
emporitans que ofereixen grans similituds,
amb una cronología
mes alta i que degueren
inspirar els edificis de
bany de les vil-les (16) .
En general, observem que la situació de
l'edifici, el seu disseny,
la superficie ocupada i
el nombre de cambres

(14) CASAS, CASTANYER, NOLLA i TREMOLEDA, El món rural.., citat, p. 81-83, fig.
67 i 68.
(15) Sobre mas Gusó, en darrer lloc CASAS, "Mas Gusó..", citat, p. 169-170, fig. 1 . Per al
Pía de l'Horta, PALAHÍ i VIVÓ, "Análisi estructural...", citat, p. 195-196, fig. 1 i 3. Deis altres
tres conjunts, les evidencies per a Bell-lloc d'Aro semblen molt clares amb l'existéncia d'un
are de rajols obert a la part baixa d'un mur que no pot ser altra cosa que les restes d'un hipocaust i, molt probablement, la comunicació del praefurnium amb el caldarium. Tanmateix, les
reformes mal explicades d'aquell espai fan molt difícil, sense una neteja exhaustiva i una
reexcavació del lloc, poder-ho entendre. Vegeu, en darrera instancia: ESTEVA, "Bell-lloc
d'Aro..", citat, p. 63-114. A can Pau Birol, tal com hem pogut observar directament, no hi ha
dubte de l'existéncia d'un balneum una part del qual era pavimentat d'opus tessellatum policromat. Cal, pero, una tasca de documentació planimétrica acurada per entendre el funcionament i 1'espai que ocupava.
(16) L. PALAHÍ i D. VIVÓ, "13. Les termes de les cases d'Empúries", Utilització de l'aigua a les ciutats romanes. Documents d'Arqueología Clássica, O, edició a cura de R. Mar, J.
López i L. Pinol, Tarragona, 1993, p. 118-124, amb la bibliografía anterior.
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Fig. 18. Praefurnium (ámbit G).

son molt similars. Només extraordináriament -potser ais Ametllers pero
caldrá esperar el resultat de les darreres excavacions en extensió per confirmar-ho-, no es tracta d'una petita construcció afegida a zones preexistents, com una tirallonga de tres, quatre o cinc cambres amb un eix longitudinal com Font del Vilar, Vilarenys, Pía de Palol, o be adossades lateralment conformant una imatge mes compacta (Puig Rodon, els Ametllers,
Roses, La Quintana, Vilauba.). Pía de Palol se situaría en el primer deis
grups. Domina el model d'esquema linial que permet passar d'una cambra a una altra, amb el praefurnium al final de tot, tal com el nostre (Font
del Vilar, Puig Rodon, Vilarenys, cases romanes núm. 2B i núm. 5
d'Empúries, Pía de l'Horta, probablement, la fase II deis Ametllers(17)
Roses, mas Gusó), mentre que altres solucions semblarien proposar esquemes mes compactes com(20)
seria la fase I deis Ametllers(18), Vilauba(19) o
les tres fases de la Quintana .

(17) PALAHÍ i VIVÓ, "L'evolució deis conjunts ..". citat, p. 107-110, fíg. 5.
(18) PALAHÍ i VIVÓ, "L'evolució deis conjunts..",citat, p. 107-110 fig 4
(19) CASTANYER i TREMOLEDA, La villa romana.., citat, p. 90-93.
(20) PALAHÍ i VIVÓ, "L'evolució deis conjunts..", citat, p. 110-115, fig. 7 a 9.
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Les dimensions varíen dins de la modestia: els conjunts urbans amb
90 metres quadrats, sense comptar-hi Q[ praefurnium per la casa núm. 5 o
192,5 metres quadrats, amb forn i passadís de servei que ocupen una extensa área de 79,5 metres quadrats; els Ametllers amb uns modests 27,8
metres quadrats en la fase I i, en canvi, 77,59 metres quadrats, en la II;
54,6 metres quadrats en la primera fase de la Quintana i 61 metres quadrats en les dues darreres, 43 metres quadrats del sector conservat de
Vilauba, que correspon a sectors de servei amb el praefurnium i, només,
Yalueus calent; 35,28 metres quadrats a mas Gusó, sense el praefurnium;
39,37 metres quadrats a Vilarenys, sense el forn, pero, en canvi, tenint en
considerado una gran cambra rectangular que forma part del conjunt potser com a apodyterium o sala polivalent; 45,7 metres quadrats a la Font
del Vilar ais quals caldria afegir els 10,125 metres quadrats del
praefurnium; els 201,36 metres quadrats de Roses (55,76 les cambres
própies del circuít del balneum); els aproximadament 64,31 metres quadrats de Pía de l'Horta i els 82,24 metres quadrats segurs de Pía de Palol.

Fig. 19. Restitució hipotética del balneum de Pía de Palol.
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Les solucions son molt semblants, per no dir idéntiques, en quasi tots
els casos, amb la presencia d'una piscina d'aigua calenta, de planta rectangular o semicircular, amb un o uns graons per accedir.hi i seure-hi.
Molt mes estranya es la pluralitat á'aluea fredes i calentes i, no cal dir-ho,
tébies. De fet, només a Pía de Palol tindríem ben constatada 1'existencia
de tres piscinetes amb l'aigua a diversa temperatura. En ocasions la piscina calenta no ha estat identificada (Puig Rodon, mas Gusó..) pero aquesta
mancanga podría imputar-se a un seguit d'importants modificacions posteriors que dificulten una bona lectura de les restes, o al fet que manca
excavar a l'entorn. Només ais edificis alt-imperials urbans es possible
suposar 1'existencia de labra dins del caldarium.
Quant a la cronología, tots els conjunts s'han de situar entre el segle
primer i tercer, essent els mes antics els emporitans i el de Roses i posteriors a mitjans de la segona centuria aquells que hem anat localitzant en
les vil-les d'aquest territori(21). No tenim, com s'ha dit, dades fermes relatives a Pía de Palol i, per tant, tot el que puguem opinar no deixen de ser
suposicions absolutament discutibles. Tanmateix, com a hipótesi, d'acord
amb la uniformitat de dades que tenim relatives al moment d'aparició
d'aquests edificis en el context rural -no un fet aillat sino conseqüéncia de
la incorporado del luxe de tipus urbá en ámbits rurals que en aquest territori-, el límit nord-oriental del conuentus tarraconensis tingué lloc al segle segon i, preferentment, a partir de la segona meitat. ¿Podría ser aquesta la cronología del nostre conjunt? Molt probablement. Acceptem-la,
dones, inicialment, sense, pero, oblidar-ne la fragilitat.

(21) CASAS, CASTANYER, NOLLA i TREMOLEDA, Elmón rural., citat, p. 79 i 81-83.
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UNA LLÁNTIA TARDOANTIGA AMB
DECORACIÓ DE TEMA CRISTIÁ
PROCEDENT DE LA VIL-LA ROMANA
DE PLA DE PALOL
(PLATJA D'ARO, BAIX EMPORDÁ)
RAMÓN JÁRREGA DOMÍNGUEZ

RESUM
Amb aquest article volem donar a conéixer una interessant llántia o
lampadeta romana que actualment s' exposa al Museu d'Historia de la
Ciutat de Sant Feliu de Guíxols. Aquesta peca, que es conserva gairebé
completa (ni manca només el bec), procedeix de la coneguda vil-la romana de Pía de Palol, situada a Tactual nucli urbá de Platja d'Aro, davant la
platja de Fenals. La llántia, que presenta una decoració de temática cristiana representant una gerra (del tipus anomenat kantharos o cantharus),
constitueix un bon exemple de la iconografía cristiana deis primers segles
de la nostra Era.
INTRODUCCIÓ
En una recent visita al Museu de Sant Feliu de Guíxols varem teñir
ocasió de conéixer 1'existencia d'una interessant llántia romana procedent de la vil-la de Pía de Palol, que romania inédita. Davant aquest darrer
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fet i 1'interés indubtable de la pega, várem acceptar 1'amable invitació
que el senyor Francesc Aicart, vocal de la Junta Directiva de 1'Instituí
d'Estudis del Baix Empordá, ens va fer per estudiar la peca(1).
DESCRIPCIÓ DE LA PE£A
La llántia (que podem anomenar
també lampadeta, llumenera o, en una
variant mes llatina, lucerna) que aquí
estudiem es conserva gairebé sencera,
hi manca només la part del bec (que ha
estat modernament restaurat), per la
qual sortia antigament la flama; la resta
de la llántia, pero, ha romas sencera,
apreciant-se perfectament la seva decoració. La part conservada fa 8,6 cm de
llarg (incloent-hi la part restaurada arriba ais 10,8 cm); la seva ampiada máxima a la zona del disc es de 7,5 cm,
mentre que la seva algada es de 3,2 cm
sense comptar la nansa, de 4,5 cm, incloent-hi aquesta darrera. Presenta al
disc dos forats paral-lels d'alimentado^.
L'argila es de color marró beix; a la
superficie s' aprecia algún fragment minúscul de quarg. Grácies al fet que la
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(1) Voldríem expressar el nostre agraíment al
senyor Francesc Aicart per haver-nos proposat l'estudi de la peca (així com peí seu guiatge en la visita
al Museu d'História de la Ciutat de Sant Feliu de
Guíxols), agraíment que volem fer extensiu al senyor Jordi Colomeda, técnic de l'esmentat museu,
per haver-nos facilitat les tasques de documentado
d'aquesta llántia.
(2) Creiem que no está de mes recordar que les
parts de qué es compon una llántia son les següents:
el bec, per on sortia la flameta; el disc o
infundibulum, on, com indica el seu nom llatí, es
vessava l'oli per mitjá d'un o dos forats d'alimentació; l'orla (margo en llatí), que, com el seu nom
indica, constitueix la part exterior que limita el disc,
i que gairebé sempre estava decorada; i, finalment,
la nansa i la base.
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nansa es troba parcialment trencada, podem apreciar que el nucli de la
pasta es de color gris. U exterior presenta una lleugerísima engalba mat
que fa eos amb la pasta de la pega, sense presentar cap mena de brillantor.
L'orla está decorada amb una representació estilitzada d'una fulla de
palma, mentre que el disc mostra una bella decoració, que representa un
kantharos o cantharus, es a dir, una gerra de boca ampia proveída de dues
nanses. Al fons presenta una decoració incisa consistent en una línia que
es divideix en tres que li dona l'aparenga d'un trident. La decoració es
feta amb motile, tret potser de la del fons, que podría haver-se fet posteriorment amb incisions.
Aquesta pega procedeix, com s'ha dit, de la vil-la romana de Pía de
Palol, on fou trobada en circumstáncies ignorades.
ENQUADRAMENT TIPOLÓGIC I CRONOLÓGIC
D'acord amb les tipologies existents, correspon al tipus I de la classificació de Hayes (1972), i al tipus Atlante VIIIA 1 a (Anselmino i Pavolini,
aAAVV 1981), així com al mes recent 4.1.1.1.2.1 de la tipologia de Barbera i Petriaggi (1993, pp. 26-47). Aquest tipus de llánties s'atribueix
principalment a produccions nord-africanes, ubicades a Tactual territori
de Tunísia.
Les llánties africanes, tot i que presenten també altres variants, es divideixen principalment en dos tipus, els Hayes I i II, que corresponen
39

respectivament ais Atlante VIII i X. El primer tipus es l'habitual al segle
IV i mitjan / tercer quart del segle V, mentre que el segon tipus (també
anomenat «áfrica clássic») correspon ais tres darrers quarts del segle V i
perdura fins al segle VII (Anselmino 1986, pp. 236-237). Al primer tipus
(es a dir, al mes antic) correspon la llántia de Pía de Palol que aquí estudiem. A mes, s'enquadra plenament amb el subtipus mes habitual, Y Atlante
VIIIA 1 a, equivalent al Barbera - Petriaggi 4.1.1.1.2.1. Aquest subtipus
presenta el canal obert i el disc lliure, que limita directament amb la decoració de fulla de palma que decora el margo, característiques que presenta la llántia de Pía de Palol. Les llánties d'aquest tipus es troben ámpliament esteses al Mediterrani central i occidental, encara que no en tan
abundant nombre com les «africanes clássiques» (Pavolini 1986, p. 242243).
Tanmateix, tot i que les llánties del tipus Hayes I - Atlante VIII solen
ésser gairebé sempre de procedencia africana, no es pot descartar que hi
hagi imitacions produídes a llocs encara per determinar, i un d'aquests
casos podría ésser el de la llántia que aquí estudiem. Efectivament, les
llánties africanes d'aquest tipus teñen sempre unes característiques físiques molt homogénies, consistents en una pasta de color vermell totxo,
amb una engalba ben diferenciada de la resta de la pasta, d'un color vermell encara mes intens que la pasta, i sovint forga brillant. En canvi, ja
hem vist que la pega de Pía de Palol presenta unes característiques ben
diferents, amb una pasta de color marró beix a l'exterior i un nucli de
color verdós, i una engalba mat que gairebé no es distingeix de la pasta.
La divergencia amb les peces que podríem anomenar «canóniques» es
forca evident, per la qual cosa podem diferenciar aquesta llántia de la
major part de la producció que coneixem; tanmateix, tampoc no podem
descartar la seva procedencia africana, perqué podría procedir d'algún
taller diferent deis mes habituáis. Amb els coneixements actuáis, tan sois
podem dir que, peí que fa a la seva pasta, es diferencia de la major part de
les llánties conegudes d'aquesta forma, tot i que tipológiment es ben canónica.
L'element característic d'aquesta llántia mes interessant es sens dubte
la seva decoració. No ens referim a la fulla de palma estilitzada que decora l'orla o margo, sino a la figura que apareix al centre del disc. Representa un recipient del tipus anomenat amb l'expressió grega kantharos (llatinitzat cantharus), que té un ciar simbolisme cristiá(3); abans d'estendre'ns
en consideracions sobre aquest darrer, creiem que cal efectuar-ne primer
un enquadrament tipológic. Aquest motiu decoratiu no es un deis mes
(3) Encara que formalment no hi té res a veure, la paraula catalana cántir procedeix del llatí
cantharus (i mes remotament del grec kantharos) tot i que es un atuell formalment ben diferent.
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abundants en les llánties del tipus Hayes I, tot i que no es gens estrany en
la iconografía de 1'época ni en les produccions africanes. Tot seguit esmentarem una serie d'exemples.
Els kantharoi o canthari apareixen representáis també en les produccions vasculars africanes, que (cal recordar-ho) es produ'íen ais mateixos
centres que les llánties, i eren comercialitzats juntament amb elles. Així,
apareixen representacions de kantharoi decorant plats de sigillata africana C (especialment de les formes Salomonson a - Hayes 53 A i Hayes 56)
com, per exemple, alguns de Baelo Claudia (prop de Tarifa, a Tactual
Andalusia) i Cartago, ambdós repertoriats a Y Atlante (AAVV 1981, lám.
LXXXVIII, núm. 17 i 18, motius 174 i 175); el darrer, tot i no ésser idéntic, es forga similar al de Pía de Palol. Curiosament, al mateix jaciment de
Pía de Palol es va trobar un fragment de vora de plat de sigillata africana
C de forma indeterminada, que presenta també una representació d'un
cantharus (Nolla - Casas 1984, p. 124, lám. XXXVII, núm. 2) (4) . Aquest
tipus de decoració es típica del segle IV i la primera meitat del V (AAVV
1981, pp. 159, 161 i 175).
La representació de canthari apareix també en plats de la prodúcelo
anomenada sigillata africana D (AAVV 1981, lám. LIX (a), núm. 32 a 37,
estampilles 224 a 229), procedents de Cartago i Oudna (Tunísia), Seleucia
(Siria) i Karanis (Egipte). Mentre que la decoració de la sigillata africana
C es aplicada sobre la pega, la de la sigillata africana D es estampada;
cronológicament podem situar la decoració de canthari en la sigillata africana D entre un segle V avangat i el segle VI, ates que es troba en els
estils A-III/E-I, D, E-I i E-II (AAVV 1981, P. 130) de la tipología de
Hayes (1972).
Ens ha cridat l'atenció un tret significatiu d'aquest tipus de decoració.
Mentre que els canthari que apareixen sobre plats de sigillata africana D
están representáis gairebé de perfil, els que decoren la producció de sigillata
africana C apareixen amb una visió esquematitzada, que els presenta com
si es veiessin una mica des de dalt, es a dir, que la representació de la vora
té una aparenta ovalada. Curiosament, aquesta es la variant de la decoració que presenta la llántia de Pía de Palol, que cronológicament es contemporánia de la sigillata africana C.
Peí que fa a les llánties, hem de dir que no coneixem gaires paral-lels
de decoracions que representin canthari en llánties del tipus Hayes I -

(4) Tenint en compte que la sigil-lata africana C decorada no es gaire abundant a les nostres
contrades (tot i que n'hi ha), i que la representació de canthari no es de les mes abundants en les
llánties del tipus Hayes I, es una curiosa casualitat que al jaciment de Pía de Palol s'hagin
trobat aquests dos fragments, amb una decoració similar.
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Atlante VIII. En canvi, son forga abundants en les llánties (mes tardanes)
del tipus Hayes II - Atlante X. Així, se'n coneixen alguns exemplars trobats aTunísia, concretament a Mactar (Bourgeois 1980, p. 64, fig. 5, núm.
37) i Cartago (Ennabli 1976, pp. 169-177, núms. 803 a 857; lám. XX,
núm. 400; lám. XLIV, núms. 819 i 830; láms. XLV i XLVI), així com a
Roma (Barbera - Petriaggi 1993, p. 373, i p. 404, lám. 16, núm. 201 B i
202, sobre l'orla i el disc, respectivament), a mes d'un exemplar conservat al Museu Arqueológic Nacional de Madrid, que segons un text escrit
a la seva base procedeix de San Genaro (potser vol dir Nápols?), a Italia
(Modrzewska 1988, p. 44, fig. 21). Cal dir que tots son forga diferents
del motiu decoratiu de la llántia de Pía de Palol. Altres exemplars, entre
els quals n'hi ha un de trobat a la ciutat africana de Tebessa, foren publicáis ja fa anys per Leclerq (1925 B, pp. 1188 i 1191, núm. 6711 i 6712).
En relació amb el tipus Hayes I - Atlante VIII, com s'ha dit, hi ha pocs
exemplars coneguts que presentin decoració de canthari. Podem esmentar-ne un de trobat a Roma (Barbera - Petriaggi 1993, p. 373 i p. 404, lám.
16, núm. 201 A); es conserva tan sois la base del cantharus, essent també
forca diferent que la de Pía de Palol. El fragment de Roma es troba sobre
una llántia del tipus Atlante VIIIA 2 a I Barbera - Petriaggi 4.1.1.1.3.1.;
tanmateix, aquests dos darrers autors esmenten altres exemplars similars
corresponents al subtipus Atlante VIII Ala/ Barbera - Petriaggi
4.1.1.1.2.1 (Breccia 1924, lám. XXVII, 1; Deneauve 1974, p. 148, fig.
12, núm. 31), trobats a Alexandria i a Cartago. L'exemplar de Cartago,
trobat al turó de Byrsa i publicat per Deneauve, tot i que es diferent, es
forga mes similar per la seva decoració a 1'exemplar de Pía de Palol que
no pas els canthari que decoren les llánties del tipus Hayes II.
A Catalunya no coneixem cap altre exemplar amb aquesta decoració,
per la qual cosa el de Pía de Palol es el primer que hi constaten!. Peí que
fa a altres zones de la península Ibérica, es significatiu el cas de la regió
murciana, en la qual, en un estudi monográfic sobre les llánties africanes,
tan sois apareix una representado fragmentaria de cantharus trobat a la
basílica paleocristiana d'Aljezares (Amante 1988, p. 230, lám. V, núm.
101; pp. 234 i 248); tanmateix, aquest fragment correspon a la forma
Hayes II, com els exemplars tunisencs abans esmentats. A mes d'aquest
exemplar d'Aljezares (que segons Amante no correspon tampoc a una
prodúcelo típica africana, sino a una imitació), en coneixem un altre al
País Valencia, trobat al jaciment deis Antigons, al barri de Benalua
d'Alacant (Modrzewska-Marciniak 1989, pp. 236-238); la representació
del cantharus es forga diferent que la de la llántia de Pía de Palol, i el
tipus de llántia es també una Hayes II - Atlante X.
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La cronología d'aqüestes peces, evidentment, podem situar-la dintre
de la datado general que teñen les llánties del tipus Hayes I - Atlante
VIII, que a grans trets podem fixar entre el segon quart del segle IV i
mitjan o el tercer quart del segle V (Anselmino y Pavolini, a AAVV 1981,
p. 195; Anselmino 1986, p. 236). La datació que proposen Barbera i
Petriaggi per l'exemplar de Roma abans esmentat es fixada per aquests
autors, amb dubtes, cap a la segona meitat del segle V (Barbera - Petriaggi
1993, p. 373). Tanmateix, aquesta datació creiem que es, potser, una mica
tardana.
Un element cronológicament válid (al nostre entendre) per tal de datar
la decorado de canthari en llánties del tipus Hayes I - Atlante VIII, es la
presencia de motius similars en la decorado deis plats de sigillata africana C, que son cronológicament contemporanis a les llánties del tipus Hayes
I. Com ja s'ha dit, les formes en les quals apareixen aqüestes decoracions
son els plats de les formes Salomonson a - Hayes 53 A y Hayes 56. Per
tant, la datació d'aquests plats correspondrá també a la de la seva decorado. La forma Salomonson a - Hayes 53 A es data cap a mitjan segle IV,
mentre que la Hayes 56 correspon al darrer quart del mateix segle (AAVV
1981, pp. 159 i 161); ambdues formes es daten, segons Hayes (1972), cap
ais anys 360-430. Creiem que aquesta cronologia es la que cal atribuir a
les llánties que presenten aquesta decoració, i concretament a la peca de
Pía de Palol.
Com a resultat, peí que fa a 1'origen de la llántia que aquí estudiem, no
podem afirmar ni negar que es tracti d'una producció africana, tot i que sí
que sabem que no s' identifica amb el gruix d'aquesta producció (que també
apareix a Catalunya), que presenta unes altres característiques físiques.
La decoració amb la representació del cantharus, com s'ha vist, tampoc
no es gaire abundant en les llánties del tipus Hayes I - Atlante VIII, dada
que considerem significativa i coherent amb la diferencia de taller que
ens permet constatar aquesta pega en relació amb la resta de la producció.
D'altra banda, l'estudi comparatiu de la decoració de canthari en relació amb la sigillata africana C ens fa pensar que la llántia de Pía de Palol
s'ha de datar en una forquilla cronológica situada entre la segona meitat
del segle IV i la primera meitat del V.
LA ICONOGRAFÍA DELS CANTHARIEN LA DECORACIÓ CRISTIANA TARDOANTIGA
La representació de canthari, a part d'ésser un motiu de repertori en la
musivária i la pintura romana, adquireix un significat religiós en les representacions d'arrel cristiana. De vegades pot ésser difícil copsar l'auténtic sentit d'aqüestes imatges, tenint en compte que en molts símbols
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cristians o, en molts casos, cristianitzats (com es el cas del que aquí ens
ocupa) es difícil distingir entre el que es simbólic i el que es merament
decoratiu. El significa! deis símbols cristians ha estat estudiat per diferents investigadors; així, comptem amb un estudi (ja antic) de Delattre
que, entre d'altres, s'ocupa de la representació de cantharoi (Delattre
1930, pp. 65-68)(5).
Curiosament, al fonamental diccionari dirigit per Cabrol i Leclerq sobre arqueología paleocristiana i liturgia, la contribució de Leclerq (1925
A) a la veu «canthare» es centra sobretot en la presencia de grans cantharoi
de pedra en les primitives basíliques, formant part de fontanes (amb finalitat decorativa i ritual), així com a algunes representacions i mosaics; en
canvi, Leclerq no entra en qüestions iconográfiques. Tanmateix, la presencia deis esmentats canthari monumentals (com el de la primitiva basílica de Sant Pere del Vaticá) ens il-lustra una funció ritual for§a interessant: el seu ús per a les ablucions. Per tant, juntament amb d'altres, podría
ésser aquest ús el que justifiqui la representació de canthari a la iconografía cristiana primitiva. Leclerq fa esment també a la presencia de decoracions de canthari de pedra -emmarcats en jardins i juntament amb la representació de coloms i paons reials- a les pintures pompeianes, demostrado forga eloqüent de la importancia d'aquest tipus de motiu en els
temes decoratius de repertori en época altoimperial, evidentment desprovei'ts encara de la simbologia que devien adquirir en l'art cristiá antic.
Podría plantejar-se també la inclusió del cantharus dins d'una simbologia relacionada amb la vinya, amb una clara connotació evangélica (Jo
sóc la vinya, vosaltres els sarments) i la funció que té el cantharus com a
recipient per a contenir vi. Tanmateix, aquesta simbologia cristiana es
una reconversió iconográfica de motius que es troben també en tombes
paganes: així, un cantharus amb ra'ím, voltat de pámpols i ocells, apareix
representat en un mausoleu paga situat en l'ámbit de les catacombes de
Sant Sebastiá, a Roma (Grabar 1980, p. 87, fig. 81). Per aquesta rao, podem dir que la iconografía cristiana reconverteix clarament motius funeraris ja estesos anteriorment en el món roma, i que, tot i que no n'estem
tan informats com en la versió cristiana, clarament han de formar part
d'una simbologia del món d'ultratomba. Un exemple, ja cristiá, d'aquest
tipus de representacions el trobem a la catacomba de Domitil-la, a Roma,
on apareix un cantharus voltat per dos ocells (Grabar 1980, p. 82, fig.
75).
En darrer lloc, podríem plantejar una identitat entre la simbologia del
cantharus i la del Graal. Deixant de banda el seu significat (clarament
(5) Malauradament, no ens ha estat possible consultar aquest treball, per la qual cosa no
podem valorar les aportacions del seu contingut.
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esotéric) en el món medieval, en el qual la tradició cristiana es barreja
amb d'altres d'origen germánic, en el període tardoantic queda ciar que
representa la sang de Crist, en commemoració del Sant Sopar. Per tant,
podem pensar que la representació de canthari en llánties de simbologia
cristiana pot unir un motiu mes o menys concret de salvació ultraterrena
(com a receptacle de l'aigua de la vida) amb 1'aHusió al calze de Crist i la
seva simbologia de la sang, commemorada en el Sant Sopar. Tanmateix,
proposem aquesta idea amb moltes reserves, perqué es evident que un
cantharos es un gerro i, per tant, es un receptacle per a servir líquids,
mentre que el calze es, evidentment, una copa per beure.
LA RELACIÓ DE LA PEQA AMB LA SEVA PROCEDENCIA. LA VILLA ROMANA DE PLA DE PALOL
Es evident que tot element arqueológic s'ha de posar en relació amb el
jaciment en el qual fou trobat, ates que es tracta d'una pega del mosaic
que ens permet reconstruir la historia económica d'un assentament antic.
Per aquesta rao, creiem que no está de mes que donem una ullada al jaciment del qual procedeix la pega.
El jaciment de Pía de Palol es una antiga vil-la romana situada en
Tactual nucli urbá de Platja d'Aro, davant del mar, al costat de laplatja de
Fenals, també anomenada de n'Artigues. D'aquesta vil-la fins fa poc temps
no se'n sabien gaires coses, pero les darreres excavacions arqueológiques
que s'hi han dut a terme no solament han permés augmentar considerablement el grau de coneixement que se'n té, sino fins i tot habilitar-ne una
part per a la visita pública.
El nom del jaciment (conegut també com a Platja de n'Artigues) es
ben significatiu de la importancia que degué teñir la vil-la, ates que deriva
de la paraula llatina palatium, que vol dir 'palau'. L'any 1959, es varen
dur a terme uns sondeigs a carree del dr. Miquel Oliva, en els quals es va
descobrir el que hom va considerar una piscina, pertanyent a un conjunt
termal. En els anys vuitanta, es va efectuar una recopilació de les dades i
una publicació deis materials arqueológics, a carree deis doctors Josep
Maria Nolla i Josep Casas (Nolla - Casas 1984, pp. 123-127). En aquest
estudi es va posar de manifest 1'existencia de material tardoantic, esmentant-se un fragment d'ámfora del Mediterrani oriental de la forma Almagro
54 (Nolla - Casas 1984, p. 123).
L'any 1984 es dugueren a terme unes excavacions arqueológiques, els
resultáis generáis de les quals foren publicáis al cap d'algún temps (Colomer et alii 1989). Posteriorment, es fan diversos esments d'aquesta vil-la
en un llibre que té com a objectiu 1'estudi del poblament roma a les comarques de Girona (Casas et alii 1995). Recentment, en una comunica45
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ció a les V Jornades d'Arqueología de les Comarques de Girona, s'han
donat a conéixer els resultáis de les excavacions engegades en aquest
indret entre els anys 1997 i 1999.
La vil-la romana ocupava una superficie d'uns 10.000 metres quadrats. Les excavacions efectuades han permés constatar un origen en época tardorepublicana o altoimperial, tot i que els precedents republicans
son poc coneguts (Colomer et alii 1989, p. 108); a la fase altoimperial
correspon un magatzem de dolía que devia pertányer a lapars rustica de
la vil-la. Sembla ser que vers els segles II i III i ha una decadencia i un
abandó parcial de la vil-la; fou ja en el segle IV que aquesta tingué una
nova fase d'esplendor, amb una reconstrucció total. Tot i que els seus
excavadors daten -esperant l'estudi detallat deis materials- aquesta reforma en el segle IV (Burch et alii 2000, p. 111), l'esment en relació amb
aquesta fase constructiva d'algún fragment de les anomenades (al nostre
entendre inadequadament) «D.S.P.» (es a dir, les produccions gal-les
tardoromanes amb decoració estampada) creiem que ens autoritza a situar-la en el darrer quart del segle IV o al llarg del segle V. La vil-la va
continuar activa fins al segle VI, moment en el qual fou abandonada (Burch
etalii200Q,p. 113).
Es interessant recordar que a la platja de n'Artigues, dalt d'un promontori róeos, es coneixen des de fa temps unes restes arquitectóniques
que podrien haver correspost a un antic farell, tal i com suggereix Pella i
Porgas (1883, p. 213), que diu que s'hi trobaren fragments de tégules
romanes; en aquest sentit, el nom amb qué es coneix el promontori. la
«Senya deis Moros»-, es forga significatiu. Podría, per tant, haver estat un
petit far que servís al portell que podría haver tingut la vil-la en aquest
indret, cosa que evidentment permetria refor§ar encara mes la importancia que degué teñir aquest assentament.
Peí que fa a l'estudi de la llanda que ens ocupa en aquest article, no
volem deixar de ressaltar la importancia que sembla teñir la fase tardoantiga
de la vil-la de Pía de Palol, a la qual podem adscriure aquesta llantieta.
Fins i tot, hi ha un detall que els resultats de les excavacions ens permeten
utiltizar en relació amb aquesta peca: si efectivament la vil-la estigué gairebé abandonada fins al darrer quart del segle IV o ja el segle V, moment
en qué es reconstrueix de bell nou, podem suposar amb tota lógica que la
cronologia de la llántia, que per les seves característiques intrínseques
podem datar entre mitjan segle quart i mitjan / tercer quart del segle V, pot
situar-se, a partir de les dades fornides per les excavacions, ja a fináis del
segle IV com a terminus post quem, o be al llarg deis primers setanta-cinc
anys del segle V.
46

CONCLUSIONS
1- La llántia trobada a la vil-la romana de Pía de Palol correspon al
tipus Hayes I / Atlante VIII Ala/ Barbera - Petriaggi 4.1.1.1.2.1. Amb
les dades actuáis no podem saber si es tracta d'una producció africana o
d'una imitació, tot i que es diferencia de les produccions africanes típiques per les característiques de la seva pasta.
2- Aquesta llántia ens permet conéixer millor la distribució d'aquest
tipus de lampadetes, i al mateix temps ens documenta un exemplar mes
d'iconografía paleocristiana, interessant per a l'estudi de les formes artístiques deis primers segles del cristianisme.
3- La llantieta que aquí hem estudiat es, sens dubte, un element mes
que ens permet documentar la importancia que va teñir la vil-la romana
de Pía de Palol en época tardoantiga, corresponent a una fase d'importants reestructuracions d'aquest assentament.
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LA CELLERA DE
SANT MARTÍ DE CALONGE
I LA CONSAGRACIÓ DEL 1423
JAUME AYMAR i RAGOLTA

Fins ara no s'havien publicat noticies de la cellera de Calonge, pero
algunes referéncies documentáis en fons patrimonials ens permeten afirmar que al voltant de l'església parroquial de Sant Martí de Calonge hi
bagué aquest assentament anomenat cellera o sagrera, on els pagesos podien refugiar-se i guardar eines i productes perqué era un espai sagrat i
inviolable.(1)
Per a designar aquest espai de pau, els documents catalans deis segles
XI i XII utilitzen els termes sacraria (coses sagrades), cimiterium (cementiri) o cellaria (cellera), que es el mes comú a les comarques de Girona
i el que trobem a Calonge. Les seves dimensions tenien regularment un
radi de trenta passes eclesiástiques, al voltant de l'edifici eclesial. El cas
Sigles:
ADG: Arxiu Diocesá de Girona
APC: Arxiu Parroquial de Calonge
ACBE: Arxiu Historie Comarcal de la Bisbal d'Empordá
(1) Ha estudiat les sagreres Víctor PARIAS, La sacraria catalana (950-1200). Aspectos y
modelo de un espacio social (tesi de Ilicenciatura), Universitat de Barcelona, 1989; també a
«Les transformacions del poblament rural i de la senyoria» dins Historia política societat i
cultura deis Pa'ísos Catalans (vol. 2). La formado de la societat feudal, segles VI-XII. Barcelona,
1998, pp.216-219. Vg. també E. MALLORQUÍ, Les Gavarres a l'Edat Mitjana. Biblioteca
d'História rural, Girona, 2000, que investiga tres celleres (pp. 207-211): les de Santa Maria
(1324) i Sant Mateu (1324) de Montnegre i la de Fitor (1337).
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SERVÉIS TECNJCS

Nucli antic de Calonge. Possible área de la cellera.

de l'església parroquial de Sant Silvestre de Valleta (al municipi de Llanca) es ben significatiu. A la seva dotalia o consagració del 1029 es va
establir, amb una precisió i detalls sorprenents, que la sagrera fos mesurada per "l'home que faci els millors passos, el qual tenint un per a térra
estengui les dues carnes i amb l'altre peu faci el millor pas que pugui i
avanci fins a un mínim de trenta passos...".(2)
De vegades aquest perímetre estava envoltat d'un mur o d'una tanca
(murum, pañetes o vallum), com a l'església parroquial vei'na de Santa
Eulalia de Cruílles o a Sant Joan de Perpinyá (Rosselló) o a Sant Salvador
de Polinyá (Valles). Aquesta tanca inclo'ía, per una part, l'església i el
cementiri, i, per una altra, un conjunt d'edificacions i construccions. No
oblidem que a Calonge, al sector de ponent de l'església de Sant Martí, hi
havia també el carrer dit de la barbacana, que podia fer referencia al mur
de tancament de la sagrera.
Algunes d'aqüestes edificacions estaven destinades a l'habitatge
(domos); altres a l'emmagatzematge de les collites (sacrarios, cellarios) i
(2) J.BADIA-HOMS i d'altres, Llanqá a Vépoca medieval. Aportacions al seu estudi. Edicions el Brau/Ajuntament de Llanca Figueres, 1995. Cf. Santa Coloma de Fitor 948-1998,
Fitor, 1999, pp. 3-4.
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El nucli antic de Calonge a fináis del segle XIX. L'antiga torre quadrada encara mostra la
seva aleada primitiva. El campanar ja havia estat reformat.

a guardar els recipients per al vi i el raim (tonnas, tinas, barrillas, cubos,
cubellos). A aqüestes edificacions s'hi afegien de vegades altres construccions, com les sitges per a guardar els grans (n'hi ha encara de molt
importants a la torre quadrada de l'homenatge del Castell, avui en restauració), els colomars o els ruscs. La sagrera apareix, dones, com un agrupament sobre un perímetre delimitat d'edificacions i construccions de
mida, morfologia i funcionalitat diverses. Aquest conjunt s'anomena assentament eclesial.
Tota violencia comesa en aquest circuít entorn de les esglésies era
equiparada a un sacrilegi peí qual s'havia de respondre davant d'un tribunal episcopal, fet que va propiciar la configuració d'una jurisdicció superior que el bisbe va mirar d'imposar sistemáticament.
La distribució geográfica de les sagreres a les diócesis de Barcelona,
Girona, Osona, Urgell i Elna, posa de manifest que es tracta fonamentalment d'un habitat de planura o semiplanura.
Encara avui la pervivéncia d'aqüestes sagreres constitueix un element
de gran interés per comprendre l'evolució deis nuclis urbans de les nostres poblacions.
REFERÉNCIES A LA CELLERA
Ja trobem referéncies a la cellera de Calonge al segle XIII: "Ab acte
rebut en poder de Bernat Pons Clergue, Notari Publich Regint la Notaría
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del Castell de Calonge á 8 deis idus de Agost any 1293 es una Venda
perpetua feta per Bernat Baranguer de Fonts y Guillem Berenguer fill seu
a favor de Ramón Rube(?) de la Sellera de Calonge en pur libre y franch
Alou tota aquella feixa de térra situada en dita Parroquia de Calonge al
lloch anomenat la horta...".(3)
El marc, de 1322, Brunissenda Qabatera, esposa de Barceloní
Arguelaguer, de la Cellaria (cellera) de Colonico, fa donació de 6 diners a
les capelles de Sant Daniel, Sant Nazari i Sant Esteve, totes elles del terme de Calonge.(4) En el testament d'Arnau des Mont de 5 d'agost de
1357, conserva! també a l'Arxiu Historie de Girona(5) se'l presenta com
Arnaldus des Mont, "de la cellera de Colonico". El mateix any, en una
venda, hom parla de Guillem fill d'Arnau Homs de la Saliera.(6)
En una altra venda del 25 de febrer de l'any 1358 se cita Cecilia Palet,
muller deixada del difunt Bernat Palet "de la Saliera de Calonga", amb
consentiment de Berenguer de Cruilles, senyor del Castell de Calonge a
favor de Bernat Grau "vuy anomenat Sardo" de la Callera (sic) de
Calonga".(7)
I encara en una altra venda del 7 de febrer del 1509 a favor de Pere
Grau, alias Sardo, s'especifica que la casa, l'era i els horts que foren del
difunt Antoni Sardo estaven situats en la "Saliera de Calonga devant la
plassa publicha de dit Castell".(8) La masia deis Sardo ocupava l'indret
del Foment Agrícola Industrial, (!'actual Cercle Calongí) construít el 1923.
Del mas se'n conserven testimonis fotografíes.(9)
L'ESGLÉSIA
El centre de la cellera era l'església parroquial de Sant Martí.00) L'apén-

(3) Arxiu de la familia Bou, pergamí n. 30. Biblioteca Ferrer de Besalú. Cf. M. DEL POZO,
La farmacia de Calonge i la familia Bou, Estudis del Baix Empordá, 18, 1999 p. 163.
(4) AHG. Manual Notarial 194; 1320-22.
(5) Man. Not. 198
(6) ACBE, Fons patrimonial de la familia Sardo, 21
(7)AHB, Sardo 15.
(8) AHB, Sardo, n. 1.
(9) El darrer hereu fou Antoni Sardo i Soler, que va morir ais divuit anys, solter, a Sant Feliu
de Guíxols el 15/02/1877. Registre de la propietat de Palamós. Calonge. Vol. 370; finca n.
1845; fols 98 i ss. Nota facil?litada per l'advocat Joan Molla qui ha fixat que Can Sardo de
Placa va estar a Tactual Cercle Calongí.
(10)Per a l'estudi d'aquesta església parroquial vegeu BADIA, Joan (1977): L'arquitectura
medieval de l'Empordá I. Baix Empordá, Girona, pp 127-129; AYMAR, Jaume (1981): «L'església parroquial de Sant Martí de Calonge», Estudis sobre temes del Baix Empordá, 1, pp. 191. MARQUÉS, Josep María (1996):«Esglésies del Baix Empordá», Estudis del Baix Empordá,
15, p. 40. Una amplia cronología es troba a AYMAR, Jaume (1997): Testimoni de fe i cultura,
Museu Parroquial de Calonge. Calonge, Parroquia de Sant Martí.
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Página del llibre mestre del fons de la familia Sardo de Calonge (ACBE) amb un croquis de
la casa d'en Sardo de la placa, l'era i el pou, i les cases contigües de l'Adroguer i d'en Busot.

dix de Sant Martí ja es esmentat en diversos documents del segle X. (ll)
Ens han arribat restes d'un edifici románic tarda, del segle XII-XIII(12),
(11) El 945 l'església de Sant Martí ja apareix citada al Cartoral dit de Carlemany
(J.M.MARQUES, Cartoral dit de Carlemany, Barcelona, 1993 n. 45). Aquell mateix any el
comte Sunyer i la seva esposa Riquilda fan donació de l'alou de Rivofredo al bisbe de Girona.
Hom sitúa aquesta propietat in appendicio sancti Marti ni (L.ESTEVA-L.PALLÍ, Els llocs de la
Valí d'Aro, Gissalis i el monestir guixolenc (881-1199), Amics del Museu Municipal Sant Feliu
de Guíxols, 1995, p. 105). El 948 Eucária ven a Ermemir i a Recisind una térra situada el
comtat de Girona, a l'apéndix de Sant Martí a la valí de Fontes, a la vila dita Riufredo (ibid.,
105-106). El 968 el rei Lotari confirma a l'abat Sunyer del Monestir de Sant Feliu de Guíxols,
les possessions que el cenobi tenia a Colonice, entre les quals s'esmenta l'església de Sant
Martí (ibid. 106).
(12) J.BADIA, L'arquitectura medieval de l'Empordá. Baix Emparda, pp. 61; 127-128. Cal
dir que al segle XVII en diverses anotacions del Llibre de l'Obra de l'APC hom parla de la
processó que es feia a «l'església vella» el dia de Sant Marc, es a dir el 25 d'abril. Potser es
referia a l'església vella de Fenals, perqué, de fet, fins al dia d'avui al voltant del dia de Sant
Marc a Fenals d'Amunt es toquen sardanes en un sapla de la sureda, vora el mas Moner. P.
CANER escriu: «tot el poblé de Calonge s'hi abocava i era com una festa local traslladada a la
muntanya» (CANER, 128). El 1682 hi anaven diversos preveres ais quals se'ls pagava sis rals.
També a la consueta (1786) es diu que «Lo die de S. Marc se fa professó al matí se canta la
lletania, passa per lo carrer Major; per devant de Sant Joan; per la creu den Pressas; Rutila y se
acaba. Y luego se canta un ofici» (APC.Llibre de la Consueta, n. 11).
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amb tres naus i transepte i un robust campanar quadrat, construít amb
blocs granítics ben escairats, reformat el 1609.(13) Aquest temple va ser
ampliat, aprofitant part de l'antic, entre 1763 i 1771.(I4) En les esglésies
romániques, la portada, quan era lateral, solía estar en la part sud del temple, per tal d'evitar les incleméncies del temps. Aixó fa que pensem que
Tactual porta del Roser (1740) s'obre al mateix indret que havia ocupat
l'antiga porta románica, es a dir, al peu del campanar. Aquest fet explicaría també que, quan el 1462 Martí Grau de Cruilles i Bernat de Senesterra
es van refugiar al campanar, davant la negativa de Calonge a emparar-los,
els perseguidors creméssin les portes i els féssin presoners(15): es que la
porta del campanar era la mateixa porta de l'església des del cancell de la
qual s'accedia a la torre. Hi havia una altra porta de l'església de Sant
Martí a la banda de ponent que eixia a l'hort del castell.
No sabem si la muralla encerclava l'església o be si la mateixa construcció estava fortificada.

Sardanes a la pla§a major de Calonge. Fotografía anterior a 1923. El forn que ocupava part
de l'antiga casa Sardo, era regentat per Joan Bayo Figueres (Sant Feliu de Boada, 1835- Calonge
1931).

(13)APC. Pergamís/n
(14) AHG. Calonge. vol. 140 fol. 96
(15) J.PELLA Y PORGAS, Historia delAmpurdan. Barcelona, 1883. p. 677.
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Inaugurado del Foment Agrícol Industrial el dia 25 de maig del 1923 a l'indret de l'antiga
casa Sardo. Bailada de sardanes a la plaga major. La cobla toca davant la paret de Can Macari
on hi bagué el primer anunci de la vila "Lavad con jabón CHIMBO".

LA DOMA
Dins de la sagrera de Calonge, al sud de l'església, hi havia la casa de
la Doma que subsistí fins al segle XX. Estava situada a Tactual placa del
mateix nom. A la doma hi habitava l'hebdomadari o domer, el clergue
que, per torn, oficiava cada setmana en el cor o en Faltar.
El 1228 hom parla de quatre beneficis a Sant Martí: sagristá, domer de
Fonts, domer de Rifret i domer del Vilar. El 23 de febrer del 1361, Pere
d'Església, beneficiat de la seu de Girona, renuncia a la doma de
Calonge.(16) No sabem pero si ja hi havia una casa destinada al domer en
el mateix indret. El 12 de juny de l'any següent el bisbe conferí la doma
de Calonge, vacant per mort de Guillem Montada, per encárrec de
Fernando Muñoz, canonge de Valencia i capellá de Calonge, a Bernat
Font, clergue de Banyoles.(17) Al cadastre del 1734 encara s'esmenta la
casa de la doma de la parroquial. El 20 de marc del 1765, se cita a Joan
Geli, domer, i "la Doma curada de la parroquial Iglesia de dit Castell de

(16) ADG. J.M. MARQUES, Manuals 10-54 (1365-1489). Repertori selectiu. Girona 1993
n. 837.
(17) Ibid, n. 897
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Calonge...".(18) El 1830 els
ve'ins de Sant Antoni volgueren suprimir-la. Al segle
XIX la doma feia servitut
d'escola. Els baixos serviren
de café.(19)
EL CEMENTIRI
Ja el 1228 hi havia un
cementiri adossat a l'església de Sant Martí, entre l'església i la doma. Fou consagrat el 1423 i feu servei fins
al 1829 que es beneí el de
Sant Nazari. Quan es va
construir la rectoría el 1957
encara van aparéixer moltes
restes humanes.
L'actual carrer de Genis
Ponjoan era anomenat antigament carrer deis Morts(20),
per la seva proximitat al ceEl carrer del Cácul de Calonge, curios passadís
mentiri o potser perqué pocobert de volta que potser constituía l'antiga entrasava en comunicació l'esda al recinte de la població. La primera casa de l'església
amb el cementiri de
querra fou enderrocada a principis deis anys seixanbaix
i
els
morts necessáriates del segle XX, en ampliar 1'entrada de vehicles
peí carrer Ángel Guimerá que, fins aleshores, era
ment hi havien de passar.
molt estreta.
Dins la sagrera hi havia
també el comunidor(21), edifici en forma de porxo obert ais quatre venís, cobert, situat prop de l'església on s'aixoplugava el sacerdol que comunia o allunyava les tempestes i pedregades.
Entre el temple i el castell s'hi construiren d'altres edificis les caracterísliques deis quals desconeixem, alguns d'aquesís hagueren de ser enderrocaís quan es va ampliar l'església a la segona meiíaí del segle XVIII,
com la casa del Comú amb l'aula capitular i l'arxiu.(22)
(18) AHG, Calonge, notaria de Josep Sabater, manual del 1765, fols. 40-41.
(19)CANER, 233.
(20) CANER, 178
(21) APC. Llibre de l'Obra I. 1724 «per cabirons per adobar lo Comunidor 2 lliures 8 sous;
(...) al mestre de casas per adobar la porta y teulat de la dita Iglesia y comunidor 2 lliures 8 sous».
(22) J. AYMAR, «L'església parroquial de Sant Martí de Calonge», Estudis del Baix Emparda,
1 (1981) p. 36.
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A l'inventari del castell, publicat per María Vilar, del 1466, hom parla
del graner, el celler, el celler petit, la cambra deis joves, el pastador, el
rebost, 1'estable, la cambra nova de l'hort, que era de mossén Francesc
Ferrer, preveré, la cambra del Vallmanya i la d'en Llop Genover.(23)
A la pla§a pública hi havia un pou, forca profund, amb cúrria i llivanya i amb dos accessos que permetien ais ve'ins pouar.(24) Aquest pou ha
perviscut fins la segona meitat del segle XX.
L'estudi de la sagrera a Calonge ens ajuda a comprendre la morfología
del case antic de la població que va créixer al voltant del temple parroquial. El camí medieval de Calonge, segons 1'historiador local Pere Caner,
aprofitava l'antiga via romana de la Selva a l'Empordá, passava peí barri
de Tilla i seguia peí camí Fondo, pujava per l'esmentat carrer deis Morts
-tot vorejant la sagrera, afegim nosaltres- seguia peí Cácul(25), que era una
de les entrades a la població, i entrava al recinte del castell peí portal de
l'Est, sortia peí portal deis Valls i baixava cap a la Botiga de Savoia,
(23) M. VILAR, «Inventan del Castell de Calonge (1466)», Estudis del Baix Emparda, pp.
79-90.
(24) Josep GENDRAU, «Pregó de la Festa Major de Calonge 1992», a Festa Majar d'Estiu
1993. Calonge-Sant Antoni Patronal Municipal de Turisme, p. 9.
(25) El carrer del Cácul es segons Joan Badia, un deis mes curiosos de l'Empordá. Es molt
estret i discorre sota voltes molt baixes sobre les quals s'alcen les cases. El nom de Cácul
significa en la parla popular de la centrada el conducte per on surt l'aigua deis molins. CANER
(p. 177) cita Lluís Barceló segons el qual podría derivar del llatí «cucullo» que significa coromina. A1'Arxiu Comarcal de La Bisbal, al Fons familia Sabater del 1865, trobem l'Expediente
sobre la apertura de la calle de esta Villa de Calonge llamada del Cácul (Escritura de D. José
Sabater). «En efecto los únicos que manteniendo aquella calle cerrada y subdividida con paredes como se halla pueden reportar algún beneficio son D. Francisco Barceló, D. Miguel
Buscarons, José Climen (sic.) y Salvador Sabater, que respectivamente ocupan un parte de la
misma, destinando aquellas superficies a los usos que les conviene mientras que D. Tomás
Lusto (?), Martín Sabater y Francisco Paradeda que tiene las puertas de entrar precisamente
dentro de la expresada calle, resultan notablemente perjudicados lo propio que el público por
haber tenido que dejarles en los estreñios de la referida calle dos peligrosas callejuelas sin
salida continuamente sucias o insalubres por falta de la ventilación necesaria.
Nunca puede presumir que abriendo la calle de Cácul al tránsito público ofrezca las dos
mencionadas rinconadas de sus extremos, pues que con la frecuentación de gente habrá mayor
limpieza que no hay en toda su extensión porque debería barrerse al igual que las demás calles
de la población, y además resultaría más ventilada por la libre circulación de aires que desde el
extremo a otro se establecieron. Resulta pues que, tal como actualmente se halla aquella calle
ni la comodidad, ni la salubridad pública como antes, y mejorando sus condiciones no se
causarían perjuicios a nadie y podría conducirse convenitenmente las aguas pluviales que se
acumulan frente las casas de D. Tomas Lusto? y D. Martín Sabater causándoles inmensos
perjucios= En cuanto sobre el particular he creído deber informar a V.S, acompañándole para
mayor ilustración el plano y perfiles de esta calle y de sus contiguas a fin de que con más
conocimiento pueda resolver lo que estime oportuno.El Gobernador accidental al alcalde constitucional de Calonge José Lloret. Que se abra la espresada calle de Cácul tal como estaba en
1830 (1850?) por ser esta medida indispensable a la salud publica y del todo necesario para el
desagüe de las aguas pluviales».
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El carrer d'Ángel Guimerá, abans de la Placeta, en una fotografía de principis del segle XX.
Probablement era un deis antics valls del castell que fou reomplert posteriorment.

Bitller, Sant Nazari, pont vell de cal Veguer, seguia el curs de la riera, el
pont deis Francesos, fins dalt la Ganga, per seguir vers la Bisbal.
L'actual carrer d'Ángel Guimerá, antigament dit de la Placeta, potser
corresponia a les valls del castell, fins que el segle XVI es va construir el
eos del palau que dona a la plaga pública i, aleshores, el fossar degué ser
colgat.
L'estudi de la sagrera o cellera de Calonge obre un camp interessant
d'investigació ais estudiosos locáis.
LACONSAGRACIÓ
Consagrar una església vol dir destinar-la al servei del cuite d'una
manera perdurable. El ritus de consagració, llarg i complexe, va adquirir
la seva forma definitiva al final de l'Edat Mitjana. Comencava amb la
presa de posessió de l'església que consistía en una serie de ritus: es comencava donant-li tres vegades la volta aspergint-la amb aigua beneita
(aixó degué ser difícil a Calonge perqué, com veurem mes endavant, l'església no era isolada) i trucant cada vegada a la porta. L'entrada a l'església, el cant de les lletanies de tots els sants, l'escriptura de l'alfabet grec i
llatí damunt d'una gran creu en forma d'X feta al paviment de l'església,
la qual representa el monograma del nom de Crist, la purificació de l'església amb aigua gregoriana (barreja d'aigua beneita amb sal, cendra i
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vi), l'aspersió tres vegades deis murs interiors del temple, l'arruixar en
forma de creu dues vegades el paviment, la recitació d'una oració consecratória, el reconditori de les relíquies, la doble unció de Faltar amb l'oli
deis catecúmens i també una vegada amb el Sant Crisma, 1'unció de dotze
llocs de les parets del temple assenyalats amb una creu i un ciri que hi
cremava, la consagració de l'ara, la benedicció de les tovalles i altres
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Acta de consagració de l'església parroquial de Sant Martí de Calonge (ADG Manuale
Itinerum, 1419-1427, fol. 210)
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Voltes del carrer del Cácul.

utensilis de Faltar, el revestiment de Faltar i la missa de la consagrado.^
L'acta de consagració de Fesglésia de Sant Martí es troba a FArxiu
Diocesá de Girona.(27) El dia de la consagració el bisbe concedía les trenta passes de la sagrera, pero com que els esments a la cellera de Calonge
son molt mes antics, pensem queja havia estat consagrada amb anterioritat i que la consagració del 1423, en qualsevol cas, devia ratificar aquest
privilegi.
La consagració de Sant Martí degué culminar algunes obres realitzades al temple calongí. Uns anys abans, el 1394, el pintor gótic Jaume
Cabrera havia contractat el retaule major de Sant Martí.(28) El 1395
s'extengué un rebut a compte del retaule i el 1396 el finiquit del mateix.
El 1416, Pone de Valljúlia de Palafolls, havia fundat el benefici de Sant
Miquel a la parroquia. Aquell any es esmentat Pong Negrell, preveré de
Fesglésia de Sant Martí, testimoni d'una donació del senyor del Castell.(29)
El 1418 es va donar llicéncia per canviar de lloc els altars de Santa María,
Sant Miquel i Sant Daniel de Fesglésia. Sabem que el 1421 el sagristá de
(26) J. BAUM, Diccionari litúrgic. Barcelona, 1925, pp. 80-81.
(27) ADG Manuale Itinerum, 1419-1427, fol. 210. En dona noticia J.M. MARQUÉS, «Esglésies del Baix Empordá», Estudis del Baix Emparda, 15, 1996, p. 40, pero l'acta, fins ara,
havia romas inédita. Vam publicar una síntesi d'aquest treball a LA PROA, diari del Baix
Empordá, 1/10/2000, pp. 12-13.
(28) J.M. MADURELL, «El arte en la comarca alta de Urgel» Anales y Boletín de los
Museos de Arte de Barcelona, vol. III-4 octubre 1945, pp. 271-272.
(29) CANER,105
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Calonge, es a dir el clergue que s'ocupava de la sagristia, era senyor directe del Mas Llepart.(30) El sagristá d'aquell any de 1423 es deia Nicolau
Madrens pero no apareix citat al document.
EL CONSAGRANT
L'oficiant de la consagració va ser el bisbe Andreu Bertrán (Valencia?
- Barcelona, 1433), tota una personalitat de l'época. D'origen jueu (31) , era
un gran coneixedor de l'hebreu i el caldeu. Havia pres part de la disputa
de Tortosa del 1413-1414 entre cristians i jueus. S'havia convertit al cristianisme mercés al testimoni de Sant Vicenc. Ferrer. El papa Benet XIII,
que el distingí amb el seu favor, el nomená de primer rector de Torrent de
l'Horta i li va donar un benefici a Valencia i després el feu degá de la
coHegiata d'Avinyó. Fou també el seu penitencier, canonge de Valencia i
almoiner papal. Acompanyá el papa Luna a Peníscola (1416) i dirigí la
resistencia al decret de sostracció d'obediencia a 1'esmentat pontífex,
publicat el 1416 per Ferran I. Bisbe de Barcelona (1416-20) ens queden
del seu pontificat importants testimonis: va confirmar l'antic costum de
l'església de Barcelona que autoritzava els clergues a fer testament(32), va
derogar l'escrutini a les provisions capitulars; va fer construir la sala capitular de la Catedral de Barcelona i la porta de Santa Eulália.(33) Després
de l'elecció de Martí V (1417), el bisbe Andreu va aconsellar a Benet XIII
la renuncia i rebé a Barcelona el llegat del nou papa Martí V, amb grans
festes religioses i populars; aquest el nomená bisbe de Girona (1419-1431).
El 1431, després de la mort del bisbe Francesc Climent (18/12/1430), fou
novament bisbe de Barcelona. A la catedral va fer construir la capella de
la Immaculada(34) i va consagrar Faltar de Sant Marc(35) en l'ara del qual
hi va dipositar una hostia consagrada que mig segle mes tard fou trobada
incorrupta. Se'l considera autor d'un ofici en vers sobre la passió de
Jesucrist.(36) Va ser molt caritatiu amb els pobres.(37) El 8 de gener del
1420 va absoldre un neófit Francesc Pujol de Casellas, de Burriana que,
obligat per son pare havia recaigut en el judaisme.(38) El Papa Luna havia
(30) No sabem la localització exacta d'aquest mas Llepart. Sabem que havia estat establert
per Bernat de Granollers, sagristá, de Sant Martí (1308-1324) l'any 1308 (APC.Consueta, 9.
Llibre de l'Obra, II).
(31) Astruc Levi o Halorqui, segons Bofarull; rabbi Mosse, segons Eubel, cf. S. PUIG,
Episcopologio de la Sede Barcelonense, Barcelona, 1929, p. 297.
(32) PUIG, 308
(33) J. BASSEGODA, Els treballs i les hores a la Catedral de Barcelona, BCN, 1995,
p. 197
(34) BASSEGODA, 98
(35) BASSEGODA, 197.
(36) Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, any III, num. 6., p. 23.
(37) Hi ha unes lletres del bisbe Bertrán de 8/09/1418, recomanant a la caritat deis rectors
un pare de familia pobre, que no podia educar els seus filis. PUIG, apéndix CXXXX, p. 516.
(38) PUIG, apéndix CXXXVI, p. 517.
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mort el 23 de juliol del 1423,
poc abans que Andreu Bertrán
es desplaces a Calonge per a la
consagració.
Amb motiu de Testada del
bisbe Andreu a Calonge el prelat va aprontar per visitar el
priorat de Santa María del Mar.
La situació del cenobi era d'alló
mes difícil: només hi va trobar
una monja, Magdalena Vilar.
Aleshores les rendes del cenobi s'havien reduít a 25 sous. El
prior de les Medes li havia pres
els animáis amb els quals feia
conrear les terres i la dignitat
prioral l'estava pledejant la
mateixa Magdalena Vilar amb
Beatriu de Pau, religiosa de
Carrer deis Morts, avui de Genis Ponjoan.
Sant Daniel. El bisbe va acabar
la visita concedint quaranta dies d'indulgencia ais que féssin caritat al
monestir, pero poc després ordena a Magdalena Vilar de no admetre noves professions a causa de la manca de priora. Una concessió papal del
priorat a Beatriu de Pau está datada el setembre del 1424.(39)
Andreu Bertrán també va visitar aquell any la parroquia de Santa Coloma de Fitor, on es conserva el santíssim en un pixis de llauto penjat a la
volta, damunt Faltar major. El bisbe Andreu ordena de fer un sagrari de
fusta, cosa que es complí.(40)
ELS TESTIMONIS
El document cita tres testimonis de la consagració, dos d'eclesiástics i
un civil. Els eclesiástics eren dos abats: Berenguer Perarnau, abat del
monestir benedictí de Sant Feliu de Guíxols, i Joan Arnau Bertrán, abat
de la canónica de Sant Feliu de Girona. Aquest monjo havia estat abans
abat de Sant Pere de Besalú (1410-21)(41) i el papa Martí V l'havia nomenat abat de Sant Feliu de Guíxols.(42) El 1427 va presidir el capítol provincial de la congregació tarraconense, celebrat al monestir de Sant Pau del
(39) J.M. MARQUES, «Esglésies del Baix Empordá» p. 91.
(40) J.M. MARQUÉS, «Algunes dades sobre la parroquia de Fitor». Santa Coloma de Fitor
948-1998, p. 9.
(41) E.ZARAGOZA, Catáleg deis Monestirs Catalans, Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 1997, p. 47.
(42) J.M.CERVERA, Historia del monestir de Sant Feliu de Guíxols. Olot, 1984, pp. 37 i 104.
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Camp de Barcelona. Peí que fa a Joan Arnau Bertran(43) potser era parent
del bisbe Andreu.
El testimoni civil de l'acte era Pere Galceran de Cruilles (+1447), baró
de Calonge i de Caca de la Selva. Era fill de Bernat de Cruilles i de Francina
i estava casat amb Brígida de Blanes. Havia pres part en la batalla de
Sanluri, a Sardenya, el 1409. El 1413 assistí al setge de Balaguer on
es defensava l'aspirant de la corona Jaume d'Urgell en la guerra contra
Ferran I.(44)
Durant el seu senyoriu, els prohoms de la població, amb el desig que
Calonge esdevingués vila reial, formularen uns capítols per tal d'assolir
la seva llui'ció jurisdiccional i en demanda de privilegis, que van presentar al rei Alfons el Magnánim, sotmetent-los a la seva aprovació. En data
28 de setembre del 1437, el rei uní el castell de Calonge a la corona i va
prometre ais seus habitants de no alienar-lo i, en cas de fer-ho, que fossin
ells mateixos que l'adquirissin. Un altre privilegi fou la creació de la batllia de Calonge amb batlle triennal i separada de la de Palamós.(45) La
jurisdicció, pero, va ser novament alienada i el 20 de juny de 1438, el rei
dona llicéncia al seus vassalls de tractar d'aquesta jurisdicció pignorada a
Pere Galceran de Cruilles.(46) El 1440, disset anys després de la consagrado que ens ocupa, Pere Galceran, ja vell i potser impedit, va obtenir llicéncia per obrir una finestra a l'església i poder seguir així el cuite des de
casa seva.(47) Aquesta dada indica que l'església i el castell eren edificis
contigus.
Suposem que a la consagració s'hi va convidar també ais preveres
veins com ara Antoni Padrón de Santa Eugenia de Vila-romá(48), ja que
l'església de Santa María de Palamós en aquell any encara no havia estat
construida.
Tres d'aquests personatges vinculáis a la consagració de Calonge
intevingueren poc després en el plet que existia per construir una parroquia a Palamós. El 1427 el rei Alfons IV i el papa Martí V encarregaren a
l'abat Berenguer de Sant Feliu de Guíxols de trobar una solució a la demanda deis palamosins de teñir una parroquia que portava tensions amb
els habitants de Vila-romá. Precisament va ser el bisbe Andreu Bertrán i
Pere Galceran de Cruilles els qui finalment intervingueren com a arbitres
en aquesta disputa i van dictar una sentencia arbitral (28/04/1429) que
disposava que s'erigís en parroquia la capella de Santa Maria de
Palamós.(49)
(43) ZARAGOZA, 114
(44) P. CANER, La Valí de Calonge. Calonge, 1983, p.105.
(45) M. VILAR, «Estudi de capítols per la llui'ció jurisdiccional de Calonge», Estudis del
Baix Emparda, 3 (1984) pp. 107-116.
(46) CANER, 105
(47) MARQUÉS, 91
(48) P. TRIJUEQUE, Breu recull de la historia de Palamós. Palamós, 2000, p. 160.
(49) P. TRIJUEQUE, op. cit, pp. 40-41
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Can Sardo de la Plaga en una fotografía de principis del segle XX. (Arxiu Historie Municipal. Calonge).

A Calonge, com que el ritus de la consagració era llarg, es va fer en
dos dies. El diumenge es va consagrar l'església i 1'endemá 1'altar. A la
tarda es va consagrar també el cementiri, annexe a l'església. Testimoni
de la consagració de l'església de Calonge son dues creus vermelles pintades sobre la pedra granítica que, mig esborrades, encara es poden veure
al mur de fons de Tactual capella de Sant Isidre, que correspon al creuer
de l'església románica.
APÉNDIX
Acta de consagració de l'església de Sant Martí de Calonge
(ADG Manuale Itinerum, 1419-1427, fol. 210)
"En el nom del Senyor. Sapigueu tots que l'any de la Nativitat del mateix Senyor mil quatre-cents vint-i-tres, dia diumenge dins de l'octava de la nativitat de la gloriosa Verge María
que s'esqueia el dotze del mes de setembre, nos Andreu per la Gracia de Déu bisbe de la
mateixa, vam emprendre la consagració de la parroquial església de Sant Martí de Calonge de
la nostra diócesi de Girona i, de fet, la vam portar a terme. En testimoni de l'acte vam extendre
uns documents o Instruments justificats amb el nostre segell pendent i totes les coses allá demanades es van inscriure públicament i es van fer peí meu notari públic i secretari infrascrit. Hi
era present el Reverend Senyor Fra Berenguer, per la gracia de Déu monjo de Sant Feliu de
Guíxols, de l'Orde de Sant Benet de la mateixa diócesi i Joan Bertrán, abat de la CoHegiata
Secular de l'Església de Sant Feliu de Girona i el noble vostre senyor Pere Galceran de Cruilles, senyor del lloc de Calonge, testimonis convocáis expressament i acceptats i no sois els
clergues i laics de l'església de Calonge sino una multitud copiosa de molía altra gent.
El dilluns immediat a aquesta dita dominica i en l'altar major de l'indicada església de Sant
Martí de Calonge, procedirem a la consagració de Faltar major construít sota la invocació de
Sant Martí davant deis testimonis predits. A mes, el dilluns dia tretze d'aquest mes vam dur a
terme personalment la consagració del cementiri d'aquesta església essent presents els testimonis examinadors. I jo Antoni Bellot preveré de la diócesi Tarraconense per pública autoritat
apostólica notari del dit reverendíssim senyor bisbe i secretari requerit especialment per aquest
acte, ho vaig escriure de la meva propia má".
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VIRREINA DE NAPOLS,
COMTESSA DE PALAMÓSISENYORA
DE LA BARONÍA DE CALONGE (1518)
MARÍA VILAR i BONET

l.INTRODUCCIO
El Servei Cultural del Museu del Louvre va publicar l'any 1997 l'obra
del doctor en historia de l'art Michael P. Fritz, Giulio Romano et Rafael.
La vice-reine de Naples ou la renaissance d'une beauté mythiquew. L'autor
fa un estudi del retrat d'una dama jove de fascinant bellesa, esséncia de
1'elegancia de les corts del Renaixament italiá de principi del segle XVI,
que formava part de la col-lecció reial francesa fins que l'any 1793 fou
exposat al Museu del Louvre, on es troba actualment.
El retrat anomenat Joana d'Aragó, pintat per Giulio Romano i Rafael
el 1518, fou objecte d'una conferencia a l'auditori del Louvre l'any 1994.
Poc convengut de la identificació d'aquest retrat, no posada en dubte fins
aquest moment, Michael Fritz, per mitjá d'una recerca de les fonts contemporánies a l'execució del retrat, ha trobat que aquesta noble jove es
Elisabet de Requesens i Enríquez, virreina de Nápols. Aquest estudi rectifica, per tant, d'una part el títol d'aquesta obra sortida del taller de Rafael,

(1) FRITZ, M.A. (1997): Giulio Romano et Raphael. La vice-reine de Naples ou la
renaissance d'une beauté mythique, París, Service Culturel du Musée du Louvre.
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i permet a la vegada conéixer millor l'elecció
de la model. D'altra
banda, ens ensenya com
els artistes han aconseguit en la interpretació
d'un retrat historie introduir 1'espectador en
un univers de mite i fantasia, creant un sorprenent desdoblament
d'identitat d'aquesta beIlesa enigmática (fig. 1).
2. IDENTIFICACIÓ I
AUTORÍA DEL RETRAT DE LA NOBLE
JOVE
En la identificació de
la model regna una conFig. 1. Retrat d'Elisabet de Requesens, virreina de
fusió després del segle
Nápols, comtessa de Palamós i senyora de la baronia de
XVII, a causa de l'assoCalonge, obra de Giulio Romano i Rafael Sanzio (1518).
París. Museu del Louvre.
ciació d'aquesta amb
Joana d'Aragó, identificació que fins ara no
s'havia qüestionat, no obstant la posada al dia de nous documents d'arxiu
des de 1863. Vasari (1511-1574), biógraf d'artistes, parla, apropósit del
retrat pintat al taller de Rafael, d'una model contemporánia. Es un text de
l'escrivá Brantome, home de la cort deis últims Valois, que va identificar
erróniament la model en el seu Recueil de dames galantes, 1584-1586.
Evocant Joana, reina de Nápols i protectora de Boccaccio i Petrarca, descriu un retrat de la coHeció reial de Fontainebleau igual que el que ens
ocupa. La dama del retrat no pot ser Joana I d'Anjou, reina de Nápols,
que va morir al segle XIV.
Rascas de Bagarris guarda el nom de Joana en una llista de les mes
rares pintures de Fontainebleau, la data de principi del XVII i l'associa a
la dinastía d'Aragó, quan la historia compta di verses reines de nom Joana
d'Aragó.
El 1803 Toulongeon opta per Joana d'Aragó, neta del rei de Nápols
Ferran I, nascuda el 1502. Al 1839 Jean David Passavant torna a afirmar
la precedent identificació.
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El retrat fou originalment atribu'it a Rafael, pero posteriorment, a partir deis voltants de 1930, s'ha considerat obra del seu taller datada a l'any
1518, quan l'artista es trobava en la culminado de la seva gloria.
La gran influencia que va exercir aquesta obra va ser a 1'origen d'un
nou genere de retrat, el retrat solemne, que tindrá el seu apogeu mes tard,
a 1'época del manierisme i del barroc.
En el context de les guerres italianes del segle XVI, el Papa va enviar
el cardenal Bernardo Dovizi, conegut amb el sobrenom de Bibbiena, com
a legat a la cort de Franga. Era una persona influent en el rei francés i
també home de tota la confianza del Papa. A l'acabament de l'estiu de
1518, Bibbiena havia guanyat la confianza del rei francés, pero des de
Roma es va veure de forma negativa la no-obtenció de garanties reials
davant una hipotética croada.
A final de 1518, el cardenal va fer un regal personal extraordinari al
rei francés, com a símbol d'agraiment i de comiat. Es tractava del retrat
de la virreina de Nápols, que va passar a engruixir la col-lecció reial francesa.
Les referéncies documentáis mes antigües del retrat que ens ocupa
son d'Alfonso d'Este, duc de Ferrara, que s'havia enfrontat a Ramón Folc
de Cardona, marit delisabet de Requesens, en el camp de batalla a Ravenna,
al costal de Gastó de Foix. Aquest duc, com a vassall de Francesc I, assisleix el desembre de 1518 a la firma d'uns acords de pau. Fou llavors quan
va contemplar el retrat, i acte seguil va enviar una caria al seu secrelari, el
29 de desembre de 1518, per lal d'oblenir de Rafael, miljancanl un agenl
ferrares a Roma, el carlró preparalori on era represenlada "la virreina de
Nápols". De relorn a Ferrara, el duc Irobá el carlró acompanyal amb una
ñola del negociant, datada el primer de febrer de 1519, que indicava la
cessió de Rafael, i que Farlisla guslosamenl li'n faria una réplica. En una
tercera caria del 2 de mar§ del maleix any, l'esmentat comercianl precisa
que el carlró no era una obra de propia má de l'arlisla, sino que era d'un
deis seus deixebles enviáis a Nápols per fer el relrat de la jo ve. La noticia
es confirma en la biografía de Giulio Romano, felá per Vasari en les seves
"Vides d'artistes", en qué Rafael envia un brillanl alumne, d'uns dinou
anys, per fer el relral "de la virreina de Nápols", exceptuant-ne el roslre,
obra autentica de Rafael.
Finalment, queda demoslral que la retratada fou la virreina de Nápols,
pero cap deis teslimonis que parlen del retrat no l'esmenten peí seu nom.
Es l'hisloriador de l'arl Michel P. Frilz, aulor de l'obra que comenlem,
qui menciona peí seu propi nom Isabel de Requesens i Enríquez, virreina
de Nápols.
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3. ELISABET DE REQUESENS I ENRÍQUEZ
Elisabet va néixer l'any 1498 i morí
el 1534. Era filia de Galceran Bernat de
Requesens, comte de Palamós, Trivento
i Avellino, senyor de la baronía de
Calonge, i de Beatriu Enríquez i de
Velasco, de la familia deis almiralls de
Castella, emparentada amb les cases reials de Castella i Aragó. Galceran Bernat
de Requesens s'havia casat amb Beatriu
Enríquez en segones núpcies. Va morir a
Barcelona a l'any 1505(2).
Un any després de la mort del seu pare,
la petita Elisabet, que a penes tenia vuit
anys, fou casada amb Ramón Folc de
Cardona, nascut l'any 1467 i que va morir el 1522, cosí germá seu, que tenia trenta anys mes que ella i que tenia els títols
de duc de Somma, comte d'Oliveto, senyor de les baronies d'Utxafava, Linyola
i Bellpuig. Fou capitá general de 1'armada de Nápols, virrei de Napóls de 1509 a
1522, es distingí brillantment en les campanyes d'Itália i África, i s'acreditá com
a gran polític. Era conegut com el "gran
capitá
deis catalans"(3).
Fig. 2. Medallons en relleu amb
El 1507 el papa Juli II li concedeix
els retrats d'Elisabet de Requesens i
una butlla autoritzant-li la fundació, al
Ramón Folc de Cardona, esculpits en
les claus de volta de la sala capitular
costat de Termita de Sant Bartomeu de
del convent de sant Bartomeu de
Bellpuig, d'un convent de franciscans. La
Bellpuig (principis segle XVI).
seva esposa Elisabet va heretar els dominis del seu pare i una gran fortuna. Des
de 1509 vivia a Castell Nuovo, a Nápols, amb el seu marit.
Per constatar la jove edat en qué es casa Elisabet caldrá veure el retrat
que ens la mostra encara un infant. Aquest retrat (fig.2) fa parella amb un
altre del seu marit, un home madur amb trets pesáis. Es tracta de dos
medallons en relleu de les claus de volta de la sala capitular del convent
deis franciscans de Sant Bartomeu de Bellpuig col-locats per recordar els
(2) NEGRE, P. (1955): El linaje de Requesens. Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, X, pp. 114-120.
(3) TEIXIDO, J. (1969): El gran capitá cátala. Ramón Folch de Cardona, Bellpuig.
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dos fundadors del convent que Ramón de Cardona havia constru'it per
honorar el cap de la seva baronía. Aquests dos retrats testimonien, en la
diferencia d'edat deis esposos, la cara infantil delisabet, que tenia tan sois
nou anys a F época de la fundado del convent, i el rostre del seu marit,
que ja tenia quaranta anys.
La seva extremada joventut ens explica que ella no fos citada a les
cróniques de la cort fins el 1511, data en qué apareix en públic acompanyada de les seves germanes, en ocasió d'un torneig que feia el seu marit.
En un poema, deis voltants de 1520, que figura en un manuscrit de la
Biblioteca Nacional de Nápols, el poeta descriu 1'extraordinaria bellesa i
la gracia de la noble jove catalana, i la cita en primer lloc entre les trenta
dames mes belles del regne amb aqüestes paraules: "bella fra belle e delle
belle in cima" ('bella entre les belles i al cim de les mes belles').
Elisabet va teñir quatre filis, el mes gran, Antón, discapacitat de naixement, va arribar al món el 1513; després, María, de qui no tenim cap
rastre; una segona filia, Beatriu, va morir ais catorze anys i va ser enterrada a la tomba de la seva mare. Ella mor poc abans a l'edat de trenta-sis
anys i reposa a l'església de 1' Annunziata de Nápols. El segon ful, Ferran,
nascut el 1522, va heretar els títols a la mort del seu pare.
Per encárrec delisabet de Requesens 1'escultor italiá Giovanni Merliano
da Ñola va esculpir a Nápols el sepulcre de marbre del seu difunt marit,
obra renaixentista d'una gran sumptuositat, que fou traslladat al convent
de Sant Bartomeu de Bellpuig, que el mateix Cardona havia manat construir. Posteriorment, el sepulcre fou traslladat a l'església parroquial de
Bellpuig, on es troba actualment(4).
4. EL RETRAT DELISABET DE REQUESENS
Aquest retrat, origináriament oli sobre fusta, fou traslladat sobre tela
el 1810. L'última restauració feta el 1962 va consistir en un alleugeriment
de la capa de vernís.
El seu format (1,20 m d'alt i 0,95 m d'ampie) fuig del que es comú en
un retrat de 1'época i permet a 1'artista gairebé reproduir la model a mida
natural.
La jove dama es vista de tres quarts, girada cap a l'esquerra, la mirada
tranquil-la i una mica absent, posada sobre 1'espectador. El seient en qué
s'asseu está totalment cobert peí seu pesat i precios vestit, retallat a la
part baixa i sobre 1'esquena. Aquest retrat no enlaira gens la majestat de la
jove dama, que 1'artista sitúa sobre un sócol creant així una distancia
entre ella i 1'espectador.
Sobre el seu grácil cap porta una boina de color amarant, amb grans
(4) TEIXIDO, J. (1961): El mausoleo de Ramón Folch de Cardona. Lleida.
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ribets adornáis amb pedrés
precioses i perles, i un fermall
d'or; aixó constitueix junt
amb els dos bracalets que porta a l'avantbrag esquerra, les
úniques joies de la model.
La boina a la moda només
cobreix la part posterior del
cap i allibera la mirada sobre
1' abundant cabellera partida al
mig del front. Enquadrant així
l'óval de la seva dolca cara els
cabells d'un ros fose, amb reflexos, sedosos, que cauen
sólts sobre les espatlles. Radiant de claredat el front alt i
ampie es perllonga per les celles graciosament encorbades
i finament dibuixades, un ñas
petit sense defecte, els ulls
ametllats blau fose, una boca
Fig. 3. Detall de la cara de la virreina.
petita d'un vermell tendré, ais
llavis sembla apuntar-hi un
somriure contingut, les galles sedoses, plenes, i finalment el mentó amb
un clotet rodó. Tots aquests traeos es conjuguen per formar una cara de
línies perfectes.
Rafael va pintar la cara d'uns toes molt fins buscant reproduir les tonalitats de colors suaus i vaporosos equiparables a Vsfumato de Leonardo
da Vinci. Aqüestes modulacions es troben també sobre el subtil coll de la
model, sobre la línia de les suaus corbes de les espatlles i sobre l'escot
immaculat. El vestit molt escotat ens revela un color de pell d'un blanc de
llet jugant amb un rosa delicat (fig.3).
El vestit, estret en el bust, envolta totalment la resta de la jo ve bellesa,
asseguda, es una veritable obra d'art. Les ampies mánigues, col-locades
de manera característica sota les espatlles, están adornades amb botons
de bronze daurat i deixen veure un ric folre de setí groe d'or. Brodada
d'or i delicadament frunzida la camisa vaporosa de seda o lli que porta la
jove dama sota el seu pesat vestit de vellut no es pas menys preciosa; al
final deis seus dits llargs i prims de la má dreta, aixecada en una posició
estudiada, té una marta gibellina, suprem refinament de luxe, posada descuidadament sobre la seva espatlla, el bra? esquerre es exageradament
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llarg, lleugerament doblegat, mentre que la má
está posada sobre el genoll.
La jove bellesa asseguda es una veritable
obra d'art amb tot el refinament de textura i
exuberancia del seu vestit.
Després de l'análisi
del personatge, concentraren! la nostra atenció
sobre el pía posterior de
l'obra, que cal considerar com una innovació
de la pintura de 1'escola
romana d'aquest temps
i que ens revela mitjans
d'expressió nórdics
(fig.4).
A la paret del fons, a
la dreta, veiem una porta adintellada amb enquadrament pronunciat,
Fig. 4. Detall del pía posterior del quadre.
amb una cortina penjada de color verd fose,
d'una pesada roba. Al
costat, dos caps de íleo esculpits ornamenten un seient i remarquen el
clima principesc de la imatge.
A1'esquerra de la noble dama hi ha la caixa de ressonáncia i el cavallet d'un instrument de música de corda. Devia tractar-se d'un clavicémbal, instrument de corda ben conegut al segle XV a Aragó, esporádicament a Franca i a Borgonya i també difós a Anglaterra. Era particularment preuat per 1'aristocracia femenina de la cort peí seu timbre suau.
Darrere el clavicémbal, un corredor condueix a una llotja, deixant al costat esquerre una porta rematada amb un bust. En aquesta espaiosa llotja,
amb la volta sumptuosament decorada, distingim una parella entre les
columnes de pórfid, coronades per capitells corintis de bronze daurat; les
dues figures, un home i una dona, inclinats amb el cap endavant, centren
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les mirades cap al jardí, on es percep la glorieta d'una gran gábia i una
font que va rajant.
Aquesta faceta narrativa i anecdótica del pía posterior de l'obra -l'atenció posada en els elements arquitectónics i 1'abundancia de motius decoratius i anecdótics-, es típica de Giulio Romano i ell hi romandrá fidel,
com ho demostren obres seves deis anys vint i trenta.
Vasari, destacant les qualitats pictóriques de la cara del retrat de la
noble dama, el remarcable tractament deis colors, obtinguts grácies a la
finura deis toes de pinzell, reconeix que l'esnientada cara es obra de Rafael.
Teoría confirmada al voltant del anys vuitanta, grácies ais resultáis d'una
análisi radiográfica.
En el llenguatge pictóric, narratiu, de Giulio Romano hi ha una gran
influencia flamenca, nórdica. L'inteHigent alumne de Rafael durant la
seva estada a Nápols per pintar el retrat de la jove Elisabet es va trobar en
presencia d'algunes de les nombroses obres flamenques allá conservades, com les d'un Van der Weyden, d'un Van Eyck o d'un Petrus Christus.
Deixant a part els dons artístics extraordinaris de Giulio Romano narrats per Vasari, personatge que coneixia personalment a Giulio, un altre
extrem degué ser determinant en l'elecció d'aquest jove artista de dinou
anys d'edat per a la missió de fer el retrat delisabet de Requesens. Ens
referim al seu estatus social. Nascut d'un home de la noblesa, Giulio,
segons Vasari, era un jove agradable, alegre, amable, graciós i
d'excel-lents maneres. Aqüestes qualitats el predestinaren, dones, mes que
qualsevol deis seus companys del taller de Rafael, a entregar-se a la cort
de Nápols per fer el retrat de la virreina.
Cap deis testimonis que parlen del retrat de la virreina de Nápols no
l'anomenen mai peí seu propi nom; es per aixó que les investigacions de
Michael P. Fritz, en la seva obra sobre aquest retrat, s'han centrat en aquest
personatge i li han permés treure de l'oblit Elisabet de Requesens, una
jove dama de la noblesa catalana.
En el retrat del Louvre es nota una manca de profunditat psicológica
en el tractament de la model. En lloc d'una visió de l'individu, ens ofereix uns tipus característics, la joventut, l'encant, la gracia i l'estat social.
Els signes específics d'individualitat en el retrat s'esfumen en l'esbós
d'un vague somriure que contribueix en bona part a donar un aire enigmátic a aquesta bella dama.
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La troballa d'un capbreu de País deis anys 1671-72 a l'Arxiu de la
Corona d'Aragó, ens ha permés fer un pas endavant en la llarga tasca de
recuperació de topónims d'aquest terme municipal. Tal com ho havíem
fet notar en una publicació anterior (Estudis del Baix Empordá, núm. 16,
1997), els capbreus contenen informació abundant sobre noms de lloc.
S'hi poden trobar topónims encara vigents i, en aquest cas, poden estar
escrits amb la forma actual o presentar una grafía diferent. Hi podem
recuperar també noms que ara han caigut en desús, be perqué s'han produ'it canvis de propietaris, be perqué el mateix nom s'ha anat deformant
amb el pas de les generacions i ha donat lloc a una altra forma que probablement poca cosa té a veure amb la primitiva. De vegades pot haver
passat que un antic nom hagi estat substitu'it per un altre perqué la zona
que designava ha patit canvis urbanístics. Partint de la idea que un nom
de lloc no només designa un espai precís sino que té un contingut semántic, no hi ha dubte que la toponimia aporta informacions molt importants
per a la historia local. En aquest treball, no es tracta pas de presentar un
estudi onomástic basat en el corpus sencer de topónims del document
esmentat, cosa que seria prou interessant pero que depassaria els límits de
la publicació. El que ens hem proposat es de centrar-nos en les propietats
que declara teñir la universitat (ajuntament) de País en aquells moments,
SIGLES UTILITZADES
ADG: Arxiu Diocesá de Girona.
AHG: Arxiu Historie de Girona.
ACÁ: Arxiu de la Corona d'Aragó.

DCVB: Diccionari cátala-valencia-balear.
IEC: Instituí d'Estudis Catalans.
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Una vista del Quermany des de l'estany Marisch.

es a dir, alió que correntment se'n deien els comuns. Segons consta al
final del document, que reprodu'im en annex (1) , la declaració va ser feta el
12 de maig de 1672 i els seus autors van ser Pere Monjo de l'Abeurador(2), pagés, i Pere Climent, sabater. Com ho veurem a continuado, les
propietats consistien en terrenys i edificis, la situado deis quals sol ser
indicada amb les afrontacions corresponents. L'objectiu d'aquesta exposició es, dones, donar a conéixer aqüestes pertinences i, albora, aportar
algunes de les dades de qué disposem fins al moment referents a les finques mencionades(3).

La primera cosa que declara teñir la universitat son quatre grans possessions de térra: «unam vocatam Roldorar, alterara Vernegar, aliara
Carburólas, et ultimara montera de Caramany». En aquest cas, només
s' indiquen les afrontacions de la muntanya de Querraany(4), pero els altres tres ñoras corresponen a zones perfectament ubicables perqué encara
existeixen.
La muntanya de Quermany consta que aleshores afrontava a orient
(1) La transcripció d'aquest document, íntegrament en llatí, ha estat possible grácies a la
col.laboració de Mn. Josep María Marqués, que va acceptar de fer-ne la supervisió.
(2) Monjo de l'Abeurador (cognom + corónim) es un nom que sovinteja en tota la documentado de País deis segles XVI, XVII i XVIII. L'abeurador, on antigament anaven els animáis a beure, va ser enderrocat ja fa uns quants anys en fer-se canvis urbanístics per millorar
l'accés al case antic.
(3) Les dades han estat extretes de documents anteriors i posteriors a 1672, del fons notarial
de País (AHG), de l'arxiu parroquial de País (ADG) i del fons de la batllia de Catalunya
(ACÁ).
(4) L'IEC va recomanar el 1995 que el nom d'aquesta muntanya, entre País i Regencós,
s'escrigués Quermany per tal d'unificar les formes diferents amb qué apareix a la cartografía
i al tres documents.
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amb el mar, a migdia, amb terme del castell de Begur, a occident, amb la
serra d'en Pedrissa(5), la serra d'en Corts(6) i la serra del mas Gelabert, i a
tramuntana amb el Ter, que fa de línia divisoria entre País i Torroella de
Montgrí. Sobten molt les afrontacions d'occident i tramuntana. Efectivament, es fa difícil imaginar que les muntanyes de Quermany arribessin
fins al Ter, tenint en compte que entremig del riu i la muntanya hi havia,
com encara hi ha, una munió de masos i extensions de térra que son anomenades en aquest mateix document. Les tres serres de la banda d'occident no poden ser lluny del mas Gelabert i aquesta edificado, escrita
també Gilabert, es documentada des de 1352 i situada al lloc anomenat
encara avui les Serres.
El nom Caramany el trobem repetidament a la documentació. Vegemne uns exemples: Caramany als(1} Contestí(l352), mas Caramany (1489),
Caramany (1602), Caremany (1734), mas Carmany (1735), vinyas de
Cremany (idem), Carmany (1823), Cramany (1831), aixarts dits de
Cramany(8) (1832). Una dada que trobem el 1352 (riera den Caramany) i
una altra, el 1489 (la muntanya den Caramany) fa pensar que el nom de la
muntanya pro vé d'un antropónim. El 1571 consta que va morir el senyor
Caramany del Bosch i es precisament en aquest indret, anomenat aleshores el Bosc, que era situat el mas Caramany, que sembla que també s'havia conegut per mas Molines(9). El 1671 es precisa que aquesta edificació
afrontava amb el mas Ros del Bosc, amb la riera de Caramany, el mas
Bladó i el mas Cassá del Bosc. El 1840 es troba registrat el mas Caramany
alias Roig del Bosch. Totes aqüestes dades permeten d'ubicar la zona dita
el Bosc, nom caigut en desús. Actualment, quan parlem de Quermany
distingim entre Quermany Gros i Quermany Petit. Aquesta distinció es
també documentada al segle XIX: el 1825 trobem Caramany Gros, mentre que el 1832 trobem el territori dit Cramany Petit.
(5) El lloc anomenat Padrissa es documentat el 1352. El 1489 es troba Serra ais Cortal den
Pedrissa. Actualment el nom es conserva amb l'anomenada torre Pedrissa, de la qual vam
parlar en una publicació anterior (Estudis del Baix Emparda, núm. 18, 1999).
(6) Trobem un mas Corts el 1489, quan era una de les pertinences del mas Abril. El 1671 es
precisa que afronta amb la vinya del mas Huguet i amb possessions del mas Cassá.
(7) Abreviado del mot alies, que introdueix qualsevol sobrenom de persona o de lloc.
(8) Actualment, els Eixarts son una zona conegudíssima de camps de conreu a tocar del
Vernagar, i dones, molt allunyats de les muntanyes de Quermany. Només algún pagés d'edat
recorda els antics eixarts de Quermany, que eren situats al peu de la muntanya, entre el camp de
la Punta de les Cases i la Sureda de la Vinya, a Camargues. El mot eixart, present en nombrosos
topónims, deriva segons Coromines (1989) del llatí exsartum, participi d'exsarrire, que vol dir
"eixarcolar, arrencar la mala herba, birbar, entrecavar". Al DCVB, que té una entrada per eixart
i una altra per aixart, al mot se li donen sentits diferents.
(9) El trobem documentat el 1785. El 1836 apareix amb un altre nom: mas Malinas o Saubi
i el 1837, amb un altre de diferent: mas Malinas o Gasau. En aquesta última data trobem també
la casa o mas de Caramany anomenat lo mas Malinas, que era de Narcís Bofill i estava ubicat
a la zona de Caramany. El 1840 el mas Malinas y Roig pertanyia a Sebastiá Gasau. Una mica
mes tard, el 1865, el mas ja es deia Saubí o Gasau.
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El Vernagar, una extensa plana de conreus prop del mar.

Peí que fa al territori dit Roldorar, el trobem documental per primer
cop el 1352 (lo Rodorar). El 1489 consta que lo Rondorar afrontava a
ponent amb la serra den Pedrissa, la serra den Corts i la serra del mas
Gilabert, a sol ixent amb la riba de la mar, a migjorn amb terme del castell de Begur i a tramuntana, amb el Ter. De manera que s'assenyalen
exactament les mateixes afrontacions que acabem de veure per a
Quermany. En aquest cas, si l'afrontació amb les tres serres es possible,
no ho es pas la del riu Ter, ja que entre el Ter i Rodors encara hi ha tot el
territori del Vernagar. El 1671 es troba lo Roldorar antea los herms del
senyor rey. Avui dia aquest topónim no es manté, la forma que ha perdurat es Rodors, nom que es troba documentat amb grafies diverses a partir
del segle XVII: Roídos (1602), Roldors (1668), Rodos (1716), los Rodos
(lili}, los Rodors (1734), los Rodos o Comuns (1742), Rodos o Puig
Padrós (1823). Consta també que en aquesta zona hi havia hagut eixarts:
Axarts del Rodorar (1734). Va ser el 1760 quan la universitat va comen?ar a cedir peces de térra boscosa d' aquest territori a particulars de la vila
per tal que hi plantessin vinya. Els dos noms, tant Rodors com Roldorar,
teñen el seu origen en les plantes anomenades roldors, utilitzades en la
industria de la pell.
Quant al Vernegar, es tracta encara avui d'una extensa zona de ierres
de conreu (sobretot arrossars) properes al mar. El nom el trobem documentat només a partir del segle XVII i el seu origen es una incógnita per
ais habitants del lloc. Es un d'aquells noms que, per mes que es pregunti,
sempre s' acaba obtenint la mateixa resposta: «Sempre se n'ha dit així».
Els documents escrits tampoc es que ajudin massa, si no es que aporten
grafies diferents: Vernegar (1668, 1672), Vernagar (1671), Grau o
Vernegar (1672), lo Vernagar (1743). Al segle XIX, la v es transforma
sistemáticament en b: Barnagar (1830), Barnagá (Ídem), estanque
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Bernaga^ (1835). I aquesta grafía amb b es la que perdura encara avui.
La gent gran distingeix entre el Vernagar de decá i el Vernagar de dellá,
aquesta distinció es també documentada a partir del segle XIX: lo Vernagar
de dessá (1823), Bernagá de dalla (1834). Tota la zona del Vernagar i els
Eixarts, les Ules, l'estany Marisch i el replá de l'Estany, va ser repartida
en feixes (trossos de térra llargs i estrets) i cedida a particulars el 1840.
Tornant a la historia del nom, curiosament el 1592 trobem registrat
Antonium Palliser de la Varneda termini villa Palis, malauradament no
hem pogut recollir en cap altra ocasió aquest topónim pretérit. Una verneda, com tothom sap, es una plantació de verns. Justament entre el Vernagar
i Rodors hi ha encara avui una zona anomenada els Verns, nom que es
igualment documentat i encara vigent: los Verns (1671, 1717), los Berns
(1837), bassa deis Verns (1854). Es pot pensar que el Vernagar designi
una zona que havia estat plantada de verns, tot i que els etimologistes
afirmen que la g planteja un problema.
Peí que fa a Corbaroles, ja el 1352 consta com a lloc Corbarola: en
aquella data Antoni Roig del Bosc hi posse'ia una peca que afrontava amb
lo stany del senyor rey. Al mateix document de 1352 trobem sa Corbarolla
0 Vinyes den Demia Barbes. El 1489 es troba la forma Corberola. El
topónim plural (Corberoles / Corbaroles} apareix al capbreu de 1671-72
1 també el 1840. En aquesta última data es precisa que les Corbaroles eren
terres del mas Gelabert i que afrontaven amb la primera andana del
Vernagar de dellá. Quant al significat de la paraula, es podría considerar
un derivat de «corb» i s'hauria pogut aplicar a una zona on niuaven aqüestes
aus, naturalment, aixó no passa de ser una suposició.
L'ESTANY MARISCH
Una altra de les possessions de la universitat era l'anomenat estany
del Marisch aut del Rey, les afrontacions del qual son ben precises. A
orient afrontava amb diverses finques: amb un turó d'en Miquel Arbonés,
mercader de Begur, que abans havia estat d'en Miquel Anglada; amb tres
propietats del mas Vilarnau de la Penya, dues de les quals havien pertangut anteriorment una al mas Juny del Pía i 1'altra al mas Pou; també per
orient, l'estany afrontava amb una finca de Domingo Roig, que havia
estat d'en Pedrissa. Per migdia, les afrontacions eren amb altra propietat
del mas Vilarnau de la Penya, que havia pertangut al mas Pou, amb pertinences de Pere Monjo de 1'Abeurador, que havien estat d'Antiga Cañera,
esposa de Joan Illha et Caner, amb altra propietat de Magdalena Caner,
senyora i propietaria del mas Caner, que havia pertangut a Aymerich de la
(10) Només una vegada hem trobat el mot estany associat al Vernagar. En canvi apareix
diverses vegades l'estany de la Torre, no gaire lluny de la zona.
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La barraca de Puig Colomer, a l'oest de l'estany Marisch.

Creu, part també amb possessions del mas Anglada, que havien pertangut
a Antiga Cañera, part amb pertinences que havien estat de Miquel Arbonés
i, abans, del mas Vilarnau de la Creu i que ara posseeix Antoni Feliu, part
amb propietats d'Antiga Cañera que havien estat d'en Pallóla, d'en Cassá
del Bosc, d'en Abril del Bosc i d'en Mató de la Vila, part amb terres de
Pere Monjo de 1'Abeurador, anomenades les Miades i també amb possessions d'Antoni Puig i Pere Cantó, que s'anomenaven igualment les Miades
i que havien pertangut al mas Aymerich de la Creu. Per occident l'estany
afrontava amb antigües possessions del mas Aymerich de la Creu i del
mas Riu, també amb el coll de les Penyes, on hi havia dues coves anomenades les Cavorques, prop del pont de Campbregat, amb el Puig Colomer
i altres pertinences del mas Colomer de Sant Feliu de Boada. A tramuntana l'estany afrontava amb possessions d'en Gisperts de Sant Feliu de Boada
i del mas Abril de la Pedrera, mitjancant el rec madral de Palau-Sator,
part amb pertinences de Josep Illha, algunes de les quals havien estat
d'Antic Tafurer, part amb pertinences del mateix Tafurer, que havien pertangut al mas Oller, i part amb terres del mas Tarrarol. Tant els masos
esmentats anteriorment com el mateix estany Marisch son documentats
de molt abans: el 1352 es troba el lloc anomenat Marisch o lo stany del
senyor reí, el 1489 trobem Marisch o Stany oles, el 1605, lo estany del
Marisch, el 1670, estany des Marisch. A partir del segle XVIII de vegades apareix només l'Estany, que es així com se l'anomena actualment tot
i que els pagesos que el treballen saben que es diu Marisch. Curiosament
el 1604 Marisch era un cognom, o potser un sobrenom: Damyanus
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Marisch, piscatoris de País. L'estany Marisch i el de Boada, separáis peí
Puig Colomer, van ser dessecats durant la segona meitat del segle XVIII
per tal de convertir-los en terres de conreu(11). La iniciativa de la dessecació va ser d'un propietari de la zona, Pouplana de la Bisbal; uns anys mes
tard es va construir l'anomenada barraca de Puig Colomer, encara dempeus i coneguda popularment per la Barraca (l2) . La gent del lloc explica la
llegenda del Bruel, que son els crits d'uns bous que es van negar a l'estany quan el seu amo fugia amb un carro carregat de blat per no haver de
pagar el delme; es una anécdota que encara tenim el privilegi de poder
imaginar de tant en tant. I es que, quan en époques de pluges intenses
l'estany s'omple de nou recuperant així el seu aspecte primitiu, les nits de
lluna plena transformen aquella massa d'aigua en un escenari meravellós, capac. de fer reviure les histories mes misterioses.
Peí que fa ais masos, el mas Vilarnau de la Penya data igualment de
1352; el 1671 trobem que Pere Barceló era propietari del mas nunc dictum
Vilarnau de la Penya antiquitus mas Boscha ais Duran, situat al lloc dit
Puigdamet. A partir d'aquesta data es troba el mansi Barceló o el mas
Barceló de la Penya olim anomenat lo mas Vilarnau. Sembla dones que
els Barceló van succeir els Vilarnau i durant for§a anys els dos noms
anaven associats a aquesta casa. Avui l'edificació es continua anomenant
can Barceló. El mas Vilarnau de la Creu es documentat el segle XVI (1571).
El 1671 es troba el mas Vilarnau de la Creu, o, de la Sala olim vero
Dardena. El mas Dardena ja consta molt abans, el 1489 i aleshores pertanyia a Guerau Vilarnau i era situat ais afores del poblé. El 1671 es precisa
que es situat al lloc anomenat la Sala i que afronta per orient amb la riera
de Quermany, a occident amb un quintanal del mas Candell mitjangant
camí ral que va a la capella de sant Fructuós, a migdia amb altre camí ral
que va de País a Begur, i a tramuntana part amb la dita riera i part amb
propietats del mas Anglada. El mas Oller(13) es documentat el 1352; el
1672 pertanyia a Salvador de Tamarit, propietari del molí Tafurer. Quant
al mas Juny, cal dir que hi havia dos masos anomenats així: el mas Juny
de la Milana (1352), que afrontava amb terres de Pedrissa, Romaguera i
Caner, i el mas Juny de la Sala, abans dit mas Duran (1671), que trobem
també com a mas Juny del Pía de Munt (1622). En les afrontacions de
l'estany Marisch es fa referencia a aquesta última construcció(14). El mas

(11) Sobre la dessecació d'aquests i altres estanys es pot consultar l'obra de Josep Matas
(1986) Els estanys eixuts.
(12) A la documentació consta per primer cop el 1821.
(13) A mes del mas Oller son documentáis i situats a la mateixa zona el molí den Oller,
també molí de na Ollera, (1489), lafont den Oller (1671) i la closa Ollera (1854).
(14) Precisament el 1672 una de les propietats del mas Pou s'anomenava les motes d'en
Juny, perqué havia pertangut al mas Juny de la Sala.
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Caner de sa Milana (!'anomenada torre Cañera) es documentat el 1352,
pero també hi havia un altre mas Caner: mansi Caner aliter vocati lo mas
Nou (1672). El mas Aymerich (mas den Aymerich) el trobem el 1489 i el
1671 consta lo mas Aymerich, ara de la Creu, que afrontava amb la riera
de la Vahella, el clos Cavaller i el territori dit Bruguers. El mas Anglada es
documentat el 1619 i no s'indica on es ubicat, en canvi el puig de n'Anglada,
conegut també per Unastrells / Ullastrells (1489) i la Coramina (1672),
data de 1352 i es situat prop de l'estany. El mas Riu, olim mansi Ros, es
documentat el 1671, pero el 1571 ja consta un mas dit mas Ros del Riu,
que podría ser la mateixa edificado. Aquesta construcció consta com a
enrunada el 1672. Es possible que es tracti del mas Ros den Bernat del Pía
(1352). Peí que fa al mas Abril, recollim el 1489 el mas nomenat den
Guim, ara dit mas Abril', posteriorment apareixen els masos Abril de la
Pedrera (1571) i Abril del Bosch (Ídem), potser designant la mateixa construcció. El mas Pou, al qual fan referencia les afrontacions de l'estany,
data de 1489, quan se'n deia mas de Talens ara den Pou i pertanyia a Pere
i Antoni Pou de Galell(15). El 1672 es troba el mansi antiquitus vocati mas
den Talents ant Hualguer nunc vero mas Pou i es precisa que el mas té una
torre rodona, que va ser dempeus fins no fa pas molts d'anys. Quant al
mas Terrarol, el 1352 consta el mas Taleny are mas Tararol, el 1489, el
mas Talens ara nomenat den Terrarol, i el 1672 el mansi Terrarol del Pía
ant del stany. Possiblement, dones, hi havia hagut dos masos que, durant
un cert temps, van compartir el nom de Talens / Taleny.
Peí que fa a les Miades, es un nom del qual no hem aconseguit esbrinar el
significat, tot i que es troba repetidament escrit així (o Miadas} a la documentado anterior al segle XIX. No seria gens estrany que aquest nom fos
una deformació de miasmas; el miasma «es el baf desagradable, Taire
perniciós que emana deis estanys quan les aigües esdevenen putrefactes»
(Matas, 1986, p. 87). Com també podría ser una deformació de Miañas:
segons A. Dauzat (1989, entrades méjan i miañas} es tracta d'un cognom
que deriva de l'occitá meana/mejana, que pot ser un adjectiu que vol dir
«que está al mig», o un antic substantiu significant «illa al mig d'un riu».
E. Moreu-Rey també hi diu la seva: segons aquest autor (1982, p. 139) els
topónims Miaña / Miañes tindrien el seu origen en els antropónims llatins
Aemiliana I Aemilianus. Aixó no obstant, a partir de 1840 la forma escrita
es les Niades (o Niadas) i aquest es el nom que encara es conserva i,
naturalment, es de molt fácil explicació per la voxpopuli: «aixó es deu dir
així perqué els ocells hi nien»...

(15) Trobem el lloc anomenat Gallell o Stany el 1352.
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CONSTRUCCIONS
Tal com consta al document, la universitat tenia concedides unes quantes atribucions i aixó suposava l'ús d'uns edificis. Tanmateix no es precisa on era situada la corredoria, ni alguns deis servéis propis de la batllia,
ni tampoc els de mostassaferia(16). La universitat possei'a un edifici destinat a notaría i curia situat extramurs, a la placa pública, i afrontant amb
l'anomenada casa Palaua. Segons s'explica al document, aquests servéis
eren compartits amb Begur, Esclanyá, Regencós, Torrent, Torrentí i Fitor.
No gaire lluny, prop del portal de Plaga i ja intramurs, hi havia la carnisseria, de la qual hem localitzat algunes tabes deis segles XVIII i XIX. Un
altre deis edificis que possei'a la universitat era el destinat a escola. A la
documentado es troba la valí del Estudi (1821), el camipublich de anar
ais Estudis (1827), l'hort del Estudi o Xerpalleta(!7) (1836) i Xerpalleta o
costas del Estudi (Ídem). Una de les afrontacions d'aquesta construcció
era amb lo Colomer. ja
el 1489 recollim el mas
apellat lo Colomer, el
1671 consta que lo Colomer era una pega voltada de paret que pertanyia a la casa Illa; al
segle XIX trobem el
puesto anomenat Colomer (1824) i el carrer
dit del Colomer (1859).
(16) El mostassaf era el
funcionar! municipal que
s'encarregava de contrastar
els pesos i les mesures, també
vetllava per la bona qualitat
deis productes en venda i perqué es respectessin els preus
fixats oficialment.
(17) Aquest nom es conserva associat al nom d'una
font, per be que el mot ha patit nombroses transformacions: Xapelleta (1605),
Xipalleta (1742), Xarpalleta
(1832), Xerpalleta (1836),
Xirpalleta (1837), Xipallera
(idem), Xipalleta (1854). La
forma actual es Xampalleta.

Imatge actual del portal de Placa.
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Els antics estudis, encara dempeus.

Els antics estudis encara es conserven dempeus. La construcció, pero, per
be que es de propietat municipal, fa temps que es sense sostre i en un estat
d'abandó total. Altres atribucions que tenia la universitat eren els servéis
de fleca i taverna, pero en aquest cas no se'n precisa la ubicado. Segons
consta al document, el privilegi de vendré pa, vi i carn, havia estat concedit peí rei Ferran de Castella el 26 de maig de 1503 i ratifícat peí rei Felip
el 30 de juny de 1599. Igual que per a la carnisseria, es conserven tabes
per a l'arrendament de la fleca i taverna deis segles XVIII i XIX.
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ANNEX
Transcripció de la declaració feta pels representants de la universitat de
País el 12 de maig de 1672.
Nos Petrus Monjo delAbeurador, agrícola, et Petrus Climent, sutor castri de País, diócesis
Gerundensis, armo currenti iurati universitatis hominum et singularium personarum dicti castri
et termini de País sorte extraed die prima ianuarii currentis anni millesimi sexcentesimi
septuagesimi secundi prout constat instrumento iuradesci in notaría publica eiusdem castri
recepto dicto nomine gratis etc confitemur et recognoscimus serenissimo domino nostro
Hyspaniarum regi domino praefati castri et termini de País et pro eo vobis magnifico domino
Vincencio Sabater utriusque iuris doctori civique honorato Barcinone de consilio sua magestatis
et alteri ex magnificis assessoribus regii consilii baiuliae generalis Cathalonias fíat ut in
prcecedentibus usque prcesenti quod dicta universitas tenet pro dicto domino rege et sub eius
dominio directo.
Totas illas quatuor magnas possessiones terrae unam vocatam Roldorar, alteram Vernegar,
aliam Carburólas, et ultimam montem de Caramany cum ómnibus et singulis tenis iuribusque
et pertinentiis dictarum proprietatum, quas quidem possessiones térra? dempta dicta possessione
vocata montanya de Caramany affrontantur ab oriente in litore maris, a meridie cum termino
castri de Begur, ab occidente cum Serra den Padrissa, cum Serra den Corts, et cum Serra
mansi Gelabert, et a cirtio cum riaria vocata Ter quae dividit términos dicti castri de País et
villae Turricellae de Montegrino, prout ita continetur in stabilimento facto dictae universitati per
lacobum Gener militem baiulum generalera Cathaloniae de emprivio seu pasturis et facúltate
lignandi dictae universitati cum instrumento recepto in civitate Barcinone die vigésima prima
ianuarii millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo et fuit ita capibreviatum per tune
iuratos dictas universitatis die trigésima maii millesimo quadringentesimo octuagesimo nono.
Que pertinent dicta; universitati vigore stabilimenti de ipsis ei facti per admodum Illm.
Onophrium Maymó, militem ordinis et militiae sancti lacobi Barcinone populatum
locumtenentem generalera in offitio baiuliae generalis Cathaloniae instrumento recepto in dicta
civitate prima martii millesimo quingentésimo trigésimo nono, continúalo in libro séptimo
stabilimentorum baiuliae generalis Cathaloniae folio quinquagesimo sexto ad annuum, censura
et pro amortitsatione in festo sanctorum Petri et Felicis quatuor solidorum monetae Barcinone
et ultra praedictum censum bene et fideliter tascara.
Itera tenet dicta universitas pro dicto domino rege corritoriam dicti castri cum ómnibus
ipsius iuribus pertinentiis et praerrogativis. Et pertinet dictas universitati vigore venditionis ei
factae per Damianum Miquel, barbitonsorem dicti castri cum instrumento recepto penes Petrum
Mestra, notarium regium ac dominum et proprietarium notariae, dicti castri die quarta aprilis
millesimo quingentésimo trigésimo séptimo. Et pro amortitzatione facit et prasstat domino regi
de censu in festo Natalis Domini decem octo denarios barchinonenses, prout de dicta
amortitzatione constat in offitio locumtenentiae baiuliae generalis Cathaloniae in civitate et statione
Gerundas die undécima augusti dicti anni millesimi quingentesimi trigesimi septimi.
Itera tenet dicta universitas pro dicto domino Rege mostasaffariam dicti castri et termini de
País, cum ómnibus iuribus, pertinentiis et prasrrogativis eiusdem. Et pertinet ei vigore venditionis
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sibi facta; per Petrum loannem Resador, mercatorem villa? Turricellae de Montegrino cum instrumento recepto penes dictum Mestra notarium dicta die quarta aprilis millesimo quingentésimo
trigésimo séptimo. Et pro amortitzatione facit et prastat dicta universitas dicto domino regi in
festo Natalis Domini quatuor solidos et sex denarios barchinonenses, prout de dicta
amortitzatione constat instrumento recepto in dicto offitio locumtenentia; dicta; baiuliae generalis
Cathalonias in civitate et statione Gerunda; dicta die quarta augusti dicti anni millesimi
quingentesimi trigesimi septimi.
ítem tenet dicta universitas pro dicto domino rege totam illam magnan possessionem térra;
vocatam lo Estany del Marisch aut del Rey, sitam intus terminum dicti castri: prout affrontatur
ab oriente partim in podio qui fuit Michaelis Arbonés, mercatoris de Begur, et antea Michaelis
Anglada, partim in honore mansi Vilarnau de la Penya, partim in honore qui fuit Dominici
Roig antea den Padrissa, partim in honore dicti mansi Vilarnau de la Penya qui fuit mansi Juny
del Pía, partim in alio honore mansi Vilarnau qui fuit de pertinentiis mansi Pou, a meridie
partim in honore dicti mansi Vilarnau de la Penya qui etiam fuit de pertinentiis dicti mansi Pou,
partim in honore Petri Monjo del Abeurador qui fuit antea heredum Anthica; Cañera, uxoris
loannis Illha et Caner, partim in honore pupilla; Magdalena; Caner, domina; et propietaria;
mansi Caner qui fuit den Aymerich de la Creu, partim in honore mansi Anglada qui fuit dicta;
Anthica; Cañera, partim in honore qui fuit dicti Michaelis Arbonés et antea mansi Vilarnau de
la Creu quem nunc instrumento gratia; redimendi mediante, possidet Antonius Feliu, domicellus
dicti castri de País, partim in honore heredum dicta; Anthica; Cañera qui fuit mansi Pallóla, den
Cassá del Bosch, den Abril del Bosch et den Mathó de la Vila, partim in honore dicti Petri
Monjo del Abeurador vocato las Miadas ac etiam in honore heredum Antonii Puig ac Petri
Cantó vicinatus de Torrentí qui fuerunt de pertinentiis dicti mansi Aymerich de la Creu qui
antiquitus et nunc vocatur las Miadas, ab occidente in honore qui fuit dicti Monjo del Abeurador et dicti Petri Cantó et antea dicti mansi Aymerich de la Creu, partim in honore dicti Cantó
qui fuit dicti Aymerich de la Creu, partim in honore heredum dicta; Anthica; Cañera qui fuit de
pertinentiis mansi Riu, partim cum eolio de las Penyas dicti stagni ubi reperiuntur due spellunque
sive couas que vocantur las Caborcas eundo ad pontem vocatum de Campbregat, partim in
honore mansi Colomer loci Sancti Felicis de Buada vocato Puig den Colomer partim in honore
qui fuit pupillorum Gisperts dicti loci sancti Felicis de Buada, partim in honore dicti mansi
Colomer et, a cirtio, partim in honore dictorum pupillorum Gisperts, partim in honore mansi
Abril de la Padrera quem nunc possidet Petras Massot, agrícola loci de Juyá reco medrali loci
de Palaucator mediante, partim in honore loseph Illha qui fuit de pertinentiis Anthici de Tafurer, domicelli, dicto reco medrali mediante, partim in honore dicti loseph Illha qui fuit dicti
Tafurer, partim in alio honore heredum dicti Tafurer qui fuit de pertinentiis mansi Oller, partim
in honore mansi Tarrarol et partim in honore dicti mansi Tarrarol quem possidet dictus Petrus
Massot de Juyá. Qua; dicta magna possessio térra pertinet dicta; universitati titulo sua; propia;
emptionis quam de ea fecit a domina Praxede de Rocaberti et de Pax, vicecomitissa de
Ruppebertino, vidua relicta egregii domini Francisci Dalmatii vicecomitis de Ruppebertino
necnon a domino Francisco laufredio de Ruppebertino comité Petralata;, dictorum egregiorum
comitum filio, cum instrumento recepto penes loannem Cellers, notarium publicum dicta; villa;
Petralata; et Salvatorem Parri, notarium publicum dicti castri de País, simul stipulantes die
vigésima mensis augusti millesimo sexcentessimo décimo quarto, pro pretio scilitet quatuor
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mulé librarum monetas barchinonensis, quod instrumentum est dominii ratione firmatum et
laudatum per magnificum losephum Cerda, locumtenentem baiuli generalis Cathalonia; in
civitate et statione Gerundas penes Narcissum Cali, notarium consistorii dicta; baiulias generalis
eiusdem civitatis et stationis Gerundae die prima septembris eiusdem anni millesimi sexcentesimi
decimi quarti. Pro qua quidem magna possessione térras facit et prestat facereque et prestare
tenetur dicta universitas dicto domino regi et suis in testo Natalis Domini anno quolibet médium
morabatinum valens sex solidos et octo denarios dicta moneta barchinonensis, ultra quem censum
facit et prestat dicta universitas eidem domino regi et suis pro premio amortitzationis quinqué
libras barchinonensis in festo sancti Michaelis mensis septembris incipiendo primam faceré
solutionem die seu festo sancti Michaelis mensis septembris anni millesimi sexcentesimi
septuagesimi tertii prout constat in instrumento dictas amortitzationis per vos dictum magnificum
Vincentium Sabater die presentí dictas universitati firmato.
ítem tenet dicta universitas in feudum dicti domini regis totam baiuliam tam videlicet
iurisdictionem civilem et criminalem quam de sach vulgariter nuncupatam cum retrodecimo
integro omnium et singulorum reddituum, iurium, sdevenimentorum et fructurum dicti castri et
termini de País serenissimi domini regis domini eorundem castri et termini, cum ómnibus et
singulis lucris, emolumentis, prerrogativis, preheminentiis, integritatibus, pertinentiis ac universis
et singulis iuribus dictae baiulias seu ad eam spectantibus quoquomodo. Et tenetur dicta baiulia
una cum retrodecimo integro omnium et singulorum reddituum iurium, sdevenimentorum
fructuum et aliorum omnium in feudum pro dicto domino rege et sub dominio directo et alodiali
eiusdem. Et pertinent predicta dicta; universitati titulo agnitionis bonas fidei ei factae per Antonium
Puig, cultorem dicti castri de País scilicet dictara baiuliam emisse pro dicta universitate prout
constat instrumento recepto in notarla dicti castri de País die sexta februarii millesimo
sexcentésimo vigésimo secundo; et dicto Antonio Puig pertinebat vigore suas propia; emptionis
quam fecit a Francisco Marcal, legum doctore villa episcopalis cum instrumento recepto in
eadem notaría die quarta eiusdem mensis et anni.
ítem tenet dicta universitas pro dicto domino rege pro indiviso una cum universitate castri
de Begur et locorum de Regencós et Sclanyá et universitate loci de Torrent et vicinatus de
Torrentí notariam et curiam publicas et depositum, et seu ius depositorum dicti castri de País et
dictorum castri de Begur et locorum de Regencós, Sclanyá et Torrent ac loci de Fitor cum
iuribus et pertinentiis suis, ac cum ómnibus scripturis et domo earundem notaría; et scribania;
et horto seu patio eidem domui contiguo sitas extra mcenia dicti castri et in platea publica illius
prout insimul afrontantur ab oriente partim in carrario publico et partim in domo et horto domus
vocatas Palaua possessa; per Narcissum Ros de Nemore, agricolam dicti castri, a meridie partim in dicta domo Palaua, et partim in honore Lazari Cortey sutoris, ab occidente in carrario
quo itur al Abeurador, et a cirtio, partim in alio carrario publico et partim in dicta platea. Et
pertinent dictis universitatibus titulo emptionis quam fecerunt a Francisco Quintana, cive
honorato Barchinone, in villa Turricella de Montegrino popúlate cum instrumento recepto in
eadem notaría die vigésima februarii millesimo sexcentésimo quinquagesimo, quod es dominii
ratione firmatum. Pro qua quidem notaría et scribania domoque et patio illius faciunt et prestant dicta; universitates dicto domino regi anno quolibet unum par perdicum vel loco ipsarum
duodecim denarios barchinonenses de censu, et pro dicto deposito decima mensis maii médium
morabatinum valens quatuor solidos et sex denarios barchinonenses ultra quem quidem censum
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faciunt dicta universitates insimul pro premio amortitzationis anno quolibet die tertia aprilis
novem libras barchinonenses prout de dicta amortitzatione constat instrumento recepto in officio
baiulia generalis Cathalonia die tertia aprilis currentis anni millesimi sexcentesimi septuagesimi
secundi.
ítem tenet dicta universitas pro dicto domino rege quandam domum sitam intus muros dicti
castri de País et prope pórtale vulgo dictum Portal de plassa, ubi congregatur consilium dictas
universitatis infra quam est macellum seu carnisseria dictas universitatis, que afrontatur ab
oriente cum dicta platea publica, a meridie in vico publico, ab occidente in alio vico publico et
a cirtio cum domo reverendi Petri Geronella, presbiteri beneficiati ecclesia dicti castri quam
domum a multis annis citra possidet dicta universitas.
ítem tenet dicta universitas pro dicto domino rege etc quandam aliam domum una cum
patio parietibus clauso eidem domui contiguo et exita ante et retro dictam domum existenti, in
qua domo adest studium puerorum, prout afrontatur ab oriente in honore losephi Busquets de
Platea, agrícola vocato lo Colomer, a meridie in honore loannis Vidal paratoris et piscatoris, ab
occidente in honore Francisca? Aymerich, consortis loannis Ripoll et Aymerich, et a cirtio in
área vocata den Tarrarol de la Barrera. Pro qua domo dicta universitas facit et prestat anno
quolibet de censu dicto domino regi et suis unam migeriam ordei ad mensuram veterem dicti
castri de País.
ítem tenet dicta universitas pro dicto domino rege etc facúltales habendi et tenendi
carnissariam, flecamque et tabernam et vendendi in dicto castro et eius termino carnes cuiusvis
generis panemque et vinum vigore regii privilegii concessi dicta? universitati per serenissimum
dominum Ferdinandum felicis memorias regem Castellaa et Aragonum datum Barcinone vigésima
sexta maii millesimo quingentésimo tertio, quod est confirmatum per serenissimum regem
Philippum recolenda? memoria? alio regio privilegio dato Barcinone die ultima iunii millesimo
quingentésimo nonagésimo nono. Omnia vero tertia sunt dicti domini regis etc, et sic
promittimus, juramus etc. Et ego dictus doctor Vincentius Sabater, assessor prefatus huiusmodi
recognitionem nomine dicti domini regis accepto illius regiis iuribus salvis.
Testes sunt: losephus Almar, domicellus, et Petrus Barceló, agrícola et regius procurator
dicti castri de País.
Actum in castro de País die duodécima maii millesimo sexcentésimo septuagésimo secundo.
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LA RECUPERACIO DE VALMOINA
DEL PA CUITDEL DIJOUS SANT
I LA REPARACIÓ DE UESGLÉSIA
PARROQUIAL DE LA TALLADA (1685)
SALVADOR VEGA i FERRER

El 15 de juliol de l'any 1685 les campanes de la Tallada tocaren a
Consell general. Aquest toe era una crida pública que convocava els membres del govern municipal (jurats i Consell de la universitat) i els caps de
la majoria de famílies residents al poblé. Sens dubte, l'assumpte a tractar
debia ser de primeríssima importancia per a la comunitat, altrament no
hauria calgut tant d'enrenou ni tampoc s'hauria requerit la presencia de la
major part deis ve'ins.
La reunió es celebra, com era costum, dins el castell de la Tallada. El
text que a continuació transcrivim, que en realitat es un protocol notarial
(concretament, una escriptura de donació), ve a ser l'acta d'aquella assemblea: ens explica qui hi va participar, per a qué s'havia fet la convocatoria, i quines determinacions es prengueren. Prenent com a fil conductor
aquest document, intentaren! fer un breu recorregut per alguns aspectes
de la vida al poblé tres segles enrere.

* Agraeixo sincerament els comentaris i suggeriments de Pere Gifre, que m'han permés
afinar algunes idees i conceptas, així com l'amable col-laborado de Jaume Saló, que m'ha
ajudat a pulir els aspectes lingüístics. Naturalment, qualsevol imprecisió o errada que s'hagi
mantingut al text definitiu es exclusiva responsabilitat nieva.
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Donatio elehemosinae caritatis vulgariter dicta del pa cuyt del Dijous
Sant castri de Talliata infavorem operis ecclesiae dictus castriper tempus
duodecim annorum(1).
[Donació de l'almoina de la caritat, popularment anomenada "del pa cuit del Dijous Sant",
del castell de la Tallada, a favor de l'obra de l'església de l'esmentat castell per un període de
dotze anys].

Convocat y congregat lo Concell general del castell de la Tallada dins
lo castell real a hontper semblants actes y negocis de dita Universitat se
solen convocar y congregar ab veu de campana, cora es de costura, en la
qual convocatió y congregatió son stats presents, es a saber: Bernat Serra y Miquel Barrera, lo present any juráis de dita Universitat; Cebriá
Roig, Llorens Saurina, Paulí Soles y Llepart, Rafel Provensal, Miquel
Font, Llorens Hereu y Miquel Noell, tots del Concell de dita Universitat,
juntament ab los particulars y habitans de dit castell qui son: Quirch
Hortal, Narcís Genis, Anthoni Castelló, Francesc Cabruja, Pere Vidal,
Gerónim Bataller, Mateu Pares, Barnat Puel, Anthoni Geroní, Martí
Yernera, Baldiri Salva, Josep Pons, Miquel Negra, Domingo Demarró,
Benet Magester, Pere Demarró, Josep Rovira, Antoni Pizano, Miquel
Ferrer, Joan Casademont, y Pere Verdalet, tots particulars y habitans de
dit castell de la Tallada, tant cora a la raajor y demés parí del Concell y
particulars, fem la conclusió següent, qo es, que per quant lo senyor rector de la isglésia del dit castell de la Tallada y a petitió sua a instat y
suplicat a dit Concell se adóbia lo taulat de dita isglésia per plourer-s'i
en ella cora en lo carrer, y també se adobas lo cor de dita isglésia per ser
molí spatllat y estar ab gran indecénssia per estar y cantar los reverents
sacerdots, sens altres ornatos y defectes quepatex dita isglésia, y inceguint
lo orde del IlAlustríssim y Reverendíssim Sr. donfra Severo Tomás Auter,
per la Gratia de Déu bisba de Gerona, que dona en la visita per ell
perssonalment feta ais 16/ebrer de 1682, a hont maná que dins dos mesos próxims fos dita isglésia y demés ornatos reparada y adobada a pena
de entredit, y lo matex se hagués ja manat en la visita feta ais 14 juny
1679 per lo IlAlustre Doctor Martí Rich, rector de Arenys, visitador general, y ates ésser dita petitió iusta y laudabla y no saber ara de present
altre vía, modo ni forma perqué dits mandatos se pugan observar y coraplir per ser la Universitat pobre y no teñir ningunes rendas ni emoluments, per qo, nosaltres sobranomanats, unánimes y concordes hovera
determinat que a vista que la almoyna del pa cuyt, vulgarment dita la
almoyna del pa cuyt del Dijous Sant, que de antiga conssuetut se
acostumave fer en dita isglésia dit día de dijfarents censsos y directas
senyorias té dita caritat del Dijous Sant, haventja molts anys que no se
(1) Arxiu Historie de Girona (AHG): Fons Notarial, Verges, núm. 94, 15-VII-1685.
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es feta per falta de no saber qui I'a de administrar, y lo temps que Van
administrada se es administrada molí enprejudici de sas ánimas y anantse aniquilant dita caritat, per qo, com es dit, havem determinat de cediry
donar aquella en favor de la obra de dita isglésia de la Tallada per adornos
de aquella yfent estas cosas ab autoritat y decret del IlAlustríssim y Reverendíssim Sr. bisbe de Gerona, eo per ell son vicari general en estas
cosas bax decretant y autoritzant, suplicant-li sie servil de posar en lo
present acta son decret com axí ho speram, ab pacte que los obrers de
dita isglésia degan aportar compte depart, y lo que procehirá de dita
caritat o almoyna degan dits obrers convertir en obs de dita obra per
adornos y reparos de dita isglésia. La qual donatió y cessiófem ab totas
les clausules que en semblants actes son acostumades a posar y abjurament llargament de quibus, et celera, que fuerunt acta, et celera. Intus
dictum castrum de Talliata die 15 julii 1685. Presente me Joanne Puig,
notario infrascripto, et pro testibus: Martina Masó, iuvene castri de
Virginibus, et Francisco Comas, iuvene famulus dicti Llepart, adpremissa voccatis el celera, defirmis omnium supra nominatorum dempta firma
decreti dicti Illustrissimi domini episcopi. Testes vero firma dicti decreti
qui presentía decretavit Gerundae in manu etposse D. Francisci Morató,
notario et scriba curiae ecclessiastiche huís vice, et celera, vigore comissionis, et celera, ab pacía que dita donatió y cessió que los senyors obrers
degan aportar compta apart, y lo que procehirá de dita almoyna degan
convertir en obs de dita obra per adornos y reparos de dita isglésia. Die
19predictorum mensis et anni, sunt Reverendus Doctor Geronimus Celias,
presbiter et beneficiatus sedis Gerundae, et Baltazar Rovira, clericüs de
familia dicti Illustrissimi domini episcopi Gerundae.

L'afer queda prou ciar, no calen massa comentaris. Des de feia temps
l'església parroquial es trobava en mal estat de conservació i en reiterades ocasions el bisbe o el seu representant havien comminat els talladencs
a efectuar les oportunes reparacions. També s'endevina fácilment que el
principal obstacle per emprendre les obres no era altre que la qüestió del
finangament. Pero, per qué es produ'ía aquesta situació?, com s'hi havia
arribat?, com se'n podia sortir?.
L'ORGANITZACIÓ MUNICIPAL AL SEGLE XVII
Abans d'entrar a considerar les qüestions directament relacionades amb
l'afer de la restauració de l'església parroquial seria bo que ens aturéssim
préviament a analitzar alguna de les expressions que s'esmenten en les
primeres línies del text. Termes com consell, consell general, universitat,
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juráis, castell, obrers o parroquia es refereixen a elements essencials per
comprendre el funcionament i 1'estructura de l'ordenament municipal de
1'época i potser requereixen un mínim comentan explicatiu.
Els dos ámbits essencials d'organització de la comunitat pagesa a 1'época eren la parroquia i la universitat(2). La primera, de carácter eclesiástic,
es vigent encara en l'actualitat i prou coneguda de tothom. La segona
(suprimida pels Borbó el 1714 i substituida peí sistema castellá de
ayuntamientos} té els seus orígens a la baixa Edat Mitjana i havia nascut
com a resultat d'un complex procés on conflueixen, entre d'altres aspectes, la propia dinámica organitzativa de les comunitats rurals i la necessitat de defensa deis pagesos contra les pretensions i abusos senyorials. A
1'época moderna, la universitat s' havia convertit en el principal ens representatiu deis vilatans.
La universitat era regida peí consell, integrat per un nombre variable
de membres segons la importancia de cada població, al capdavant del
qual hi havia els jurats. A la Tallada se'n designaven dos de jurats, que
representaven respectivament la má major, o sigui, el sector mes benestant deis vilatans, i la má menor, que corresponia al sector de condició
mes humil. Els carrees de jurat i de conseller es juraven per un any i,
generalment, s'hi accedia per insaculado (a sort de rodolídeia. l'expressió popular). En el cas de la Tallada, igualment que per a la resta de poblacions integrades a la batllia reial de Verges(3) tant el nombre de jurats,
membres del consell i altres carrees de la universitat, com el procés que
calia seguir per a la seva elecció i nomenament venien definits peí corresponent privilegi reial almenys des de 1587, quan es constituí l'esmentada
batllia.
Jurats i consell estaven sotmesos a la jurisdicció del batlle -en aquest
cas, óbviament, el de la batllia reial de Verges(4)- i les seves funcions
estaven relacionades principalment amb 1'administrado d'alguns servéis
básics (carnisseria, fleca, gabella, taverna ...), el control de l'ús deis béns
comunals (pastures, closes, hoscos ...) i la gestió d'afers diversos (cobra(2) No cal advertir que, óbviament, estem parlant de la universitat pagesa: l'organització
corporativa municipal básica durant part de les époques medieval i moderna. Aquesta universitat no té res a veure (llevat de 1'origen etimológic i el seu carácter corporatiu) amb les universitats docents o académiques que encara avui coneixem.
(3) Concretament, i per ordre alfabétic, aqüestes poblacions eren: Bellcaire, Camallera,
Canet, Colomers, Garrigoles -amb el ve'inat de les Olives-, Gaüses, Jafre, Maranyá, Pins, la
Tallada, Tor, Saus, Valldeviá, Verges -amb el ve'inat de la Valí- i Vilopriu.
(4) Per cert, el 1689 el cap de la batllia reial de Verges era en Paulí Soles i Llepart, a qui
precisament veiem al document de 1685 com a membre del Consell de la Universitat de la
Tallada. El batlle exercia les seves funcions durant tres anys i era designat peí veguer d'entre
una terna presentada per les universitats. Generalment aquest carree era atorgat a les persones
mes destacades de la comunitat.
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ment d'impostes i allotjament de trepes segons
les directrius del batlle,
creado o quitació de censáis en funció de la situació económica del moment, etc.). Quan s'havien de prendre decisions
sobre temes d'especial
relleváncia per a la comunitat, com en el cas que
ens ocupa, els jurats i el
consell requerien la participació deis principáis
caps de casa del poblé.
Tots plegáis, jurats, consell i caps de casa formen
el Consell general, la
convocatoria del qual solia requerir l'autorització
expressa del batlle.
Per la seva banda, els
obrers de l'església (a la
Facana de l'església de Santa Maria de la Tallada.
Tallada se'n nomenaven
dos cada any) eren els
encarregats del manteniment del temple i del cuite i els responsables de
1'administrado de les rendes de l'obreria parroquial (censos, almoines,
censáis,...). Generalment aquests obrers eren laics -tot i que ocasionalment el rector figura com a obrer major- i exercien el seu carree durant
un any.
Al text que hem transcrit apareix també en diverses ocasions la paraula castell, que té aquí dos sentits ben diferents. D'una banda es, simplement, l'edifici concret i específic on es reuneix habitualment el govern
local (dins lo castell real) i, per l'altra, es refereix a l'espai físic, clarament delimitable, dins el qual s'ubica el conjunt de la comunitat i hi exerceixen la seva jurisdicció els jurats i el consell de la universitat; aquest
segon significat vindria a ser el que avui entenem com a terme del poblé
(que en el cas de la Tallada i altres municipis constitu'its per l'agregació
de diverses entitats de població es molt diferent del que actualment es
coneix com a terme municipal).
Universitat i parroquia eren, dones, els eixos principáis sobre els quals
s'esdevenia la dinámica política i social de la comunitat, poderosament
determinada per les estretes relacions (de col-laborado o d'enfrontament,
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segons les époques i els casos) que s'establien entre els jurats i els obrers.
Es en aquest marc on es constituien aliances, es resolien conflictes, es
generaven tensions i es conduien els afers públics.
Els carrees tant de jurat com d'obrer eren d'obligatoria acceptació per
parí deis qui havien estat escollits, i moltes vegades el seu exercici podia
comportar importants despeses económiques per part de l'elegit, que al
cap d'un temps es veia convertit així en creditor de la universitat i aixó
l'obligava a implicar-se encara mes en el bon funcionament deis afers
públics, sobretot de la hisenda municipal, si es que algún dia volia recuperar els diners que havia bestret en nom de la comunitat.
EL CONTEXT: UNS TEMPS DE PENÚRIES I DIFICULTÁIS
Reprenent ara aquells interrogants que hem obert mes amunt, ens demanem quines eren les condicions que havien conduít a la lamentable
situació que s'exposa en el document de 1685.
Primerament, cal recordar que ens trobem en una conjuntura histórica
en qué tot i que s'están posant les bases de la fase de creixement económic i demográfic que caracteritzará bona part del segle XVIII cátala (aquella Catalunya que un coetani, l'advocat i historiador Narcís Feliu de la
Penya, compara a la mítica au Fénix, que reneixia de les seves própies
cendres), encara s'están patint les conseqüéncies de la guerra deis Segadors (1640-59), de les constants incursions de l'exércit francés (especialment freqüents a partir de 1673) i d'una serie de males anyades, epidémies (gran pesta de 1648-53) i altres factors desestabilitzadors que, en conjunt, havien obligat les universitats a endeutar-se fortament per tal de
mitigar en la mesura del possible les penúries deis vilatans. A Viladamat,
per exemple, l'any 1652, per compta de dita Universitat manllevaren
diffarens quantitats de diners, los quals foren manllevats, precehint
deliberatió del Concell de aquella, per les grans necessitats y miserias
que patian en dit any los particulars y habitants de dita vila, los quals
diners foren entregáis en má y poder deis jurats y Concell de dita Universitat y aprés repartits entre los dits particulars y habitants per podersse
subvenir ses necessitats(5). Coses molt similars estaven succe'ínt a la resta
de pobles empordanesos, i convé subratllar un detall important: es tracta
d'un endeutament que no té altra rao de ser que garantir la mera supervivencia deis vilatans, els diners eren literalment repartits entre la població,
no estem pas parlant d'inversions en servéis o infrastructures, ni tampoc
de despeses sumptuáries. Amb tot, el problema de 1'endeutament, sobretot el derivat de la creació de censáis, será un pesat llast que les universitats arrossegaran durant anys i anys.
(5) AHG: Fons Notarial, Verges, núm. 100, ll-IV-1701. (Aquest protocol de 1701 es una
lletra de la Reial Audiencia en la qual es fa referencia ais citáis fets de 1652).
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Les mateixes raons que expliquen 1'origen del deute, expliquen també
la dificultat o la impossibilitat d'amortitzar-lo, fet que confereix a l'endeutament el seu carácter de factor estructural de 1'economía de l'Antic
Régim. Les finances locáis es veien així atrapades en una perillosa espiral
de la qual era gairebé impossible sortir-se'n: per liquidar els deutes anteriors calia contraure nous deutes. Les solucions a aquesta problemática es
buscaran insistentment per la via de signar concórdies amb els creditors
censalistes, renegociant el deute.
Quedava, es ciar, el recurs a la fiscalitat extraordinaria. Sovint les universitats imposaven redelmes, quinzens, vintens, talles(6) i altres imposicions que es sumaven a la fiscalitat habitual. Pero la sobrecárrega
impositiva tenia, naturalment, efectes secundaris en forma d'agudització
de les tensions socials i d'increment de la morositat. Peí cas concret de la
Tallada, la documentació notarial permet resseguir els enfrontaments deis
jurats d'aquest poblé amb diversos (i poderosos!) senyors de Barcelona
(Llorenc, de Barutell i Erill), Girona (Ignasi de Miquel, Narcís de Brugués)
i Torroella de Montgrí (Dr. Miquel Aymerich), que ostentaven la senyoria
útil d'alguns masos i terres del terme (mas Novas, casa Guiamina, mas
Revira, mas Duran, mas Vinyes, mas Fortiá del Cantó, mas Fortiá de la
For£a, mas Vidal, ...) pero no estaven disposats a acceptar el pagament
del redelme que el Concell havia acordat per tal de ajudar a quitar los
mals y cárrachs de dita Universitat fins sie quitada de dits censáis y altres obligacions foren manllevats en dit temps de guerra passada(7). Davant la negativa deis senyors, els jurats de Tallada acordaren presentar-se
a les eres on es partia la collita i, en presencia d'un notari que en llevava
acta, apropiar-se de la quantitat proporcional que el senyor en qüestió
havia d'haver lliurat per contribuir a l'extinció deis deutes del poblé.
Aquesta situació de penuria i dificultats, que d'altra banda, insistim,
compartia la majoria de poblacions empordaneses de 1'época, es la principal rao que explicaría per qué encara que la rehabilitado del temple
parroquial de la Tallada figures entre les principáis prioritats deis vilatans, la seva realització era ajornada una i altra vegada. Al 1685 la Universitat de la Tallada es veu, dones, en 1'obligado de cercar noves fonts
de financament, recorrent, en aquest cas, a una solució original: es decideix "ressuscitar" 1'almoina del Pa Cuit del Dijous Sant, una fundació

(6) El cobrament d'aqüestes imposicions proporcionáis a la collita era sovint arrendat al millor
postor en subhasta pública. Se'n trobaran exemples a AHG: Fons Notarial, Verges, núm. 98,
29-VI-1696, fs. 90r-92r (arrendament del vinté deis grans de la Tallada); fs. 92r-94r (arrendament
del redelme de Verges); 1 -VII-1696 (arrendament del redelme de Garrigoles); núm. 99, 11-V1698 (arrendament del redelme de Tor); 28-V-1699 (arrendament del quinzé deis grans de
Tor); 18-VII-1699 (arrendament del redelme de la Tallada); etc.
(7) AHG: Fons Notarial, Verges, núm. 100, 13-VIH-1701.
93

SALVADOR VEGA i FERRER

pietosa que de antiga conssuetut se
acostumavefer en dita isglésia i que
en algún moment s'havia p&ráutper
no saber qui I 'a de administrar, y lo
temps que Van administrada se es
administrada molí en prejudici de
sas animes, que es el mateix que dir
que l'almoina del Pa Cuit havia desaparegut a causa de la negligencia i
la corrupció deis responsables de la
seva gestió.
Amb la recuperació d'aquesta
almoina s'evitava carregar mes deutes sobre les espatlles de la universitat, i al mateix temps es convertia
una institució de caritat en base del
sosteniment económic de l'església
parroquial.
LES VISITES PASTORALS A LA
TALLADA A LA SEGONA MEITAT DEL S. XVII
Sant Galderic. Patró deis pagesos catalans. Església de Santa María de la Tallada (Baix Empordá)

Coneixem els actors i coneixem
el decorat, anem ara a conéixer la
seqüéncia deis fets guiats per la má
deis registres de les visites pastorals
fetes a la parroquia de la Tallada durant la segona meitat del segle XVII.
D'entrada, en la visita de l'any 1663(8) no s'esmenta per a res la problemática de la teulada de l'església, cosa que ens fa pensar, dones, que
en aquells moments el seu estat de conservació debia ser, com a mínim,
acceptable. En can vi, es fa referencia a un fet que il Alustra molt gráficament sobre les dificultáis de 1'época: el visitador reclama que sigui restituida al temple una creu de plata que algú s'havia emportat temps enrere
per pagar deutes de la Universitat.
Efectivament, tal i com s'indica al text que hem transcrit al principi, es
en la visita efectuada el 14 de juny de 1679(9) peí visitador general, doctor Martí Rich, rector d'Arenys, quan, després de comprovar que els preveres i beneficiats vinculáis a l'església parroquial desenvolupen adequadament les seves obligacions, i havent inspeccionat la sagristia i les dife(8) Arxiu Diocesá de Girona (ADG): Visites Pastorals, núm. 103, f. 431.
(9) ADG: Visites Pastorals, núm. 105, f. 216.
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rents capelles i dependéncies del temple, s'ordena entre altres coses, la
reparació de la teulada:
Primo, mana lo dit reverent senyor visitador general ais obrers de la
present iglesia que dins tres mesos fassen recorrer la taulada de dita
iglesia per estar tota rumpuda, de manera que per tot s 'i plou, sots pena
de entredit personal (...) Yaxí mateix, f as sanfer unapetxina de plata per
las fonts baptismals, donant-los per axó llicéntia pugan valer-se de una
patena que va soltera per lo arman de la plata, y axí mateix, mana ais
dits obrers y juráis de la present vila fassan tornar bregir un creu de
pedra que estova al cap del terme.
Pero aquest termini inicial de tres mesos va resultar ámpliament superat, ja ho hem vist. D'altra banda, 1'amenac.a d'entredit personal, que a
nivell práctic debia teñir poques conseqüéncies, tampoc va resultar suficientment persuassiva(10).
La següent visita data del 16 de febrer de 1682° ]) , i també l'hem vist
ja esmentada en l'acta de donado de 1'almoina del Pa Cuit. En aquesta
ocasió el visitador declara que ho ha trobat tot igual que en 1'anterior
visita i mana novament ais obrers i juráis que recorren la teulada de la
iglesia per a que no's ploga en ella com se'i plou lo día de vuy (...) així
mateix mana se repare lo cor en la forma se trobava en tempspassat, dins
lo spay de dos mesos. Semblaría, dones, que no tot estava igual, sino que
mes aviat el procés de deteriorament de l'església de la Tallada s'anava
accentuant a mesura que transcorrien els anys: ara ja no es només la qüestió de la teulada, el cor també necessitava una rehabilitació.
Arribaríem així a la visita de 1' 11 d'octubre de 1688(12). Han passat ja
mes de tres anys des que es determina recuperar l'almoina del Pa Cuit del
Dijous Sant per finangar la reparació de l'església parroquial, pero les
coses haurien canviat ben poc (per no dir que anaven a pitjor). Ara els
mándala del visitador son mes contundents i expeditius. Insta novament
a reparar la teulada de manera que no s'i ploga, y ates queja en la visita
passadafou manat lo mateix [i en 1'anterior també!] y no se ha cumplit,
ho mana á dits obrers en pena de tres lliures y en subsidi de excomunicació major. També s'hi afegeixen altres recomanacions, com que compren
un missal deis modernsper servey de dita iglesia, y fassen fer un quadret

(10) La pena d'entredit (etimológicament prové d'interdictum = prohibició) impedeix a la
comunitat l'excercici d'alguns drets, com escollir, nomenar o presentar certs oficiáis eclesiástics, pero de fet no es una veritable censura i no impedeix pas la recepció deis sacraments mes
importants. Per aprofundir sobre la qüestió vegeu: NAZ, R. (dir.): Dictionnaire de Droit
Canonique, Paris, Librairie Letourey et Ané, 1953, vol. 5, p. 1464-1475.
(11) ADG: Visites Pastorals, núm. 106, f. 415. (No consta a l'índex de visites).
(12) ADG: Visites Pastorals, núm. 108, f. 780.
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de Sant Joan y lo posen sobre les fonts baptismals, en lo lloch ahont es
ara lo quadro de Sant Isidro, i també que dins un any próxim tornen y
satisfassan a la present iglesia los dos candeleros de plata que pesaven
setanta set ongas, deis quals se valgueren per redimir lo present lloch y
guardar que no lo saquejassen en ocasió de las guerras.
La pena per l'incompliment deis mándala ja no es el simple entredit
personal sino que passa a ser l'excomunicació major, que comporta la
separació de la comunitat deis fidels, cosa certament greu ais ulls d'aquelles ments "postridentines" tan profundament religioses i geloses d'assegurar-se la salvació de 1'ánima. A mes, s'hi ha afegit una pena pecuniaria,
una multa en diners.
Igualment, son interessants aquests altres apectes sobre els quals incideix el visitador de 1688. D'una banda, la referencia a l'adquisició d'un
missal "deis moderns" i a la substitució d'un quadre de Sant Isidre per un
altre de Sant Joan ens suggereixen la introducció de can vis en la devoció,
fet que convida a interrogar-se sobre 1'origen i la naturalesa de la tradició
i la cultura populars, que tantes vegades ens sembla que té les seves arrels
en la nit deis temps, pero que en ocasions pot resultar que té dates d'inici
i final molt precises113). D'altra banda, crida també l'atenció la referencia
ais canelobres de plata que, sigui per pagar deutes de la Universitat, siguí
per protegir-los de les incursions enemigues, el cas es que havien desaparegut de l'església. Vint-i-cinc anys abans, el 1663, recordem-ho, havia
succe'ít quelcom molt similar; llavors era una creu de plata, ara uns canelobres.
Una nova visita es produirá el 21 d'octubre de 1700(I4). Ara ja no s'esmenta la qüestió de la teulada, pero sí que s' ordena ais jurats que dins un
any próxim vinent fassen fer adobar lo cor de dita isglésia per a qué en
ell se puga cantar ab la deguda decentia, y fer dos bordons de plata dins
lo termini de un any y mitg, manant, a mes, que les despeses es financin
amb les rendes de la causa pia de la Charitat, que molt probablement deu
ser aquella mateixa caritat del Pa Cuit del Dijous Sant recuperada el 1685.
En resum, tot i que han transcorregut mes de vint anys des que s'ordena per primera vegada reparar la teulada i el cor de l'església parroquial,
l'afer encara no s'havia pogut resoldre definitivament. I tot aixó passa en
el si d'una societat profundament religiosa, "recristianitzada" d'en§á del
Concili de Trento (1545-63), en un temps en qué tots els testaments están

(13) No cal que recordem aquí la recent instauració a la Tallada mateix del cuite a Sant
Galderic, protector de la pagesia (la devoció al qual, per cert, "rivalitza" i manté una mena de
"conflicte de competéncies" amb aquell Sant Isidre que acabem de veure substituít per Sant
Joan).
(14) ADG: Visites Pastarais, núm. 111, f. 894.
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farcits de donacions pietoses per a la celebració de misses (baixes, d'estaca, dobles, semidobles,...) i peí sosteniment de beneficis eclesiástics, en
una época en qué el temor de Déu es omnipresent en la vida qüotidiana i
en qué la caritat té prácticament carácter d'obligació. Es difícil, dones,
pensar que la restauració del temple es veiés retardada per la simple manca d'interés per part deis parroquians. Caldria atribuir la dilació a la migradesa deis recursos materials disponibles, sense descartar tampoc l'efecte
perniciós de possibles practiques poc escrupuloses en la seva administració.
En les posteriors visites pastarais (1717 i 172315), no trobem ja cap
referencia a la qüestió de la teulada i el cor, la qual cosa indicaría que el
tema hauria quedat resolt en una data, de moment indeterminada, entre
1700 i 1717.
A TALL DE CONCLUSIÓ
Des d'una perspectiva general, el document de 1685 resulta molt interessant com a mostra de la íntima relació existent entre els dos ámbits
principáis d'enquadrament de la comunitat pagesa. Hem vist com la universitat intervé directament en les problemátiques que es susciten a la
parroquia i també, resseguint les visites parroquials, hem vist com les
dificultáis económiques de la universitat es mitigaven recorrent a la venda d'algún deis objectes de valor que es trobaven a l'església. Es ciar que
les relacions universitat-parróquia no es limiten a aixó, sino que son molt
mes complexes. A mes, cal recordar que els carrees peí regiment tant de
la universitat com de la parroquia eren sovint ostentats, sobretot en els
pobles mes petits, reiteradament per les mateixes persones: un any eres
jurat, l'altre obrer, l'altre administrador d'alguna confraria, l'altre potser
eres designat membre del consell, altra vegada jurat, etc. I aquí caldria
aprofundir en les característiques del poder local, les seves formes, els
mecanismes que 1'articulen, els grups socials que se'l disputen, etc. Malauradament, pero, la segona meitat del segle XVII, concretament el període compres entre el final de la Guerra deis Segadors i el principi de la
Guerra de Successió, no ha rebut encara per part de la historiografia del
nostre país tota l'atenció que mereixeria, tot i que es tracta d'una época
fonamental per entendre les importants transformacions que es produiran
al s. XVIII.

(15) La visita de 1717 es trabará a ADG: Visites Pastorals, núm. 113, f. 62 (de la segona
foliació). La visita de 1723 es al núm. 114, f.l 18.
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Aproftmdir en el poc investigat món del mobiliari cátala, i en concret
en el del Baix Empordá, era el principal objecte de la investigació realitzada com a treball de final d'estudis l'estiu de l'any 1998, base d'aquest
article. El desconeixement sobre el tema era total i em cridava l'atenció
arribar a esbrinar de quina manera estaven guarnits els espais, sobretot el
mobiliari, a les llars d'aquella época.
Es varen estudiar una serie de documents notaríais, consultáis tots a
1'Arxiu Historie de Girona, que cobrien la segona meitat del segle XVIII
de la població de Calonge, manuscrits que ajudaren a obrir el camí en
aquest ignorat món.
1. FONTS CONSULTADES
1.1. INVENTARIS POSTMORTEM

L'inventan postmortem era un llistat deis béns d'una persona fet després de la seva mort (1) . Aquests documents varen resultar l'eina principal
d'aquest estudi, a causa de la interessant i nombrosa informació que aportaven, no tan sois descrivien continguts, sino que també ens explicaven
tot alió que els envoltava, perqué hi detallaven:
- El nom i la professió del propietari deis béns.
- La seva adrega, ubicant-nos així l'habitatge i citant també si era o no
de propietat.
(1) Habitualment sol-licitat per la viuda seguint els antics Costums de Barcelona i constitució General de Catalunya fets a Perpinyá.
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- Les cambras hi estaven perfectament detallades i se situaven la majoria de les vegades a la planta on es trobaven.
- El contingut de cada cambra, especificant-ne el número i moltes vegades el material.
- Recollien també les altres propietats del difunt, que ajudaven a establir el seu grau de riquesa.
Es reuniren 26 inventaris, extrets de la documentació de tres notaris
que varen treballar a Calonge en aquesta época: Antoni Sabater, Ramón
Sabater Vidal i Josep Mató Geli, i es numeraren seguint un ordre cronológic (annex núm. 1).
1.2. ELS CAPÍTOLS MATRIMONIALES

Contractes firmats entre els contraents en qué s'especificaven els drets
i les obligacions deis futurs marit i muller. La dot quedava detallada i es
citava el moble que la dona aportava al matrimoni mostrant-nos, dones,
la pega que segur que trobávem a cada habitatge.
1.3. ALTRES DOCUMENTS I DOCUMENTACIÓ ORAL

Important va ser la col-laborado de persones com la senyora Montserrat
del Pozo Ferrer, successora de la familia Bou de Calonge(2), que va teñir
l'amabilitat de mostrar-me uns mobles que pertanyien a dita familia, així
com de permetre'm consultar unes notes personáis del seu pare Don
Francisco del Pozo, on constava l'heréncia rebuda per la seva dona, Josefa,
neboda de Josep Bou i Paradeda, que detallava els mobles rebuts(3). Com
imprescindible ha estat l'amabilitat de tots aquells que m'han obert les
portes de casa seva i han permés realitzar tota la documentació gráfica(4).
L'estudi d'aquests documents, la lectura de tota la bibliografía que
estava al meu abast en el moment de fer el treball i l'ajut de les informacions oráis rebudes deis antiquaris Enric Serraplanas i Dolors Martí, del
(2) Montserrat del Pozo i Ferrer, "La farmacia de Calonge i la familia Bou". Estudis del
Baix Emparda, núm. 18, pág. 153-178.
(3) Notes personáis de Don Francisco del Pozo. 1915. Pág. 76 rev. En Noviembre (3-XI1915) falleció tío Pepe Bou y Paradeda viudo de M" del Carmen Ferrer y Lloret. Dejando
testamentarios a los sobrinos y su esposa, hijos de Luis de Javier de Ferrery Lloret, asi pues a
Josefa correspondió la 5a parte de la herencia. Se hizo reparto de muebles, espejo grande de
salón de Besalú, mesita, cuadro de San Antonio, tocador dorado (provenia de Ma Mercedes
Ferrer viuda de Fivaller) y (...) Del cuarto del jardín, canterano, cómoda antigua (substantiu
anotat en petit i una mica mes amuntj sillería de pies dorados y caoba, consola y espejo negros,
armario, espejo y cama nogal y estantes de libros. Aquests mobles es conserven tots a excepció
del tocador daurat, d'estil barroc, perfectament recordat per la propietaria i desaparegut durant
la Guerra Civil.
(4) Cal lamentar, pero, que FArxiu Historie de Calonge romangui obert únicament els dimarts al matí i que es tanqui durant tot el mes d'agost, aixó impossibilita la consulta a persones
que, com jo, no habitem sempre al poblé.

100

ELS INTERIORS DE LES CASES DE CALONGE (1750-1800)

3

restaurador Antonio Domínguez juntament amb tot alió que he anat escoltant de molta gent del poblé m'han ajudat a teñir certes nocions de
com es vivia ais interiors de les cases deis calongins durant el període de
la segona meitat del segle XVIII, i també m'han permés saber com eren
aqüestes cases.
2. ELS HABITATGES
2.1. CLASSIFICACIÓ DELS HABITATGES

S'establí una tipología d'habitatge dependent del nombre de cambres
i del seu contingut, i en resultaren tres categories:
Senzilla: d'una a tres habitacions.
Mitjana: de quatre a set cambres.
Complexa: a partir de vuit habitacions.
En alguns inventaris on no consta el nombre exacte d'habitacions, he
classificat l'habitatge d'acord amb les característiques del seu contingut i
deis objectes especiáis.
2.2. LOCALITZACIÓ DELS HABITATGES

Per desenvolupar aquest punt s'ha dividit el conjunt d'habitatges per
zones(5)
2.2.7. CASES SITUADES A VILA

Ubicades dins del nucli urbá mes antic que envolta el castell. En aquesta
época "per regla general, son de planta baixa i pis, amb la teulada i desguás per les fabanes principáis i posterior"(6).
Solen ser el grup d'habitatges mes complets si comptem el nombre de
cambres. Tenim classificats onze inventaris de cases a vila, que teñen des
de 21 a 3 estances (s'hi inclou qualsevol estañe,a). Queda descartat 1'inventan núm. 25 de Thomas Capdevila, en el qual només hi ha una sola
habitació destinada a taller de treball.
Encara que no dona cap ádrela exacta, incloem en aquest grup el document núm. 24 d' Eulalia Vilar, perqué cita que está situada "En la barrera q va a Casa den Niell del Porxo" i Pere Caner en el llibre La Valí de
Calonge(7) sitúa el cognom Niell en el carrer de la Claveguera, que es
troba a vila.
Les professions deis qui les habiten ens mostren un nivell de vida mes
alt que els deis barris adjacents. Trobem 2 pagesos -recordem que en aquesta época la térra donava bons dividends- 1 cirurgiá, 1 reverend, 1 fuster,
(5) L'inventar! núm. 19 no s'ha pogut situar en cap d'aquests grups per problemes de transcripció.
(6) Pere Caner i Estrany. La Valí de Calonge, pág 39.
(7) Pere Caner i Estrany. La Valí de Calonge, pág 142.
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1 mestre de cases, 1 taper, 1 nena órfena filia de treballador i 2 treballadors, aquests darrers conformen la classe social mes humil i, per tant,
omplen el gruix de les cases modestes.
Generalment, a la planta baixa s'ubiquen 1'entrada, la cuina, el menjador i la sala (molts cops l'un fa la funció de l'altre), el celler -de vegades
n'hi trobem mes d'un- i les corts. Es podría pensar que, generalment, les
corts es trobaven en cases mes rurals, pero en la meitat deis inventaos de
vila trobem cort amb bestiar. Val a dir que només n'hi ha un que tingui
una vaca -inv. núm. 7 de Joan Valmanya- que els altres tots posseeixen
mules o burres, que devien utilitzar com a mitjá de transport.
En el segon pis es troben sempre les habitacions, a vegades hi ha una
sala que fa de distribuidor.
Si la casa consta de tres plantes, la cuina la podem trobar a la segona,
perqué part de les cambres que habitualment es troben a la primera es
traslladen mes amunt en cas que augmenti el nombre de pisos.
Unicament en aquest grup trobem sala i menjador alhora, inv. núm. 7
de Joan Valmanya i inv. núm. 15 del reverend Pere Garau. I la majoria
teñen graner o alguna cambra que es destina a aquest ús.
De totes aqüestes segurament 3 teñen planta baixa i 2 pisos, inv. núm.
3 d'Antoni Lloret, inv. núm. 11 de Maria Vilaseca i inv. núm. 26 de Joan
CapeH.
2.2.2. CASES CONSTRUÍDESA LES BARRÍADES

Grups d'habitatges que foren constru'its mes o menys allunyats del
centre urbá. Hi ha deu inventaris classificats dins aquest grup, son els
habitatges mes humus quant a continguts i amb menys nombre d'estances, es mouen entre 8 habitacions i 1 de sola, encara que cap sigui la mes
representativa. Quatre teñen només una planta.
Hem inclós en aquesta categoría l'inv. núm. 5 d'Antoni Casanovas,
heñí pressuposat que es tractava d'una casa de barriada per la mida i el
contingut, encara que no en tenim total seguretat, i l'inv núm. 6 de Miquel Basart pels horts que hi ha davant i darrere. Deis 10 habitatges que
formen aquest grup només n'hi ha 2 sense hort. Els del ve'inat de Sant
Antoni en teñen a davant i a darrere.
Deis seus propietaris, 7 eren treballadors, 1 era fuster, segons l'inv.
núm. 5, (molt humil si ho jutgem per l'inventari de l'habitatge taller en
qué s'inclouen les eines) i els altres 3 no teñen especificada cap professió.
La distribució es similar a la de les cases de vila, només que, com que
eren mes petites i de caire mes humil, suprimeixen alguna estanca, sobretot la sala, la qual només la trobem en 3 d'aquests inventaris: inv. núm. 6
de Miquel Basart, inv. núm. 16 de Joseph Sans i inv. núm. 20 de Maria
Vilaret.
A la planta baixa se sitúen 1'entrada, la cort, la cuina i el celler, si el
teñen. Al pis superior, les cambres, a excepció de l'inv. núm. 9 de Joan
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Margarit, que hi té la cuina, i de l'inv. núm. 6 de Miquel Basart que hi té
una sala.
En aquest grup, hi ha 2 habitatges que només teñen una planta, l'inv
núm. 4 de Miquel Vilar i l'inv núm. 16 de Joseph Sans.
No queda classificat l'inv núm. 21 de Joseph Ribot, en qué ens cita
únicament els béns continguts en una sola cambra.
2.2.3 LES MASIES DISPERSADES PER TOT EL TERRITOR1 CALONGÍ

Com a població eminentment agrícola, el paisatge de Calonge es pie
de masos. Barbaza els defineix com "esséncia del sistema agrícola" i
d"'mstitució jurídica i económica lligada a la figura de l'hereu" (8).
Deis 26 inventaos estudiats, en tenim 4 que son de masos: inv. núm. 1
mas Resador(9), inv. núm. 2 mas Molla, inv. núm. 17 mas Font i inv. núm.
22 mas Rotllant. Per tant, son el grup minoritari. Tots teñen dos pisos i
una distribució molt similar.
Sabem que del mas Molla ja se'n coneix documentació del segle XIV
i que Tactual masia es construí al segle XVIII. L'inventan que tenim fou
redactat el 1752; per tant, pot ser que sigui una construcció anterior. El
cadastre de 1734 la qualificá de casa de primera qualitat(10).
Del mas Rotllant del Pía coneixem per Pere Caner l'hereu Domenech
del segle XVIII(11), i que hi hagué masovers. Els propietaris devien ocupar la primera planta, ja que de la zona inferior només ens cita la cuina
deis masovers i els amos en tenien una altra situada a la planta superior.
No consta cap descripció de cambres a la planta baixa.
En una societat basada en 1' agricultura, les masies eren habitatges normalment mes rics que les cases de barriada i que algunes de la vila.
La distribució habitual era de dues plantes, a la inferior s'hi trobaven
1'entrada, el celler, la cort, el corral, habitualment la cuina i a vegades una
sala.
Una escala que trobem sempre a 1'interior mena a la sala del pis superior, aquesta acostuma a teñir les mateixes proporcions que 1'entrada i ens
condueix a la resta d'habitacions. Yvette Barbaza diu que a la sala de les
masies riques s'hi exposen els mobles vells i es on es reuneixen els dies
de festa. (I2)
L'inv. núm. 2 del mas Molla no especifica res del pis superior, pero
(8) Yvette Barbaza. El paisatge huma de la Costa Brava, pág 123.
(9) L'antic mas Resador, a la segona meitat del segle XIX ja s'anomenava mas Radó. Joan
Molla i Callís i Jordi Bautista Parra: "La Vinya i el vi a la conca de la riera del Tinar (Calonge)".
Estudis del Baix Emparda, núm. 17, pág. 209.
(10) Joan Molla i Callís, Jordi Bautista i Parra: "La vinya i el vi a la conca de la riera del
Tinar (Calonge)". Estudis del Baix Emparda, núm. 17, pág 216.
(11) Pere Caner i Estrany. "Les masies de Calonge". Instituí d'Estudis Gironins. Tom.
XXI, pág. 329 i 330.
(12)Yvette Barbaza. El Paisatge huma de la Costa Brava, pág. 126.
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sabem que hi ha 5 Hits de peus de gall i que, per tant, hi ha d'haver-hi
cambres. També ens parla d'un moble que está sobre 1'escala, que ens
confirma una altra planta.
3. CONTINGUTS. EL MOBILIARI: TIPOLOGIES I UBICACIÓ
3.1. MOBLES CONTENIDORS

La caixa continua essent el contenidor per excel-léncia (fot.l), en trobem de totes mides: de grosses, de mitjanceres, de "xiques" (utilitzant la
seva paraula). Tant de bones com de dolentes. Moltes eren de noguera,
pero la majoria de les vegades estaven construídes en "albre blanch o
poli".
De vegades duen calaixets mes petits en un deis costats (un deis plafons laterals del frontal s'obre com una porta i al darrere hi trobem els
calaixos situats verticalment) i, altres vegades, un de sol, que pot ser també lateral (situat a la part superior quan obres la tapa de la caixa) o inferior, ocupant tot el baix de la caixa
En molts llibres trobem que anomenen caixa de núvia la que porta els
calaixos a un costat i caixa de nuvi la que porta un sol calaix a la zona
inferior. Pero aixó es una definició incorrecta que es va aplicar a partir del
segle XIX. No hi ha ni un inventan ni un capítol matrimonial d' aquesta

Fot. 1: Caixa catalana del segle XVIII, unes motllures o llistons encoláis divideixen el
frontal en tres plafons i emmarquen els deis laterals, a sota un sol calaix amb tiradors per obrirlo. Tot el buc reposa sobre quatre urpes dirigides les del davant cap a les cantonades (propietat
Colónico).
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época, ni anterior, que ens parli de la caixa de núvia, ni que aixó vagi
relaciona! amb el nombre i la disposició deis calaixos. Es mes, trobem
algún document on la núvia aporta "una caixa de albre blanch nova ab
peu vestit y calaix baix ab sos corresponents panys y claus" (13).
Ens trobem repetidament la descripció de caixa a tall de monja. En el
diccionari d'Alcover es defineix el Hit de monja com "aquell que té una
ampiada de quatre a cinc pams". Seguint amb l'explicació de a tall de,
cita: "a manera de, segons forma, a semblanga de tal o qual cosa". Caixes
d'alba a tall de monja(U). Segons Alcover, dones, la caixa a tall de monja
deu ser la que té una mida de quatre a cinc pams d'ampiada.
Es aquesta, una deducció ben raonable; de fet, en 1'época medieval les
caixes s'havien utilitzat fins i tot per dormir. Personalment, dubto que
aquesta sigui l'explicació correcta, ja que cree que es tracta d'un tema de
decoració mes que de mida. En primer lloc, cree que aquesta ampiada es
superior que la de les caixes mes habituáis, que acostumen amidar entre
50 i 70 cm d'ampiada i tampoc ha de ser el mateix un Hit de monja que
una caixa a tall de monja.
D'altra banda, en uns capítols matrimoniáis de la valí d'Aro de l'any
1700, entre Vicens Castelló (pagés) i M. Teresa Croanyas, podem llegir
"dos caixas d'albre blanch la una a tall de monja y la altre lliza amb llurs
panys e claus"fl5) També en l'inv. núm. 19 del mas Rotllant se'ns cita una
caixa a tall de monja i de la resta només ens en descriu si son grosses o
petites. Aixó fa pensar que no es refereix a cap mida sino, com he apuntat
abans, a algún tipus de decoració que les caixes solien dur. (16)
A Calonge continua essent el moble que aporta la dona com a part del
dot del matrimoni; de 60 capítols matrimoniáis recollits, sorprenentment,
només consten tres calaixeres; fins i tot ben entrat el segle XIX continúen
aportant caixes.
El lloc d'ubicació mes freqüent son les cambres i les sales, i en el seu
interior trobem des de roba blanca fins a menjar, o fins i tot eines, tot
barrejat. També n'hi ha forc.a de buides.
(13) Cap. Mat. Entre Sebastiá Geli i Rosa Geli y Jaques. Notaría de Palafrugell. Not.
Barthomeu Serra i Ferrer. Full 1 anv. Any 1798.
(14) Alcover, A. M.: Diccionari Catalá-Valenciá-Balear. Ed. Moll.Vol 10. Pag 115.
(15) Capítols Matrimoniáis. Any 1700. Notaría de la Valí d'Aro. Manual 156.
(16) Aquest article está basat en un treball de fí d'estudis a l'escola EPSAR del curs 19971998, en el qual el tema de les caixes "a tall de monja" era un deis punts que mes m'encuriosí
i que mes em va fer pensar, ates que no hi havia cap tipus de documentació ni estudi al respecte,
la conclusió fou amb reserves, laja apuntada, que es tractava d'un tema de decoració. Posteriorment, s'ha publicat el llibre El moble a Catalunya de Mónica Piera i Albert Mestres (Collecció Patrimoni Artístic de la Catalunya Central), editat per Caixa Manresa i Angle Editorial,
en qué suggereixen que les "caixes a tall de monja" son les que duen llistons o "monjos"
encoláis que fan de falsos plafons i bastidors. Pag 79.
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Aquí podem incloure els cofres i baguls, que no deixen de
ser variants de la caixa, i una
considerable quantitat de
caixetes petites.(17)
La calaixera es el moble
principal a tot Europa durant el
segle XVIII; era la lógica evolució de la caixa, perqué els seus
calaixos afavorien un ordre i una
comoditat que no era possible
amb la primera. Les dones de familia amb mitjans económics les
aportaven al matrimoni en parella. Es trobaven situades ais dormitoris, pero amb el temps es
varen anar col-locant ais salons.
En aquesta zona están habitualment construides en noguera, son de grans proporcions i teñen els peus en forma de ménsula, duen dos calaixos curts a
Fot 2: Calaixera, segona meitat del segle
dalt
i tres de llargs a baix (fot.2).
XVIII, de noguera amb filets de boix embotit
que dibuixa motius vegetáis i perfils amb moUn element molt característic i
viment en forma de C, repartits peí frontal comú a moltes calaixeres
lleugerament serpentí- les cantonades i el sod'aquesta época es Yescambell
bre. Les ménsules de les cantonades están deo
castellet, tres petits calaixos
corades amb talla (propietat particular).
clavete]ats a la zona posterior del
sobre.
Están decorades amb dibuixos fets amb filet de boix embotit.
Hem de fer esment de les calaixeres, atribu'ides en un principi a
Torroella, per les seves característiques tan especiáis ja que es tracta de
veritables escultures en fusta que formen un joc de corbes i contracorbes
de bells moviments (fot.3), i poden dur també decorado en boix.
L'armari el trobem en uns quants inventaris. Acostumen a desar-hi
roba de casa, alguns ja venen citats com a guarda-roba. Pero també hi
poden guardar altres objectes. En l'inv. núm. 22 del mas Rotllant es cita
"un armari amb capitells i dins una Mare de Déu de fusta daurada".
(17)L'entitat Colonico de Calonge conserva dos exemplars de caixes, l'una, possiblement
d'aquesta época, i l'altra del segle XVII. Seria de desitjar que aconseguissin una ubicació mes
digna que Tactual i que s'hi apliques un procés de conservació correcta per evitar que es continúes sin degradant.

106

ELS INTERIORS DE LES CASES DE CALONGÉ (1750-1800)

Fot. 3: Calaixera amb escambell, últim quart del segle XVIII, construida en fusta d'olivera. Magnífic exemplar de les anomenades de Torroella, de perfils bombáis tant en el frontal -en
forma de ballesta- com en els laterals, angles aixamfranats amb una ménsula tallada a la part
superior, faldó inferior amb gran moviment i potes amb forma de voluta. El gran treball de talla
que motllura tota la peca ens ofereix un especial joc de llums i ombres molt propi de l'estil
rococó, encara que tingui certs elements, com el ram fet amb talla de les cantonades i els
tiradors propis de l'estil neoclássic. Es un exemplar espectacular i de molta qualitat (propietat
particular).

Generalment, els trobem a les habitacions, encara que algún es a la
sala. En citen alguns de fixats a la paret, que devien ser mes senzills.
Els actualment anomenats armaris de Girona (fot.4), son els coneguts
armaris de noguer amb dues portes i un o diversos calaixos a sota, generalment porten els plafons decoráis amb dibuixos fets amb boix embotit i
moltes vegades duen, també feta amb boix o tallada, la data de construcció a la part superior o en algún deis plafons (fot. 5 i 6). Segurament els
que en aquests inventaris están especificáis com a guarda-robes de noguera o de fusta son d' aquesta tipología, perqué em consta que diverses
cases de Calonge en conserven algún exemplar.
Hi ha una variant en l'inv. núm. 2 del mas Molla "parador amb son
armari", i especifica a sobre 1'escala, pensó que pot ser un tinell, ja que
107
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els tres exemplars que es conserven a Catalunya están constru'its
sobre una barana per tal d'aprontar l'espai(18). Aquest ens puntualitza que está situat sobre una
escala i ja hem citat anteriorment
que es tenien noticies de 1'existencia del mas Molla des del segle XIV.
El tinell, moble d'origen medieval, era un aparador on en una
serie de graons s'exposaven les
peces mes riques i de mes valor.
Les Arquilles, nascudes en el
segle XVI, havien estat en el segle XVII els mobles mes importants deis habitatges i demostraven la categoria del seu propietari, també se'ls denominava escriptoris o papereres, i eren bucs
Fot. 4: Armari de la Valí d'Aro datat el
amb diversos calaixets o compar1743, de noguera i embotidures en boix. Mottiments
a la part frontal que serllurat el frontal i els laterals, datat amb boix
vien
per
endrecar papers, docuen el frontal. Aquest moble el porta a Calonge
la pubilla del mas Moner quan es casa (proments, joies o be altres objectes
pietat particular).
de valor. Anaven situats sobre
una taula o un armariet de dues
portes. En el segle XVIII van perdent importancia. En trobem només en
dos inventaris, que pertanyen tots ells al grup deis mes complexos: l'inv.

Fot. 5 i 6: Diferents possibilitats de datar una peca, en el frontal fet amb boix (fot.5) i amb
talla en el copet superior, (fot 6)

(18) A.A.V.V..: Moble cátala, catáleg d'exposició. Barcelona. Ed. Electa 1994. Pag 227.
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núm. 3 d'Antony Lloret que hi
guarda "diferents plechs d papers" i porta una taula com a
suport, al núm. 7 de Joan
Valmanya "Arquilla vella ab
Calaixons" on guarda objectes
de plata i joies.
En el núm. 15 que diu "una
arquilla per posar foch usada",
es tracta d'una altra tipología,
en realitat ens parla d'un braseret, també anomenat "maridet"
per escalfar (I9) .
Ambdues están situades en
cambres i no ens consta el material amb qué están fetes.
Els escriptoris eren el que
actualment s'anomena cante ranos; es a dir, calaixeres amb
tapa inclinada o "tomba" a la
part superior, dins la qual hi
havia habitualment una capelleta central i calaixos petits al seu
voltant. Sota aquest eos, la caFot. 7: Escriptori de la segona meitat del
segle XVIII, de noguera i amb filets de boix
laixera própiament dita, amb
embotit com a decoració, de línies molt geomédos calaixos curts a la cintura i
triques, únicament els calaixets interiors teñen
tres
mes de grans a baix (fot.7).
moviment (propietat particular).
Ais calaixos petits s'hi desaven
els objectes de valor i ais grans,
les robes.
També podem trobar que aquest escriptori dugui al damunt una llibreria o un armari, seguint tipologies molt usuals a Anglaterra i Italia, pai'sos
dels^quals es rebien grans influencies a Catalunya.
Unicament hi ha dos inventaris que tinguin escriptori, el núm. 3
d'Antony Lloret, que el descriu com un "escriptori bo envernissat" que
dona idea de la qualitat del moble, "dins lo cual hi ha tres Jonchs Lo un
amb pom de color catxumbo
altre es ab poní de plata y lo
altre ab pom de fusta", objectes destacables com monedes i alguns objectes de plata i roba personal que, com que están citats al final, dedueixo
que ocupaven els calaixos inferiors complint les funcions de calaixera.
(19) Argüía: Maridet: 'braseret per a escalfar el Hit, els peus etc.' Pompeu Fabra. Diccionari general de la llengua Catalana. Ed. Edhasa. Pag. 149 i 1123.
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L'inv. núm. 15 de Pere Garau que ens parla d'un "escriptori alb so
llautons, panys i claus" (aquesta es la manera com sempre es descriuen
les calaixeres) es on es citen en primer lloc sis calaixos, que cree petits si
tenim en compte la mida del contingut: papers, mocadors, una barretina.
Una capella amb objectes de mes valor "sivelles de plata". Dos calaixos
forans i dos al mig i un a sota. Descripcions que coincideixen perfectament amb la tipologia d'escriptori. Els trobem col-locats a les cambres.
3.2. SEIENTS

Trobem diversos tipus de seients, pero curiosament es l'escó, tipologia propia de 1'época gótica, el seient que mes vegades trobem repetit. Es
tracta d'un bañe llarg, d'alt respatller, que en situar-lo a la vora del foc
ajudava a mantenir l'escalfor. S'han comptat un total de 18 escons, deis
quals 12 son "Escorn amb taula", mes sorprenent encara, ja que es creia
que no era una tipologia tan comuna.
Hi ha dos tipus d'escons amb taula, un en qué es plega la part central
del respatller cap endavant, i queda una taula i un seient a cada costat, i
l'altre, en qué el respatller es plega sencer cap endarrere, i queda la taula
a la part posterior, aleshores els uns seuen al darrere i els altres, traient
una post de la part posterior del seient, al davant. Josep M. Mainar qualifica aquesta tipologia d'interessant peí seu "doble ús" (20) , pero en cap
moment el creu tan habitual com aquí sembla. Fonts oráis consultades
m'expliquen que el primer es mes habitual a la zona pirenaica i que aquest
darrer es mes usual per 1'Empordá.(21)
Els bañes de tots tipus amb respatller (fot. 8), sense, plegadissos, de
posts, son també els seients que mes trobem descrits. Normalment, solen
dur petges de bastó, cosa que dona una idea clara de la seva simplicitat.
Tant els bañes com els escons, els trobem sobretot a les cuines. Aquests
mobles de caire rústic i mes comuns son justament els que menys han
sobreviscut i només en tenim constancia ais inventaris.
Les cadires, que eren els seients habituáis ais habitatges mes complets de les ciutats, no son aquí tan abundants; de fet, el nombre es sorprenentment baix. N'hem trobat en 11 inventaris, les mes usuals eren les del
seient de balea i fusta, que eren les mes senzilles; encara que moltes vega-

(20) Josep M. Mainar. El moble cátala. Barcelona. Ed. Destino. Pag. 72 i fot. pág 73
(21) El restaurador Antonio Domínguez va ser el primer a parlar-me'n, mes tard l'antiquari
Enric Serraplanas em confirma la informació dient-me a mes que n'hi havia molts d'aqüestes
característiques en tot 1'Empordá.
D'altra banda, l'antiquaria Dolors Martí creu que molts d'ells es deuen conservar en l'actualitat com a bañes, ja que es possible que s'eliminés la part de la taula i els seus suports per
ser la zona mes delicada i, per tant, mes fácil de malmenar-se.
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Fot. 8: Bañe del segle XVIII, de noguera. D'estructura molt senzilla está compost per dues
llargues posts suportades per sis potes unides de dues en dues per uns travessers i, com a única
decorado, un faldó retallat al davant (propietat particular)

des no venen especificades com a tal les suposem d'aquest material, ja
que si fossin bones ja constaría de qué estaven fetes. Només 12 cadires,
que pertanyen a Miquel Vidal (inv. núm. 19). Están pintades. Es troben
repartides per tota la casa.
Les anomenades de bracos son les menys habituáis, son aquelles que
teñen el respatller i el seient de cuir -treballat o no- fixat ais laterals per
mitjá de tatxes. En trobem en l'inv. núm. 3 D'Antony Lloret: 9 (6 de
vaqueta i 3 de vaqueta de Moscovia) i en l'inv. núm. 12 del cirurgiá Esteve Vilá, on consten 3 cadires de bracos per afaitar, que les hem de considerar una eina de treball i 1 de cuir. Son potser les mes destacades, peí que
fa a la resta, no ens consta el material i les localitzem en l'inv. núm. 15 de
Pere Garau, que en té 3, en el 19 de Miquel Vidal, en qué n'hi ha 2 i en el
23 de Joan Costart, que només en té 1.
No n'hi ha ni una d'entapissada o "conxada" com venen en els inventaris d'aquella época, quan les ciutats en son plenes.
Escambells i banques per rentar la roba son altres tipus de seients molt
utilitzats.
3.3. LLITS

Els anomenats Hits de peu de gall son els mes abundants en aquests
documents i, per tant, cree que els mes comuns i senzills. Josep M. Mainar
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identifica el peu de gall com la tradúcelo del cabriolé francés(22); es a dir,
el clássic peu amb doble corba, i aquesta teoria fou la que es mantingué
durant forga temps, pero en la tesi de "Los mueblistas de Barcelona de
finales del siglo XVIII" de Mónica Fiera(23) ja s'afirma que no son Hits de
peu cabriolé com s'havia cregut durant molt de temps, sino que son els
que teñen les potes acabades en forma de T invertida.
Hi estic totalment d'acord, en total n'he comptabilitzat uns 29. En un
entorn on encara hi ha escons, on no han arribat les calaixeres ni gaires
mobles amb les línies que imperen en el segle XVIII, on el nivell económic encara no es alt (se suposa que les potes de forma cabriolé porten
molta mes feina i que, per tant, son mes cares) i on predomina la rusticitat, es impossible trobar un nombre tan elevat de Hits amb peus de línies
tan elaborades.
Se'm confirma encara mes si tinc en compte els inventaris mes complexos núm. 3 d'Antony Lloret (que no té ni un Hit de peu de gall), núm.
7 de Joan Valmanya, núm. 12 d'Esteve Vilá, núm. 15 de Pere Garau i
núm. 19 de Miquel Vidal, els Hits que es distingeixen de la resta no son
els de peu de gall, sino que son els Hits amb cap^alera i sobrecel, tornejats amb capc.alera (tipología del segle XVII), amb capc.alera i pintat,
amb pilars i capgalera pintada. Son tipologies de Hit que justament no
teñen els habitatges mes senzills. Així dones, cree que els Hits de peu de
gall juntament amb el de petges de bastó eren simplement el suport deis
de bañes i els posts que formaven els Hits mes simples.
D'altra banda Alcover defineix en el seu Diccionari catalá-valenciábalear el Hit de peu gall com 'el que te petges formant angle'. (24)
Una altra tipologia molt habitual en aquests documents son els Hits de
bañes de monja, que ja hem dit que son els que fan quatre o cinc pams
d'amplada, son de fet els d'una placa. Si n'hi ha d'altres del quals no
s'especifica la mida, podem suposar que també n'hi havia de mes grans
en qué podia dormir-hi mes d'una persona.
No hem trobat cap Hit de canonge, que son mes ampies que els de
monja, se'ls considera d'una plaga i mitja.
Els Hits de cape,alera únicament els trobem en quatre inventaris.
La camilla es un Hit gran amb sobrecel, habitual en els dormitóos ríes
del segle XVII. Aquí en trobem en l'inv. núm. 3 d'Antony Lloret.
Els Hits policromats d'aquesta época son molt apreciáis dins el conjunt del moble cátala (fot. 9 i 10). Es conegut que Olot fou un centre de
producció molt important(25), encara que també se'n feien a altres zones
(22) Josep M. Mainar. El moble cátala. Ed. Destino. Pag 117.
(23) Mónica Fiera Miquel. Los mueblistas de Barcelona de finales del siglo XVIII, pág. 200.
(24) Alcover. A.V. : Diccionari Catalá-Valenciá-Balear. Ed. Molí. Vol 7, pág. 29.
(25) Francesc Ferrer i Girones. L'economía del set-cents a les comarques gironines. Pág.
240.
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Fot. 9. Llit policromat, segona meitat segle XVIII. Llit d'estructura molt senzilla amb peus
tornejats, basa prácticament tota la seva decorado en el capgal policromat i daurat. Tota l'estructura está policromada amb un marbrejat i el capc.al está decorat amb flors i dos ángels, que
sostenen les coruñés d'un baldaquí que hi ha sobre el medalló central amb la M de María
(propietat particular).
Fot. 10: Detall del capc,al.

de Catalunya, pero aquí només en trobem en l'inv. núm. 15 de Pere Garau:
"1 Hit pintat ab cape, alera". Encara que em consta que a Calonge se'n
conserva algún exemplar.
Lógicament, els Hits están situats a les cambres i només hi ha un inventari sense Hit, que es el de Joseph Sans el núm. 16, que parla d'un
"poch de palla" que li devia servir de ja£.
Únicament trobem 7 bressols: inv. núm. 1 Josep Resador, inv. núm. 3
Antony Lloret, inv. núm. 4 Miquel Vilar, inv. núm. 8 Joan Ponjoan, inv.
núm. 9 Joan Margarit, inv. núm. 18 Joseph Gafas, núm. 20 Maria Vilaret.
No es un nombre gaire elevat, potser un cop les criatures eren grans se'n
desfeien, o pot ser que no totes dormissin en un bressol, el que sí pensem
es que no eren luxosos, perqué no tenim cap descripció especial.
3.4 ALTRES MOBLES I GUARNIMENTS

Les taules, moble habitual dins les cases (fot.l 1), les trobem sobretot
a la sala o al menjador, on també fan de suport d'algún altre moble, i a la
cuina, on rarament coincideixen amb l'escó amb taula. L'inv. núm. 2 de
Martini Molla no té ni taula ni escó a la cuina.
Tenim 5 inventaos sense taula, un d'ells es el taller de ferrer de Thomás
Capdevila. Tots els altres en teñen, normalment n'especifiquen la mida
(fot. 12); a vegades, la forma i si serveixen o no per menjar, en comptem
9 amb calaix i una amb capitells.
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Fot. 11: Taula de noguera, amb un calaix al costat, les potes o capitells com citen els
inventaris es subjecten en la part inferior per mitjá d'un travesser d'on surten dos tirants que
van al centre del sobre (propietat particular).

Fot. 12: Taula petita del segle XVIII de pi.
Es una taula auxiliar feta expressament per anar
contra la paret, ja que té les cantonades posteriors escairades, mentre que les davanteres están
arrodonides (propietat particular).
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També hem trobat en l'inv.
núm. 15 de Pere Garau 2 mitges taules pintades, eren taules auxiliars que podien utilitzar-se tant per fer-ne una de
sencera, com per col-locar-se
ais extrems d'una altra per engrandir-la o simplement recolzades a la paret com dues consoles.
El terme bufet, que podem
trobar en alguns documents
per denominar la taula, tan sois
el trobem en l'inv. núm. 3
d'Antony Lloret: "un bufet de
noguer".
Trobem alguna llibreria o
guarnido per a llibres, pero
no son gaire abundants.
La pastera ocupa un lloc
destacat dins el mobiliari a
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Fot. 13: Pastera de pi amb tomba i calaix per posar-hi els estris (propietat particular).

l'habitatge calongí (fot. 13), hem comptat 21 pasteres, la qual cosa ens
indica que la gent es feia el seu propi pa (fot. 14). Sempre venen acompanyades deis seus estris de treball i n'hi ha de tapa plana o tomba i amb
calaix o sense. Excepte en dos casos, es troben sempre situades a la cuina.
Hem contemplat també la qüestió deis escalfadors, hi ha 12 habitatges amb un sol escalfador i només quatre teñen mes d'un aparell per escalfar-se. Burros, tabals, brasers son els sistemes que teñen per temperar
les cambres. El mes important era la llar de foc que es trobava a les cuines. Hi halO habitatges sense cap tipus d'enginy per escalfar-se.
Em sembla necessari parlar una mica deis llums i deis coberts, ja que
es interessant conéixer els estris que utilitzaven per alimentar-se i il-luminar
la casa, dos punts que per imprescindibles ens semblen completament
naturals avui en dia.
Hi ha 5 cases que no teñen ni un sol mitjá de llum artificial, la resta
solen disposar d'entre dos i tres llums de ferro, "llumaneres",
"candaleros". En l'inv. núm. 7 de Joan Valmanya trobem "una copa
d'aram per teñir foch", que suposo que es un estri per enllumenar. Remarquen! que no s'ha trobat ni una sola cornucopia per il-luminar, quan era
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el sistema que estava
mes en voga a les cases riques de les ciutats. Les cornucópies
eren els miralls que
duien a la zona inferior dos bracos per
col-locar-hi espelmes i
veure així reflectida la
seva llum.
Si ens fixem en els
coberts veurem tres
inventaos que ni els
anomenen, suposem
que algún estri devien
teñir per menjar.
Les culleres son els
coberts que mes utilitzaven, seguides de les
forquilles, pero els ganivets ja son punt i a
part: molts deis habiFot. 14: Forn de pa. Els forns estaven situats en un latetatges teñen un sol garal sota la campana de la xemeneia de la cuina, el seu intenivet per tallar el pa,
rior té forma de cúpula i queda tancat mitjancant una portella de ferro. L'espai inferior s'utilitzava per posar-hi la lle12 ni en teñen, devia
nya (propietat particular).
ser tot un luxe; després
a la cuina ni ha tallants
per a carn.
Normalment, solen ser de llautó, encara que al;*ú en tingui de plata o
amb manee de banya. Els trobem al menjador, a la cuina poques vegades
i algún cop a l'habitació en algún armari.
4. ELS CAPÍTOLS MATRIMONIALS: L'APORTACIÓ DE LA DONA
A LA LLAR
La dona en casar-se aportava al matrimoni el seu dot, aquest quedava
reflectit per mitjá d'un contráete establert entre els futurs marit i muller,
els Capitols matrimoniáis(26).

(26) Vegeu el llibre de Francesc Maspons i Anglasell: Nostre dret familiar, segóns els
autors dassichs y les Sentencies delAntich Suprem Tribunal de Catalunya, Barcelona, 1907.
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Encara que de manera mes escueta, en els capítols matrimoniáis també hi trobem informació, el nom i la professió del futur marit i deis pares
d'ambdós, el lloc de procedencia, les aportacions económiques, les vestimentes, les joies, els mobles, etc.
Eren contractes fets per interessos, ja sigui per engrandir o preservar
patrimonis, ja sigui per simple necessitat económica. A1' Arxiu de Girona,
dins els mateixos manuals on trobárem els inventaris, varen recollir-se 60
capítols matrimoniáis d'entre 1757 a 1800, que juntament amb alguns de
recopiláis de forma particular feien un total de 86, que comprenen el períodede 1682 a 1844.
En el contráete constava sempre l'aportació económica de la dona, en
aquests casos estudiáis especificat en lliures barceloneses, i generalment,
junt amb les robes, els atuells personáis i les joies, acostumaven a dur
alguna pega de mobiliari on guardar les seves pertinences, encara que
alguna vegada hi portessin algún altre moble: "Cent dotze lliures moneda
de Barcelona, un Hit parat, una caixa de Albre poli amb pany i clau"(27).
El que mes em va sobtar va ser la continu'itat de la caixa com a principal moble dins el dot, fins i tot en el segle XIX: "caixa de albre (balnch)
ab calaix baix dita a tall de monja ab sos corresponents panys y claus"(28).
Habitualment, son d'albre blanc o poli i les millors son les de noguera, ja
que coincideix amb els que aporten mes diners.
Alguna amb "caxons" (Cap. Mat. entre Benet Costa, cirurgiá de Viloví,
i Clara Roure de Calonge(29)) i d'altres amb "caxó baix." (Cap. Mat. entre
Jaume Colom i Francisca Barceló(30)). En el punt 1.2 d'aquest article ja
s'explica, donant-ne un altre exemple, que no ha de ser necessáriament
denominada caixa de nuvi la que porta un calaix a sota.
En trobem 18 a tall de monja (entre els 60 de l'época estudiada) i
algunes que especifica "llisa ordinaria" com en els Cap. Mat. entre Joan
Fonallet i Margarita Descayre.(31)
Gairebé totes son noves i especifica que duien pany i clau, elements
importants perqué eren cars. M'he plantejat moltes vegades que els panys

(27) Cap. Mat. entre Antoni Puig i Rosa Ribot. Notaría de Calonge. Not: Antonio Sabater.
Manual 132. Full 5, rev. any 1778.
(28) Cap. Mat. entre Pere Oliver Jove y María Boada. Notaría de Calonge. Not Joseph Palli
Monjo. Full 1 anv. Any 1829. (Es tracta d'un document particular i no hi consta el número de
manual)
(29) Notaría de Calonge. Not Antoni Sabater. Manual 128. Any 1759. Full 68 anv.
(30) Notaría de Calonge. Not. Antoni Sabater. Manual 128. Any 1760. Full 25 rev.
(31) Notaría de Calonge. Not. Antoni Sabater. Manual 128. Any 1759. Full 809 anv.
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i les claus devien aprofitar-se traient-los de caixes velles per posar-los a
les noves, atesa la quantitat de "caixes velles sens pany i clau" que trobem en els inventaris.
La primera calaixera, la trobem en uns capítols matrimoniáis de l'any
1779 entre Felip Buada i María Sagúes(32): "calaixera ab sos panys e claus
de ferro y sobrepanys y anelles de llautó". A mesura que passen els anys,
ens anem trobant mes calaixeres, pero sempre dins deis dots de mes valor; la resta continúen aportant caixes.
5. CONCLUSIONS
Com a conclusions, destacaría en primer lloc que els inventaris estudiáis ens han permés fer-nos una idea aproximada, pero no definitiva, del
tipus de vida deis habitants de Calonge en la segona meitat del segle XVIII.
La divisió entres tipus d'habitatge ens ha mostrat segurament les tres
classes socials existents en el poblé: la deis hisendats o pagesos rics i
clergues com a classe superior, els pagesos de classe mitjana i la mes
pobra, que eren els treballadors. Les terres donaven riqueses i la seva
propietat era mes important que teñir la casa ben guarnida de mobles.
L'alfabetització no devia ser gaire elevada, trobem alguns testimonis
que no saben firmar i no hi ha gaires inventaris que tinguin molts llibres:
inv. núm. 3 d'Antony Lloret, inv. núm. 11 de María Vilasseca, inv núm.
12 d'Esteve Vilá, inv. núm. 15 de Pere Garau, inv. núm. 22 de Domingo
Rotllant. Excepte María Vilasseca, tots els altres pertanyen ais inventaris
mes rics. Els podríem, dones, considerar quasi com a objectes de luxe,
deis quals es descriu la mida i el tipus de paper.
Un aspecte remarcable es que la religiositat está present en la vida
corrent, els quadres sempre son de sants, teñen imatges, quan teñen objectes de cert valor sempre hi inclouen un Agnus (figura de l'anyell),
reliquiaris, nens Jesús, alguna "tovallola de combregar guarnida amb punta" (inv. núm. 12 d'Esteve Vilá), fins i tot en l'inv. núm. 22 del mas Rotllant teñen "creus de fusta xicas posadas a las parets per fer lo via crucis"
a la sala.
Els habitatges tenien una amplitud lógica en un lloc on no hi ha problemes d'espai; amb una bona ventilació ja que moltes habitacions son
anomenades "quarto que trau finestra a". Aquest punt devia ser també
important per la llum, recordem que la il-luminació artificial era bastant
escassa; pero, d'altra banda, devia ser un inconvenient, ja que segura-

(32) Notaría de Calonge. Not. Josep Mató Geli. Manual 143. Any 1779. Full 678.
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ment feia les estances mes fredes i no hi havia gaires mitjans per escalfarse. Dedu'im, dones, que devien fer molta vida a la cuina, on sol haver-hi
foc per cuinar i havia de ser la cambra mes cálenla. Ais habitatges mes
senzills, l'únic seient que hi ha a vegades en tota la casa es un bañe i es
troba precisament situat a la cuina.
Veiem que no hi ha gran diferencia entre el contingut de les masies i el
de les cases del poblé, la planta baixa es potser la mes diferent, en totes
les entrades de les masies hi ha emmagatzemades les eines i en el poblé
no totes en teñen, hi ha alguna casa que hi té un bañe, alguna taula, els
que hi treballen hi teñen taller o lloc de treball, com el fuster i el cirurgiá.
Les masies possiblement conviuen mes amb el bestiar, per la senzilla
rao que en teñen mes quantitat, pero ja hem vist que la majoria d'habitatges de vila també teñen corí.
A les cases de vila i de barriada segurament les cambres están una
mica mes especialitzades, pero son casos molt puntuáis, com el del reverend, i les diferencies son molt subtils.
Els canvis mes grans els trobem entre les cases mes riques i les mes
senzilles, aquesta divisió es pot fer dintre les masies i dins les cases del
poblé, pero no entre unes i altres. Segurament si estudiéssim els inventaris d'uns 40 anys mes tard, on ja trobaríem el poblé implicat en la industria surera, veuríem mes la diferencia(33), en aquests moments només podem distingir entre pagesos rics i treballadors mes pobres.
Tampoc trobem excessius mobles i objectes que ens marquin diferencies económiques, en tot cas sí que podem afirmar que els habitatges mes
senzills no disposen d'armaris, ni d'escriptoris, ni de cadires (sobretot de
bracos).
La comoditat es un concepte que encara no existeix, almenys com
Fentenem ara, aquí no trobem cap deis mobles dits "confortables" que
s'imposen per tot Europa.
A dins de les cases no hi havia un ordre excessiu, almenys com l'entenem ara. En un armari d'una habitado hi podíem trobar des de coberts a
una olla de greix, que havien d'estar al menjador o a la cuina, i aixó en un
inventan deis mes rics i cuites (inv. núm. 15 de Pere Garau).
En tot cas, sí marquen diferencies entre habitatges complexos i senzills, les quantitats de mobles i la tinéncia d'objectes de valor, deis quals
encara no havíem parlat. Generalment es tracta de joies d'or o de plata
amb pedrés precioses o semiprecioses.
(33) 47 obradors d'industria surera l'any 1842 a Calonge. Elvis Mallorquí: Les Gavarres a
l'Edat Mitjana. Biblioteca d'historia rural. Núm. 2. Pag. 151.
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Objectes de plata, com coberts, campanetes o reliquiaris en qué s'especifiquen si hi va o no la cadena, peces de cristall o pisa especial, quan
normalment trobem la terrissa corrent o la negra tan típica d'aqüestes
províncies. Quadres amb marc o "guarnido" daurada, negra, etc. Monedes i minyones també podríem classificar-los com especiáis.
Cal remarcar els pocs miralls trobats, en molts pa'ísos eren objectes de
luxe des del segle XVII, i aquí només n'he trobat en sis inventaris i en tres
d'ells qualificats com a petits.
Les fustes que trobem especificades en cada moble, sí que ens mostren la categoría de la pega: les de noguera son les mes bones i, en canvi,
les senzilles son "d'albre blanch o poli".
Remarquem, dones, que a Calonge té mes importancia teñir un bon
nombre de peces de térra i bestiar, la seva tinenta sí que suposava riquesa.
Un deis punts mes remarcable i sorprenent de l'estudi deis documents
triáis es que continuaven utilitzant encara tipologies de mobles que venien de l'edat mitjana, per exemple: les caixes i els bañes, mobles subjectats per capitells, sistema de subjecció tipie d'aquella época (inv. núm. 2
mas Molla, inv. núm. 19 de Miquel Vidal, inv. núm. 20 de María Vilaret,
inv. núm. 22 de Domingo Rotllant)(34). Sembla com si no hi bagues interés a incorporar nous models de mobiliari i ja els estigués be continuar
seient en bañes de fusta. La mateixa manca d'interés fa que n'hi hagi pocs
exemplars conserváis si no comparem amb el nombre de mobles d'estil
rústic que hi havia.
En canvi, les fotografíes deis mobles mostrats per particulars ens assenyalen que a Calonge també hi havia mobles de qualitat excel-lent, que
encara ara es conserven i que segueixen les línies imperants en aquells
moments, en qué a tot Catalunya es desenvoluparen un estil i una bona
factura que representarien el moment de máxima esplendor en el món del
mobiliari cátala; en aquesta época, la provincia de Girona fou un important centre de prodúcelo de mobles de qualitat reconeguda arreu de
Catalunya i avui molt valorats.

(34)Alcover, A.M. Diccionari Catalá-Valenciá-Balear. Ed. Molí. Vol.2. Pag. 975.
Defineix capitell com 'moble format d'una barra horitzontal sostinguda per quatre carnes,
i que, en combinado amb un d'altre d'igual, serveix de suport per sostenir una taula, una caixa,
un Hit o altre cosa'.
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6. ANNEXOS: LLISTA D'INVENTARIS I ESQUEMES MOBILIARIS.
ANNEX 1. Llista d'inventad s
Pagines

Ubicado

Tip. Viv.

132

24anv-25rev

Barriada

Sen/illa

14

158

160rev-162rev

Vila

Senzilla

1800

26

161

108anv-109anv

Vila

Mitjana

1800

25

161

Vila

Senzilla

1760

5

128

183anv-184anv

Barriada

Senzilla

Joan Costart

1799

23

161

1 15anv-116rev

Vila

Mitjana

Joseph Gafas

1795

18

150

77anv-78anv

Barriada

Senzilla

Pere Garau

1792

15

158

82rev-88anv

Vila

Complex

Antony Lloret

1754

3

126

74anv-81rev

Vila

Complex

Joan Margarit

1778

132

94anv-rev

Barriada

Senzilla

Martini Molla

1752

9
2

126

1 1 anv- 1 3rev

Mas

Mitjana

Joan Ponjoan

1776

8

132

48rev-49rev

Barriada

Senzilla

Pere Ponjoan

1778

10

132

60anv-rev

Barriada

Senzilla

Marius Pons

1795

17

150

60anv-61rev

Mas

Senzilla

Narcis Reig

1790

13

158

104anv-105anv

Vila

Mitjana

Joseph Resador

1751

1

126

33anv-35anv

Mas

Mitjana

Joseph Ribot

1799

21

161

30anv-31anv

Barriada

Senzilla

Domingo Rotllant

1799

22

161

59anv-60rev

Mas

Mitjana

Joseph Sans

1792

16

158

1 15rev-l 16rev

Barriada

Senzilla

Joan Valmanya

1774

7

132

32anv-34rev

Vila

Complexa

Vila

Mitjana

Barriada

Senzilla

Nom

Data

Miquel Basart

1774

6

Joan Capell

1791

Joan Capell
Thomás Capdevila

Inv. Vol. Núm.

118anv-119rev
Antoni Casanovas

7 1 anv-7 1 rev

Miquel Vidal

1795

19

150

98rev-99

Esteve Vilá

1790

12

158

4anv-6anv

Miquel Vilar

1760

4

128

109rev-110rev

Complexa

Eulalia Vilar

1800

24

161

28rev-29anv

Vila

Senzilla

Maria Vilaret

1795

20

150

1 6 1 rev- 1 62rev

Barriada

Senzilla

Maria Vilasseca

1779

11

132

41rev-43anv

Vila

Senzilla

(35) Els noms apareixen per ordre alfabétic, mentre que la numerado deis inventaris en la
columna "Inv" ens indica l'ordre cronológic. En la renglera "Vol. Núm." apareix la numeració
deis manuals deis notaris de Calonge, segons 1' Arxiu Historie de Girona. En la fuera de "Pagines" figuren les del respectiu inventari dins de cada any. En les columnes "Ubicado" i "Tipus
vivenda" veiem on está situada i la classificació atribuida segons el nombre de cambres i el
contingut.

121

LAURA QUER i MONTSERRAT

24

ANNEX 2. Esquemes mobiliaris

Núm

Llitde

Llit amb bañes

Llit

Llitde

pilars

de monja

de monja

peus de gall

Tinilu

Taula amb
calaix

Escriptori

Escorn

Escorn

amb taula

sense taula

Pastera

Braser/Tabal
Escalfador

i íimiba

1 escalfador
1 plana

1 tapa plana

1 amb lomba

1 escalfador
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Núm.

Caixa

Guarda-roba

Arquilla

Bañe

Bañe

Cadires

Cadires

Cadires

Bañe

respatller

bracos

balea

espart

plegadís

Escambell

«Camilla»
ibressols

10
5+1 bagul

1 de treball

I bri'ssol

i ¡>:an n

I hresaol

4+1 bagul
1 hressol

2+1 cofre

I

Núm.

Llumenera

Llum

Candelers

Culleres

Forquilles

Ganivets

9llautó+20Ag

9llautó+15Ag
1 fusta+6Ag

3 banya+

2 de ferro
2 de ferro

1 de ferro

10

1 de ferro

13

1 de ferro
1 de ferro
2 de ferro

1

19

21
22
23
24_
_25
26

31

20
1 de taper

2 de ferro

D'altres

26

LAURA QUER i MONTSERRAT

BIBLIOGRAFÍA
A.A.V.V. (1994): Moble cátala, catáleg d'exposició. Editorial Electa. Barcelona.
A.A.V.V. (1990): Mueble Español. Estrado y Dormitorio, catálogo exposición, Madrid.
Comunidad de Madrid.
ALCOVER, A.M. (1985): Diccionari Catalá-Valenciá-Balear, Palma de Mallorca: Editorial Molí.
BARBAZA, Y. (1988): El Paisatge huma de la Costa Brava. Edicions 62. Barcelona.
CANER i ESTRANY, P. (1967): La Valí de Calonge. Ajuntament de Calonge. Generalitat
de Catalunya. Institut d'Estudis Catalans.
CANER i ESTRANY, P. (1972-73). "Les masies de Calonge" article dins Amáis de l'Institut d'Estudis Gironins, pág. 315-345 del vol. XXI, Girona.
COROMINES, J. (1980): Diccionari etimológic i complementan de la llengua catalana.
Curial Edicions Catalanes. Caixa de Pensions "La Caixa". Barcelona.
CREIXELL, R. (1996): Les Caixes Catalanes del Museu de Granollers. Lauro. Revista del
Museu de Granollers. Pág. 23-29.
FERRER i GIRONES, R: U economía del set-cents a les comarques gironines. Cambra de
Comeré, Industria i Navegació. Girona.
LUCIE-SMITH (1998): Breve historia del mueble, Barcelona. Ediciones del Serbal.
MAINAR, J. ( 1976): El moble cátala, Barcelona: Editorial Destino.
MAINAR, J. (1989): Vuit segles de moble cátala, Barcelona: Rafael Dalmau Editor,
CoMecció Nissaga núm. 10.
MALLORQUÍ, E. (2000): Les Gavarres a l'Edat Mitjana. Biblioteca d'História rural.
CoHecció Estudis, núm. 2. Girona.
MASPONS i ANGLASELL, F. (1907): Nostre Dret Familiar, segons els Autors classichs
y les Sentencies del Antich Suprem Tribunal de Catalunya. Barcelona.
MOLLA, J. - BAUTISTA, J. (1998): La vinya i el vi a la conca de la riera del Tinar (Calonge).
Publicacions de I 'Instituí d 'Estudis del Baix Emparda, núm 17.
FIERA, M. (1997): Los mueblistas de Barcelona a finales del siglo XVIII. Tesis de
licenciatura. Universitat de Barcelona. Dep. Historia de l'Art. Barcelona.
FIERA, M. - MESTRES, A. (1999): El moble a Catalunya. L'espai doméstic del gótic al
Modernisme. Fundació Caixa Manresa. Angle Editorial.

124

SANT FELIU DE GUIXOLS,
1815-1826
BENET JULIA PIQUERAS

A l'Arxiu Municipal de Sant Feliu de Guíxols (l) es guarden uns lligalls descrits com a Protocols de Marina de l'Adjudantia d'aquesta població corresponents al període de 1815 a 1826, amb l'excepció de l'any
1823, del qual prácticament no hi ha res apuntat. Aquests anys corresponen a una época d'inestabilitat política que seguí al final de l'expulsió de
les tropes napoleóniques amb les lluites de les faccions absolutistes contra els coneguts com a constitucionalistes.
Així dones, la lectura d'aqüestes escriptures ens permet reconstruir un
quadre d'un deis puntáis económics de la vila com fou l'actuació marinera local en els anys de recobrament que seguiren al final d'aquella guerra.
Podem, per tant, anotar la presencia d'uns trenta mestres d'aixa locáis,
d'uns nou mestres calafats, d'uns quaranta deixebles deis primers mes
cinquanta-sis deis darrers, de nombrosos bastiments construi'ts en les seves drassanes i, d'entre ells, prop de trenta llaguts de pesca amb un valor
cada un d'unes 100 lliures i escaig, destináis a poblacions marineres de
les terres tarragonines. Acompanya a aquesta informació la presencia de
patrons d'embarcacions de tránsit, com mes endavant exposarem, junt
amb els nombrosos pargoners.
Al mateix temps voldríem recordar l'altre puntal en la marxa económica de la vila, el qual fou l'explotació del suro. L'any 1825 el baró de
(1) AHMSF. Lligall 10, cubeta 45.
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El port de Sant Feliu de Guíxols del vuitcents segons un quadre de Pons Martí.

Barre, governador de Girona, demaná informado sobre l'ofici deis tapers. Els edils locáis li comunicaren que hi havia treballant a Sant Feliu
uns 250 fabricants de taps, 20 de carredors i 25 de toscadors i bullidors.
En total 295 fabricants, que hem d'entendre com a modestos artesans
tapers que amb ajudes familiars i l'ajut d'algún treballador mantenien
petits obradors on s'elaboraven els taps a má.
En aquest mateix informe s'assenyalava la necessitat anual de suro en
la xifra de 25.000 quintars, la meitat per a les fabriques, on la seva elaborado es feia a má amb una afilada ganiveta i, finalment, que la bala deis
taps que eren fins es pagava a 41 duros de plata, mentre que els altres
només es pagava a 7 duros(2).
La importancia que aquesta industria comencava a teñir ens la dona
com exemple un document d'aquest mateix protocol, en qué el capitá
danés de la fragata Thetis carregá, per transportar a Kronstadt, unes 208
bales de taps de 30.000 unitats cada una l'any 1818.
Pero, abans de continuar, caldria recordar breument l'estat, políticament caótic, del país. Retornat Ferran VII el marg de 1814, unes de les
seves primeres actuacions fou la d'abolir la Constitució redactada per les
Corts de Cadis, reducte oficial contra la invasió francesa. A continuació,
seguí un període de depuració d'afrancesats, els quals tingueren repre(2) ídem. Manual d'acords. 25/VII/1825.
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sentants destacáis per la comarca gironina pero no tenim informació de la
seva existencia a la vila, almenys com a personatges superiors. Al contrari, en sol-licitar oficis com el cas del mestre de primeres lletres Caries
Albert, declara entre altres mérits ser bon espanyol sense haver tingut
«empleo» del francés.
Aixó no vol dir que no hi pogués haver algún col-laborador de petita
categoría com els «parrots» o també algún il-lustrat entre els burgesos
comerciants i patrons d'embarcacions que, a causa deis seus viatges a
1'exterior, podrien haver-se imbui't de certes teories de la Revolució francesa i haver-les acceptat, i mes procedint d'una població que al llarg deis
segles havia estat sotmesa a un poder feudal.
Foren també perseguits els constitucionalistes, autors de liéis liberáis
molt avanc,ades contra alguns privilegis de la noblesa i de l'alta clerecia,
de la supressió de la Inquisició i de les proves de noblesa de sang per
entrar en certes carreres. Per aixó es comprensible que els perjudicats
busquessin ajudes en les masses populars per provocar aldarulls de protesta envers disposicions que creien anar contra el rei i Faltar.
Pero l'any 1820, després de la revolta del general Riego, el sobirá ha
de jurar la Constitució, període que dura fins l'any 1823 quan, amb l'ajuda deis 100.000 filis de Sant Lluís, tropa auxiliar francesa, s'imposá altra
vegada la governació absolutista seguida d'un curt període de repressió.
Referent al nostre poblé, trobem algún exemple modest que ens retrata aquell ambient. Així, per al nomenament d'ajudant militar i capitá del
port es designa Grau Rovira «per la seva lleialtat i adhesió a la justa causa
en els tres anys de la deplorable revolució». Igualment, en un altre document tan inofensiu com la venda d'un bastiment de pesca constru'it peí
mestre d'aixa R. Lluí, es fa constar que el seu treball fou l'any 1822 «época
constitucional felizmente extinguida». Finalment, peí juliol de 1823, hi
ha encara un delegat oficial a la vila per al control de les idees acceptades
com a revolucionáries. Amb el temps, pero, les disposicions s'alleujarien.
Així, peí juny, s'informa que les persones que havien estat regidors anteriorment, amb les noves disposicions, no teñen motius per ésser ara excloses.
PRIMER PERÍODE
L'Ajuntament guixolenc estava format per regidors que duraven en el
carree un any, període que posteriorment s'allargá fins a tres. Eren escollits d'unes llistes de ciutadans enviades a la Junta del Corregiment. Ja hi
trobem anotats Francisco Batet, Joan Jofre i Martí Quintana amb el qualificatiu de «taponeros» indicant-nos que ha estat admesa en el llenguatge
oficial la qualificació d'aquest ofici.
Cada any s'anotaven en els corresponents manuals d'acords els noms
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de les persones destinades ais diferents i variats carrees municipals com
podien ser els de macer; almostagá; rellotger; encarregat del bagatge i de
l'allotjament de la tropa de pas; personal sanitari de 1'hospital; conductors amb reial títol del correu a Girona i a Blanes; mestre de primeres
lletres, com va ser per exemple la persona, ja citada, de Caries Albert,
natural de Sant Feliu, de familia amb sang neta i de bons costums, bon
espanyol per no haver col-laborat amb els francesos, amb llicéncia eclesiástica per poder ensenyar la doctrina cristiana com també amb bones notes en la prova de gramática castellana, dades totes que constaven en el
seu expedient.
Una altra actuació del Consistori que ens permet teñir informació de
part de la vida de la seva gent era la periódica subhasta de les gabelles que
encara tenia dret a cobrar el Comú. Així, tenim que el preu de l'oli i la sal
que aquell temps anaven juntes, queda en 751 Iliures catalanes, pagades
en monedes metál-liques. El futur venedor s'obliga a vendré tant de dia
com de nit, a rao d'un diner Tunca de sal i a mig «quarto» l'oli de preu
mes baix.
La gabella de l'aiguardent del primer any destaca per l'elevat preu
subhastat: 1.782 Iliures, xifra molt elevada, potser especulan! amb la possibilitat d'obrir-se, amb la pau, nous mercáis tancats fins llavors per motius de guerra. Al postor també se l'autoritzava per vendré, a mes, resolis
i malvasia.
A continuació seguien les tres fleques que llavors hi havia a la vila a
rao de 50 Iliures cada una, mentre que les dues carnisseries pagaren 300
Iliures una i l'altra 145 Iliures. El vi fou subhastat el 1817 per 430 Iliures
i la llenya solament per 88 Iliures.
La subhasta de 1818 té d'interessant la gabella de l'anomenada mercadería per tenir-hi anotat 51 árdeles en venda que comencen amb ordre
alfabétic amb el producte «arbres de bastiment» i acaben amb el de
«tocino» i teñen enmig anotades mercaderies com fideus, oli de peix,
sucre, etc., que ens donen una idea de les variades compravendes de la
nostra població en aquella época.
Una cárrega económica per a la vila fou la presencia sovintejada de
tropa. Tenim que a l'estiu de 1816 els regidors i alguns prohoms representatius de la vila teñen una reunió urgent per tractar d'ajudar el comandant del 2n batalló de Ferran VII per poder alimentar els seus soldáis
perqué no havien arribat les subvencions adequades. Per falta de cabals a
la caixa de l'Ajuntament, s'acordá de carregar una imposició sobre la
carn veñuda amb les protestes comprensibles deis carnissers. Pero, al revés que en altres ocasions, es cobraven diners procedents del subministrament de pa a soldats com van ser els 424 duros per l'entregat ais Cacadors de Mallorca.
Pero, quan son cridats a files els joves de la població, en incorporar-se
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a l'exércit se'ls entregava una determinada quantitat com eren les sis unces i mitja de 1817 o les vint-i-quatre de 1819, cosa que fins i tot obliga a
carregar mig duro a tot porc sacrificat o quatre pessetes per bou o vedella,
impost degut al mal estat crónic de la hisenda municipal.
També i en relació amb Testada de tropa a la vila hi havia a vegades
problemes en el seu allotjament i en la classificació segons categories.
Així trobem que el 1816, Don Benet Barraquer i de Camps exposa i recorda a la Superioritat el seu dret, concedit per Felip IV, d'acceptar només a casa seva allotjament per a oficiáis «Generáis».
Passem ara a una activitat diferent deis nostres regidors com fou la de
nomenar ermita de Sant Elm Grau Rovira, mariner i agutzil de la vila,
amb les clausules d'entregar 400 lliures —150 per obres i 250 per a utilitat i profit de Termita—; complir les obligacions del cuite de la capelleta,
baixar cada dissabte a «passar la capta» a la vila avisant amb el toe d'una
campaneta. Se li permeté acceptar també vi, blat, llegums i peix en temps
de «sardinal i palangra», cultivar les ierres de Termita, pero se Tobliga
d'avisar amb foc en cas de perills. Al moment de firmar el contráete es
féu un inventan del santuari.
El marc, de 1816 teñen una reunió representants de TAjuntament i el
Convent per tractar d'ampliar Tesglésia, car aleshores ja era insuficient.
Els monjos oferiren 9 dobles de a quatre i els regidors, que també hi estaren
d'acord proposaren vendré dos solars que tenien prop del pont d'anar a
Tesglésia, comprats ja feia temps amb la intenció de fer un temple nou.
Aquesta bona entesa entre el Monestir i el Comú no degué durar gaire,
ja que el maig de 1819, havent observat aquests que Tabat intentava derrocar "la torra quadrada que está en el centre del convent", sol-liciten,
emparant-se en la llei 3a de la Novíssima recopilació de protecció d'edificis andes, que s'embargui Tobra. Aixó motiva que la Junta de Girona
enviés Tarquitecte Josep Barnoya perqué informé i perités.
Els edils guixolencs s'atreveixen a presentar algunes sol-licituds a S.
M. Per exemple, tenim que el 1817, entre altres grácies demanades, destaquen poder traslladar les aigües de la font de Monticalvari al centre de
la població; poder vendré edificis ruinosos propietat del Comú com una
casa del Forn Vell i una altra en el corral vell de Sant Pol. Per la seva part,
el regidor Bonaventura Ronsart intenta presentar un memorial al rei sol-licitant la prohibició d'exportació de suro, conducta relacionada amb la
pugna que es mantindrá entre els propietaris de les suredes i els fabricants
de taps. Pero, en aquesta sessió, el batlle denegá de presentar la proposta
al-legant que sobrava per haver estat postulada anys abans pels tapers(3).
(3) JULIA, Benet. "Els tapers guixolencs del segle XVIII". Revista de Girona, núm. 127.
Marc-abril 1988.
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Un altre acord, aquest el 1819, fou per nomenar els germans guixolencs
Antoni i Josep Patxot Marcillach, comerciants domiciliáis a Barcelona,
per representar-los davant de D. Narcís de Milans, tresorer de la Reial
Junta de Comerc, de la Ciutat Cornial per cobrar 160 duros com a dividends de l'empréstit d'Argel de l'any 1815, en la qual amb 1.000 duros
va participar 1' Ajuntament, ja que era freqüent que guixolencs expatriáis
representessin els interessos deis seus conciutadans en el país on ara radicaven. Així tenim els Vidal a Marsella, els Portó a l'Havana, etc.
Com que els regidors s'informen de brots epidémics de cólera a Cadis, Barcelona i algunes poblacions gironines, preñen diverses disposicions sanitáries per mantenir la salubritat de la vila. Per exemple: es multa
J. M. embargant-li els 4 duros mensuals que se li entregaven per correu,
per no haver arreglat el seu carrer on hi havia bassals d'aigua, fang i orina
de cavalls. Ordenat aixó per la Junta de Policia.
PERÍODE CONSTITUCIONALISTA
Jurada peí rei la Constitució després de la revolta de Riego, l'ajuntament de la nostra vila comencá a exposar les disposicions liberáis ja legislades en les Corts de Cadis. Una d'elles sobre «Señoríos y abolición de
privilegios» deis anys 1811 i 1813, segurament agradable a una població
sotmesa de sempre a un poder feudal com hem esmentat. Aqüestes prescripcions degueren afectar el Monestir perqué es troba indicada 1'obligado, ara, de pagar contribució el convent i la comunitat. En no fer-ho, els
embarguen partides de suro de la seva propietat.
Igualment i d'acord amb les ordres del Govern Central contra «la vagancia deis eclesiástics regulars i seculars» obliguen a sortir immediatament de la vila el monjo Veremund Casanova, malgrat la llicéncia concedida per l'Ordinari. Será aquest frare, majordom del convent, el qui, en
voler-se escapar saltant la paret de l'horta del recinte monacal fou abatut
pels milicians que vigilaven l'expulsió de 1836.
El novell Consistori volgué actuar democráticament en l'elecció del
nou secretan municipal i en va sortir elegit el notari local Maria José Sala
deis tres que es presentaren, entre ells 1'anterior que no tingué cap vot, car
en el període passat fou acceptat després d'una enérgica intervenció a son
favor de l'autoritat militar de la plaga de Girona.
Pero ara será demandat en diferents ocasions per investigar condueles
seves anteriors no gaire clares, entre elles quan el 1813 bagué d'entregar,
en representació de 1'Ajuntament guixolenc 1.000 duros a l'il-lustre Intendent com a donatiu gratu'it ais hospitals militars, missió acompanyada
per Rafael Suris fins a Igualada, lloc on estava aquesta personalitat.
Persistint en aquesta investigació, els regidors s'informen de si el dit
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secretan podía teñir interessos en la mota del xabec de Rafael Suris, ja
que suposaven que hi tenia uns 300 duros, pero aquest patró confirma que
era la muller la que hi tenia aquella participació.
Per aquests controls davant deis nous edils també hi hagueren de passar els seus antecessors municipals deis anys 1808 a 1817 en diverses
ocasions per ordre de S. M. Entregáis al seu nou paper visiten les propietats relacionades amb la seva autoritat (ermita de Sant Elm i església de
Sant Joan) i els controls sobre aigües i sanitat. Així, amb motiu d'ésser les
aigües «encharcadas» perjudicials per a la salut, s' obliga els propietaris
de les cases que miren al carrer Major o Raval que cada un empedroni el
seu davant per poder teñir escórrecs els dits líquids.
Una preocupació important fou la de donar ensenyament sobretot a
les classes mes pobres. Per aixó mantingueren el contráete amb dos mestres de la vila, Josep Oliva i Caries Albert, que cobrarien cada un 1.000
rals a l'any i deixarien uns altres 2.000 rals per ais pares Escolapis que
volien iniciar ensenyament a la vila.
I en una actitud filantrópica, el Consistori ha de reconéixer la «triste i
miserable situació» deis emigrats italians residents a la vila, fugitius de la
derrota del liberalisme de Nápols i Piamont, malgrat cobrar certa assignació quan podien.
De les noves formalitats de la Constitució hi ha l'obligació d'elegir els
anomenats electors parroquials que junt amb altres del partit formaran la
Junta electoral provincial per al nomenament de diputats a Corts, votació
que es practica a 1'església de Sant Joan i en sortiren elegits, entre d'altres, Miquel Suris amb 105 vots, Feliu Mauri amb 101, Narcís Barraquer
amb 97, etc.
Recordant que hem indicat la possibilitat d' aldarulls provocáis per fraccions contraríes ais actuáis governants, suposem que aixó hagué de passar a fináis d'agost de 1821 quan l'ajuntament acordá que cada nit sortissin de ronda peí poblé quatre milicians de la companyia del capitá Bruguera, quatre mes del capitá Bernich i quatre paisans amb un regidor o un
particular de cap de ronda.
Per a aquests milicians s'havia pressupostat la compra de 200 fusells i
del vestuari corresponent. També per ais reemplac,aments militars d'aquell
any hi ha partides tan curioses com les despeses per comprar espardenyes
i camises a mes de vestits.
Dintre d'aquest ambient d'intranquil-litat, peí maig, preocupa ais regidors la presencia abundant de gent forastera. Per aquest motiu sol-licitaren
l'ajuda de la tropa allotjada aquells dies a la població per obligar a congregar-se els forasters a la Casa de la Vila perqué expliquessin la seva
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presencia a Sant Feliu. De forma ordenada i tranquil-la explicaren, segons informa el Manual d'acords, que la seva vinguda responia a la possibilitat que podria presentar-se en la compravenda de pannes de suro.
L'any, pero, acabará amb altres desordres a la nit que obligará a noves
rondes amb sis milicians i sis paisans armats tots i sota les ordres del
regidor Sala, actuació que s'acordá repetir els festius i vigílies.
Finalment i dintre de la política liberal deis nous governants, els regidors reben una disposició per alliberar els esclaus negres. No coneixem
quants n'hi podia haver a la vila ni quants es pogueren beneficiar d'aquesta
disposició en quedar anotades només les respostes següents: Josep Bernich
exposá que el seu esclau té aproximadament 10 anys i, per tant, no podria
valer-se per ell mateix si quedes lliure. Francisco Patxot digué que el seu
era coix i baldat i, per tant, podia ser lliure si ell ho volia. Finalment,
Jaume Civil al-legá que el seu era mes «amo y dueño» que esclau i per
aixó dubtava que volgués marxar.
PERÍODE NOVAMENT ABSOLUTISTA
A principi de maig de 1823, l'ajuntament encara constitucional rebia
del cap polític de la provincia 1'advertencia d'operacions de l'exércit enemic per ocupar la població i per aquest motiu aconsellava de posar tota la
documentació de la vila en un bon lloc per a no caure en mans enemigues.
Pero dies després, el 21, ja s'anota en el Manual d'acords, que, segons
ordres rebudes per correu, havia arribat l'Excm. Sr. Mariscal de Camp,
comte de Rastignac, comandant de la 3a brigada de l'exércit francés auxiliar -els 100.000 filis de Sant Lluís del duc d'Angulema-, posant nous
regidors i sol-licitant pau i tranquil-litat.
En aquells moments s'inicia el nou període amb un régim de terror
repressiu: cástigs, presons i afusellaments.
Pero per mantenir l'ordre disposen crear una companyia de guardes
urbans sedentaria, a la vila, a rao de 5 rals de buló a cada un i al mateix
temps comissionar el regidor Esteve Martí perqué compres a Girona 100
fusells amb les corresponents baionetes i municions per poder-los armar.
A mes, un coronel de l'exércit, D. Felipe de Bujons, vigilará per fer complir les disposicions del nou govern contra les encara idees revolucionáries. Per aquesta missió, el Comú haurá d'ajudar-lo amb 6 «pesos fuertes»
diaris per despeses d'ell, del seu criat i de la seva cavalleria a mes d'altres
3 «pesos» per l'ajudant que segurament l'acompanyará.
Molt aviat, el 25 de maig, els regidors reben una carta de la Junta del
Corregiment de Girona i Figueres on se'ls ordena d'entregar immediatament les claus del convent benedictí al seu majordom Veremund
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Casanovas. Els regidors acorden d'entregar-les, pero amb la condició de
practicar abans un inventan del seu mobiliari per si pogués haver-hi quelcom que en un futur pogués servir a l'ajuntament, acte que portaren a
terme Grau Revira, Joan Cúbies i el secretan municipal.
Tanmateix, recordant les diverses vicissituds que en pocs anys havia
passat el centre monacal, no ens estranya que aquest inventan no aportes
res d'interés com es mereixia peí prestigi i l'antiguitat de la santa casa.
Recordem com a fináis del segle anterior es transforma en hospital militar amb motiu de la Guerra del Francés. Posteriorment, fou abandonat de
nou en temps de la invasió de les tropes napoleóniques que dura fins el
1814. Mes tard, en el període constitucional, última evacuació per extinció deis ordes monástics, que dura fins a la data indicada en aquest comentad; un tal estat de coses que explicaría els saqueigs soferts pels benedictins en el seu mobiliari.
I així, en el pobre inventan practicat, a mes d'elements propis de la
liturgia religiosa s' apuntaren taules i bañes, armaris, només tres Hits en
una comunitat de prop de vint tonsurats. Igualment un desgavell d'estris
variáis de cuina i rebost, fins i tot un piló de tallar carn en les dependéncies de l'abat, etc. Potser el mes valorable fou l'apartat on es descriu «una
partida de llibres de varíes qualitats i formes els quals estaven col-locats
uns sobre els altres i ocupaven onze pams d'aleada, tretze i mig d'ampie
i sis pams de fondo».
A l'estiu, l'activitat del Sr. Bujons es redueix a informar sobre l'ordre
de la Junta del Corregiment de canviar els regidors. Aquest nou Consistori ordena, mitjan§ant el pregoner, diverses disposicions rigoroses: presentado de tots els milicians amb cástigs ais que no obeeixen; diferents
disposicions sanitáries urbanes sobre venda de productes; prohibido de
cantar, tocar la guitarra i esvalotar durant la nit; prohibit deixar carros al
carrer també durant la nit; deixar llums encesos si hi ha obres o basses de
calg; nomenament d'un «cabo zelador» per al control deis boscos i evitar
tales indiscriminades; reconeixement d'estar sense fons la caixa municipal; la recollida d'armes; l'ajuda per falta de palla, pa, ordi i llenya per a
la tropa francesa auxiliar destinada a la vila, gestions totes a fer a Girona.
Al Manual d'acords de 1826 s'anota que foren enviats a aquesta ciutat
per ordre del seu governador els llibres corresponents ais anys 1824 i
1825, quedant-nos, per tant, sense informació d'aqüestes dues anualitats.
Peí maig del 1826, el nou Consistori pren possessió. En informar-se
del que podia quedar pendent, el nou batlle Sebastiá Vidal vol aclarir que
els nous edils no es faran responsables deis assumptes pendents d'anys
anteriors. Sembla que les finances municipals foren les que mes preocuparen, ja que hi havia pendent una liquidació de rebuts del temps de la
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passada guerra de la Independencia i que pujava al voltant de 50.000
duros, la qual cosa els obligará a teñir un agent a Madrid.
A mes, des de Girona, el Govern Civil reclama els darrers sis mesos de
la quota de Sanitat de 1823 (1.561 rals, 10 maravedís de billó), el 20% de
Propis i arbitris de 1824 (2.560 rals de billó), el primer tere, del cadastre
del corrent any (14.811 rals, 24 maravedís), quantitats que d'aquí 15 dies
han d'ingressar a la caixa de Girona. El clavan informa que en aquella
ciutat teñen una carta de pagament de prop de 14.000 rals i esperen aviat
rebre'n una altra de 2.000 rals que segurament podran cobrir el tere, del
Cadastre i el de Sanitat, tenint pendent de percebre el pa subministrat a la
tropa pels flequers durant els mesos de gener i febrer tot quedant una
resta del 20% per cobrir les necessitats de la casa municipal.
Aquell any la informació acaba amb la referencia d'haver estat nomenat vicecónsul anglés a la vila la persona de Josep Eudald Amat.
MESTRES D'AIXA GUIXOLENCS
Exposats breument alguns aspectes de la vida guixolenca d'aquells
anys d'intranquil-litat política, passem ara a tractar el motiu principal
d'aquest treball: la seva vida marinera i la importancia que tingué en l'economia, segons les notes aportades per la lectura deis anomenats Protocols
de Marina com hem indicat al principi d'aquest escrit.
Comencem amb l'apartat deis mestres d'aixa, nom deis fusters de naus.
De sempre, aquests havien estat els constructors de tota classe d'embarcacions peí fet que tenien uns coneixements técnics transmesos de generado en generació fins a l'aparició en el s. XVIII deis enginyers navals
que comentaren a desplagar-los, primerament en la construcció de les
naus de les armades, seguit a continuació per les comerciáis, quedant redu'ida finalment la seva actuació a les dedicades a la pesca.
Pero d'aquest temps que estudiem, els nostres mestres d'aixa encara
constru'íen en les modestes drassanes de la platja de Sant Feliu embarcacions de pesca i també mercants.
Comencem amb la relació nominal deis artesans d'aquells anys que es
la següent: Cipria Patxot, Feliu Faus, Joan Frigola, Benet Barnés, Pere
Puig, Francisco Nussa, Ramón Lluí, Agustí Bosch, Baldiri Caimó, Jaume
Patxot, Feliu Patxot, Antoni Patxot, Joan Mon Carreras, Francisco Oliva,
Tomás Julia, Pere Llagustera, Ramón Vivas, Feliu Moner, Joan Anglada,
Jaume Pi, Agustí Bas, Agustí Planella, Anaclet Ribot.
De la majoria d'ells tenim anotada una relació d'aproximadament 50
embarcacions de pesca de les quals 33 foren encárrecs de fora la vila. I
hem dit aproximadament peí fet d'haver-hi documents illegibles.
Com a mestre d'aixa mes actiu destaca la figura de Baldiri Caimó amb
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12 llaguts de pesca constru'its i d'ells 7 que foren encárrecs de poblacions
de la costa tarragonina.
Segueix Jaume Patxot —que continua la clientela de 1'anterior després de la seva defunció— amb 10 bastiments constru'its, deis quals 9
s'enviaren a fora. Un altre artesa Agustí Bosch té anotáis altres 8 bastiments i d'ells 5 de venuts a altres ports. Segueix Francisco Nussa amb 5
encárrecs i Feliu Patxot amb altres 4. Aqüestes anotacions ens demostren
el prestigi artesanal que les nostres modestes drassanes tenien a la costa
gironina i tarragonina especialment. Els preus d'aqüestes barques de pesca eren de 118 lliures catalanes la majoria, pero mes endavant Baldiri
Caimó comenta a abaixar preus fins a situar-les a 100 lliures justes.
Ja hem dit que els nostres mestres d'aixa també constru'ien naus mercants, i per aixó detallaren! les anotacions descrites en els lligalls deis
Protocols. Comencem amb els bastiments anomenats llaguts en els documents indicáis, amb una capacitat d'unes 6 tones i un valor d'entre 300 a
350 lliures segons declaracions del seu constructor Feliu Patxot. A continuació venen els anomenats falutxos, que suposem que devien ser els que
ara coneixem amb el nom de barca de mitjana. El citat Feliu Patxot en
construí un de 17 tones i 600 lliures de preu. També Francisco Nussa en
fabrica un de 30 tones i 900 lliures i un altre de 12 tones i 150 lliures de
valor
Ramón Lluí es 1'autor d'un místic de 40 tones i valorat en 900 lliures.
Una goleta de 80 tones i preu de 3.300 lliures sortí de les mans de Joan
Mon Carreras. Per últim, Feliu Patxot fou Fautor d'un bergantí de 120
tones el valor del qual es desconeix.
Sobre aqüestes naus construi'des a les drassanes guixolenques podem
aportar altres informacions tretes del citat Registre de Marina i son les
que es refereixen a les mides donades de cada tipus de bastiment. Així
trobem que l'anomenat falutx de 30 tones acostumava a teñir 17 vares
d'eslora, 6 i mitja de mánega i 2 de puntal. El místic de 40 tones tenia 20
vares d'eslora, 7 i mitja de mánega i 2 i mitja de puntal. La pollacra de 60
tones, 23 i mitja vares d'eslora, 8 i mitja de mánega i 3 de puntal. Finalment, la goleta citada es descriu amb 108 pams d'eslora, 35 de mánega i
16 de puntal.
Per acabar aquest apartat, aportem un model de contráete entre el mestre d'aixa a qui se li havia encarregat la construcció d'un llagut i el futur
propietari, redactat privadament el marc, de 1822 i firmat per 1'alcalde
constitucional segon, Francisco Patxot Marcillach. Com que será copiat
literalment, soHicitem deis entesos en la materia disculpes si el redactat
alguna vegada no es gaire corréete a causa de les dificultáis d'interpretar
l'antiga escriptura.
135

12

BENET JULIA FIGUERAS

Faluxt o barca de mitjana segons un esborrany del pintor Pons Martí.

El mestre d'aixa era Francisco Nussa i el propietari i patró era Lloreng
Calcada. Tipus llagut de 30 tones.
«Mides: 18 gues de llargada d'estopa a estopa. Puntal 9 pams.
D'overta 28 pams amb 2 pams de rose. De popa al través de l'arbre, cinc
pams d'orla i en devant quatre, disminuint en proporció amb el reforg
corresponent de part de dins. Les llasas d'arbre poli, bones i rebedores,
de quart i quart, del quart de gruix amb algunes que deuen ser mes gruixudes allá on corresponda. La mitjana del pía fins a la clau, de quart i
quart del quart de pi i dos de roura per banda sota fora semas. Los mitjans de coberta depi d'un quart. Traca de popa aproa a la gruixa corresponent. Dos jaients a popa, un sota la coberta i I 'altre sobre el rombo;
tres ídem a proa, un igual a I'orla a confrontar amb la bita, I'altre sota la
coberta i I'altre sobre el rombo. L'estamanera quatrepulgades a tot quadro, bones i rebedores de suro alzina o roura. Lo madis corresponent a
l'estamanera i que esta arribi a dalt la cinta. L'escálem corresponent i
que sia embocat per la clau i esta de popa a proa. Dos bitons per banda
aproa. Paramitjal de roura de rombo a rombo, tot d'unapeqa, sollada a
proa amb mamparo. Cambra a gust del patró Calcada. Gruixa o carenes
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cinc pulgadas. Escoas de quaranta a quaranta quatre pams amb dos peces que crusien a lo menos tres peres (?) o peces (?). Dos barengas per
banda. Arga, piló i tres aspes, quatre mas se s i quatre país deficar bita i
ganxos corresponents i un fogó a gust del pairó. Dues massaquetes a
proa per banda. A popa cassaescotes i dues massaquetes per banda i
sobre escoes de roura, timó i arjau i compondré part de I 'arboladura si
convé.
Construir-lo dins de sis mesos. Preu 900 lliures de mans i fusta a cobrar 300 lliures ais 15 dies de la firma del contráete, 300 a l'ésser el
barco encintat i les restants a Vacabar».
Tenim indicat que els nostres mestres d'aixa tenien a mes una funció
docent i acollien a casa seva, fins i tot si eren de fora de la vila, l'aspirant
a fuster de ñau durant els quatre anys d'aprenentatge i, posteriorment, si
havien complert se'ls estenia el document corresponent a l'Ajudantia de
Marina que els permetria treballar i ensenyar al seu torn. Pero abans d'admetre el futur aspirant en el seu taller, en la mateixa delegado de Marina
es redactava un document que mes o menys venia a dir així: «6 dejuny de
1815. Benet Cruañasfill de Sebastiá (ara difunt) esposa en qualitat d'aprenent de mestre d'aixa amb Feo. Nussa d'aquesta vila durant 4 anys, etc».
Al seu torn el dit mestre d'aixa certificava mes tard que X. X. ja era mestre d'aixa per haver estat quatre anys vivint i treballant amb ell.
D'aquells anys hi ha anotats uns 40 aspirants. D'ells, 9 ho feren amb J.
Mon Carreras, 8 amb Ramón Lluí, 6 amb Feo. Nussa, 5 amb Feliu Patxot,
etc.
MESTRE CALAFAT
Aquests artesans, que també trobem anotats en els Protocols de Marina que estudiem, son els que certifiquen que els alumnes que han estudiat
i practicat al seu costal ja han passat els quatre anys reglamentan s.
Son 9 els mestres calafats inscrits, el nom deis quals donem a continuado: Pere Puig, Pere Remus, Tomás Mateu, Francisco Caimó, Joan Caimó,
Baudili Llor, Antoni Carreras, Joan Carrero i Antoni Rigau.
Referent ais estudiants d'aquesta especialitat, son mes abundants que
1'anterior, potser per ser estudis de menys responsabilitat. Son en nombre
de 51 els apuntats deis quals 22 foren deixebles de Tomás Mateu, 11 de
Pere Remus, 8 de Joan Caimó, 3 de Baudili Llor; Antoni Carreras,
Francisco Caimó i Joan Carrero amb 2 cada un i solament amb un, Antoni
Rigau.
Un certificat previ per entrar d'aprenent era d'un redactat molt sem137
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blant al deis aspirants a mestre d'aixa i amb igual duració de quatre anys.
També en acabar llurs estudis se'ls estenia peí seu professor el corresponent certificat que s'inserívia en els Protocols de Marina.
PARgONERS
A mesura que les naus augmentaren la capacitat de cárrega i, per tant,
el seu pressupost, com es compren es necessitá mes capital, que captaren
la majoria de les vegades de l'associació de diverses persones que aportaven diferents quantitats de diners, cosa que els permetia que la seva part
de propietari de la ñau quedes en un cert tant per cent sobre el seu valor
total. Eren els anomenats parconers sobre la fusta en oposició ais par§oners sobre la mota, l'aportació deis quals era damunt la mercaderia transportada o negociada.
Donem a continuació alguns exemples copiats deis Protocols de Sant
Feliu. Així trobem que el desembre de 1818, en la pollacra N.S. del Coll,
el patró Bonaventura Mas hi tenia dos vintens. El marc, de 1821, en el
falutx La Virgen del Carmen, Rafael Suris hi tenia tres quartes parts i
Joan Molinas la quarta part restant, puix era el patró. Notem com sempre
la persona responsable del creuer era premiada amb una participació d'estímul. Al mateix any, Josep Suñer del comerc. representa dos comerciants
de Barcelona per tramitar la seva participació en una tercera part cada un
en el llagut Santa Gertrudis.
El maig de 1822 hi ha una anotació mes important: els germans Antoni
i Josep Patxot del comerc, de Barcelona, Francisco Patxot Marcillach i
Gaietá Daltabuit, tots dos de Sant Feliu, mes Rafael Patxot i Ferrer, pilotín
de carrera, eren propietaris del bergantí de 120 tones San Rafael construi't
a la drassana local peí mestre d'aixa Feliu Patxot. La proporció de pro
pietat era la següent; amb 1/4 els tres primers, amb 1/6 Gaietá Daltabuit i
amb els restants 3/16 Patxot i Ferrer, que queda com a capitá.
Un altre exemple del mateix temps, amb motiu de la defunció del patró del xabec de 40 tones, Rafael Suris, es nomená nou patró el seu fill
Rafael Suris i Bas. Ho firmaren els parconers amb les seves corresponents proporcions, que, per tractar-se de modestes aportacions, son bastant nombroses. Tenim amb 1/16 Francisco Patxot Marcillach, Joan
Durban, Josep Andreu, Antoni Andreu i Camisó, Antoni Vidal, Baldiri
Mieres, Miquel Suris i Llorens, Josep Carreras. Amb 1/32 hi ha Josep
Suñer major, Antoni Calcada, Pone, Buso, Pere Mártir B áster, Joan
Campasol, hereus de Bartomeu Bosch i la vídua i els hereus de Geroni
Sentir.
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PATRONS I PATRONIA
La lectura del citat registre de Protocols de Marina ens permet presentar l'activitat i l'increment de la flota guixolenca en aquests anys, de l'actuació d'uns vuitanta patrons disposats a governar els seus nombrosos
bastiments i, finalment, cal destacar com les naus amb veles quadres i de
mes ampli arqueig, aptes per a singladures llargues i, fins i tot, oceániques, van ampliant mes la seva presencia.
A continuado i de forma esquematitzada, presenten! les anotacions
mes interessants relacionades amb aquest treball.
- 1817. El patró Jaume Gorgoll cedeix per l'edat a son fill, també Jaume, el falutx de 300
quintars i al fill Joan el llagut San Antonio.
- Silvestre Anglada era patró d'un xabec de 20 tones.
- Josep Reig nou patró del xabec de 25 tones N. S. de los Angeles.
- 1818. Josep Mundo es patró d'un canari de 16 tones.
- Miquel Barnés ven bastiment de 12 tones.
- El patró Bonaventura Mas té dos vintens en la pollacra N. S. del Coll.
- 1819. Nicolau Casas capitá de la goleta La Victoria.
- 1821. Josep Prats patró del bergantí goleta Victoria.
- Benet Barneda, patró del xabec San José amb patent confirmada.
- Feliu Molinas, patró de la goleta La Gloria de 60 tones, amb patent.
- Joan Bascos patró de la pollacra de 60 tones San Antonio amb patent.
- Joan Lloverás patró del llagut cobert de 6 tones.

Maqueta del veler "Maizales" deis Carreras, que feia la ruta antillana.
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- Bonaventura Mauri, patró del bergantí goleta N. S. de los Angeles de 80 tones i arab
patent.
- Nicolau Casas, patró de la pollacra de 54 tones La Nueva amb patent.
- Baltasar Puig, patró de la pollacra de 70 tones i amb patent.
- Francisco Vilaret, patró del xabec El Dragón de 32 tones i amb patent.
- El patró Geroni Buscarons del falutx Ecce Homo traspassa el comandament a Llorenc,
Calcada per malalt.
- El patró Pone, Lloverás del llagut de tráfec de 8 tones N. S. de la Gracia el cedeix al patró
Pere Vidal.
- El patró Jaume Muxó del llagut de tráfec de 120 quintars San Antonio el transfereix a
son fill Pere com a patró.
- El patró Salvador Virondell del falutx de 28 tones La Virgen del Carmen passa el comandament a Joan Molinas.
- Joan Andreu, fill del comerciant Grau Andreu passa com a patró del llagut de tráfec de
150 quintars San Antonio.
- Nicolau Ribas, patró de la bombarda La Virgen del Carmen de 35 tones.
- Pere Arxer, patró de la pollacra de 60 tones La Bella Hermida.
- La goleta de Benet Bruguera comerciant N. S. de los Angeles de 40 tones, que la menava
Salvi Pía, passará ara com a patró Ferriol Carreras.
- Narcís Domingo patró del llagut La Virgen del Carmen de 12 tones, renuncia a favor de
son propietari Pere Jaume Carreras ara patró.
- El patró Llorenc, Bosch del xabec TV. S. de los Angeles de 40 tones, té patent reial mercantil per navegar pels mars d'Europa.
- Bonaventura Mas, patró de la pollacra TV. S. del Coll de 50 tones obté patent mercantil.
- El patró Andreu Pi de la pollacra de 40 tones TV. S. del Pilar amb patent.
- Patent per al patró Francisco Calcada de la pollacra de 70 tones San Antonio.
- El patró del xabec de 50 tones San José, Josep Plaja ja té patent.
- Joan Carreras i Rufí, patent per al xabec de 40 tones TV. S. del Carmen on ell es patró.
- Josep Anglada, patró de la pollacra de 40 tones San Antonio amb patent.
- Feliu Ponsjoan té patent per al xabec de 25 tones "N. S. del Carmen".
- Feliu Moner, patró del canari La Virgen del Rosario de 500 quintars. Abans ho era Antoni
Carreras.
- Patent mercantil per al patró Antoni Feliu del llagut de 12 tones San Antonio.
- 1822. Patent per al patró del falutx de 12 tones San José, Josep Raurich.
- El patró Joan Calcada del xabec San Antonio de 100 tones, obté patent essent fiador son
germá Cosme.
- El patró Rafael Estrada del falutx La Virgen de los Dolores de 8 tones obté patent mercantil.
- Bonaventura Plaja patró del falutx-místic TV. S. de los Dolores de 50 tones, obté patent.
- Salvi Pía, patró del nou místic de 40 tones TV. S. de la Concepción.
- Josep Suris, patró del falutx de 23 tones San José amb patent.
- Josep Bussot, patró de la pollacra La bella Hermida de 70 tones amb patent.
- Josep B áster, patró de la pollacra TV. S. de los Ángeles de 40 tones amb patent.
- Nicolás Bergoñós, patró del xabec de 20 tones TV. S. de los Angeles, amb patent.
- Antoni Carreras, patró de la bombarda de 18 tones TV. S. del Rosario, amb patent.
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• Pere Caimó, nomenat patró del falutx de 12 tones San Antonio de Padua per dimissió de
1' anterior Antoni Feliu.
Baldiri Tomás, patró de la pollacra San Juan Bautista mort feia un any en el seu darrer
viatge a América.
Antoni Cabanas, patró de la goleta San José y ánimas de 26 tones. Patent.
Rafael Patxot i Ferrer, capitá del bergantí de 120 tones San Rafael.
Silvestre Anglada patró del xabec N. S. de los Ángeles.
Patent per al patró Antoni Roura de la pollacra Santísima Trinidad de 48 tones.
El patró Josep Rabell vengué al patró Ignasi Calvet el llondro San Antonio de 27 tones.
El patró Ignasi Calvet del llondro N. S. del Carmen rebé patent per Europa.
Josep Mundo, ande patró del canari de 16 tones San José.
Joan Baguer, patró amb patent, del xabec de 40 tones Virgen de los Dolores.
Salvi Pía, patró amb patent del místic de 50 tones La Concepción.
Patent per al místic La Constitución. Abans havia estat canari de 25 tones i de nom San
José.
Llorenc. Calcada, patró del falutx de 30 tones Concepció.
Rafael Suris i Bas, patró per defunció de F anterior Rafael Suris, del xabec de 40 tones N.
S. del Carmen.
Jaume Ribot, patró del canari de 12 tones San Antonio, per estar delicat de salut passa la
patronia a son fill també Jaume.
Patent al patró Agustí Basart del llagut de 8 tones Santa Rosalía.
1824. Joan Bascos patró d'un falutx que porta un difunt a bord.
Herencia del patró difunt Agustí Llambí.
Manuel Suñer, patró del bergantí goleta Virgen de los Ángeles (estudia a Mataró a l'escola de Boter y Castro).
Josep Plaja, pilot, cancel.la fianca.
Josep Suris, ídem.
Ignasi Calvet, patró del llondro, abans de nom San Antonio i ara N. S. de los Angeles
cancel.la fianga de patent.
Pere Caimó, patró i propietari del falutx de 12 tones San Antonio.
Llorenc. Calcada, patró i propietari d'un llagut de 30 tones.
El patró Josep Anglada retorna patent.
1825. Embarcació retinguda a port per mort del seu patró Francisco Calcada.
Antón Carreras, patró del canari La Virgen del Rosario ara bombarda.
Bonaventura Mas cancel-la patent.
Antoni Bascos, patró, cancel-lacio.
Salvi Pía, patró de pollacra.
Josep Mauri, capitá del bergantí Eucarí.
Josep Busot, patró. Cancel-lacio patent.
Andreu Anglada, patró del llagut cobert de 6 tones la Virgen de la Misericordia.
Salvador Ribas, patró.
Cosme Calcada, capitá del xabec pollacra de 100 tones San Antonio.
1826. Feliu Molins i Joan Molins, patrons.
(Final del llibre registre de Protocols de Marina).
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Aquesta relació que acabem d'exposar amb el nombre de 80 patrons i
70 bastiments ens orienta a considerar la importancia que anava adquirint
el comerg marítim en el nostre port, a principis de segle, destacant les 15
pollacres, els 13 xabecs, els 11 falutxs i els 10 llaguts principalment, així
com les naus mes utilitzades, 5 d'elles amb una capacitat de 60 a 80 tones
i 3 de mes de 100.
D'aquests patrons, si no eren els propietaris deis vaixells, se n'havia
de seleccionar un que fos apte i honrat perqué els seus amos a mes
d'entregar-li la ñau i la vida deis seus tripulants, moltes vegades era l'encarregat de fer les corresponents transaccions comerciáis, sobretot en creuers oceánics. D'acord propietaris i patró, en l'Ajudantia de Marina o
davant de notari, s'estenia un document conegut com de Patronia, on, a
mes de confirmar 1'entrega de la direcció de la ñau, s'acordaven les altres
obligacions i 1'entrada del mariner com a pargoner en el repartiment del
benefici al final de la travessia. A continuació venia un altre trámit que
era el d'escollir la tripulació i formular el contráete sobre la seva paga
que unes vegades era sobre un sou diari, altres sobre una xifra total del
viatge i 1'última, un repartiment a parts deis beneficis un cop desglossades les despeses normáis de l'embarcació(4).
Posteriorment seguia l'obtenció de l'anomenada «Real patente mercantil para navegar por los mares de Europa» en la qual s'obligava a no
passar a mars «prohibits», no atacar vaixells de potencia amiga, no fer
contraban, no cedir aquesta patent, etc. Per obtenir aquest document havia de deixar-se una fianga. Finalment i en certes époques, encara s'havia
d'obtenir la corresponent Patent de Sanitat en temps d'epidemia, com fou
durant molts anys d'aquest segle.
Per portar a terme alguns d'aquests trámits i a mes si el patró havia
d'actuar com a comerciant venent o comprant diferents productes en certs
ports, es explicable que la majoria sabien llegir i escriure com es comprova amb la seva firma estampada al final deis documents; aixó contradiu la
informació negativa sobre Sant Feliu del magistrat Zamora en el seu llibre sobre la Catalunya d'aquella época. No deixa, pero, que hi bagues
algún analfabet i llavors se solucionava de la forma que trobem escrita en
el citat Registre de Marina i que diu així: «El setembre de 1817, Francisco
Patxot Marcillach i altres venen el xabec de 20 tones al patró Silvestre
Anglada. En no saber llegir ni escriure, nomenen un altre Silvestre Anglada
i Ribas com a escrivá del xabec i de la mota per al viatge cap a Genova.
Tindrá paga, alimentado, una parí igual ais altres mariners mes el quart
del benefici de cada viatge essent lliure de maniobres de I'embarcado».
(4) JULIA, Benet. "Marina guixolenca vuitcentista" L'Arjau, núm. 35. Octubre 2000.
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COMPRA I VENDA DE BASTIMENTS
En el capítol deis mestres d'aixa ja hem exposat els preus de les embarcacions construídes a les drassanes locáis. Ara exposarem les
compravendes entre particulars inscrites en el Registre, fent constar
préviament que el seu preu podría estar en relació, a mes del seu arqueig
i tipus de ñau, amb l'estat de conservació.
Comencem el setembre de 1816, quan el comerciant local Antoni Vidal
compra al comerciant igualment guixolenc Pere Mártir Báster el falutx
Las almas del Purgatorio de 18 tones per 720 lliures.
Un mes mes tard, en pública subhasta, el mateix Vidal, peí preu de 825
duros de plata adquirí el xabec N. S. de los Ángeles de 25 tones al patró
Josep Ferrer i par^oners.
El gener de 1818 també en pública subhasta es vengué per 400 duros
de plata un canari de 16 tones San José del patró Josep Mundo.
Peí marg, igualment es ven un bastiment varat en térra i de 12 tones, el
San Antonio del patró Miquel Barnés, per 340 lliures, ais mestres d'aixa
Francisco Nussa i Benet Barnés. Peí juny es Cosme Calgada com a hereu
deis béns del seu difunt pare i representant deis propietaris de l'antic llondro, que ara es pollacra de 40 tones, que ven a Josep Anglada peí preu de
2.830 lliures.
El novembre de 1821, Nicolau Casas compra per valor de 6.000 lliures la pollacra de 54 tones de nom San Sebastián a Francisco Palau de
Cadaqués. L'abril de 1822, Josep Civils de Sant Feliu compra en pública
subhasta el case del quetxmarí San José y Animas del capitá José de Lojo,
que havia naufragat en el port de Tarragona, pagant 92 duros i mig.
Mes endavant, el 1824, Antoni Carreras compra per 1.002 lliures el
canari de 500 quintars La Virgen del Rosario, que es transforma en bombarda. També el 1825, un místic transformat en pollacra es venut al seu
patró per 1.006 lliures, i el 1826 Agustí Basart vengué a Josep Rabell un
llagut de tráfic de 8 tones, el Santa Rosalía per 500 lliures. Finalment, es
comprat en aquest mateix any, en pública subhasta, el falutx San Antonio
de 10 tones i venut a continuació per 500 duros de plata.
El record de la passada guerra encara era present amb els fets deis
corsaris guixolencs —Basart, Bosch i Barnich— a mes d'altres condueles bél-liques de mariners nostres que copiem del Protocol. Un certificat
del 1819 diu així: «Juan Capdevila capitán del corsario español nombrado
San Juan Bautista de la matrícula de Roses comprendida en la provincia
de Palamós CERTIFICA que Cosme Calsada hijo de Agustín y natural de
Sant Feliu de Guíxols, desde junio de 1811 hasta diciembre de 1812 ejerció
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a bordo de mi dicho corsario la plaza de teniente, durante cuyo tiempo
desempeñó debidamente su empleo y manifestó siempre su distinguido
valor en todos los combates que se ofrecieron contra los franceses
haciéndose por eso acreedor a mi total confianza».
Resumint una altra certificació, hi trobem escrit que «José Bernich
capitán del falucho corsario Fernando VII y Hércules que fue apresado
como corsario francés, sirvió en él el capitán de presa José Mauri a
satisfacción, apresando tres embarcaciones enemigas con trigo y comestibles para Barcelona, etc.». I encara un darrer certificat de Capdevila
sobre la conducta del 2n tinent Josep Báster peí valor en combat i per al
guardia Rufí Arxer peí seu bon comportament i també valor.
Mes tard, el 1823 trobem que la Junta de Sanitat rep ordre d'admetre a
plática, encara que presoners, tres maonesos corsaris apresats peí patró
Estrach. Finalment, el patró Miquel Durban ha de sortir de viatge, a mes
a mes, armat amb 8 fusells, 4 írabucs, 1 sabré, 1 cañó i una caixa de fusell.
I per acabar aquest escrit aportem dues notes sobre confraries locáis
en aquests anys. Tenim que la deis tapers era sota l'advocació de la Degollado de sant Joan Baptista, i la deis mariners de sant Pere i sant Telm. El
dominic Pedro González Telmo, esbandir el nom tradicional de sant Elm
com es comprova en els gravats de les patents de sanitat de 1'época.

SAN

TELMO.
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XAVIER DE FERRER
AL CENTENARI DE LES DUNES
MONTSERRAT DEL POZO DE FERRER
MARISA MOLINAS DE FERRER

Per commemorar el centenar! de la fixació de les dimes del Baix Ter
s'han organitzat diversos actes, entre els quals destaca l'exposició Sorra i
vent, les aunes 100 anys després realitzada peí Museu del Montgrí(1).
Certament, amb l'exposició i amb la publicado del recull de conferencies
organitzades al seu entorn, s'ha fet una tasca molt valuosa per rememorar
el significat d'aquella empresa i divulgar uns coneixements difícilment a
l'abast del públic(2).
s

Es evident que a mitjan segle XIX el eos d'enginyers de forests, Cuerpo
de Montes, consolida la seva embranzida professional i que trobem a casa
nostra noms d'enginyers i de les seves tasques al mes alt nivell. Aixó vol
dir que en la seva preparació havien assolit un nivell que els capacitava
per portar endavant les obres de modernització que el país necessitava.
Peí que fa les dunes del golf de Roses, feia centúries que s'anaven
formant per causa deis desguassos deis rius Pluvia i Ter, que produ'ien

(1) L'exposició es va organitzar sota la direcció d'Enríe Torrent, historiador i d'Antoni
Rovira, arqueóleg.
(2) Héctor Pipió i Gelabert, "Les dunes empordaneses", Butlletíd'Informado del Departament de Recusas Forestáis deis Servéis Territorials de Girona, núm. 47-VII 1997. Diversos
autors, Sorra i vent: les dunes 100 anys després, Museu del Montgrí i del Baix Ter - Centre
d'Estudi i Arxiu-Ajuntament de Torroella de Montgrí, Área de Cultura, 1999.
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remolins de sorra al fons
del mar que l'embit retornava a la platja. Un cop
seca, la sorra arrossegada
peí vent formava acumulacions móbils que, any rere
any, avangaven seguint la
línia de la costa (dunes litorals: zones d'Empuñes i
de Begur) es desviaven cap
a 1'interior (dunes continentals: zona del Montgrí),
i engolien al seu pas conreus, camins i cursos d'aigua. L'antiga ciutat grecoromana d'Empuñes havia
quedat totalment coberta
fins a esdevenir un mar de
sorra. El front de la duna
continental, amb una algária de 30 m, amenac,ava
greument les fértils terres
Fig. 1. Xavier de Ferrer en una fotografía de l'any
del Ter i posava en perill
1908.
la carretera de Torroella a
l'Estartit. Es el moment en
qué Primitiu Artigas, enginyer il-lustre i professor de l'Escola de Monts,
ful de Torroella de Motgrí, alertava a Madrid de la urgencia amb qué calía
intervenir per evitar un desastre imminent(3). Aviat el Ministeri de Foment se'n feia ressó i l'any 1891, Xavier de Ferrer rebia del Districte
Forestal de Barcelona, Girona i Balears l'encárrec de redactar un avantprojecte. Poc després, li era encarregat el projecte definitiu i es creava la
Comissió de les Dunes de Girona, que, sota la seva direcció, havia de
teñir cura de les actuacions. El Proyecto de fijación y repoblación de las
dunas procedentes del golfo de Rosas, fou entregat a fináis de 1894. El
govern l'aprovava el mateix any i a principi de l'any següent n'autoritzava l'execució(4). Finalment, les obres s'iniciaven el 19 de marc, de 1896.

(3) Primitiu Artigas. Memoria relativa a la excursión verificada por los alumnos de tercer
año de la escuela especial de ingenieros de Montes a los montes públicos, dunas y alcornocales
de la provincia de Gerona por el verano de 1982. Imprenta de Ricardo Rojas, Madrid, 1985.
(4) Reial Ordre de la Direcció d'Agricultura, Industria y Comeré del Ministeri de Foment
signada a Madrid el 13 de Febrer de 1895.
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Amb aquest treball volem fer algunes aportacions a la biografía de
Xavier de Ferrer per conéixer millor la seva contribució al desenvolupament de la ciencia forestal i, especialment, a la descoberta i revaloració
de les ruines d'Empuñes.
LA FIXACIÓ DE LES DUNES
La tasca de Xavier de Ferrer en la fixació de les dimes está explicada
en dos volums de la col-lecció Labores del Cuerpo del Montes, deis quals
ell mateix es autor. El primer conté la versió íntegra del projecte(5) i el
segon, una memoria deis treballs executats(6).
El projecte, que sorprén per la seva modernitat, es signat a Girona el
30 de novembre de 1894. Descriu la situació actual de les dunes i fa un
estudi deis treballs de fixació i reforestació amb els corresponents pressupostos; també inclou un mapa detallat i un esquema del sistema de fixació
que proposa. Comenga peí recorregut de les sorres que transcurren en
direcció paralel-la a la platja, de la gola o desguás del Pluvia ais penyals
de l'Escala, i que a continuació es desvien cap a l'interior travessant el
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Fig. 2. Mapa de les dunes elaborat l'any 1864 que forma part del Projecte de fixació

(5) Proyecto de fijación i repoblación de las dunas procedentes del Golfo de Rosas por D.
Javier de Ferrer i de Lloret, Ingeniero de Montes i doctor graduado de Ciencias Exactas.
Imprenta de Ricardo Rojas, Madrid. 1895"
(6) Reseña de los trabajos realizados por la división hidrológico-forestal de la Cuenca
inferior del Ebro y Pirineos Orientales en 1902, 1903 y 1904, por D. Javier de Ferrer de Lloret
i D. José Reig i Palau. Impremía Sol i Benet, Lleida, 1905.
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Montgrí fins a arribar al paratge de l'horta d'en Reixac, la casa del qual,
com també la carretera de Torroella a l'Estartit, estaven greument amenagades. La cadena de dunes litorals quedava interrompuda a l'anomenat
grauet d'Empúries per l'antiga desembocadura del Pluvia, on desguassa
el Molí de l'Armentera. En aquest indret es formaven sorres movedisses
que, poc abans, havien engolit un genet i el seu cavall. Al nord de Sant
Martí d'Empúries, la sorra remuntava la muralla i comengava a envair
carrers i cases provocant l'estat de ruina. Les platges del Portixol i de la
Pont, al nord de l'Escala, eren focus d'entrada de sorres, que sovint tapaven la séquia del molí d'en Dou (Ter vell) i tallaven la carretera de l'Escala. Passat aquest punt, les sorres avancaven sense impediment en direcció
a la muntanya Gran, s'endinsaven en el Montgrí, i formaven un gran monticle al puig Llebrer. Finalment, arribaven al coll de les Sorres, que es la
depressió de la serra del Montgrí, i en aquest indret es constituía una
colossal mitjalluna que davallava amenagadorament cap a la conca del
Ter. La descripció del recorregut de les sorres s'acompanya amb nombrases observacions. Es descriuen les característiques geológiques i s'analitzen aspectes de la formado i de l'assentament de les sorres móbils. S'explica l'acció del vent de tramuntana que bufa predominantment del nord
al nord-oest i arriba a l'Empordá tramuntant els Pirineus. Es aquest fort
vent que arrossega el polsim de sorra tot enlairant-lo (sorres voladores) i
el diposita en móndeles en forma de mitjalluna, la convexitat deis quals
es el centre d'arribada del vent. En assolir el punt mes alt, la sorra cau al
vessant contrari, i es produeix l'aveng. L'origen de les dunes també es
analitzat. El tram litoral resulta el mes antic, havent-hi constancia que ais
inicis de l'era cristiana les sorres van obligar a construir un nou port a
l'antiga Emporion. Les dunes continentals, en canvi, son d'origen mes
recent, havent-se iniciat peí cegament de 1'antic desguás del Ter al nord
de l'Escala que impedia el pas de la sorra. Aquest fet s'esdevingué quan
Pone, Hug, comte d'Empúries, féu desviar les aigües del Ter al sud del
Montgrí pels volts de l'any 1302. El cálcul de la velocitat de les sorres,
amb una mitjana de 16,25 m per any, permet a 1'autor confirmar aquesta
hipótesi, ja que amb semblant velocitat s'emprarien uns 550 anys per
recorrer la distancia entre l'antiga desembocadura del Ter i l'horta d'en
Reixac. Un aspecte molt remarcable del projecte son les acurades observacions sobre la vegetació natural de les dunes i les diferents possibilitats
d'arrelament de certes plantes com el tamariu, la pita i, especialment, el
borró, una gramínia abundant a la zona. Explica que part de les dunes de
la muntanya Gran estaven conreades amb vinyes, vinyes extremadament
valuoses en aquell moment per ser les úniques a l'Empordá no afectades
per la fil-loxera. Constata que per aminorar l'acció del vent i frenar la
sorra, els pagesos feien arrelar borró al voltant de la vinya, amb forga
éxit.
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Peí que fa ais treballs de fixació i reforestació, aquests es justifiquen
ámpliament i es descriuen de forma acurada, constituint una aportació
original i agosarada al tema de les dunes. Es delimiten les árees d'intervenció per seccions o perímetres d'acord amb les característiques i la situació legal (domini públic o privat) i per a cada perímetre es defineixen els
objectius i s'especifiquen les técniques i els treballs. Es proposa la construcció de dues contradunes per fer de barrera que obligui la sorra a tornar
al mar. Una contraduna es sitúa al nord de Sant Martí, a la zona del Grauet,
i l'altra al sud d'aquesta població. Pero 1'aportació mes nova es, sens
dubte, la utilització de planta viva de borró per fixar els talussos en lloc de
palissades de fusta, un sistema basat en les observacions própies que bateja amb el nom de sistema empordanés. Consisteix en plantacions de
borró en línies perpendiculars al vent i segons les corbes de nivell, seguides, uns mesos mes tard, per la sembra de llavors de pi, de ginesta i també
de borró, que son lleugerament enterrades a la sorra. D'entre les especies
per a la reforestació, assenyala el pi pinastre com la mes avantatjosa. El
pressupost total es de 78.355,17 PTA i es basa principalment en el transport de materials que cal desplagar una mitjana de 10 km en difícils condicions: Teniendo en cuenta que un carro podría hacer 2 viajes al día con
600 ks. de peso, a causa del mal estado de la carreteras, y ganando 7 pts.
de jornal. Aquest pressupost inclou la guardería i la construcció de dues
cases forestáis, l'una a Sant Martí i l'altra a la zona continental, a peu de
camí. Com a cloenda, Fautor demana que, ates el carácter molt urgent de
l'obra, s'inclogui una assignació de 40.030,35 PTA en l'exercici pressupostari de 1895. Finalment, fa esment que els plánols i la documentació
origináis s'han trames a la Direcció General.
La memoria deis treballs efectuáis a les dunes per Xavier de Ferrer
forma part de la Ressenya deis treballs realitzats per la Divisió
Hidrológicoforestal de la Conca Inferior de l'Ebre i Pirineus Orientáis els
anys 1902, 1903 i 1904(7). Si el projecte es considera! avui un document
important per al coneixement de les dunes, la memoria, amb les impressionants fotografíes que l'acompanyen, es un document únic per 1'época i
d'un valor excepcional per entendre la ingent tasca de la fixació. Sois
l'esforg i la constancia permeteren vencer les forces naturals i portar l'obra
endavant. L'esperit cívic que impulsava a portar a terme els treballs es
troba molt ben reflectit en el próleg de la Ressenya, en el qual els autors,
X. de Ferrer i Josep Reig, enginyer en cap i enginyer segon de la Divisió,
respectivament, justifiquen el seu treball peí desig d'assolir la regeneració i el progrés del país.
(7) La Divisió Hidrológicoforestal es va constituir al febrer de 1902 amb Javier de Ferrer
com a enginyer en cap.
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Fig. 3. Construcció de la contraduna al nord de Sant Martí d'Empúries.

Peí que fa a les dimes, la Ressenya conté en el capítol d'antecedents,
una descripció completa deis diferents esdeveniments fins a l'any 1902.
Grácies a aixó avui disposem d'informació de tot el procés. Comenta
quan, el gener de 1893, Ferrer es feia carree de la Comissió de les Dunes
per procedir a 1'elaborado del projecte i, a causa d'un endarreriment deis
pagaments, va avanzar les despeses del seu compte personal, per no retardar l'obra i evitar perjudicis ais contractats. Fa un ampli resum deis aspectes mes destacáis del projecte, que complementa amb noves aportacions sobre el cálcul de la velocitat del vent, 1'altura óptima de les
contradunes o els detalls de la técnica del borró. Així explica, per exemple, que amb el Sr. Patxot de Sant Feliu de Guíxols, un gran físic i expert
en el disseny d'anemómetres, es va enregistrar la velocitat de la tramuntana al llarg de l'any, i s'obtingueren valors de 30 a 50 metres per segon.
També explica que, tot i haver procedit a iniciar les expropiacions amb la
máxima diligencia, atesa la lentitud deis trámits legáis, si no bagues estat
per la bona disposició deis propietaris, l'obra s'hauria endarrerit molt.
Explica que els treballs própiament comengaven el marc, de 1896 amb la
construcció de la primera contraduna al nord de Sant Martí i que 1'extrac ció massiva de sorra, feta per alguns propietaris per por de no poder-ne
treure mes, i una forta riuada van obligar a fer un petit replantejament del
projecte inicial. Continua explicant que, a la fi de l'any 1897, Ferrer, per
raons que es desconeixen, deixava 1'administració per passar al servei
particular(8), quedant la direcció de l'obra en mans del Districte forestal.
(8) No es tornaría a reincorporar fins el 1902 quan fou nomenat cap de la recentment
creada Divisió Hidrológicoforestal de l'Ebre i deis Pirineus Orientáis. Possiblement correspon
a aquest període el Proyecto de tranvías para la ciudad de Cartagena, avui il-localitzable.
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En el període compres entre 1897 i 1902, sota la direcció del Districte
Forestal es va completar la primera contraduna i es va iniciar la fixació de
la zona litoral, i s'optá, almenys en part, per l'ús de palissades amb resultáis molt inferiors al borró. També va comencar la construcció de la casa
forestal de Sant Martí. L'any 1902, la direcció deis treballs tornava a recaure en Xavier de Ferrer, en passar a ser competencia de l'acabada de
crear Divisió Hidrológicoforestal, de la qual havia estat nomenat enginyer en cap. Ja formant part deis treballs de la Divisió objecte de la Ressenya, l'any 1902 es va consolidar la primera contraduna, es van construir vials que calia enfortir amb térra argilosa i es va tancar la zona amb
filferro per impedir 1'entrada del bestiar. L'any 1903, es treballá principalment a la zona de l'horta d'en Reixac i, a fi d'economitzar, tota la
plantació es féu amb pinyons recollits pels guardes. També s'organitzaren dos vivers, un prop de Sant Martí i l'altre al coll de les Sorres. L'any
1904, després de comprovar el bon resultat de la primera contraduna, es
van controlar petites fuites mitjancant un aixecament del nivell de la platja i amb la plantació de mes borró. Destaquen el desenterrament d'una
curiosa construcció circular i la recuperació de l'anomenada font d'en
Reixaquet, un pou a la sorra, del qual es féu un aprofitament inestimable.
L'any 1904, es produeix una forta retallada deis fons destinats ais treballs

Fig. 4. Xavier de Ferrer (esquerra) i Josep Reig (dreta) examinant els treballs executats per
la Divisió Hidrológicoforestal a la Conca del Segre (Fotografía de Santiago Pérez Argemí).
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hidrológicoforestals, de la qual els autors es planyen molt. La Ressenya
es clou amb un curios epíleg que tracta sobre aspectes de la política forestal espanyola i que s'acaba amb roferiment deis autors del seu treball
convenguts d'haver complert el seu deure professional per impulsar la
prosperitat del país: Juzgue la opinión nuestra labor, y, en caso de aceptarla
como buena, por quien corresponda, que sea dotado el servicio hidrológico
forestal de un modo conveniente para su rápido desarrollo ...
LA FESOMIA HUMANA
Si el vessant professional de Xavier de Ferrer ha estat molt estudiat, la
seva fesomia humana es igualment rica i mereixedora de ser coneguda.
Va néixer a la Bisbal l'any 1853, ful de Melcior de Ferrer i Manresa,
notable compositor(9), i de Pietat Lloret i Ponach(10). Ambdós li transmeteren un fort arrelament a la térra empordanesa. Cursa els estudis al
col-legi de Sant Ignasi a Manresa, llavors en mans de seglars ja que l'orde
deis pares jesuítes havia estat expulsat. Acaba el batxillerat el curs 186869. Segons el pare Viladevall(ll), era de carácter alegre i divertit, el seu
esport preferit era 1'esgrima, joc que es conserva a Besalú. També tenia
molt bons dots per al dibuix i la pintura i es mostrá sempre molt interessat
en la fotografía. Es conserva una notabilíssima col-lecció de negatius sobre vidre d'imatges familiars i retrats de paisatges i monuments. En la
seva primera joventut manifestá una certa tendencia a la carrera militar,
que els seus pares no secundaren. Ho demostra el fet d'haver-se presentat
voluntan per a la defensa deis Estats Pontificis i demanar, l'any 1870,
d'ésser admés al batalló de zuaus. Pero, mes que una vocació, sembla un
resultat de Tonada d'entusiasme per la causa de Pius IX, que aplegá molts
voluntaris. Com que no va reeixir en aquesta iniciativa, comenta la carrera de dret a la Universitat de Barcelona. Molt aviat s'adoná que no era la
seva vocació i va passar a la facultat de ciéncies exactes, i obtingué la

(9) La seva obra ha estat estudiada abastament per Josep Gregori a: "Obra Biográfica i
compositiva de Melcior de Ferrer i de Manresa 1821-1884" dins: Actes de la 7a Assemblea
d'Estudis sobre el Comtat de Besalú Amics de Besalú. Besalú, 1991.
(10) El matrimoni Ferrer-LLoret va teñir altres sis filis: Josep M., casat amb Montserrat de
Délas; Baltasar, que fou jesuíta; Lluís, enginyer de Monts i també cap del Districte Forestal de
Barcelona, Girona i Balears, casat amb Francesca Rovira; Pietat, religiosa del Sagrat Cor de
Jesús; Carme, casada amb Josep Bou i Paradeda; i Dolors, casada amb Javier de Muller i
Patxot. Josep M. es autor del llibre La guerra de la independencia en elAmpurdán, premiat a
Figueres per un jurat presidit per J. Pella i Porgas 1'original del qual es troba a la Biblioteca
General de Catalunya. També es autor d'un altre llibre: La guerra de la independencia en La
Bisbal (Biblioteca familiar, Besalú).
(11) A. Viladevall S.J., Un Modelo de Caridad. Apuntes biográficos de Da. Julia de Ferrer.
Impremía Subirana, Barcelona, 1909.
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llicenciatura l'any 1874 amb excel-lents qualificacions(12). Dos anys mes
tard entrava a 1'Escola d'Enginyers de Monts de 1'Escorial, juntament
amb dos deis seus germans, Lluís, que exercí d'enginyer i fou cap del
Districte forestal de Barcelona, i Baltasar, que entra a formar part de la
congregació deis pares jesuítes. Acaba els estudis d'enginyeria l'any 1878
amb el número 1 de la seva promoció, motiu peí qual li fou concedit el
diploma d'or. Amb els anys passats a l'Escorial adquirí qualitats própies
de persones avesades ais canvis de llengua i de companyia i una gran
disponibilitat per emprendre nous camins.
Un fet determinant en la seva
vida fou el casament amb Julia
de Ferrer Noguer, filia única de
Joaquim, igualment nascut a la
Bisbal(1819-1887)(13) id'Ignásia Carreras de Campa, de Camprodon (1827-1887). Julia, nascuda el marc, de 1855, fou educada amb molta austeritat i cursa estudis de mestre normal a
Perpinyá(14). La trajectória personal de Julia palesa que fou una
dona de molt extraordináries virtuts ( 1 5 ) . El festeig i posterior
matrimoni foren certament
novel-lescos, especialment en el
context de 1'época. Les famílies
Ferrer-Lloret i Ferrer-Noguer,
Fig. 5. Joc d'esgrima de Xavier de Ferrer
emparentades per part Ciurana,
que es conserva a la casa Ferrer de Besalú.

tenien Sengles cases al carrer del

(12) Probablement s'ha d'atribuir a aquesta etapa a la universitat un manuscrit inédit,
Discurso sobre el Sol, que es conserva a la casa familiar de Besalú. Es una reflexió adregada al
claustre de professors de les descobertes fetes al llarg del temps sobre l'astre solar i les galáxies. Consta que ha estat revisat per José Castelaro, catedrátic de de Geometría Descriptiva i
Astronomía de la Universitat de Barcelona
(13) La casa pairal deis Ferrer Noguer era a Besalú, residencia que alternaven amb la
Bisbal. Joaquim fou advocat, pero es dedica amb mes interés a administrar les seves propietats
i ais temes agrícoles, sobre els quals escrigué tractats molt origináis. També es autor d'unes
"memóries" de familia ben documentades.
(14) El motiu de la seva estada a Perpinyá es degut ais perills de la guerra carlista, en la
seva darrera etapa. Mentre el pare remangué a Besalú, mantenint la casa, la muller i filia restaren a la capital del Rosselló.
(15) Una relació de la vida Julia es troba al llibre del pare Antoni Viladevall S. J., Un
Modelo de caridad. Apuntes biográficos de Da. Julia de Ferrer. Impremía Subirana, Barcelona,
1909.
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Raval de la Bisbal, on passaven temporades. De les visites i tertulies
d'aquella la societat, es fácil deduir-ne un enamorament. Julia i Xavier es
van prometre molt joves i van mantenir amb fermesa un amor a prova del
temps i les contrarietats. Els pares d'ella no acceptaren el casament ja que
sembla que volien que fos religiosa. Malgrat tot, la parella mantingué un
enamorament ferm i romántic, com la dedicatoria d'una fotografía que
diu així: A mi querida prima Julia en prueba del respetuoso i acendrado
afecto que le profesaré hasta el fin de mis días-Javier(l6). En una época en
qué els convencionalismes socials eren tan respectáis, Julia i Xavier van
teñir el valor de casar-se sense l'aprovació deis seus pares, fins a l'extrem
que ho feren el 18 d'octubre de 1883 a la capella de les Carmelites de
Banyoles i l'únic testimoni que hi consta es el d'Agustí Carreras de Campa. Sois al darrer moment, quan Julia sortia en tartana des de Besalú, la
seva mare es decidí a acompanyar-la. Una senzilla cerimónia els uní en
matrimoni, sense festa ni aixovar. No en necessitaven. Pero, si el festeig
va ser difícil, el matrimoni fou de plenitud. Tingueren vuit filis0 7 ) , tres
deis quals moriren en la primera infantesa, tres mes assoliren la vida religiosa i els dos restants els succei'ren amb descendencia. Tant Julia com
Xavier, marcats per una gran fe religiosa, estigueren molt compromesos
amb les necessitats socials. Fent mostra d'una mentalitat oberta, estimaren l'ensenyament com el millor impulsor del progrés. Amb aquesta finalitat, van comprar un convent a la Bisbal procedent de la desamortització
de 1835, que donaren ais pares franciscans amb la condició que ensenyessin ais nens pobres. A Besalú van cedir una part de llur casa al carrer
d'Olot ais germans Maristes, que hi restaren durant anys. Cal recordar
que l'ensenyament públic en aquella época era quasi inexistent. L'any
1900 van edificar una capella dedicada al Sagrat Cor, al puig Cornador de
Besalú (dit així perqué s'hi tocava el com per convocar el sometent).
Galgüé construir una carretera que, igual que la capella, va projectar
Xavier 08 '. Óbviament, la realització d'aqüestes tasques no hauria estat
possible sense un acord total de la parella per destinar els estalvis a obres
de beneficencia, un determini que palesa una finor d'esperit poc freqüent.
El matrimoni va teñir una vida itinerant segons les destinacions professionals. Així, els podem trobar a Lleida (1883-1887), seguidament a
Tarragona (1887-1891) i novament a Lleida (1891-1900). Mes tard seis

(16) Fotografía a Barcelona reta per Napoleón-Hijo, sense data.
(17) Els filis del matrimoni: Josep M., Carme i Joaquim, morts en la primera infancia;
M.Teresa i M.Dolors, religioses a l'orde concepcionista; Pietat, religiosa a les germanes deis
pobres; M. Josefa (1885-1957), casada amb Francesc del Pozo i Travy (1861-1966), i Lluís,
(1889-1930), advocat, casat amb Joaquima Torró.
(18) Encara avui a la capella es celebra un aplec anual el dia del Sagrat Cor, del qual
enguany s'ha commemorat el centenari.
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troba a Valencia i, finalment, l'any 1902, un altre cop a Lleida, en assolir
Xavier el carree de cap de la Divisió Hidrológicoforestal. Els filis nasqueren, dones, en aquests diferents llocs. Feien curtes estades a Besalú i
mes llargues a la Bisbal. Sortosament, hi ha nombrosa documentació
d'aquesta llar excepcional.
La mort li esdevingué sobtadament el 17 de maig de 1909, a l'edat de
56 anys, nou mesos després que la seva muller. Semblava que gaudia de
bona salut i que podia assolir una vida mes llarga per continuar enriquint
el seu curriculum huma i professional.
XAVIER DE FERRER I EL DESCOBRIMENT D'EMPÚRIES
Un aspecte poc conegut de la vida de Xavier de Ferrer es la seva activa
participació en el descobriment i la revaloració de les ruines d'Empúries.
Certament, era molt conscient que el treball a les dunes es desenvolupava en un territori historie i que aixó li conferia un interés mes gran. La
seva motivado per les troballes arqueológiques queda ben manifesta en
la redacció del projecte, que inclou un breu resum de la historia de la
colonització grecoromana. Explica Tambada deis grecs al s.V a.C. i la
fundació d'una colonia a Tilla que era llavors Tactual Sant Martí
(Paleapolis), una ubicado que assegurava una bona defensa i que permetia aprontar les vies fluvials del Ter i del Pluvia per a les incursions a

Fig. 6. Excavacions realitzades a la necrópolis d'Empúries durant els treballs de fixació de
les dunes l'any 1908. (Fotografía de X. de Ferrer).
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l'interior. També explica la creació de la ciutat nova, (Neápolis), amb la
fusió deis grecs i els indigetes, de manera que ambdues ciutats quedaren
separades per un mur (Dípolis), i com amb l'establiment deis romans al s.
III a.C. la ciutat esdevenia triple. Assenyala que d'Emporion només quedaven per testimoni algunes restes de la muralla i el dic del port que emparava del vent de llevant. Esmenta 1'abundancia de petits fragments a la
vora deis camins, principalment de cerámica romana, i 1'existencia de
petites excavacions superficials que mostraven a la llum restes de parets i
fins i tot algún mosaic. Es plany de la manca d'excavacions formáis, ja
que les descobertes, diu: podrían llenar varios museos. Considera que
Tilla ocupada per la Paleápolis va quedar unida a la térra ferma per la
reculada del mar i que la ciutat es va veure envaída per les sorres. Pero
considera, d'acord amb Pella i Forgues(19), que la presencia de cendres
entre les ruines provaria la intervenció humana en la destrucció de la ciutat, segurament ja en estat molt decadent, a mans deis pirates normands
que al s. IX assolaven la Mediterránia.
No es estrany, dones, que des del principi aprecies les troballes arqueológiques en tot el seu valor i que les fes aplegar i protegir amb molta
cura fins a formar una col-lecció molt notable, col.lecció que al seu moment va passar íntegra a mans de la Junta Autónoma de Museus de
Catalunya i va constituir el nucli incial del futur Museu d'Empuñes. Aquest
comportament era un fet for^a insólit en aquells anys en qué eren pocs els
que donaven valor a les ruines. A mes, l'abséncia de qualsevol mena de
control afavoria 1'espoliado de manera que era freqüent que les peces
acabessin perdudes o en mans de particulars. Pero Ferrer durant la seva
intervenció a les dunes no solament es preocupa de protegir i emmagatzemar totes les troballes, sino que les estudiava i les fotografiava. A la casa
de la Bisbal es conserva, per exemple, la fotografía d'una estatua de térra
cuita amb la següent anotació feta de la seva ma: Dunas del N.E. de la
península Ibérica (Gerona). Estatuilla de tierra cocida representando
probablemente a la diosa Ceres. Hallada por Javier de Ferrer al practicar unos trabajos de fijación de la dunas inmediatas a la playa de la
antigua Emporión, hoyAmpurias. Fotografía de tamaño natural, (lócms.).
Aquesta pe§a es troba actualment al Museu dArqueologia de Catalunya i
figura en la fitxa corresponent de la manera següent: «Nom de l'objecte
Kora (sacerdotessa). Terracota de color rosa amb restes d'enlluit blanc.
Cronologia: S. V (a de C.). Objecte social - religiós. Descripció: Gran
forat de cocció a 1'esquena. Vesteix peplos dóric. Va tocada amb kalathos
i a la ma dreta porta un recipient amb fruita rodona, probablement magranes, atribuíts ambdós a divinitats eleusines: Demeter i Koré. Porta els

(19) Pella i Porgas. Historia del Ampurdán.Figueras, 1883.
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cabells trenats, que cauen a 1'esquena amb petits cargols, gairebé geométrics, en el frontal i
temperáis de la fígureta. Mides:
16,5 cms. d'aleada per 7,5 cms.
d'ampiada. Sala XVI -Vitrina.
1. Número de registre 848».
L'origen d'aquesta i d'altres
troballes durant els treballs de
fixació de les dunes i especialment en el desenterrament de
l'antic cementiri paleocristiá,
está recollida per Botet i Sisó(20)
en la Geografía general de
Catalunya, que diu textualment:
«En les excavacions fetes per X
de Ferrer (...) a mes de molts
fragments de cerámica romana i
petits objectes sense importancia, trobá una fígureta de terrisFig. 7. Estatueta de terracota trobada en
sa quasi sencera, un peu d'estales excavacions fetes per X. de Ferrer. Fototua de marbre, un vas en forma
grafía i notes fetes per ell mateix. L'estatueta
"Kora" (s.V a.C) es troba al Museu Arqueolód'ocell amb cap de xai {21) i un
gic de Catalunya.
capet de pantera o de lleona de
bronze de mot bon estil(22)» (s'hi
adjunten fotografíes). Una altra troballa molt notable es un sarcófag de
marbre blanc conegut amb el nom de Sarcófag de les quatre estacions,

(20) Joaquim Botet i Sisó:"Provincia de Gerona". Dins Geografía general de Catalunya,
dirigida per Francesc Carreres i Candi. Editorial Albert Martin, Barcelona, pág. 165-66.
(21) Vas per perfums en forma d'ocell i cap de xai. Es troba al mateix museu i la seva fitxa
diu: «Cerámica "askos"- S. VI (a de C.)-Vas askoidal en forma bo9al. Voltant del coll corona
de fulles estilitzades de color marró. Orificis en la cua per la suspensió. Boca discoidal situada
en el llom. Dues carnes davanteres i una de posterior cónica. Envernissat color negre-marró
enmig de les orelles i el cul de l'animal. Bona conservació. Cultura: grega. Origen: jónic (Sala
XVI-Vitr. 1 -Est. 2). Número de registre: 2333».
(22) Capet de pantera. La fitxa del mateix museu diu: «Objecte social de bronze fos del S.
VI a de C. avan?at. Pátina verda fosca. Boca oberta i llengua a fora. Trets arcaics mot estilitzats. Pupil-les gravades. Es un bronze buit. Hauria servit de capcal a una llanca. A mes, el broc
presenta uns petits forats per, subjectar el cap a l'asta de fusta. Procedencia: jónic oriental.
Blázquez diu que es etrusc. Us: decoratiu. Conservació: bona. Trobada per l'enginyer Francesc
Javier de Ferrer abans de les excavacions oficiáis en una tomba d'inhumació del Portitxol.
Número de registre: 2041. Mides: 10,5 cm de longitud, 7,5 cm d'amplada. Sala XVI- Vitr. 6.
Est. 1. Número de registre: 2041».
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Fig. 8. Vas per a perfums en forma d'ocell i cap de xai. Cerámica del segle VI a.C. trabada
per X. de Ferrer. Es al Museu d'Arqueología de Catalunya.

Fig. 9. Cap de íleo de bronze, (segle VI a.C.) trobat per X. de Ferrer. Es guarda al Museu
d'Arqueologia de Catalunya.
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Fig. 10. Sarcófag de marbre blanc conegut com Sarcófag de les quatre estacions (segle IV
a.C.) trobat per X. de Ferrer. Es guarda al Museu Arqueológic de Catalunya.

que, d'acord amb la fitxa de l'esmentat Museu Arqueológic, va ser trobat
en l'excavació realitzada el maig de 1908 a l'espai on s'algá la suposada
basílica cristiana(23).
Quan l'any 1908, de la má de Josep Puig i Cadafalch, la Diputado de
Barcelona impulsava la recuperació de les ruines d'Empuñes i s'iniciaven les primeres excavacions oficiáis, la casa forestal ja emmagatzemava
una abundant col-lecció. La col-laborado de Ferrer amb Manuel Cazurro,
primer director de les excavacions, va ser total i la bona entesa entre arqueólegs i forestáis continua durant molts anys després de la mort de
Ferrer. La casa forestal va servir de dipósit museu fins que els materials
no van ser transferits al convent deis pares serviles per a la seva exhibido. Martín Almagro, nomenat director de les excavacions d'Empuñes
l'any 1939, diu en el seu llibre Ampurias: historia de la ciudad y guia de
les excavaciones^'. «Hay que citar en esta labor al ingeniero de Montes
(23) Sarcófag de marbre blanc: La fitxa del Museu diu: «Objecte religiós, sarcófag de
marbre de Carrara del S. IV. Es tracta d'un bloc de pedra prismátic, amb buit interior. Els
costats menors i el posterior son llisos. El frontó principal presenta una estructura arquitectónica de setbans sota set frontons on s'alternen els triangulars amb els semicirculars, coberts per
un voladís sostingut per mensules. Es recolzen en columnes de fustas exemptos, que no es
conserven. Queden les bases de la part dreta i el seu plint corresponent de proporcions quasi
cubiques. Només queda un fragment del capitell de l'extrem dret, que es segueix. Mides:
longitud 2,10 m., aleada 0,59 m., ampiada 0,63 m. Gruix mitjá de les parets: 0,10 m. Estat de
conservació: molt malmés. Excavació: maig de 1908 per F. Javier Ferrer a l'espai on s'algá la
suposada basílica cristiana». Resumint: El frontó central té una conquilla, el baix está ocupat
per una porta que representa a Hades. Ambdós costats son ocupats per sendes figures menors
que les mes properes al centre, mes grans que les altres. A causa del seu deteriorament, es
difícil interpretar-les correctament. Podria tractar-se de les quatre estacions. El sarcófag s'ha
denominat «De les quatre estacions». El seu esquema arquitectónic sembla propi de la Italia
del Nord, del prototipus asiátic. Cronológicament s'inclou en el s. IV. Té carácters pagans.
Número de registre 22. 400- Sala XVII.
(24) Martín Almagro "Ampurias: historia de la ciudad i guia de la excavaciones" pp. 60.
Barcelona, 1951.
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Javier de Ferrer i de Lloret, que logró formar la base de la citada
colección, incrementada algo más por sus sucesores hasta 1931 en que
pasó íntegra a la Junta de Museos de Barcelona». D'aquesta manera
deixava constancia de la contribució de X. de Ferrer a la salvaguarda del
patrimoni arqueológic de Catalunya.
Certament, les qualitats
que acompanyaren X. de
Ferrer, la seva intel-ligéncia
i dedicació i la seva gran
honestedat li van reportar en
vida el reconeixement de la
professió i de totes les persones que el van tractar. Amb
motiu de la seva necrológica la Revista de Montes al
núm. 777 de 11 de juliol de
1909, inclou un llarg elogi de
la seva vida, tot repassant la
seva labor professional i remarca que havia estat reconeguda per la premsa de gran
circulació i peí Parlament i,
albora, divulgada a través de
les fotografíes cuyo elocuente mutismo ha sancionado
sus éxitos". També assenyala que estigué molt marcat
per la seva fe religiosa, per
la qual cosa, a mes de teñir
Fig. 11. Creu de l'orde d'Isabel la Católica que
fou concedida a Xavier de Ferrer. Aquesta condeuna lluminosa intel-ligéncia
corado fou establerta per Ferran VII el 24 de marc
i un gran cor, fou un cristiá
de 1815 i es convertí en condecoració civil l'any
fervores. En saber que a
1825.
Dunquerque (Franga) es venerava Notre-Dame des Dunes, la féu fotografiar per
presidir la casa forestal. Com a premi ais seus mérits li foren concedides
la creu de la Real y Distinguida Orden de Isabel la Católica per reial ordre
del 5 d'abril de 1896 i la Encomienda del Mérito Agrícola del 5 de juliol
de 1909.
í
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LES VOCACIONS MILITARS AL
BAIX EMPORDÁ: L!EXEMPLE DE
LLUÍS JOVELL IVILAR
JOSEP CLARA

Els filis de Catalunya dedicáis professionalment a la milicia i al maneig de les armes bél-liques han estat i son pocs en comparació amb els
naturals deis altres pobles peninsulars que integren l'Estat espanyol(1). En
el cas de les comarques gironines, l'aportació mes important de vocacions
militars correspon a l'Alt Empordá, unida a l'existéncia de la tradicional
guarnició del castell de Figueres. Son molt pocs, en canvi, els originaris
del Baix Empordá, on l'estructura socioeconómica ha fet decantar els seus
habitants per camins aliens ais que signifiquen viure del pressupost estatal. El geógraf Joan Carandell, nascut a País, apuntava, justament, ais
anys trenta —en parlar de la manca de funcionaris autóctons— que «el
catalán no ha tenido motivos para suspirar por "un destino" y vivir del
presupuesto... Y menos ha sentido afición a lo bélico»(2).
Una recerca mínima permet, tanmateix, de trobar unes quantes vocacions militars. Limitant-nos al segle XX, podem assenyalar els casos següents:
(1) F. FERNÁNDEZ BASTARRECHE, El Ejército español en el siglo XIX. Madrid, Siglo
XXI, 1978,p. 127; J. BUSQUÉIS, Elmilitarde carrera en España. Barcelona, Ariel, 1971,p.
215.
(2) J. CARANDELL PERICAY, El Bajo Empurdán. Ensayo geográfico. Universidad de
Granada, 1945, p. 183. Citem per mitjá de la reedició facsimilar de la Diputació de Girona,
1978.

161

JOSEP CLARA

Lluís Aldeguer Carbó,
nascut a Jafre el 1934, que
hi ingressá el 1953 i que
arriba a coronel d'artilleria.
Fou inspector en cap deis
mossos d'esquadra.
Josep Cantó Figueras,
nascut a la Bisbal el 1867,
que hi ingressá el 1885 i
que el 1922 arriba a coronel d'artilleria.
Mario Fina Bonet, nascut a la Bisbal el 1867, que
hi ingressá el 1884 i que el
1918 ascendí a tinent coronel d'artilleria. Morí a
Barcelona el 1923.
Caries Fina de Caralt,
nascut a la Bisbal el 1893,
que hi ingressá el 1911 i
Lluís Jovell i Vilar, militar, natural de Calonge
que
morí a Barcelona, el
(Fotografía familiar).
1952, essent coronel d'infanteria.
Lluís Fina de Caralt, nascut a la Bisbal el 1891, que hi ingressá el 1908
i que el 1911 ascendí a tinent d'infanteria. Morí el 1915 a l'África.
Josep Fina de Caralt, nascut a la Bisbal el 1898, que hi ingressá el
1914 i que el 1924 ascendí a capitá d'infanteria. Morí a Paracuellos el
1936.
Josep Gómez Padrosa, nascut a Calella de Palafrugell el 1910, que el
1936 era caporal de carrabiners i que, durant la guerra, dins l'exércit república, ascendí a comandant. Acabat el conflicte, fou condemnat a vint
anys i un dia de presó, després rebaixada a dotze anys. Morí a Portbou el
1977.
Vicenc. Martorell Portas, nascut a Sant Feliu de Guíxols el 1879, que
hi ingressá el 1897 i que el 1918 ascendí a comandant d'enginyers. Després va remarcar-se com a enginyer en cap de l'Ajuntament de Barcelona,
on morí el 1956.
Pelai Matas Vidal, nascut a la Bisbal el 1896, que hi ingressá el 1914,
i procedent de suboficial, el 1937 ascendí a tinent i capitá provisional.
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Francesc Moradell Puig, nascut a País el 1887, que hi ingressá el 1903
i que el 1926 ascendí a tinent de carrabiners. Va participar en els fets
d'octubre de 1934 i fou separat del servei. Després de la guerra civil fou
condemnat a presó per la seva convicció republicana. Morí a Portbou el
1952.
Joan Pericot Prats, nascut a Torroella de Montgrí el 1870, que hi ingressá el 1894 i que va pertányer ais servéis farmacéutics. Morí a Barcelona
el 1944.
Juan Miguel Rodríguez de la Rosa, nascut a Palamós el 1956, que el
1985 ascendí a tinent de navili.
Josep Simón Juanals, nascut a Sant Joan de Palamós el 1914, que hi
ingressá el 1936 i que el 1962, després d'haver estat suboficial durant
molts anys, ascendí a tinent de l'escala auxiliar del eos de mutilats i després fou capitá honorari.
EL CAS DE LLUÍS JOVELL
Un altre deis militars originaris del Baix Empordá es el protagonista
d'aquestes pagines: Lluís Jovell Vilar, que va néixer a Calonge el 6 de
juny de 1873, en temps de la I República, sense antecedents militars a la
familia. Els seus pares eren Joaquim Jovell Llach, músic, nascut a
Barcelona, i Llu'ísa Vilar Llenas, originaria de Palamós.(3) Per la banda
paterna, la familia procedía de les terres lleidatanes de Montellá i Sanaüja,
i per la materna, de Calonge i Palamós. Va ser batejat a l'església de
Calonge, el 24 de juny, i rebé els noms de Lluís, Agustí i Estanislau. En la
cerimónia, el metge de Palau-sator, Esteve Moret, i l'ávia materna actuaren de padrins.
Va cursar els estudis de batxillerat, segons el pía de 1880, a l'institut de
Barcelona i al col-legi Vilar, també de Barcelona, al col-legi de Palafrugell
i a l'institut de Girona. En l'expedient predominen les qualificacions
d'excel-lent i notable(4), pero en els exercicis de graduació, efectuáis el
juny de 1889, va obtenir aprovat.(5) L'any 1890 va ingressar a TAcadémia
General Militar, en la qual s'especialitzá com a artiller. La seva carrera va
(3) P. CANER, La valí de Calonge. Ajuntament de Calonge, Sant Feliu de Guíxols, 1983, p.
216, i J. AYMAR i RAGOLTA, Els secrets de Sa Bardissa. Barcelona, ER, 1982, p. 66-67, i del
mateix autor, "Franceses, afrancesáis, carlins i comerciants: els Sivatte-Vilar de Calonge", dins
Estudis del Baix Empordá, 18 (1999), p. 142-144, donen alguna noticia sobre la familia o la
personalitat del militar.
(4) El pía d'estudis comprenia un total de catorze assignatures, i en set fou qualificat d'excel-lent, quatre de notable i tres de be.
(5) Arxiu Historie de Girona, Fons Instituí J. Vicens Vives, expedient 4.246, capsa 117.
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Primera página del full de servéis de Lluís Jovell, conservat a l'arxiu militar de Segóvia.

passar pels clássics graiis d'alferes (1893), segon tinent (1894), primer
tinent (1896), capitá (1904), comandant (1917), tinent coronel (1921) i
coronel (1929). No assolí, en can vi, l'ascens al generalat, entre altres raons, perqué el juny de 1931, quan tenia 58 anys, s'acollí a la llei de jubilació promoguda per Manuel Azaña.
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Arrelat, tanmateix, a Catalunya, tant per naixement com per matrimoni amb la calongina Narcisa Clara Costart,(6) celebrat l'any 1896, la seva
vida militar —llevat de petites estades obligades a Alhucemas, Cartagena,
Algesires i Maó— va desenvolupar-se en les guarnicions del país:
Barcelona, Girona, Reus, Figueres i Mataró. En la darrera placa, i en temps
de la dictadura de Primo de Rivera, hi exercí el carree de delegat governatiu. Així mateix, Jovell va mantenir sempre la vinculació amb la vila de
Calonge, on passá temporades de permís, especialment durant les festes
de Nadal i cap d'any.
Lluís Jovell fou un militar cuite, que viatjá per Europa i América del
Nord i que dominava el francés i l'anglés. Segons les qualificacions que
figuren al full de servéis, els seus superiors el valoraren amb aqüestes
altres puntuacions:
Valor: acreditat
Aplicació: molta
Capacitat: molta
Conducta: bona
Puntualitat en el servei: molta
Salut: bona

Instrucció en ordenances: molta
En táctica: molta
En procediments militars: molta
En detall i comptabilitat: molta
En teoría i práctica de tir: molta
En art militar: molta

En el decurs de la vida militar, no bagué de prendre part en la Guerra
de Cuba, pero va teñir 1'oportunitat de participar en altres esdeveniments
socials i polítics que assoliren incidencia ciutadana: el juliol de 1909 en la
repressió deis fets de la Setmana Trágica, i el desembre de 1930 en els
deriváis de l'acció de Galán i García Hernández, que s'avangaren a proclamar la República. No va ser un militar carregat de medalles: només va
poder exhibir la medalla commemorativa deis setges de Girona, i la creu
i la placa de San Hermenegildo. Peí que fa a les sancions, la que l'afectá
entre els mesos de setembre i desembre de 1926, en qué va ser suspés de
feina, sou i del dret a Funiforme, no fou de caire personal, sino motivada
per un descontentament col-lectiu, relacionat amb el conflicte que els artillers mantingueren amb Primo de Rivera per la qüestió deis ascensos, la
qual cosa comporta el decret de 5 de setembre d'aquell any, que representava la dissolució del cos.(7)
(6) Aymar va confondre-la amb Narcisa Clara Caries.
(7) Sobre la readmissió, José Luis Gómez-Navarro escriu: «El día 1 de octubre se publicó
una relación de oficiales de artillería a quienes no afectaba el Decreto de disolución del cuerpo,
y el 17 de noviembre un decreto fijaba las condiciones para la reincoporación de los afectados
por el Decreto de disolución: debían solicitarla individualmente en un formulario en el que se
comprometían a aceptar la reforma y a ser fieles al Rey y al gobierno. Dado que los no afectados
por el Decreto de septiembre eran alrededor de seiscientos, quedaban otros 1.200 jefes y oficiales
perndientes de su reincorporación. El plazo de presentación de las instancias se cerraba el 29 de
noviembre y el día 25 todavía no se había presentado ninguna. Sin embargo, entre el día 27 y el
29, la presión del gobierno y sobre todo la del Rey, junto a la falta de perspectivas de los
artilleros, llevaron a éstos a pedir casi en bloque la readmisión» (El régimen del Primo de
Rivera. Madrid, Cátedra, 1991, p. 385).
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APÉNDIX
Servéis, vicissituds, guarnicions, campanyes i accions en qué va preñare part Lluís Jovell, segons elfull de servéis.^
1890: Procedente de la clase de paisano, y en virtud de haberle concedido por R.O. de dos
de agosto (D.O. núm. 171) plaza de alumno en los exámenes de convocatoria, tuvo ingreso en
la Academia General Militar el 31 de octubre siguiente, en cuyo día verificó su filiación. En la
revista de noviembre juró la bandera con arreglo a ordenanza, leyéndole las leyes penales, y
cursando sus estudios terminó el año.
1891: Cursando sus estudios todo el año.
1892: En igual situación que el año anterior.
1893: En la misma situación hasta fin de junio, que habiendo terminado con aprovechamiento
los estudios reglamentarios, fue baja en dicha Academia por haber sido promovido al empleo
de Alférez Alumno de Artillería, según R.O. de 27 del citado mes (D.O. núm. 139), con destino
a continuar sus estudios en la Academia de Artillería. En 1° de julio fue alta en la misma
procedente de la General Militar, y cursando sus estudios terminó el año.
1894: Todo el año haciendo sus estudios y por R.O. de 19 de julio (D.O. núm. 157) se le
concede la categoría de 2° Teniente Alumno, con la antigüedad del 18 del mismo.
1895: Permaneció haciendo sus estudios hasta fin de año.
1896: Desde el 1° de año haciendo sus estudios, hasta que por R.O. de 24 de marzo (D.O.
núm. 67) fue promovido al empleo de 1 .er Teniente del cuerpo por haber terminado con
aprovechamiento los estudios de la carrera, y por otra del 26 del mismo (D.O. núm. 69) ha sido
destinado al l.er Batallón de Plaza, siendo baja en esta Academia por fin del citado mes;
contándose la antigüedad en dicho empleo desde 7 del referido marzo, según dispone la R.O.
de 21 de abril siguiente (D.O. núm. 89). Presentado oportunamente a Banderas, permaneció de
guarnición en Barcelona hasta el 30 de septiembre, que causó baja en el l.er Batallón de Plaza
por pase al 13° del arma, según lo dispuesto en la R.O. de 4 del referido mes (D.O. núm. 199),
habiéndosele expedido en 16 de julio el certificado de soltería, presentado a su debido tiempo
en Melilla fue destinado a mandar el destacamento de Alhucemas, donde terminó el año.
1897: Desde 1° de año al fin del mismo, destacado en Alhucemas mandando este
destacamento. Por R.O. del 21 de diciembre (D.O. núm. 288) fue destinado al l.er Batallón de
Plaza.
1898: Incorporado el día 20 de enero a Banderas, quedó de guarnición en Barcelona. El 1°
de julio empezó a desempeñar el cargo de Habilitado para el que fue elegido con aprobación
del Excmo. Señor Capitán General de la Región en 25 de junio anterior, finalizando el año en
Barcelona.
1899: Desde 1° de año en igual puesto y situación, habiendo desempeñado el cargo de
Habilitado del Batallón hasta fin de junio, y en 13 de julio marchó al destacamento de Gerona,
en el que finó el año.
1900: Desde 1° de año destacado en Gerona hasta el 8 de noviembre, que marchó a Figueras
en comisión de servicio, regresando a Gerona en 12 del mismo mes, y finó el año.
1901: Desde 1° de año en igual punto y situación en que finó el anterior, hasta el 6 de
noviembre, que marchó a Figueras a reconocer el material allí existente, regresando a Gerona
el 17 del mismo y finó el año.
1902: En igual punto y situación hasta el 7 de julio, que empezó a hacer uso de un mes de
licencia por asuntos propios que le fue concedido por el Excmo. Señor Capitán General de
Cataluña para Calonge (Gerona), Barcelona, Tarragona y Madrid, habiéndose presentado en
Gerona sin terminarlo el día 31 del referido mes, continuando destacado en dicho punto y en 7
de noviembre marchó a Figueras, con objeto de reconocer el material de artillería existente,
regresando a Gerona el 10 del mismo, y finó el año.
(8) Archivo General Militar de Segovia. Secció 1a, lligall J-789.
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1903: Todo el año en igual punto y situación. Por R.O. de 5 de octubre (D.O. n° 219) ha
sido declarado apto para el ascenso a Capitán.
1904: Desde 1° de año destacado en Gerona y por R.O. de 6 de octubre (D.O. n° 223) fue
ascendido al empleo de Capitán del Cuerpo, con la efectividad de 27 de septiembre anterior, y
por otra R.O. de 15 del mismo (D.O. n° 231) fue destinado al 5° Batallón de Plaza. En la revista
de noviembre fue alta en el 5° Batallón procedente del 1° del arma, según la R.O. de 15 de
octubre (D.O. n° 231). Con motivo del R.D. de organización del Ejército, de 2 de noviembre
del año actual (D.O. n° 245), por R.O. de 22 del mismo mes (D.O. n° 262) fue destinado a la
Comandancia de Artillería de Cartagena, en la que fue alta en la revista de diciembre, y
marchando el día 5 en uso de licencia de pascuas finó el año en dicha situación.
1905: Con licencia de Pascuas hasta el 9 de enero, que regresó a Banderas y de guarnición
en Cartagena continuó hasta fin de abril, que fue baja en dicha Comandancia por R.O. de 27 del
mismo (D.O. n° 94) por pase a supernumerario con residencia en Gerona, trasladándola después
a Barcelona, en cuya situación finó el año.
1906: En situación de supernumerario sin sueldo adscripto en la 4a Región hasta fin de
diciembre. Por R.O. de 7 del mes anterior (D.O. n° 244) se le concede la vuelta al servicio
activo, y por otra de R.O. de 26 del citado diciembre (D.O. n° 280) se le destina a la Comisión
liquidadora de cuerpos disueltos de Filipinas y en la indicada situación finó el año.
1907: Procedente de su anterior situación, se incorporó en la Plaza de Reus el día 4 de
enero, pasando a prestar sus servicios como auxiliar de la segunda sección de la Comisión
liquidadora de Cuerpos disueltos de Filipinas y en dicho destino finó el año. El 26 de mayo
pasó la revista de inspección, con arreglo a la R.O. de 15 de marzo (D.O. n° 61) ante el Excmo.
Señor General de División Don Enrique de Orozco y de la Puente.
1908: En igual situación y destino. Por R.O. de 9 de septiembre (D.O. n° 202) ha sido
declarado apto para el ascenso a Comandante. Por R.O. de 31 de diciembre (D.O. n° 1) fue
destinado al 9° Regimiento Montado de Artillería.
1909: Se incorporó al 9° Regimiento Montado de Artillería el día 26 de enero en Barcelona
y quedó de servicio ordinario hasta el 26 de abril, que marchó a diferentes puntos de la Región
para desempeñar la comisión de auxiliar en revista de armamento de las fuerzas de la
Comandancia de Carabineros de Tarragona, regresando a Barcelona terminada la comisión el 4
de mayo. Durante los sucesos ocurridos en Barcelona en los últimos días de junio, hizo diferentes
salidas por las calles de la población con fuerzas a pie, sosteniendo fuego con los sediciosos. El
día 12 de diciembre marchó a Calonge (Gerona) en uso de licencia de Pascuas, en cuya situación
finó el año.
1910: En licencia de Pascuas hasta el 20 de enero, que regresó a Barcelona. Según diploma
expedido por el Excmo. Señor Presidente del Consejo de Ministros en 28 de mayo, tiene derecho
a usar la Medalla Conmemorativa de los sitios de Gerona. El 28 de octubre marchó a Caldas de
Montbuy para verificar las Escuelas Prácticas, regresando a Barcelona el 5 de noviembre,
marchando el 1° de diciembre a Calonge (Gerona) en uso de licencia de Pascuas, en cuya
situación finó el año.
1911: En licencia de Pascuas hasta el 20 de enero, que regresó a Estándares en Barcelona,
donde quedó de guarnión. El 16 de julio marchó a Vich para asistir como vocal a un Consejo de
Guerra, regresando a Barcelona el 18 del mismo mes. El 10 de diciembre marchó a Calonge
(Gerona) en uso de licencia de Pascuas, donde finó el año.
1912: En licencia de Pascuas hasta el 10 de enero, que regresó a Estandartes, quedando en
Barcelona de servicio ordinario hasta el 11 de diciembre, que marchó a Calonge (Gerona) en
uso de licencia de Pascuas, en cuya situación finó el año.
1913: En licencia de Pascuas hasta el 20 de enero, que regresó a Barcelona, donde quedó
de guarnición hasta el 16 de junio, que marchó a varios puntos de la Región para auxiliar la
revista de armamento a fuerzas de la comandancia de Carabineros de Tarragona, regresando a
Barcelona terminada la comisión el 26 del mismo mes. El 20 de octubre marchó a Caldas de
Montbuy para verificar las Escuelas prácticas, volviendo a Barcelona el 25 de octubre, donde
quedó hasta el 11 de diciembre, que marchó a Calonge (Gerona) en uso de licencia de Pascuas,
en cuya situación finó el acto.
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1914: En licencia de Pascuas hasta el 20 de enero, que regresó a Barcelona, donde quedó
de guarnición. El 28 de octubre marchó a Caldas de Montbuy y otros puntos de la región para
verificar las Escuelas prácticas y una marcha de instrucción, regresando a Barcelona el 13 del
mismo mes. El 10 de diciembre marchó a Calonge (Gerona) en uso de licencia de Pascuas,
donde finó el año.
1915: En licencia de Pascuas hasta el 19 de enero. El 6 de febrero se hizo cargo de los
cometidos de Capitán de Almacén y Auxiliar de Mayoría, para que fue elegido en Junta, según
acta aprobada por el Excmo. Señor General Subinspector de la Región en 9 del mismo mes.
desempeñándolos hasta el 5 de agosto. En 8 del mismo mes, marchó en Comisión de servicio a
la Pirotécnica de Militar de Sevilla, regresando a Barcelona el 3 de noviembre. El 10 de diciembre
marchó en licencia de Pascuas a Calonge (Gerona) y finó el año.
1916: En licencia de Pascuas hasta el 20 de enero, que regresó a Estandartes y en el mismo
día se hizo cargo de los cometidos de Capitán de almacén y Auxiliar de Mayoría, para los que
fue elegido en Junta, según acta aprobada por el Excmo. Señor General Subinspector de la
Región en 14 de diciembre de 1915. PorR.O. de 22 de julio (D.O. n° 165) se le concede la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad de 30 de octubre de 1915.
El 22 de diciembre marchó a Calonge (Gerona) en uso de licencia de Pascuas, y finó el año.
1917: En licencia de Pascuas hasta el 20 de enero, que regresó a Barcelona. El 22 de dicho
mes empezó a ejercer el cometido de Cajero del Regimiento para el que fue elegido en junta
con aprobación del Excmo. Señor General Subinspector de la Región de 14 de diciembre último.
El 9 de marzo cesó en dicho cometido y el 10 de dicho mes marchó a Madrid para desempeñar
la Comisión de Defensor ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina, regresando a Barcelona
terminada la Comisión el día 1° de abril. Por R.O. de 4 de abril (D.O. n° 78) fue ascendido a
Comandante de Artillería por antigüedad, con la efectividad de 14 de marzo anterior, y por otra
R.O. de 7 de abril (D.O. n° 79) ha sido destinado a la situación de excedente en la 4a Región,
siéndolo por otra R.O.C. de 18 de agosto (D.O. n° 184) a la Comandancia de artillería de
Algeciras. Incorporado a Banderas en Algeciras el día 1° de octubre, se hizo cargo de la Jefatura
de Instrucción hasta que por R.O. de 26 de octubre (D.O. n° 242) es destinado al Depósito de
Armamento de Figueras, al que se incorporó el 19 noviembre, haciéndose cargo del mismo.
Por oficio n° 395, de 19 de noviembre, de la Comandancia General de Artillería de esta región,
fue nombrado para pasar la revista anual de armamento a varios cuerpos, cuya comisión la
empezó el 24 de noviembre y terminó el 30 del mismo. Desde su incorporación de servicio
ordinario en la plaza de Figueras hasta fin de año.
1918: Todo el año de servicio ordinario en la plaza de Figueras. Con oficio n° 13, de 29 de
enero, remitió este Jefe el certificado debidamente legalizado, en el que consta que en la villa
de Calonge, el 25 de julio de 1896, contrajo matrimonio canónico con Da. Narcisa Clara y
Costart, cuyo documento fue cursado al Consejo Supremo de Guerra y Marina el 31 de enero
citado, cuyo superior centro acusó recibo del expresado documento en 12 de marzo, por conducto
de la Capitanía General de esta Región. Por orden general de esta Región de 7 de noviembre, el
día 12 del mismo pasó revista anual de armamento a varios cuerpos de guarnición en Figueras.
1919: Desde 1° de enero en la plaza de Figueras hasta el 3 del mismo, que marchó a Cadaqués
para reconocer un cañón y municiones procedentes del naufragio del vapor inglés "Le Anishen",
en virtud de lo dispuesto por el Excmo. Señor Capitán General de esta región en 24 de diciembre
de 1918, regresando a Figueras el día 5 de enero, haciéndose cargo del Depósito de armamento
de dicha plaza, en la que continuó hasta fin de junio, que fue destinado por R.O.C. de 25 del
mismo (D.O. n° 141) a la Comandancia de artillería de Barcelona. Incorporado a Banderas en
14 de julio permaneció de guarnición en Barcelona desempeñando el cargo de Secretario de a
Comandancia, y por R.O. de 16 de julio (D.O. n° 160) fue declarado apto para el ascenso a
Teniente Coronel; permaneció de guarnición en Barcelona hasta el 14 de agosto, que marchó a
Calonge (Gerona) en uso de licencia de baños, concedida por el Excmo. Sr. Capitán General de
la 4a Región, regresando a Banderas el día 20 de septiembre, y continuó de guarnición en
Barcelona hasta el 1 ° de diciembre, que marchó a Manresa en comisión de revista de armamento,
de donde regresó el día 7 del mismo mes, y de guarnición en Barcelona finó el año.
1920: Desde el 1° de año de guarnición en Barcelona hasta el 11 de mayo que marchó a
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París, Francia, Londres, Inglaterra, Washington y New-York, Estados Unidos, en uso de seis
meses de licencia por asuntos propios, concedida por R.O. de 22 de abril (D.O. n° 92), y sin
terminarla se incorporó a Banderas el día 1° de octubre, permaneciendo de guarnición en
Barcelona el resto del año.
1921: Todo el año de guarnición en Barcelona desempeñando el cargo de Mayor de la
Comandancia desde el día 10 de febrero, que se propuso para tal cargo y cuya propuesta aprobó
el Excmo. Sr. Capitán General de la 4a. Región en oficio de 17 de dicho mes.
1922: Desde 1° de año de guarnición en Barcelona desempeñando igual cometido y por
R.O. de 5 de enero (D.O. n° 5) se le confirió el empleo de Teniente Coronel de Artillería con la
efectividad del día 21 de diciembre de 1921, cesando en el cometido de Mayor el día 9 del
citado enero, y por otra R.O. de 26 del mismo mes (D.O. 21) fue destinado a la Comandancia
de Artillería de Menorca, a la que se incorporó en Mahón el día 21 de febrero, en cuyo día se
hizo cargo de su cometido como Jefe de Instrucción de las tropas de la misma, continuando en
dicho cargo hasta fin de junio, que cesó por haber sido destinado en virtud de R.O. de 24 del
mismo (D.O. n° 140) al 7° regimiento de Artillería Pesada, al que se incorporó en Gerona el día
17 de julio, haciéndose cargo del mando de armas del segundo grupo hasta el día 3 de agosto,
en cuya fecha, de conformidad a las plantillas publicadas en 29 de julio (C.L. n° 180) cesa en el
mando de armas del grupo haciéndose cargo de la documentación, del material, armamento,
atalaje, municiones y de sus recomposiciones, pasando a depender de él los talleres del armamero,
ajustadores, carpintero y guarnicioneros. En 20 de octubre sale de esta plaza, marchando a
Torroella de Montgrí (Gerona) en cuyo punto asistió a las Escuelas Prácticas verificadas por el
7° Regimiento de Artillería Pesada, regresando a Estandartes el 28 del citado mes. El día 3 de
noviembre se encargó accidentalmente de la Jefatura de Instrucción. El día 9 del citado mes,
como consecuencia de consulta elevada a la superioridad, a causa de la reforma hecha en la
plantilla del Regimiento por R.O. de 29 de julio último (D.O. n° 268), se hace cargo del mando
del segundo grupo conservando la dirección de los servicios que tiene a su cargo, así como la
Jefatura de talleres. El día 1 de diciembre se encargó accidentalmente de la Jefura de Instrucción,
y desempeñando dichos cometidos finó el año.
1923: En la misma situación que finó el año anterior hasta el 23 de agosto, en que por
ausencia del Coronel l.er Jefe se hace cargo del Regimiento de Artillería Pesada, cesando en
dicho metido en 9 de noviembre por haberse incorporado al Regto. el l.er Jefe nombrado. Por
R.O.Cr. de 6 de diciembre (D.O. n° 271) se le nombra Delegado Gubernativo en el partido
judicial de Mataró (Barcelona), cesando en la Jefatura de instrucción el 14 de dicho mes;
marchando el día 15 a incorporarse a su nuevo destino, en cuyo cometido finó el año.
1924: En igual situación que finó el anterior desde 1° de año y continúa. Por R.O.Cr. de 17
de junio (D.O. n° 136) se le concede la pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo a partir de 1° de noviembre de 1923. Por R.O.Cr. de 26 de septiembre (D.O. n°
217) se le destina al 7° Regimiento de Artillería Ligera, continuando en el cargo de Delegado
Gubernativo que desempeña, incorporándose el día 5 de octubre, y en el cargo especial que
desempeña finó el año.
1925: Desde el 1° de año en igual situación que finó el anterior, hasta el 16 de marzo, que
cesa en el cargo de Delegado Gubernativo de Mataró y se hace cargo de la Jefatura de instrucción
del Regimiento, siendo nombrado en esta fecha Director para las conferencias y ejercicios de
cuadros de guarnición. El 17 se hace cargo de la Comandancia Militar y mando del'Regimiento,
que entrega el 19 del citado mes. El día 4 de octubre hace entrega de la Jefatura de instrucción
por haberse dado de baja por enfermo, haciéndose cargo nuevamente el día 12 del mismo, y
desempeñando el cargo expresado finó el año.
1926: Desde 1° de año en igual situación que finó el anterior. Por R.O.Cr. de 20 de febrero
se le concede la Placa de San Hermenegildo con la antigüedad de 30 de octubre del año anterior. El día 5 de septiembre y en virtud del R.D. de dicha fecha (D.O. n ° 199) quedó suspenso
de empleo, sueldo, fuero, atribuciones y sin derecho a uso de uniforme, y por otro R.D. de 9 de
diciembre (D.O. n° 279) se le alzan las suspensiones anteriores. Por R.O.Cr. de 13 de diciembre
(D.O. n° 281) se le destina nuevamente al 7° Regimiento de Artillería Ligera, surtiendo efectos
administrativos dicha soberana disposición a partir de la revista del citado mes, efectuando su
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incorporación a Estandartes el día 27, haciéndose cargo de la Jefatura de Instrucción del mismo,
en cuya situación finó el año y continúa.
1927: Desde 1° de año en igual situación que finó el anterior. El día 25 de abril fue nombrado
Director del Curso de Conferencias y Ejercicios de cuadros de guarnición dispuesto por R.O.Cr.
de 10 de marzo anterior (D.O. n° 52), y de guarnición en Mataró, desempeñando el cargo de
Jefe de instrucción del Regimiento finó el año y continúa.
1928: En igual situación que finó el año anterior. El día 1 de mayo fue nombrado director
del curso de conferencias y ejercicios de cuadros de guarnición dispuestas por R.O.CR. de 31
de marzo (D.O. n° 75). El día 6 de octubre marchó por ferrocarril a Seva (Barcelona) con objeto
de dirigir las Escuelas Prácticas que en los alrededores de dicha población efectuó el primer
grupo del Regimiento, regresando en igual forma a Estandartes el día 11, y de Jefe de instrucción
del Regimiento de guarnición y servicio ordinario en Mataró finó el año.
1929: En igual situación que finó el año anterior hasta el día 19 de febrero, que por R.D. de
dicha fecha (D.O. n° 39) quedó en la situación creada por dicha soberana disposición. Por R.O.
de 22 de marzo (D.O. n° 65) se dispone su reingreso en la escala correspondiente del Arma con
los beneficios que establece el art. 5° de la primera de las citadas disposiciones confirmándosele
en su anterior destino al que se incorporó el día 25, haciéndose cargo de la Jefatura de Instrucción
y Material del Regimiento. El día 13 de abril y por ausencia del Señor Coronel se hace cargo
accidentalmente del mando del Regimiento y comandancia Militar del cantón, cesando en dichos
cargos el día 20 de mayo. Por R.D. de 22 de junio (D.O. n° 134) queda suprimido este Regimiento
y por otra soberana disposición de 28 de dicho mes, este Jefe quedó agregado para haberes al
Regimiento de Artillería Ligera n° 4 y por R.O.Cr. de 29 de julio (D.O. n° 164) es destinado
excedente con todo el sueldo en la 4a Región. Por R.O. de 2 de agosto (D.O. n° 169) es declarado
apto para el ascenso a Coronel por reunir las condiciones del R.D. de 2 de enero de 1919 (C.L.
n° 3); por R.O. de 7 del citado mes de agosto (D.O. n° 172) se le concede el empleo de Coronel
de Artillería por antigüedad con la efectividad de 31 de julio anterior, y por otra R.O. de 23 del
precitado mes de agosto (D.O. n° 185) se le confiere el mando del Regimiento de Artillería a
pie n° 5, del que se hizo cargo el 11 de septiembre. Del 29 del mismo mes al 4 de octubre,
asistió a las Escuelas Prácticas verificadas por el Regimiento en los Campos de Fomillos y
Cuarte. El 18 de diciembre hizo entrega del mando del Regimiento por haberse ausentado de la
Plaza con permiso, debidamente autorizado, y en esta situación finó el año. Por R.O. de 31 de
diciembre (D.O. n° 1 de 1930) se le confiere el mando del Regimiento de Artillería de Montaña
n°l.
1930: Destinado por R.O. de 31 de diciembre de 1929 (D.O. n° 1 del corriente año), se
incorporó e hizo cargo del mando del Regto. el día 8 de enero, continuando en Barcelona hasta
el 26 de julio que marchó a La Molina y otros puntos de la provincia de Gerona a inspeccionar
las prácticas de Montaña y Escuelas Prácticas de Montaña y Escuelas Prácticas de Guarnición,
que realizaron las fuerzas de este Regto. en virtud de lo dispuesto por R.R.O.C.C. de 30 de
junio y 15 de julio último (D.D.O.O. n° 144 y 157) regresando el 5 de agosto. El 9 de este mes
entrega el mando del Regto. por ausentarse debidamente autorizado por la Superioridad a disfrutar
de un mes de licencia de verano, regresando el 10 de sepbre. Los días 16,17 y 18 de dicbre. con
motivo de la alteración del orden y declaración del estado de guerra, formó parte con el cargo
de segundo Jefe de la columna mandada por el Excmo. Sr. General de Brigada de Ingenieros
Don Félix Angosto Palma, que tenía a cargo la zona de esta capital, y de servicio ordinario
terminó el año en Barcelona.
1931: En su anterior situación. Firmó la promesa de fidelidad a la República, según proviene
el art. 2° del Decreto de 22 de abril (D.O. n° 90). Por circular de 15 de junio (D.O. n° 131),
procedente del Regimiento Artillería de Montaña n° 1, queda en situación de disponible forzoso
en la cuarta región. Por circular de 19 de junio (D.O. n° 135) se le concede el retiro para
Barcelona,) con arreglo al Decreto de 25 de abril (D.O. n° 94) y demás disposiciones
complementarias, causando baja en el Ejército por fin de dicho mes de junio.
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UNES PAGINES DE
FOLKLORE PALAMOSÍ(1)

Lluís Barceló i Bou(2) (Els Metges, 1873- Palamós, 1951) fou taper
d'ofici, escriptor autodidacto. Va publicar diversos treballs a la revista
«Marinada» i a la « Revista de Gerona». També va ser bibliotecari del
casino «El Puerto» i impulsor del Museu de Palamós «Cau de la Costa
Brava». A mes de ser un actiu col.laborador del Diccionari General de la
Llengua Catalana(3) va treballar de corresponsal per una publicació andalusa dedicada al coneixement i explotació del món del suro. En 1916
va participar en un concurs(4) convocat per l'Associació Catalanista de
Sant Feliu de Guíxols. Hi va presentar un aplec nombres de fitxes lexicográfiques, que encara es conserven, sobre el món del suro i els seus deriváis, recull que mes tard fou aprofitat per Antoni Griera per redactar el
seu treball: Vocabulari del Suro, aparegut en el "Butlletí de Dialectología
Catalana" de l'any 1925, XIII, págs. 81-157.
(1) Agraeixo a Carme Adroher, arxivera municipal de Palamós, les atencions i les facilitats
que m'ha donat per consultar aquests documents. Els materials folklórics ressenyats provenen
del fons Barceló de l'AMP, lligall 5.
(2) Vegeu el treball de Miquel Martí i Llambrica, Santi Soler i Simón, Lluís Barceló i Bou i
la seva aportado a la industria surotapera, «Estoig», Museu del Suro-Ajuntament de Palafrugell,
desembre 1990, núm. 2, 1990, pág. 87 i ss.
(3) Sobre aquesta profitosa tasca, llegiu les lletres que publico en un apéndix.
(4) Sobre la dinámica del concurs, llegiu 1'árdele del corresponsal del diari «Baix Empordá»
en aquesta població: De Sant Feliu de Guíxols. Concurs Lexicográfic. Memoria de
Secretaria,»Eaix Empordá», IX, Palafrugell, 3-2-1917, núm. 382.
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L'interés de Lluís
B árcelo per diversos fets de
cultura el van dur a indagar
també sobre alguns aspectes del folklore de Palamós
i d'altres pobles del Baix
Empordá i de la Selva. Potser era conscient que venien canvis socials, i que per
aixó hi havia tota una tradició recordada per la memoria col.lectiva que calia
fixar per escrit. A principis
del segle XX diversos organismes, entre els quals hi
havia 1'Instituí d'Éstudis
Catalans treballaven en la
recerca de materials per ais
seus diccionaris i obres lexicográfiques, treballs gramaticals i d'ordenament de
la llengua, redacció de voFotografía de Lluís Barceló i Bou
cabularis específics, etc. La
replega de materials sobre
la llengua antiga inclo'ia el despullament de documents escrits i la recollida deis oráis (refranys, parémies, cangons, corrandes, rondalles, endevinalles, etc). D'aqüestes arreplegues de materials se'n beneficiaren el Diccionari Cátala, Valencia, Balear d'Alcover-Moll, el Diccionari General
de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, el Butlletí de Dialectología
Catalana, les oficines lexicográfiques de l'EIC, etc.
Lluís B árcelo va transcriure sense cap guió preliminar un conjunt de
corrandes, cangons, rondalles, mimologismes, impulsat potser per salvaguardar aquest patrimoni que diverses associacions i particulars, de tot
Catalunya, van comengar a recollir durant la Renaixenga, el Modernisme
i el Noucentisme. Aquests materials formaven part d'una literatura oral
que es trasmetia de pares a filis. Ben poques vegades B árcelo fa constar
d'on pro venen, qui els hi va dictar, quina era la filiació del subjecte folklóric. Entre les se ves notes tampoc no hi ha cap rastre de les campanyes
de treball, quins objectius perseguia amb la seva transcripció, llevat del
de la salvaguarda. Cap cangó conserva la música o la tonada corresponent. El material inventariat, recollit per iniciativa privada, es conserva
en el fons B árcelo de l'Arxiu Municipal de Palamós en fitxes i fulls solts,
escrits a máquina i a má.
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Tot i les mancances metodológiques del seu recol.lector m'ha semblat
útil de transcriure aqüestes composicions esparses perqué ofereixen nous
textos que son útils per interpretar velles creences, que sentien i vivien els
nostres avantpassats, quins eren els costuras practicáis a les zones rurals.
Tots els textos que presentera pertanyen a l'anomenada literatura popular (5) , el tret principal de la qual es l'anonimat. Diera que una obra es
popular quan un determinat valor es acceptat per la comunitat, i el joc de
la transmissió oral el modifica i 1'adapta al seu gust i conveniencia. Encara que Joan Maragall va dir en una ocasió que " els aplecs de cants populars fan sempre olor de morts, son cora els herbaris i cora les col.leccions
deis entomólegs", el cert es que algunes d'aqüestes composicions encara
es llegeixen amb interés, son útils per conéixer diversos aspectes de la
poesia lírica. Aquests textos també son interessants per comprendre els
recursos de la llengua oral, el pas de l'oralitat a l'escriptura, els localismes, les frases fetes, els girs, etc.
CORRANDES
Que visca el rei Felip Quint
en l'infern per molts anys:
ell va deixar en testament
Catalunya ais castellans.
(Ribera Rovira)

Les corrandes son can§ons curtes, de quatre versos, de tema divers i
popular, qualificades sovint de notes líriques o de fuetades satíriques. Com
que eren de poca extensió es podien recordar fácilment, s'improvisaven

(5) Sobre el folklore i el cangoner popular cátala vegeu, entre molts d'altres, els treballs i les
aportacions de Félix Balanzó Lloc i fundó de la poesia oral. Contribució al seu estudi lingüístic, «Randa», 16, 153-170. Pau Bertrán i Bros, Cansons i follies populars (inédites) recullides
al peu de Montserrat, Barcelona, Alvar Verdaguer, 1885. Pere Bohigas, Canconer Popular
Cátala, I i II. Abadía de Montserrat, 1983. Francesc de Borja Molí, Assaig d'estudi preliminar
al primer volum del Cangoner popular de Mallorca de R. GinardBaugá, Mallorca, Molí, 1966.
Albert Manent, Cangons de dansa i corrandes de Gratallops dins Actes del Coíloqui sobre
congo tradicional a cura de Salvador Rebés, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994,
págs. 29-36. Josep Massot i Muntaner, Inventan de l'Arxiu del'obra del canconerde Catalunya.
Obra del Cangoner Popular de Catalunya, Barcelona, 1993 (en curs d'edició). Joan-Antoni
Paloma, Literatura oral. Romanaos. Corrandes. Cangons. Rondalles. Barcelona, Bruño, 1993.
Josep Romeu,»Concepte de poesia popular i criteris de recollida de poesia folklórica» dins
Actes del Col-loqui sobre cangó tradicional a cura de Salvador Rebés, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1994, pág. 15-22. Josep Romeu i Figueres, Recerques d' etnología i folklore,
Abadía de Montserrat, 2000. Joan Soler i Amigó, Fantasía Popular Catalana, Barcelona, Barca
Nova, 1998. Joan Veny i Ciar, Cangons populars mallorquines,»Estadis Románics», XI (19621967), pág. 305-325.
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INSTITUT

D'ESTUOIS CATALANS

PALMJ DE LA DIPUTACIÓ : BARCELONA

<J_

£„

1928

Sr. Liáis Barceló Bou
PAlÁMOS

Distingit seijyor:
Per conducte del Sr. Gamos
peretes de llenguatge

rebereu una col.leceió de pa-

de la industria surera. Bl que ens permetem

de pregar-vos, posat que tan amablement vos heu ofert.es de fer
una revisió de totes elles

amb el f i :

1.- D'intercalar-hi les del voetre cedulari que no s'hl
trobin compreses;
2.- de treure'n totes a.quelles que no sigain propiee del
llenguatge viu del país, sino que pertan¿¡in al cátala literari; i
3 - de suprimir de llur redaoció tot alio que no siguí
explicado del mot.sino diequisicions sobre si de tal o tal altra
manora diferent de corrí el poblé ho día estarla mes ben dit.
T/Institut tindra mole gust en oferir-vos de les seves
publicsciónís no exhaarides les que tinguin un especial interés
per vos.

Agraínt-vos que ens acuseu rebut de la present,i tot el
treball que us preneu -que, no cal dir-ho constara en la publicació- vos saluda i estreny la ma el vostre devot ss.

Secretar! General

Carta de 9-1-1928, escrita per Ramón d'Alós-Moner, Secretan General de l'Institut d'Estudis
Catalans, en la qual demana a Lluís Barceló que revisi una col.lecció de paperetes de llenguatge de la industria surera.
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sense gaires coneixements. També s'anomenen glosses, follies, cobles, etc. Predominen les dedicades
al festeig, a la crítica
de costums, tópiques
(sobre els habitants
d'una localitat) (6) ,
meteorológiques, religioses, relatives a la
feina, etc. Totes destaquen, pero, la importancia del cicle de
la vida o el de l'any.
Métricament una corranda es una estrofa
de quatre o cinc versos heptasíl.labs amb
rima alternada i assonant: abab o encadenada i consonant:
abba. En cátala se'n
coneixen des del segle XVI. Milá i
Fontanals i Mariá
Portada d'un llibret de corrandes, publicades per Ribera RoviAguiló
en van reunir
ra (Barcelona 1914).
un bon corpus durant
la primera Renaixenc. a. A Mallorca, on encara perviu aquesta tradició, es canten improvisades
per dos o mes homes que entren en una mena de competició poética.
Aquesta práctica s'anomena «glossat». També coneixem amb el nom de
corranda una dansa catalana, curta, que es ballava al final d'una bailada
mes amplia. Balladors i bailadores la dansaven al so de cangons la majoria improvisades. A Palamós hi havia certa tradició de bailar i d'improvisar corrandes, sobretot durant les festes del Carnestoltes, que eren molt
mes lluídes que les d'ara. Ignacio Pagés, en el seu treball La cercavila y

CORRANDES

(6) Llegiu per exemple la corranda dedicada ais habitants de Lloret de Mar i ais d'altres
viles de Catalunya, recollida a Palamós dins V Inventan de l'Arxiu de U Obra del Cangoner
Popular de Catalunya, volum IV, fascicle I per Josep Massot i Muntaner, Barcelona, 1993,
pág. 88, núm. 9. Del Rosselló en prové aquesta altra: «A Portvendres piquen pebre/ a Argelers
piquen la sal;/ l'alegria de les dones/ es sota del davantal».
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MSTIÍUT B'iSTUiS CHitíIS
SEccrt Fitrtoia
nm m u ÍWTAÜÓ, Barcelona, 24 de feVrtsr ds 19Í7*

Sr. Don Lluía E árpelo

'L'Instítut de la Llengua Catalana^ es complau
a. féliclt&r-Yos pel'.vodtre treball pí.esentátíal
coacurs léxícograflc de, 1' industria sure-tap.éra,
'organitzat a St. Felíu dé Guixol»' sot-a'la. séüs:
a-aspicia, peí- cpj&l traball ,us f ou cojicedit el
preaai extraordinari de 150 peseetes»
'L'Iftstitut es-pera que, donadas .les-vastres.aptitilas-per a lea tasque» lexic'ográf iqoea, voldre^i'
prestar»li la irostra pfeciosa coilaboraciá en 'els'
seas t.re"balls:"4s replega encatninats a la confécció
del Diocionari. Seneral de la Llengua Catalana,

res-

ponent s les .preguntes que.socxe'l parlar-d'^ques;ta contra.Ja pugui c r e u r e o o n v e n i e n t

Carta de Pompeu Fabra a Lluís Barceló

/e^ cangons de Palamós(T),» explica que les festes de carnaval comencaven a la plaga Major, i era al Padró on la festa guanyava esplendor. Allí el
poblé ballava el contrapás, sardanes, es «picaven» unes corrandes, etc. La
cercavila tenia lloc el segon i tercer dia de carnaval. Era en els intervals
deis balls de la cercavila on es cantaven aqüestes cangons, que les ballaven nens, adolescents i adults. Mentre que les que entonaven la mainada
eren innocents, la gent gran es reservava les mes picants i de to pujat, les
escatológiques, anomenades «vermelles». El llenguatge de les corrandes
es al.lusiu, franc, directe, poc retóric com correspon a aquest tipus de

(7) «Revista de Gerona», 1878, II, pág. 5 i ss.
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composicions de maneres burletes. Com que eren fácils d'aprendre molta
gent les memoritzava i després s'escampaven arreu. Llegim com es ballaven i es recitaven a Palamós:
«Estas canciones, folias, corrandas, en otras localidades, se componen
de cuatro versos octosílabos, de los cuales el segundo y el cuarto son
consonantes y en general simplemente asonantes. Para cantarlas, los actores forman un círculo, cogidos de las manos como si bailasen sardanas,
las canta un asistente con una sencilla tonada tradicional acompañada de
un movimiento de brazos hacia delante y hacia atrás de todos los que
forman el corro, siguiendo el compás del canto, y al concluirlo, se dan
dos pasos de sardana a la izquierda y dos a la derecha, cantando todos la
la ra la, y parándose hasta que empieza otra «cansó». El conjunto es lo
más sencillo en su clase, casi infantil, y no valdría la pena de mencionarlo,
si no creyésemos que merece serlo la índole de las cansons, y que deben
ocuparse y ensalzarse las buenas costumbres y lícitas espansiones
populares...» La cuestión es expresar lo que se ocurre con las menos
palabras posibles; el caso es producir efecto del momento, ya que la mayor
parte de las composiciones quedan al día siguiente olvidadas.»
Una remarca final. Algunes de les corrandes recollides per Barceló
figuren també copiades al treball d'Ignacio Pagés aparegut a la «Revista
de Gerona». Es fins a cert punt lógic perqué els dos reculls pro venen de la
vila de Palamós i possiblement eren filies d'uns mateixos ambients. Al
costat d'unes d'idéntiques, n'hi ha d'altres que presenten variants. També
copio, a peu de página, algunes corrandes amb viarints que procedeixen
deis reculls histories de Bertrán i Bros i de Pere Bohigues. Aixó demostra
com aqüestes composicions eren conegudes arreu de Catalunya.
1

2

Tan tibada que ella passa
mireu-la la col-i-flor,
les cuques se l'han menjada
ja no llevará brotó.8

Una noia groga
del carrer d'en Nyol
per una arracada
va renyir amb un noi.9

3

4

Sant Pere, bon home;
Sant Joan, bon sant;
Sant Pere belitre,
Sant Joan bergant.

Que guardi de mal ais homes
la Verge de la Bell-lloc.
A les dones trapaceres
mala llanca que les toe.

(8) Nota del transcriptor:» Solien dir les comares de Calonge per lia (sic) a l'any 1880 a
1900 a una noia que havia fet mal correu».
(9) Corranda recollida a Cassá de la Selva. Barceló la transcriu amb aqüestes anotacions:
"A la noia li deien la Groga'. El carrer es el que va de sota Lesglésia a Testado. En Nyol, de
nom Vilallonga, era un important fabricant de taps de la primera época. La seva casa era la
segona o tercera, a má dreta, anant cap a l'estació". Groga: "noia paluda, malaltissa".
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Tramuntana s'és girada
de per munt i de per valí,
per les dones xacolata;
pels homes un bon boscall.

Ai mare, la meva mare
busqueu-me un marit ben vell,
la joventut que ara corre
s'és begut l'enteniment.

7

En parlant del matrimoni
les donzelles del Pedro
seis adrecen les orelles
com un gos quant sent remor.

En el port hi ha una barca
carregada de fil blanc
per cosir-se les faldilles
les noies de 1'arrabal.
10

Les edades d'aquest poblé
son de cap eixelebrat,
per parlar amb els promesos
deixen cremar l'estofat.

Les estisores deis sastres
tallen a dret i a través;
jo sé d'una estisoreta
que encara retalla mes.

11

12

Van tres cops que amb la Riteta
veig bailar el senyor Querol;
si li encaro 1'escopeta
jo el faré bailar tot sol.

Els secrets de l'amor meva
els consulto amb el coixí;
ell sap les penes que passo
i les nits sense dormir.

13

14

Aquí dalt de la muntanya
hi ha roses i clavells
per enramar la custodia
del Santíssim Sagrament.

La Mare de Déu plorava
abrigadeta amb un manteu;
Sant Josep l'aconsolava,
Mare de Deú, no ploreu.

15

16

Aquí dalt de la muntanya
tot el be de Déu hi tinc;
les roses de quatre en quatre;
els clavells de cinc en cinc.

Aquí dalt de la muntanya
el cucut hi ha cantat,
quan les cabres faran llana
les dones faran bondat.(10)

17

18

De cancons i de follies
jo en sabia mes de mil;
les tenia a la butxaca
lligadetes amb un fíl.(li)

De cancons i de follies
en tenia tot un sac;
de tantes com en tenia
ja totes m'han descuidat.

(10) Recollida per Pau Bertrán i Bros a Cansons i follies, op. cit., pág. 216 amb una variant
al tercer vers: «quan les cabres treuran llana».
(11) Vegeu també la núm. 40. Pere Bohigues en el seu Cangoner, op. cit. recull aquesta: "
De cangons i de follies/ vos ne cantaré deu mil,/ que les porto a la butxaca/ enfilades en un fil".
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19

20

Ai mare, si aneu a dalt
baixeu-me la barretina,
que me'n vull anar a la placa*I2)
a bailar amb na Caterina.

Marieta cistellera
tu que saps de fer cistells,
em farás una panera
per anar a collir clavells.(l3)

21

22

Marieta de l'ull negre,
fóra vos que el teniu ros,
tota dona boniqueta
sol teñir el marit gelós.

De bonica no en so mica;
de lletja no hi puc tornar;
qui em mira no em retira;
qui em festeja no m'haurá.

23

24

Corranda popular procedent de Begur
Roseret de roses blanques,
qui m'ho bagues hagut de dir;
tan amics que erem abantes
i ara hem hagut de renyir.

Encara que et rebentessis
de la sitra no em beurás;
que beurás de la carbassa
que fa un galet com el brac.

25

26

Una barca veig venir
carregada d'estisores
que son per tallar la llengua
a les noies xerradores.

Sant Sebastiá gloriós
vos que sou dalt de la penya
guardeu els de Palamós,
Sant Joan i Vall-llobrega.
De cercavila

27

28

D'aquí estant veig una vela;
d'aquí estant veig un vaixell;
no em diries tu, niñeta,
quantes plomes té un ocell?

El jove que ha cantat ara
ja es veu be que es un talos,
sens donar-se'n compte ensenya
que té una feixa a Cap Gros.

28

29

El jove que ha cantal ara
ja es veu be que es un talos,
sens donar-se'n compte ensenya
que té una feixa a Cap Gros.

Les noietes del meu carrer
son altes i mostatxudes;
quan passen per l'empedrat
fan petar les ferradures.

30

31

Aquí dalt de la muntanya
mare, deixeu-m'hi anar;
no hi vaig a collir castanyes,
sino per saltar i bailar.

Una rosa tinc a l'aigua;
i un clavell conservo en frese
peí dia de Sant Domingo
que es el sant del meu promés.

(12) El copista va afegir al marge dret de la corranda la variant: «al portal», per tal de buscar la
rima.
(13) Pau Bertrán i Bros a Cansons ifollies, op. cit., pag. 214, afegeix dos versos mes a aquesta
corranda: « per enramar la custodia/ del Santíssim Sagrament».
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32

33

A Cor§á hi ha una casa,
casa de cavallers;
1'amo que la governa
diu que no té diners.

A Corea hi ha una casa
que es diu a can Corney,
l'amo que la governa
diu que ha perdut el seny.

34

35

A Calonge roba-sogues;
a Sant Feliu ganxonells;
a Santa Cristina nyerros,
alaValld'Arocadells. (l4)

Mal carall que el toe el frare,
porta esclops i corre tant;
jo que porto espardenyes
no li puc passar a davant.

36

37

Ja te l'he vist María Agneta
ja te l'he vist el rossinyol,
jo te l'he vist que anava negre,
jo te l'he vist que duia dol.

Amb un viudo, mare,
amb un viudo mare no;
amb un jove, encara, encara,
pro amb un fadrinet millor.(l5)

37

38

Amb un viudo, mare,
amb un viudo mare no;
amb un j ove, encara, encara,
pro amb un fadrinet millor.(15)

Carrer amunt i carrer avall
he perdut la lligacama,
pagaría no sé qué
que el promés l'hagués trabada.

39

40

Una perdiu he sentida
en el molí de Palamós,
que amb la veu que ella tenia
enamorava els pescadors/16'

De cancons i de rondalles
son tantes les que jo sé
que en tinc les butxaques plenes
i un sac que en deslligaré.07'

41

42

Aquí dalt de la muntanya
tot el be de Déu hi tinc;
les noies de quatre en quatre
i els fadrins de tres en tres.

Aquí dalt a la muntanya
hi havia un pi novell
carregat de pinyes verdes
per tirar-te en el clatell.(18)

(14) Al.lusió ais nyerros i cadells, dos bándols enemics del bandolerisme cátala deis segles
XVI i XVII.
(15) Bertrán i Bros, op. cit.,, pág. 228: « Ab un viudo, mare, mare,/ ab un viudo, mare, no,/ si
ab un viudo hi fa bon viure,/ ab un fadrinet millor».
(16) Bohigas, pág. 126.» Una perdiu he sentida/ amb un cant molt amorós:/ canta, perdiueta,
canta,/ no et faltaran cacadors».
(17) Bertrán i Bros, pág. 268: «De cansons y de follies/ tota una quartera en sé,/ les butxaques
en tinch plenes / y encara un sach per desfer».
(18) Bohigas, pág. 121: « Allá dalt de la muntanya/ hi ha un pi que n'és novell/ i que fa les
pinyes verdes/ i a cada pinya, un clavell».
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43

44

Aquest any es any de boira
collirem forga cigrons;
en Peret i la Mari a
aniran de tomballons.

No donis mai ni un sol pas
sense permís del cervell,
que el tenim al capdamunt
perqué ho disposi tot ell.

45

46

La salut del nostre eos
que la gastem a l'engrós,
un cop la tenim perduda
l'hem de comprar a la menuda.

No deixis pas per demá
lo que avui hagis de fer;
amb l'avui hi pots contar
amb el demá no ho sabs be.

47

48

Si vols estar ben servit
paga be a qui et fa el Hit;
si no en saps i te'l fas tu
ja et dic jo que será dur.

Lo que escrius escrit está;
lo que dius, si tant convé
i no fas mal a tercer
algún dia ho pots negar.

49

50

Si ensopegues caminant
no et giris, tira endavant.
Dona jove i home vell
no hi ha pas remei per ell.

No t'esperis aturat
quan necessitis tramvia
que potser ha descarrilat;
peí que pugui succeir
vés seguint el teu camí.

51

52

Al metge i a l'advocat
digue'ls sempre la vritat.
No segueixis els consells
deis que es pinten els cabells.

Si oyes tocar a muertos
no preguntes quien murió
que al faltar a tus preceptos
¿quién puede ser sino yo?

53

54

Cuando a la modista irás
a probar tus pompas galas,
a mi me estarán probando
un vestido franciscano.

Cuando a la iglesia vas
con tus padres y parientes,
acuérdate las palabras
que dijistes aquel tiempo.

55

56

Cuando al cementerio irás
reza tres ave marías
y a mi me estarán velando
cuatro velas encendidas.

A la casa de nadie
no vaya nadie,
porque no sabe nadie
como está nadie.
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MIMOLOGISME(I9)
Els mimologismes son composicions breus, escrites en vers i en prosa, en qué els seus elements fonétics, distribuits al llarg del text, evoquen
una acció imitant-ne el so. La majoria intenten reproduir 1'incomprensible cant melodiós deis ocells(20), la veu de molts animáis plaents a 1'home,
els venís, les aigües i els objectes, etc. Recordem l'aplec de mimologismes
recollits per Jacint Verdaguer en el seu opuscle:» Qué diuen los aucells?»,
recollit a les Obres Completes. Ais nostres avantpassats que vivien d'una
altra manera, mes acostáis ais ritmes de les estacions, els agradava sentir
parlar la natura que imitaven amb les onomatopeies. De petits, la mainada, ja aprenia a distingir els ocells, amagáis a la boscúria, peí seu cant.
La oreneta quan arriba, se posa a unfil de telégrafo i canta:
Som anat a Montagut,
som menjat i som begut,
som pagat lo que som degut,
som quedat quitiiiiii.

JOC DE MOTS. EMBARBUSSAMENT
En el mercal deis alls
Vas car, all, digué un pagés;
tan car, all, ningú et volgués;
si tan car, all, vols anar,
qui car, all, te comprará?
(qui carall té comprará?)

CANgONS
Les cangons líriques curtes de joventut i de festeig son un altre deis
generes mes productius de la literatura popular, comuna a diversos pai'sos
del nostre entorn, que aquí es transcriuen sense el vehicle de la música.
Aquest tipus de composicions de poetes ocasionáis eren molt populars i
gaudien d'un públic molt fidel ja que es cantaven en aplecs, reunions
familiars, en els treballs i tasques agrícoles mecániques que demanaven
feinejar en grup. La majoria tracten d'amors rurals desesperanzáis, del

(19) Joan Amades, Le langage des bétes en Catalogne,»Revue Catalane», 1910. Antonin Perbosc,
Le langage des bétes. Mimologismespopulaires d'Occitanie et de Catalogne, Carcassona, Garae/
Hesiode, 1988.
(20) Josep Maria de Sagarra, Els ocells amics dins Obres Completes, Barcelona, Selecta, 1986,
págs. 699 i s.
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pas del temps, de la contemplació meravellosa de la natura, la sátira de
costums, etc, amb una acció molt simple o gairebé sense, escrites amb
una gran economia de mitjans. Destaquen també per la se va senzilla expressió i versificació. Encara que les que recull Barceló son poc representad ves del genere, les tres que transcriu sota l'epígraf de «cancons populars catalanes» teñen el seu interés per Talé poétic que transpuen, per la
tendresa de la musa popular que les va inspirar.
l

3

La cangó del Pixa-llits<21)

Cangó popular catalana

Pixa-llits a la batalla.
Li farem un jas de palla.
La corretja a sota el Hit
per castigar el pixa-llits.

Aquesta primavera
un niu som trobat
en una olivera
al fondo d'un prat.
Un niu som trobat en una olivera,
al fondo del prat.

Cangó popular catalana
Un pereret n'hi ha plantat,
de peres tot carregat,
vermelletes d'un costat.
Ja no deu viure.
Qui no sap de ben aimar
ja no viurá.
Cagador no em tiris pas,
si em tires no em tocarás,
si em toques no em matarás.
Ja no deu viure.
Si no sap de ben aimar
ja no viurá.

Jo no sé conéixer
aquests petits ocells
si serán cardines
o be passarells.
Jo no sé conéixer si serán cardines
o be passarells.
Les meves ve'ines
me diuen, Joan,
les vostres cardines
per quan cantaran?
Me diuen, Joan -les vostres cardines
per quan cantaran?
Cantin o no cantin
sois canten per mi
a la matinada
ans del sol sortir.
Sois canten per mi - a la matinada,
ans del sol sortir.

Canga popular catalana
Un jora la vaig trobar
que era a l'hort tota sola,
hi regava les flors i les violes.

Jo prou m'hi vull casar
i els seus pares no ho volen;
p'ro jo m'hi casaré
mal tingui d'anar a Roma.

L'amor,
es per ella la pena
i per a mi el dolor.

L'amor,
es per ella la pena
i per a mi el dolor.

(21) Caneó satírica que s'adrecava a algú que s'orinava al Hit. Per tal que no oblidés la llicó
castigaven el pixallits a cops de corretja, el que ara en diem el 'culturó'.
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FOLKLORE
Del parenostre, l'oració cristiana mes coneguda i resada en molts moments del dia, n'existeixen moltes versions apócrifes, transmeses oralment. Pertany al genere de les oracions, de les quals n'hi ha diverses
mostres. Es tracta d'una fórmula versificada en la qual s'invoca una divinitat, un sant. Pastors i mariners les recitaven en llocs apartáis de la nostra
geografía quan les seves ocupacions no els permetien complir amb els
preceptes dominicals. Així invocant aquest parenostre singular eludien la
seva presencia en els oficis divins. Aqüestes oracions no sempre agradaven les autoritats religioses que les consideraven herétiques i les prohibien en els seus manuals. En aquest sentit, el bisbe de Vic, Benet de Tocco,
en 1568, ja les inclou a 1' Ordinari(22) de la seva diócesi. Les mes conegudes son el Parenostre del llop que resaven els pastors quan sortien a pasturar per salvaguardar els ramats de l'escomesa del llop, i el Parenostre
major. L'anomenat Pare nostre peti^23) el trobem, amb diverses versions,
a totes les cultures europees: occitanes, franceses, castellanes, basques,
gallegues, italianes, etc.
El Pare nostre
Pare nostre lo petit
Déu l'ha fet, i Déu l'ha dit.

les oracions de Déu;
qui les sap i no les ensenya
el seu cor ne passa pena;
qui les sent dir i no les aprén
quan se mor se'n va a l'infern.

Trobará una palanqueta
que n'és llarga i estreta,
els justos la passaran
i els condemnats no podran;
juraran i maleiran
del dia que foren nats
que no els hagin ensenyat

Pare nostre se'n va a l'hort
a cavall d'una post;
si la post cau
pare nostre adéu-siau.

TRES JOCS
Lluís Barceló va recollir tres jocs coneguts a la seva infantesa, de caire
participatiu, en els quals els protagonistes eren mainada o adolescents.
Mes que de jocs de calendan, es tractava en aquests encentres d'humiliar
i d'avergonyir el contrari amb un cástig mes o menys exemplar que provocava una riallada fácil. S'aplicaven a la quitxalla en moments determináis de l'oci comunitari. Alguns jocs son també un indicatiu de les passions humanes, de l'enfortiment del carácter, de la crueltat de molts deis
nostres actes
(22) Ordinari o manual per ais curáis... Barcelona, en casa de Claudes Bornat, 1568, fol. 59.
(23) Valeri Serra Boldú, Pare nostre del petit, «Arxiu de Tradicions Populars», fascicle III, s/d.,
pág. 182; Joan Amades, Costumari Cátala, vol.III, Barcelona, Salvat, 1983, pág. 792. Josep Massot i Muntaner « La literatura religiosa de l'Edat Mitjana» dins Actes del Tercer Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Oxford, The Dolphin Book, 1976, pág. 276-277'.
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DONAR LA VACA(24) (castellar mantear)
Antigament era molt corrent per a castigar els minyons «donar-los la vaca», que se feia així:
«Quatre persones grans, o quan menys grans que el delinqüent, noies - nois- homes- dones, 1'
agafaven un per la má, l'altra per l'altra i dos per els dos peus i fent-lo balancejar li feien donar
tres o quatre cops d'esquena a térra. Aixó naturalment, era una vergonya, i es feia per a que
s'esparpillessin, i perdessin la timidesa, perqué sempre era fet en broma, per a fer-se un tip de
riure, principalment els grans a costes deis petits».
II

FER ESTUFARA
Antigament a pagés en totes les reunions on ni hagués nois i noies, quan n'hi havia algún
que hagués de veure a galet, naturalment, hi havia la costum de procurar fer-los riure mentre
bevien, i a aquest fi tots s'esforcaven en trobar una dita o una bajanada com mes estranya
millor a fi de que, el que bevia hagués d'esclatar a riure, que a voltes si la cosa tenia éxit li sortia
un brollador d'aigua per la boca que mullava al qui es trobava davant.
O be tallar el raig amb el dit - tot dient: « Aigua tallada no fa mal». Tot aixó eren motius de
rialles per a uns i altres.
III

LLEVAR LES CALCES
Antigament, a pagés en totes les reunions o agrupacions de persones on hi abundessin les
noies, si hi havia algún de petit que no fes bon correu(26> o alguna entremaliadura, les noies tot
seguit proposaven de llevar-li les calces.
Les mes decidí des l'agafaven pels bracos i altres per les carnes i tot seguit el deixaven en
camisa, i li penjaven les calces a un arbre per a que tingues de correr un xic ensenyant les
vergonyes.
Aixó era per a fer-los esparpillar i desensopir, i fer-los perdre la timidesa, i al mateix temps
elles se complai'en en grapejar-lo i tocar-lo de per tot arreu amb l'escusa de que se debatía i
defensava.
Aixó ara ja no hi ha necessitat, ans el contrari.

UNA RONDALLA
La rondalla es una narrado anónima transmesa oralment, escrita generalment en prosa. Els contes i apólegs en qué els comportaments, creences i supersticions deis animáis reflecteixen actituds i diversos aspectes de la condició humana els trobem a totes les civilitzacions i cultures. A

(24) EL DCVB el defineix així:»agafar una persona pels bragos, entre dos o mes, i fer-li pegar
culades a térra».
(25) Estufar significa 'esquitxar, Hangar un líquid a gotes amb forca'. El DCVB documenta
aquest mot amb un exemple extret de l'obra de Francesc Eiximenis. Maria Antonia Juan i
Nebot editora del Cangoner del Ripollés (Centre d'Estudis Comarcáis del Ripollés, 1998, pág.
574), anota una cancó-joc de beure 'Beurem una goteta', en la qual un grup de nois i noies
beuen fent rotllana,» i el que vol beure es posa al mig aixecant el porro tan aviat com es posen
a cantar els altres i parant de beure quan acaben, en el precís moment que diuen prou».
(26) Dit d'una persona que no fa el que li diuen, que porta els encárrecs malament.
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Catalunya la tradició arranca deis bestiaris medievals. En aquest cas ens
trobern amb una rondalla que té dos protagonistes: una cigala feinera que
trenca tópics, i un cucut gandul, massa espavilat, poc solidan, que li dona
llargues en una feina que havien acordat fer-la junts. Sabem que el cucut,
que ens regala amb l'anunci del bon temps, no fa mai niu. Quan arriba el
temps de la posta només fa un ou, i encara el duu al niu d'un altre ocell
que s'encarregará de covar-lo per ell. Alguns diuen que el cucut arrenca
el vol quan veu segada una primera garba, perqué la tradició explica que
un carro carregat de feixos li va aixafar un fill que aprenia de volar entre
els primers blats tombats. Aquesta rondalla no només es coneguda en el
folklore cátala, a partir del treball de camp de Jacint Verdaguer. Comparteix la seva difusió amb el llegendari rossellonés, occitá i gascó.(27)
Rondalla del cucut1281 i la cigala<29>

Conta una rondalla molt antiga que en aquells temps tan reculáis que els animáis parlaven, jo
cree que parlen encara pero que nosaltres no els volem entendre, el cucut i la cigala s'ajuntaren
en una associació per a treballar a mitges un camp que havien arrendat.
En ser el temps corresponent el feren llaurar i el treballaren com s'acostuma per a sembrar-hi
blat. Com es natural, el blat feu el seu fet i ana creixent fins a l'esliu que ja va ésser bo per a
segar-lo.
Un cop segat, i seques i rostides les garbes peí sol, a mitjan juliol convingueren que era hora de
batre-lo. A aquest ti llegaren un carro, i una tarda, cap al tard, se dirigiren al camp per a carregar
les garbes.
La cigala, com a mes petita, va dir al cucut:
- Mira, jo pujaré al carro i tu me las anirás donant.
Tal dit tal fet, pero el cucut, molt fatxendós, aixó sí, pero forca gandul, la primera garba ja la va
donar be, pero la segona comencá per girar-la d'un costal i de l'altre, i apoiant la cua a térra
amb molla parsimonia la va carregar.
- Apa, mou-l'hi-feu la cigala - que es lard i vol ploure.
- No puc, féu el cucul, i ana per la tercera queja no va saber com agafar-la.
La cigala, nerviosa de mena, va dir-li:
- Mira, puja lu i jo le les aniré donant, i comensanl per la primera, TE—TE—TE—le—le—le,
fins que el cucul anorreat per tanles garbes aixecá volada i fugí serres amunl, cridanl:
- No puc, no puc, i encara al cap de mig quarl se'l sentía de molí lluny dienl: - No puc, no puc.
D'aquella felá el cucul marxá avergonyil cap a un allre país. Per aquesl moliu, quan se senlien
les primeres cigales, ja fa dies que el cucul ha fugil.
Havem lilllal el cucut de falxenda i gandul, pero la cucuta, o sia la femella encara ho es mes,
perqué des que el món es mon, encara no ha sabul aprendre de fer el niu.
Quan ve l'hora de la cria, pon els ous en el primer niu que troba, un a cada un... i que els covin
els al tres.

(27) La rondalla, amb les seves varianls geográfiques, la reprodueix Anlonin Perbosc a Le
langage des bétes. Mimologismes populaires d'Occitanie et de Catalogue, Carcassona, Garae/
Hesiode, 1988, págs. 130 i ss.
(28) Valeri Serra i Boldú, El cucut, «Arxiu de Tradicions Populars», fascicle II, s/d., pág. 120.
(29) Recordem que la cigala diu: «sega, sega, sega, sega».
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Se diu que quan considera que els petits son nats, hi va a portar-]os-hi algún joanet ben esclovellat per a que s'acostumin ais cargols, pero res mes.
Es cosa sabuda que el cucut ve a aqüestes terres expressament per a menjar cargols; perqué no
arriba fins el mes d'abril i marxa a fi de juny, si es veritat aquella dita que conta:
Si al tres d'abril no ha cantal
será mort o pres a Franca.(30)
I efectivament, cada any, a primers d'abril sel sent cantar dalt d'un puig o altre.

APÉNDIX
En aquest apéndix publiquen! dues cartes que Lluís Barceló i Bou va
rebre de dos significatius prohoms de 1'Instituí d'Estudis Catalans, que
en aquell moment treballaven en les enquestes de 1' obra del diccionari, en
les quals li agraeixen la seva coHaboració per haver participat desinteressadament en diverses tasques lexicográfiques des de la seva corresponsalía
de Palamós. Miquel Martí i Llambrica i Santi Soler i Simón en el seu
treball: Lluís Barceló i Bou i la seva aportado a la industria surotapera ,
esmentat a la nota núm. 2, publiquen el fascímil d'una carta que Pompeu
Fabra li va adrecar felicitant-lo peí treball presentat al concurs lexicográfic de Sant Feliu de Guíxols. El mestre 1'anima perqué col.labori en les
tasques lexicográfiques de l'Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, 24 de
febrer de 1917, pág. 88). Amb aquest mateix esperit publiquem aqüestes
altres dues que li van adre§ar Mn. A. Griera(31) i Ramón d'Alós Moner(32),
que no exigeixen cap mes comentan.
I
Instituí d'Estudis Catalans
Secció Filológica. Palau de la Diputació.
Sr. D. LI. Barceló
Volgut amic:
En donar per acabades les enquestes del Diccionari em plau agrair una vegada mes la seva
notable coüaboració i participar-li que la seva redacció está gairebé acabada. En publicar aquesta
obra en rebrá un exemplar gratuítament, com ara en rebrá una mostra que n'he publicat a
Su'íssa.
El seu amic i servidor afm. Mn. L. Griera
Barcelona, 4 de juny de 1926

(30) Recordem el refrany:» El cucut cantará per Sant Benet. Si no, per Setmana Santa. Si no,
pres o lligat, s'ha quedat a Franca».
(31) Antoni Griera i Gaja (1887-1973). Filóleg i editor. En 1913 fou un deis creadors del «Butlletí de Dialectología Catalana».
(32) Ramón d'Alós-Moner i de Dou (Barcelona 1885- 1939). Historiador de la cultura, secretari redactor de l'Institut d'Estudis Catalans des de 1907.
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Imatge de Palamós a principis de segle (Col.lecció Joan Cortés de Girona).

II

Instituí d'Estudis Catalans
Palau de la Diputació. Barcelona
5-III-28
Sr. Ll. Barceló i Bou - Palamós
Distingit Senyor meu,
Faja bastants dies que l'amic Camós(33) ens va lliurar les cédules del concurs de la industria
surotapera, passades peí vostre sedas. Us n'estem molt agra'íts. Actualment les está mirant el Sr.
Patxot(34), que es qui les ha de publicar o editar entre les publicacions de l'Institut. Aixó es deu
en bona part, que no n'hagi acusat rebut fins avui.
Supós queja us imagineu en quines condicions económiques es troba ara l'Institut. Per aixó,
voldríem fer-vos obsequi d'algunes de les nostres publicacions. Incloc, dones, en la present
una llista d'elles pregant-vos volgueu indicar-nos les que mes us foren útils.
Vos saluda atentament,
R. d'Alós-Moner

(33) Joan Baptista Camós Serrabella (Palamós 1859- Palamós 1951). Escriptor, fotógraf i
promotor cultural. CoHaborador de diverses publicacions tais com «La Renaixensa»,» Baix
Empordá», «Marinada», «La Senyera», etc.
(34) Rafael Patxot i Jubert (Sant Feliu de Guíxols, 1872 - Ginebra 1964). Mecenes i escriptor. Promotor de l'Obra del Cangoner Popular de Catalunya.
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U ARXIU DE LA PARROQUIA
DE PALAFRUGELL:
ELS REGISTRES SACRAMENTALS
JORDI TURRO ANGUILA

INTRODUCCIO
Per ser millor administrades les propietats de la parróquies, els arxius
parroquials des de l'edat mitjana conservaven documentado com els títols de propietat de béns, censáis o els documents relatius a la despesa del
temple i del cuite. A mes, els rectors podien exercir la funció de notaris fet
que els suposava la capacitaí de fer testaments o capitulacions matrimoniáis. Es en el segle XVI, pero, quan creixen de forma significativa els
documents de la Parroquia amb la confecció, ordenada per les autoritatats
eclesiástiques, deis registres sacramentáis. Es precisament de l'estudi
d'aquests registres, tais com baptismes, matrimonis o defuncions, del que
s'ocupa el present treball. Seguidament a 1'aparició deis llibres de baptismes, matrimonis i defuncions, apareixen consueles i llibres de comptes;
aquests últims per garantir el cobrament d'ingressos i la seva utilització
correcta, i en els segles XVII i XVIII els llibres de Confraries. Finalment,
a partir del segle XV es va iniciar la práctica regular de les Visites Pastorals que es recullen ais Llibres de Visita - conserváis a 1'Arxiu Diocesái algunes vegades, a partir del segle XIX, ais llibres de les parróquies.
A grans trets, aquest seria un esquema molt sintétic del fons de qualsevol Arxiu Parroquial. Amb els seus trets particulars, que esperem poder
detallar al llarg de l'inventari, 1'Arxiu Parroquial de Palafrugell s'inclou
en aquest marc general.
L Arxiu de la Parroquia i 1'Arxiu Municipal de Palafrugell van estar
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ubicats a l'església parroquial
de Sant Martí fins la Guerra
Civil (1936-1939) i la documentado generada peí municipi i per la institució parroquial eslava en un mateix local de
l'església . Sobre l'origen i
l'evolució de l'arxiu tenim
poca documentació que hi faci
referencia fins a fináis segle
El 1772 un ferrer que es
deia Francesc Andreu va donar una factura ais regidors de
la vila esperant cobrar les feines que havia fet, entre les
quals hi havia "fer un pan i
clau per la porta de larxiu " i
"fer un golfo y /amella y 4 tascones per la porta de larxiu
pes de 4 lliuras"<2>
El campanar de l'església de Sant Martí de
La Guerra Gran i la GuerPalafrugell ha estat i es encara avui un tret
ra
del
Francés van afectar seidentificatiu de la vila. Foto: A. Roca.
riosament l'arxiu ja que la
complicada situació que es visque a la vila va obligar a amagar i traslladar alguns documents per tal que
no caiguessin en mans franceses. Alguns d'aquests documents mai es van
poder recuperar.
Entrat el segle XX es produiria una reorganització del fons eclesiástic
i municipal. Per una banda, durant la Guerra Civil es traslladava la documentació muncipal posterior al segle XVIII a la Casa Consistorial (a Tactual carrer de Valls) mentre que la documentació restant es conservaría a
l'edifici destinat a la Biblioteca Popular i Escoles d' Arts i Industries. Per
altra banda, el 19 de setembre de 1918 Narcisa Jonama llegava una casa
situada a la Placa de l'Església - també coneguda com Pla^a de la Constitució- a Josep Clos, aleshores rector de la parroquia. La casa es convertiría ben aviat en la popularment coneguda rectoría vella o antiga, una
(1) Per estudiar aquest tema ens hem basat en el treball de Ma Concepció Saurí i Enric
Saguer, 1989.
(2) AHP, Secció Arxiu Municipal, 1.3.2.6., Caixa,1772, "Compta deis Senyors Regidors de
la Vila de Palafrugell de la feina tinch feta jo Feo. Andreu per la Vila de Palafrugell del añ 1771
y 1772" citat per Ma Concepció Saurí i Enric Saguer, 1989.
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casa de planta baixa i tres pisos amb una terrassa en 1'últim pis. A la
rectoría, que com indica l'escriptura ja llavors es trobava en un mal estat
de conservació, s'hi va traslladar en els anys posteriors la documentació
parroquial abans ubicada a l'església de Sant Martí.
En esclatar la Guerra Civil (1936-1939), especialment nefasta per a
molts arxius parroquials, gairebé tota la documentació ja s'havia traslladat al seu nou emplacament, pero sembla que restava a l'església la documentació mes antiga de la Parroquia. Fou precisament aquesta documentació la víctima del foc quan l'església fou incendiada el 23 de juliol de
1936, mentre que la resta, que constituía la inmensa majoria, es conservava a la rectoría que la Parroquia havia adquirit feia uns quants anys. No
obstant aixó, el juliol del mateix any els registres parroquials serien objecte d'un altre trasllat. Segons informava el setmanari Ara el 31 de juliol
de 1936, la rectoría vella havia estat abandonada i el registres parroquials
havien quedat sense custodia. Davant aquests fets, el jutge municipal
d'acord amb 1'Alcaldía, aleshores en mans d'ERC, incautava
els llibres, i dirigents del mateix
partit els traslladaven al Jutjat
Municipal situat a les dependéncies de l'Ajuntament (ubicades
a Tactual Mercat del Peix). Les
raons que havien portat al trasllat les explica el mateix diari:
"Amb aquesta mesura s'eviten
els inconvenients que ocasionaría a moltes persones I 'abandonament del Registre parroquial
ja que s'ha de teñir en compte
que el Registra Civil data únicament de I'any 1870 - any en
qué els carlins feren un aute de
fe a la Plaga Nova cremant tots
els llibres que existien del mateix- i que per aquest motiu son
molts els ciutadans que necessiten certificacions de les actes
obrants en els llibres de la Rectoría. "
Les tres finestres de l'església ens indiquen
El 1871 1'Estat espanyol hal'ubicació de l'Arxiu Parroquial i Municipal
via promulgat la Llei del Regisde Palafrugell abans de la reorganització de la
tre Civil i havien nascut d'aquesdocumentació a principis segle XX. Foto: A.
ta manera els registres civils en
Roca.
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els jutjats. No obstant aixó, tot i iniciar-se també el registre al jutjat de
Palafrugell, seria cremat pels carlins el 1874 i no el 1870, com havia
informal el setmanari Ara. Ramir Medir explica el fet: "El día 29 de mayo
de 1874 volvió la columna Savalls a Palafrugell para proceder a la quema de los libros de Registro Civil, cosa que solían hacer los carlistas en
las poblaciones donde pasaban, por no estar conformes con dicha
institución. Estos libros- según me contaron viejos amigos- fueron
quemados en la Plaza Nueva, hoy de España, exactamente en el lugar
que hasta hace poco tiempo había ocupado el poste de gasolina. "(3>
La Tercera Guerra Carlina (1872-1876) havia suposat la desaparició
deis primers llibres del registre civil fins el 1874. Els llibres es tornarien a
reiniciar en acabar la guerra, el 1876 -any en qué trobem el registre mes
antic en el jutjat- i ignorem si el registre de 1875 es va perdre o si ni tan
sois es va tornar a iniciar. Sigui com sigui, els llibres sacramentáis de
l'Arxiu Parroquial teñen una especial relleváncia ja que fins 1876 no disposem d'altres fonts que ens puguin proporcionar una informació semblant.
El 1958 la vella rectoría era veñuda a Consuelo Bataller i s' adquiría
un nou edifici al carrer de la Caritat, número 68, que esdevindria la nova
rectoría de la parroquia. Avui, tot l'Arxiu Parroquial es conserva aquí i,
excepte la documentado mes recent, es accesible ais investigadors.
Abans de continuar, pero, hem de mencionar que aquest inventari que
avui iniciem no es l'únic existent. A l'arxiu es conserva una petita part
d'un inventari inicial possiblement en l'última década del segle XIX que
ens será de gran utilitat en el transcurs de la nostra investigació. En ell es
menciona l'existéncia d'un Llibre de la administración del Cementerio
de la Villa de Palafrugell, el Llibre de Visitas, La Consueta de Tasas de
Funeraria o el Llibre de comptas de la Parroquial Iglesia de St. Martí de
Palafrugell. Peí que ara ens interessa, Fautor menciona que hi ha llibres
de baptismes des de 1500, de matrimonis des de 1589 i d'óbits des de
1555. Molt posteriorment, el 1973, Josep M. Farreró Carola i Josep
Funallet Ponjuan feien un inventari inédit de tot el fons parroquial anotant els registres sacramentáis, els llibres de comptes i la documentado
relativa a les confraries. Si be aqüestes dues ultimes series no están detallades sí que ho están els llibres sacramentáis, sobretot els llibres de baptismes. Anoten el número antic del llibre i les dates extremes, pero en el
llibre de baptismes fan un pas mes i cataloguen des del llibre IV fins el
XV transcrivint la primera i última partida de cada llibre. Sens dubte,
com veurem mes endavant quan passem a analitzar cada registre, aquest
petit estudi ens es de gran utilitat també perqué ens permet comparar els
(3) MEDIR, Ramir, " La Villa de Palafrugell durante la tercera guerra carlista". Revista de
Palafrugell, 1965.
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Espai que ocupava l'antiga rectoría. Foto: A. Roca

fons d'avui amb el de vint-i-set enys enrere. Finalment, el 1975 Joan
Busquéis i Joaquim Nadal publicaven un Ilibre relaliu ais regislres sacramenlals de les parróquies de la Diócesi de Girona, entre les quals lambe
conlemplaven la Parroquia de Palafrugell.
Amb el capítol que avui encetem, referenl ais regislres sacramenlals,
pretenem completar i ampliar aquesls Ireballs, donar a conéixer l'arxiu i
posar-lo a l'abasl deis invesligadors. Esperem continuar la feina, invenlariar les reslanls series documenlals i donar-les a conéixer en els próxims
mesos.
Per acabar, només em resla donar les grácies a Mn. Marliriá Brugada,
rector de la Parroquia de Sanl Martí de Palafrugell, lanl per la bona disponibililal com per les aclaracions i reflexions, lolalmenl fruclíferes per a
1'elaborado del presenl treball. Igualment, vull agrair lambe la collaboració de M. Concepció Saurí, arxivera de l'Arxiu Municipal de
Palafrugell, per les inleressanls suggeréncies que m'ha fel arribar en el
Iranscurs de la invesligació i a Josep Malas, director de l'Arxiu Historie
de Girona, per haver llegil 1'original i haver fel les convenienls indicacions i reclificacions.
ELS REGISTRES SACRAMENTALS
Els llibres sacramenlals formen una de les seccions mes caraclerísliques d'una parroquia. A les parróquies de Calalunya aquesls llibres es
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generalitzen a partir de la
segona meitat del segle
XVI. A la Diócesi de Girona
fou el bisbe Berenguer de
Pau qui el 1502 ja obligava
els rectors de parroquia a
anotar els baptismes. Fou
pero el Concili de Trento
(1545-1563) el que imposá
definitivament ais rectors
1'obligado de portar al dia
els llibres de baptismes, defuncions, matrimonis, confirmacions i compliment
pasqual.
Si alguna cosa caracteritza els llibres sacramentáis
de l'Arxiu Parroquial de
Palafrugell es la continuítat
deis registres, encara que hi
trobem alguns buits remarcables que seguidament detallarem. Un altre aspecte a
destacar es la precocitat deis
Edifici de Tactual rectoría, al carrer de la Caritat,
llibres, alguns d'ells s'inion avui es conserva l'Arxiu de la Parroquia. Foto: A.
cien abans de Trento. Els reRoca.
gistres de baptismes s'inicien el 1539, els de matrimonis el 1589 i els d'óbits fins i tot molí abans, el 1453. En canvi els
altres llibres son bastant tardans; no tenim enregistrades confirmacions
fins ben entrat el segle XVIII i no tenim cap llibre de Compliment Pasqual anterior al segle XX. Igualment, els expedients matrimoniáis s'inicien, a partir de la implantado del Dret Canónic del 1917, al tombant del
segle XIX i els esborranys de baptismes, matrimonis i defuncions a mitjan
segle XX.
Malgrat el Decret de Nova Planta de 1714, que, entre molts altres aspectes, suposava un seguit de mesures lingüístiques castellanitzadores,
tots els els llibres están escrits en cátala fins el 1828. No obstant aixó, el
16 d'abril de 1828 el bisbe Dionisio Castaño decretava que "Siendo las
partidas de Bautismo, de Matrimonio y de Defunción unos documentos f e
hacientes en todos los Tribunales del Reino, se hace preciso que en lo
sucesivo se estiendan en idioma Castellano que es el idioma del
Gobierno...", fet que obligava a utilitzar la llengua castellana en els llibres. La llengua catalana es tornaría a autoritzar a partir del Decret del
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Vicariat General de Girona de 1' 1 de juny de 1975, encara que no tenim
cap llibre escrit en cátala en aquest any ja que, com preveía el mateix
decret, el rector va preferir iniciar les anotacions ais nous Ilibres impresos
quan hagués esgotat els Ilibres impresos en castellá.
Anteriorment, el bisbe Narcís Jubany ja havia ordenat en un decret del
15 d'agost de 1968 imprimir el Ilibres i així facilitar la tasca deis rectors
per complimentar-los. De fet, el primer llibre de baptismes de qué disposem imprés es el número XXIV (1969-1974), el de matrimonis es el número XIII (1969-1992) i el d'óbits es el número XVII (1968-1992). La
Vicaria General donará una nova forma ais Ilibres, tipus formulari, el 1992.
D'aquesta manera el primer llibre de baptismes de qué disposem d'aquest
tipus es el número XXVIX, que compren els anys 1993-1998, el primer
de confirmacions es el número VI, iniciat el 1995 i encara per acabar, el
de matrimonis es el XIV, que comenta el 1993 i encara no está tancat i el
d'óbits es el número XVIX, que conté partides de 1993 a 1998. L'arxiu
conserva els Ilibres origináis, pero també es poden consultar en microfilm -encara que només els anteriors al segle XX- en 1'Arxiu Municipal
de Palafrugell i en 1'Arxiu Diocesá de Girona.
INVENTARI DELS REGISTRES SACRAMENTALS
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Baptismes (1539-1999)
Confirmacions ( 1730-1994)
Matrimonis (1589-1998)
Obits (1453-1992)
Óbits d'albats ( 1862- 1899)
Compliment Pasqual (1913-1950)
Esborranys de baptismes (1985-1997)
Esborranys de matrimonis (1946-1994)
Esborranys de defuncions ( 1954-1997 )
Actes de consentiment de matrimoni ( 1900- 1936 )
Expedients matrimoniáis ( 1900-1994)
SoHicituts de Confirmacions ( 1945- 1993 )
Primera Comunió (1874-1991)
Comunió Solemne (1914-1991)

29 volums
6 volums
14 volums
19 volums
Ivolum
3 volums
3 capses
2 capses
4 capses
7 capses
21 capses
1 capsa
1 capsa
1 capsa

Cal recordar la importancia que teñen els registres sacramentáis per a
la recerca histórica, sobretot per les dades demográfiques, sociológiques
i antropológiques que ens proporcionen -encara que també ens poden
donar informació sobre onomástica i oficis-. Fins el segle XIX, no tenim
cap altre font, tret de fonts fiscals com els fogatges, per analitzar i estudiar la natalitat o la mortalitat que afectava la societat de 1'época. Com hem
comentat, el 1871 l'Estat espanyol va promulgar la llei del Registre Civil
i neixien d'aquesta manera els registres civils en els jutjats. Per tant, els
Ilibres sacramentáis son les úniques fonts demográfiques segures per a
tot Espanya i es per aquest motiu que aquests registres eclesiástics es
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consideren avui com una de les fonts
mes importants per a la investigació
demográfica. Per aixó hem cregut
convenient detallar les característiques de cada serie i catalogar els llibres de baptismes, confirmacions, matrimonis, óbits, óbits d'albats i compliment pasqual.
CATÁLEG DELS LLIBRES DE
BAPTISMES
Els llibres de baptismes son deis
mes complerts de tots els llibres sacramentáis. Tot i que tenim petits buits
en els dos primers llibres (catalogats
com 1.1.1 i 1.1.2) que correspondrien ais segles XVI i XVII, durant el
segles XVIII i XIX no trobem buits
considerables i haurem d'esperar fins
a la Guerra Civil (1936-1939) per tornar
a trobar-los.
A la foto hi veiem els llibres de reEls dos inventaris esmentats fan
gistre. De dalt a baix: baptismes, baptismes i confirmacions, matrimonis,
constar que les partides de baptismes
óbits i esborranys. Foto: A. Roca.
comencen el 1500. Avui, les primeres
partides son del 1539, cosa que provoca que tinguem una diferencia de trenta-nou anys. Tanmateix, Joan
Busquéis i Joaquim Nadal en els seu treball publicat el 1975 fan constar
que les primeres partides del primer llibre de baptismes comencen el 1539,
data que utilitzem avui. Es possible que les partides corresponents a aquests
anys (1500-1539) estiguessin anotades en els primers folis del primer
llibre de baptismes i que s'hagin malmés o perdut en els darrers anys. De
totes maneres, es mes probable que els autors deis dos inventaris utilitzin
genéricament el 1500 -que aleshores era sinónim de segle XVI- com a
data d'inici deis registres, quan de fet s'inicien el 1539.
En el llibre I d'óbits, juntament amb les anotacions de les defuncions,
están anotats baptismes del 1482, 1483, 1484 i 1486, que son, de moment, les partides de baptismes mes antigües de la Parroquia. Tant en
aquest segle XV com en els segles XVI, XVII i XVIII, els llibres están
escrits en cátala, pero a partir del 24 d'abril de 1828 la llengua castellana
s'imposa obligatóriament. El castellá no desapareixará fins el 1980, en el
llibre XXVI. Hem de mencionar també un tret tan significatiu per a 1'evolucio d'aquests registres com 1'aparició, a partir del llibre XV, de les no196
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tes margináis, d'acord amb el canon 1103, p. 2n. del Codi de Dret Canónic de l'any 1917, fet que ens permetrá obtenir informacions complementarles sobre matrimonis, confirmacions i ordres sagrats.
Els títols d'aquests llibres poden ser molt significatius. Així, des del
tercer llibre fins al vuité, es a dir des de 1685 a 1834 -exceptuant el seté
que porta per títol Babtismes- els rectors encarregats de confeccionar-los
els titulaven Llibre de Baptismes de la Iglesia Parroquial de Sant Martí
del Castell de Palafrugell. Desconeixem el títol deis dos primers llibres,
pero creiem que podrien portar un títol semblant. A partir del llibre nové
i fins al diseté, la terminología canvia lleugerament i els llibres passen a
titular-se Libro de Bautismos de la Iglesia Parroquial de Palafrugell amb
el número corresponent -adopten aquesta terminologia els llibres IX, XI,
XII, XV i XVI- a excepció del llibre XIII, que porta per nom Libro 13° de
bautismos del archivo parroquial de Palafrugell i el llibre XIV, que es
titula Libro XIV de Bautismos. Aquesta última es la fórmula adoptada
pels següents llibres, des del número XVII fins al XXV, a partir del qual
s'apostará per col-locar Baptismes en els títols deis llibres.
Signatura

Anys

Núm. Nombre
antic de folis

Estat de conservado

Notes

1.1.1

1539-1602

I

244

Les cobertes están
col-locades posteriorment
Marges de folis deteriorats

Incomplet entre 1539-1541.
Sense índex alfabétic.

1.1.2

1602-1684

II

445

Les cobertes están
col-locades posteriorment.
Marges de folis deteriorats

Incomplet entre 1602-1607.
Sense índex alfabétic.

1.1.3

1685-1737

III

400

índex alfabétic(4)

1.1.4

1737-1764

IV

283

Hi consta la visita del bisbe
Manuel Antonio de Palmero
Rallo (1760 i 1763).(5)
índex alfabétic.16'

1.1.5

1764-1786

V

351

Hi consten les visites del bisbe
Tomás de Lorenzana (1771,
1777 i 1778). índex alfabétic171

1.1.6

1786-1807

VI

477

Folis de l'índex deteriorats

Hi consten les visites deis
següents bisbes: Tomás de
Lorenzana (1792) i luán
Ramírez de Arellano (1799,
1804 U 807) Incomplet el
1806. índex alfabétic.

(4) Existeix un índex manuscrit no contemporani al llibre. A mes, n'existeix un segon elaborat per la Gna.Margarita Tarrabadella i Homs que está en base de dades Acces,! 999
(5) Tot i que escrivim el nom del Bisbe en les visites, hem de teñir en comte que, en alguns
deis casos, qui duia a terme la Visita Pastoral no era el mateix bisbe sino un delegat o visitador
seu.
(6) Existeix un índex manuscrit no contemporani al llibre. A mes, n'existeix un segon elaborat per la Gna. Margarita Tarrabadella i Homs que está en base de dades Acces, 1999
(7) Existeix un índex elaborat per Jordi Cama Rivas que está en base de dades Acces.
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Mostra del Ilibre I de baptismes (1539-1602). Tot i ser un deis llibres mes antics, es també
un deis millor conserváis. Foto: A. Roca.

1.1.7

1807-1822

VII

294

Sense coberta posterior
Polis de P índex deterioráis

Hi consta la visita del bisbe Juan
Miguel Pérez González (1820).

1.1.8

1822-1834

VIII

241

Alguns folis descosits

Hi consta la visita del bisbe
Dionisio Castaño (1829).
Conté un testament (1850).
índex alfabétic.

1.1.9

1834-1852

IX

310

Alguns folis deterioráis

Conté notes margináis de
matrimoni (1842,1851). índex
alfabétic.

1.1.10

1852-1861

X

1.1.11

1861-1869

XI

375

Cobertes desenganxades
Alguns folis descosits

Hi consta la visita del bisbe
Constantí Bonet (1865). Conté
un óbit (1863) i un resum
numéric deis bateigs durant
tots els anys. Notes margináis
de matrimoni. índex alfabétic.

1.1.12

1869-1875

XII

300

Alguns folis descosits

Hi consta la visita del bisbe
Constantí Bonet (1871). Conté
un resum numéric deis bateigs
el 1873. índex alfabétic.

1.1.13

1875-1880

XIII

247

Conté un resum numéric deis
bateigs el 1875. índex alfabétic.

1.1.14

1880-1885

XIII

247

Hi consta la visita del bisbe
Tomás Sivilla (1880). índex
alfabétic.

Hi consta la visita del bisbe
Florencio Lorente (1852 i
1859). índex alfabétic.
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1885-1895

XIV

400

1895-1905

XV

400

Cobertes desenganxades

Hi consta la visita del bisbe
Tomás Sivilla( 1898, 1903)
Conté un resum numéric deis
bateigs els anys: 1896, 1897,
1898, 1899, 1900, 1901, 1902,
1903). índex alfabétic.

Cobertes desenganxades

índex alfabétic.

Hi ha un resum numéric deis
bateigs( 1890, 1891, 1892,
1893,1894, 1895). índex
alfabétic.

1.1.17

1905-1913

XVI

300

1.1.18

1913-1921

XVII

300

Hi consta la visita del bisbe
JosepVila Martínez (1929).
Conté un resum numéric deis
bateigs (1919, 1920).
índex alfabétic.

1.1.19

1921-1931

XVIII

300

Hi consta la visita del bisbe
Josep Vila Martínez (1929). Hi
ha un resum numéric deis
bateigs els anys: 1921, 1923,
1930. índex alfabétic.

1.1.20

1931-1945

XIX

300

Hi ha un resum numéric deis
bateigs els anys: 1933, 1934,
1935, 1940, 1942 i 1945.
El 1936 es incomplet. Hi manca
el 1937. Durant 1938 hi ha
només tres baptismes que no van
teñir lloc a l'església sino en
cases particulars. Els infants no
batejats entre el 21 de juliol de
1936 i Fabril d e l 939 foren
batejats en els anys posteriors,
entre 1939 i 1940.
índex alfabétic.

1.1.21

1945-1956

XX

300

Hi consta la visita del bisbe
Josep Cartañá (1949) Hi ha un
resum numéric deis bateigs els
anys: 1946, 1947, 1951, 1952,
1953, 1954, 1954.
índex alfabétic.

1.1.22

1957-1961

XXI

200

Hi consta la visita del bisbe
Josep Cartañá (1958).
índex alfabétic.

1.1.23

1961-1965

XXII

1965-1968

XXIII

1.1.25

1969-1974

XXIV

1.1.26

1974-1979

XXV

1.1.27

1980-1984

XXVI

1.1.28

1985-1991

XXVII

200
200
300
300
200
200
200
100
100

índex alfabétic.

1.1.24

1.1.29
1.1.30
1.1.31.

1991 XXVIII
1993-1998

XXVIX

1999-....

XXX

índex alfabétic
índex alfabétic.
índex alfabétic.
índex alfabétic.
índex alfabétic.
índex alfabétic
índex alfabétic.
índex alfabétic
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CATALEG DELS LLIBRES DE CONFIRMACIONS
Comparat amb altres parróquies, el registre de confirmacions es bastant tarda, fins el 1730 no tenim noticia de cap confirmació, cosa que
provoca que romanguem sense dades durant la primera part del segle.
Tanmateix, la falta de dades es comuna a tots els llibres ja que, a causa de
la irregularitat de les visites pastorals, el que caracateritza aquests llibres
es la poca continuítat del registre.
El primer Ilibre está escrit en cátala fins el 1829. A partir d'aquest
moment, coincidint amb la visita del bisbe Dionisio Castaño a la parroquia, s'utilitza la llengua castellana. Així, només en el primer Ilibre de
confirmacions predomina el cátala, en la resta de llibres es la llengua
castellana la utilitzada.
La terminología adoptada per titular els llibres es mes homogénia que
la deis baptismes, on s'han utilitzat una multiciplitat de formules. Així, el
primer Ilibre porta per títol Llibre de Confirmacions, el segon Libro 2° de
Confirmaciones, el tercer Llibre 3er de Confirmáis i el el quart i el cinqué
Confirmaciones.
Signatura

1.2.1

Anys

Núm. Nombre
antic de folis

1730-1831

1852-1880

277

III

1.2.4

1.2.5

1908-1994

1.2.6

1995-

Notes
Conté confirmacions deis anys:
1730, 1741, 1749, 1760, 1763,
1771,1777,1781,1785,1790,
1792, 1799, 1804, 1820, 1829, 1831.
Hi consten les visites deis següents
Bisbes: Baltasar Bastero (1741),
Manuel Antonio de Palmero (1760,
1763, 1771), Tomás de Lorenzana
(1781, 1785,1790, 1792), Juan
Ramírez de Arellano (1799,1804),
Juan Miguel Pérez González (1820)
i Dionisio Castaño (1829, 1831).

1849-1852

1.2.3

Estat de conservado

VI

63

Conté confirmacions del 1849.
Marge lateral dret d'alguns Conté confirmacions del 1852
folis deterioráis
1857,1859, 1865, 1871. Hi consten
les visites deis bisbes Florencio
Lorente (1859), Constantí Bonet
(1865 i 1871) i Tomás Sivilla (1880).

IV

75

Conté confirmacions deis anys
1880, 1887, 1898. Hi consta la
visita del bisbe Constantí Bonet
(1871) i Tomás Sivilla (1898).

V

250

Conté confirmacions els anys:
1908,1917,1929,1940,1949,
1958, 1974, 1975,1977, 1978,
1979,1981, 1985-1994. Hi
consten les visites deis bisbes
Francesc Mas i Oliver (1917),
Josep Vila Martínez (1929) i
Josep Cartañá (1940, 1949, 1958).

100

Conté confirmacions deis anys 1995
i 1996.
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CATÁLEG DELS LLIBRES DE MATRIMONIS
Tot i que el primer llibre de matrimonis abasta del 1589 al 1729, gairebé un segle i mig, hi tenim enregistrats casaments d'abans de 1589. Els
matrimonis corresponents s'inicien el 1575, dotze anys després de Trento,
i finalitzen el 1588. Podem dir, per tant, que les anotacions de matrimonis
no comencen el 1589 sino el 1575, encara que no d'una forma regular.
Exceptuant el primer llibre, on trobem petits buits, l'anotació de matrimonis es bastant completa durant els segles XVIII, XIX i XX. Heñí de
mencionar, pero, la falta de dades entre els anys 1852 i 1860 que correspondria al llibre IV de Matrimonis. El treball de Funallet i de Farreró ja fa
constar la falta d'aquest llibre igual que 1'inventan de Nadal i Busquets,
pero no 1'inventan del segle XIX. Es possible que a fináis del segle XIX
el llibre encara remangues en l'arxiu i que encara no s'hagués perdut. La
primera referencia que tenim sobre la pérdua del llibre es de 1939 quan el
bisbat envia a la parroquia un "Cuestionario de los hechos ocurridos en
las parroquias y arciprestazgos de la diócesis con motivo del movimiento
nacional del 18 de julio de 1936" que el rector, Josep Bosch, va respondre. S'hi tracten qüestions molt interessants entorn els efectes que ha tingut la Guerra Civil en el poblé, entorn les persones -sobretot sacerdots i
religiosos- que han estat victimes deis revolucionaris i sobre les conseqüéncies de la guerra en el cuite, els objectes sagrats i els béns de la
parroquia. Davant la pregunta deis efectes deis combats i deis moviments
revolucionaris en l'Arxiu Parroquial, Josep Bosch respon: "Se ha

Mostra del llibre I de matrimonis (1589-1729). Hi podem llegir sis registres de matrimonis
celebratsel 1618, 1619 i 1621.
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recuperado el archivo parroquial, habiéndose perdido solamente el libro
4° de matrimonios que comprende desde abril de 1852 al 1859 incluidos ".
En aquest cas, la resposta de Josep Bosch fou menys precisa que en altres
casos -on detalla mes els fets- i es per aixó que ignorem si la Guerra Civil
tingué alguna cosa a veure amb la desaparició del llibre o si la pérdua es
produí els anys abans que esclatés el conflicte. De moment, només podem dir que el llibre es va perdre en el període compres entre 1885 i 1939.
Precisament, es durant la Guerra Civil quan tornem a trobar buits
remercables ja que mentre dura el conflicte no es celebra a Palafrugell
cap matrimoni religiós.
Els llibres están escrits en cátala fins l'l de juny de 1828. A partir
d'aquesta data, les partides están escrites en castellá. No será fins el 1985
que el cátala es tornará a normalitzar, en el libre XIII. Podem també utilitzar la mateixa cronología per diferenciar la terminología adoptada per
titular els llibres. Així, els cinc primers llibres porten per títol Desposoris,
el cinqué Desposorios, el llibre VI Libro 6° de Matrimonios del Archivo
Parroquial de San Martin de Palafrugell, el VIII Libro 7° de matrimonios
de la parroquia de S. Martín de Palafrugell i a partir del llibre VII, s'utilitza només el terme Matrimonios per titular els llibres.
Signatura

Anys

Núm. Nombre
antic de folis

Estat de conservado

.3.1

1589-1729

241

Alguns folis descosits,
deterioráis o talláis.

Entre 1616-1619 els
regislres de malrimonis no
s' ordenen cronológicamenl.
Hi ha matrimonis del 1624 i 1625
escrits duranl 1626. Enlre 16311634 els malrimonis tampoc
s'ordenen cronológicamenl. El 1681
conlé malrimonis del 1657, 1654,
1659, 1660, 1661, 1662, 1663,
1665,1668,1669,1691. El 1719 le
matrimonis del 1692, 1694, 1695,
1701, 1702, 1703, 1704, 1706,
1707,1709,1710,1711,1712,1713.
Manquen els anys: 1640, 1642,
1646, 1647, 1648, 1652, 1658.
Conlé malrimonis del 1575 al 1588.
Conlé excomunicacions (1648,
1649, 1701, 1702).
Sense Índex alfabétic.

1.3.2.

1729-1778
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Alguns folis talláis i
deterioráis

Hi consten les visites deis bisbes
següents: Lorenzo Taranco (1749)
Manuel Antonio de Palmero (1760,
1763), i Tomás de Lorenzana (1778,
1777).
Al llibre eslá cosil un quadern de
parlides de malrimonis mes anlic.
Conté parlides enlre 1687-1704.
Sense índex alfabétic.
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III

15

1.3.3.

1778-1852

1.3.4

1860-1872

1.3.5.

1873-1893

VI

1.3.6
1.3.7

1893-1907
1907-1925

VII
VIII

486

1.3.8.

1925-1936

IX

250

Visita del bisbe Josep Vila
Martínez (1929). índex alfabétic.

1.3.9.

1936-1943

X

100

Hi ha un buit entre 20-7-1936 i el
15-4-1939. Cosit, hi ha un quadern
on trobem un índex de matrimonis
celebrats fora de la Parroquia de
Palafrugell entre 1939-1944. La
celebrado deis matrimonis va teñir
lloc en pobles veins (Mont-ras, la
Bisbal, Calella...), en pobles mes
llunyans (Montagut, Vitoria,
Menorca, Barcelona...) o fins i tot
en ciutats de Tilla de Cuba
(Cienfuegos).
Hi consta la visita del bisbe Josep
Cartañá (1940). índex alfabétic.

1.3.10.

1943-1956

XI

1.3.11.

1956-1968

XII

250

1.3.12.
1.3.13

1969-1992
1993-

XIII
XIV

300

índex alfabétic.

100

índex alfabétic.

Hi consten les visites deis bisbes:
Tomás de Lorenzana (1781, 1785,
1792), Juan Ramírez de Arellano
(1799, 1804), Juan Miguel Pérez
González (1820) i Dionisio Castaño
(1829).índexalfabétic.

197

Resum deis matrimonis: 1863,1864
1866, 1867. Hi consta la visita del
bisbe Constantí Bonet (1865). índex
alfabétic.
Resum de matrimonis: 1874, 1876,
1877. Visita del bisbe Tomás Sivilla
(1880). Conté una dispensa teta des
del Convent de Sant Agustí (Roma)
el 1873. índex alfabétic.
índex alfabétic

349

Cobertes i folis descosits

Visita del bisbe Francesc Mas i
Oliver (1917). índex alfabétic.

Resum de matrimonis: 1945-1948.
Visita bisbe Josep Cartañá (1949).
índex alfabétic.
Hi consta la visita del bisbe Josep
Cartañá (1958) índex alfabétic.

CATALEG DELS LLIBRES D'OBITS
L'Arxiu Parroquial de Palafrugell conserva un primitiu primer llibre
d'óbits (1453-1539), el mes antic de la parroquia que, exceptúan! petits
buits, es bastant complet. En el segle XVI alguns anys deis seixanta i
setanta romanen sense dades. En can vi, durant el XVII, XVIII, XIX i XX,
l'anotació de les defuncions es del tot completa.
Com es d'esperar, un gran nombre de difunts son albats, fet molt comú
en les societats d'Antic Régim. En el llibre III, per exemple, els seu nom203
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bre supera el de difunts adults. Els albats eren els infants morts abans d'haver rebut la primera comunió, es a dir,
eren els nens que havien mort abans
deis 13-14 anys i les nenes que havien
mort abans deis 11-12 anys.
Tot i que trobem una partida escrita en castellá -la defunció está datada
el 1785, en el Ilibre IV- el cátala domina fins el 1828. La llengua castellana
no s' imposará fins el 31 de maig de
1828, es a dir en el Ilibre V. La llengua
catalana es torna a autoritzar el 1981,
en el Ilibre el número XVIII.
No sabem el títol del primer Ilibre,
pero creiem que hauria de ser bastant
Foli n° 1 del Ilibre I d'óbits (1453semblant al del segon: Llibre de Obits
1539). Foto: A. Roca
de la Iglesia de Sant Martí de
Palafrugell y tambe de excomunicats. A partir del Ilibre tercer, no s'hi
anoten els excomunicats i es per aquesta rao que el títol deis llibres passa
a ser el següent: Llibre de Obits de la Iglesia Parroquial de Palafrugell.
A partir del sisé Ilibre s'adopten dues formules: Libro de Óbitos de la
Iglesia Parroquial de Palafrugell amb el corresponent número -VI, IX,
X, XI i XII- o Libro de Óbitos -VII,VIII,XIII, XI, XVI-. Finalment, a
partir del Ilibre XV ja s'utilitza el terme Defunciones per designar els
llibres i el penúltim i últim llibres porten per títol Obits i Llibres d'exéquies, respectivament.

Mostra del Ilibre I d'óbits (1453-1539), el mes antic de tots els registres sacramentáis. Foto:
A. Roca.
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Signatura

1.4.1

1.4.2.

1.4.3.

Anys

Núm. Nombre
antic de folis

1453-1539 Hi manca

1555-1693

1680-1748

140

I

II

Estat de conservado
Manca la coberta de la
portada. Les cobertes
han estat fetes amb un
fragment de pergamí
documental que ha estat
retallat i cosit. Es tracta
d'un testament del
segle XV
Hi ha folis deterioráis:
están descosits o talláis

Folis molt deterioráis.
L'óxid de la tinla corrou
el paper.
Hi ha folis talláis

184 Per fer la coberla del
llibre s'ha aprofitat un
fragment de pergamí
documental escrit en
llalí

1.4.4.

1748-1778

III

245

1.4.5.

1778-1810

IV

423

1.4.6.

1810-1836

17
Notes

Conlé albals els anys:1454, 1455,
1458, 1462, 1464, 1465, 1466,

1467, 1483, 1484, 1489, 1490,
1500, 1501, 1506, 1507, 1509,
1510, 1511, 1512, 1523, 1524,
1525, 1526, 1530, 1535.
Hi consten les següents epidémies:
1458,1461,1465,1466,1483,1490
Hi ha una ñola d'arrendamenl (1501).
Manquen els anys: 1460, 1470,
1476, 1477, 1479, 1519. Els anys
1478, 1538, 1492 i 1539 son
incomplerts. En un full solt hi ha una
minuta. Es un teslamenl de 1524.
Conlé baptismes: 1482 (20), 1483
(4), 1484(1) i 1486(3).
Sense índex alfabétic.
Manquen els anys: 1557,1558,1559
1560, 1561, 1562, 1563.
Hi consla la presa de possessió del
sagrislá (rector) Jaume Deulofeu
(1564).
Hi consla 1'epidemia de 1652.
El 1653 conté defuncions del 1687,
1694, 1687. Hi ha un buil enlre
1681-1691. Sense índex alfabélic.
Conlé albals els anys: 1699, 1702,
1703, 1704, 1705, 1713-1748.
Conlé una ñola marginal de
teslamenl (1743).
Sense índex alfabélic.
Conlé albals: 1748-1778.
Hi consla la visita del bisbe Lorenzo
Taranco (1749) i de Manuel Antonio
de Palmero (1760, 1763, 1771,
1777) índex alfabélic no
conlemporani al llibre.

Folis descosils.

274

Conlé albals: 1778-1810.
Hi consten les visites deis bisbes:
Tomás de Lorenzana (1781, 1785 i
1792), Juan Ramírez de Arellano
(1799, 1804) i luán Miguel Pérez
González (1820).
Ñola marginal de teslamenl (1807)
Sense índex alfabélic.
Conlé albals: 1810-1836.
Hi consten les següenls visites: Juan
Miguel Pérez González (1820) i
Dionisio Casiano (1829).
Ñola del 1817 segons la qual els
difunls s' enterraran al cemenliri vell
per eslar pie el nou (provisional) i
per estar inacabal el permanenl.
Index alfabélic.
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1836-1851

VI

135

1852-1858

VII

101

1858-1873

VIII

207

Polis descosits

1.4.10.

1873-1894

IX

393

Els folis del'índex
están descosits.
Cobertes desenganxades

1.4.11.

1894-1905

X

351

Conté albats: 1836-1851.
índex alfabétic.
Conté albats: 1852-1858.
índex alfabétic.
Conté albats: 1858, 1859, 1860,
1861.
Hi consten les visites deis bisbes:
Florencio Lorente (1859) i
Constantí Bonet( 1865, 1871).
Hi ha un resum numéric de les
defuncions els anys: 1862, 1863,
1864.
índex alfabétic.
Conté un albat (1878)
Hi consta la visita del bisbe Tomás
Sivilla (1880).
Hi ha un resum numéric de les
defuncions els anys: 1874, 1875,
1876,1877, 1891, 1892 i 1893.
índex alfabétic.
Contados albats (1897, 1900)
Hi consten les visites del bisbe
Tomás Sivilla (1898, 1903)
Es menciona l'inici de la utilització
del cementiri actual
(5 de novembre de 1885)
Hi ha síntesi de defuncions els anys:

1895, 1896, 1897, 1898, 1899,
1900, 1901, 1902, 1903, 1904.
1.4.12

1905-1914

XI

299

1.4.13.

1914-1926

XII

300

1.4.14.

1926-1944

XIII

300

índex alfabétic.
Conté albats els anys: 1909, 1910,
1911,1912,1913.
Hi ha un resum numéric de les
defuncions els anys: 1905, 1906,
1907.
índex alfabétic.
Hi consta la visita del bisbe
Francesc Mas i Oliver (1917)
Hi ha un resum numéric de les
defuncions els anys: 1919, 1920,
1921,1922, 1923, 1924.
índex alfabétic.
Hi consta la visita del bisbe Josep
Vila Martínez (1929).
Hi ha un resum numéric de
defuncions els anys: 1926, 1927,

1928, 1929, 1930, 1931, 1932,
1933, 1934, 1935, 1940, 1941,
1942, 1943.
Incomplet entre 1936 i 1939. El
1939 conté partides del 1937Í1938.
Llista de defuncions durant la
Guerra Civil, en el període compres
entre el 19-7-1936 i el 6-2-1939.
1.4.15.

1944-1951

XIV

150

Hi consta la visita del bisbe Josep
Cartañá (1949).
Hi ha un resum numéric de les
defuncions els anys; 1944, 1945,
1946, 1947, 1948, 1949, 1950.
índex alfabétic.
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1.4.16. 1951-1965

XV

19

Hi ha un resum numéric de les
defuncions els anys: 1951, 1952,

1953,1954,1955,1956,1959,
1960.
índex alfabétic.
1.4.17. 1965-1968

XVI

250

índex alfabétic.

1.4.18. 1969-1981

XVII

200

índex alfabétic.

1.4.19. 1981-1992

XVIII

200

índex alfabétic.

1.4.20. 1993-1997

XVIX

100

índex alfabétic.

XX

100

índex alfabétic.

1.4.21. 1998-

CATÁLEG DEL LLIBRE D'ÓBITS D'ALBATS
L'Arxiu Parroquial de Palafrugell només conserva un únic llibre d'albats -Libro de Defunciones de Párvulos de la Parroquia de S. Martín de
Palafrugell-, que correspon a les quatre ultimes décades del segle XIX
(1862-1899). Ño obstant aixó, podem disposar de dades abans de 1862
perqué les partides d'albats eren anotades en els Ilibres d'óbits, encara
que no d'una forma regular.(8)
La informació que podem obtenir d'albats a través deis tres primers
Ilibres d'óbits, que comprenen la segona meitat del segle XV, el segle
XVI i el XVII, es bastant fragmentaria. No es així respecte al segle XVIII
i al segle XIX, deis quals trobem anotacions d'albats en quasi tots els
anys.
Signatura
1.5.1

Anys

Núm. Nombre
antic de folis

1862-1899 Hi manca

332

Estat de conservado
Cobertes desenganxades

Notes
Hi consten les visites deis bisbes
següents: Constantí Bonet (1865,
1871) i Tomás Sivilla (1880,1898).
El 1885 es incomplet.
Hi ha un resum numéric de les
defuncions els anys: 1865, 1874,
1875,1876,1877,1891,1893,
1894, 1895, 1897.

CATÁLEG DELS LLIBRES DE COMPLIMENT PASQUAL
L'arxiu conserva en aquests moments tres Ilibres de compliment pasqual. Tots corresponen al segle XX i porten per títol Registro del
Cumplimiento Pascual (1.6.1) i Cumpliment Pasqual (1.6.2 i 1.6.3)
Signatura

Anys

Núm. Nombre
antic de folis

1.6.1

1913-1930 Himanca

100

1.6.2

1932-1943 Himanca

40

1.6.3

1943-1950 Himanca

100

Estat de conservado

Notes

Manquen els anys: 1937, 1938 i
1939

(8) Vegeu les notes corresponents ais Ilibres d'óbits.
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LA CAPELLA DE SANT JORDI
DE CALONGE
ALBERT VILAR i MASSÓ

El terme parroquial de Calonge, a part de l'església principal, dedicada a sant Martí i que es troba al nucli urbá, compta amb altres recintes
religiosos. Un d'aquests es la capella del Comtat de Sant Jordi. Aquesta

Vista exterior de Termita del Comtat de Sant Jordi, que va ser benei'da el 13 de setembre de
1953. Les obres de l'immoble s'havien iniciat el mes d'abril de 1951. Abans d'aquesta ja n'hi
havia una altra, pero no ha estat possible poder-la documentar fotográficament.
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església, que es mes una capella amb carácter d'ermita, es troba al sector
de Treumal, en direcció a Castell-Platja d'Aro, a la zona anomenada Comtat
de Sant Jordi. Es per aquesta rao que la capella porta aquest nom.
El nom de Comtat de Sant Jordi es deu al madrileny Vicente Bayo y
Sánchez de San Agustín, que tenia aquest títol nobiliari d'origen pontifici, en adquirir una enorme finca en aquest sector de Calonge. Aquesta
finca agafava el que actualment ocupa entre d'altres edificis, per fer-ho
mes entenedor, l'antic quarter de la Guardia Civil i els botéis Park Hotel
Sant Jordi i Cap Roig. Bayo va rebre el títol de comte de Sant Jordi de
part del Pare Lleó XIII, el 1888(1).
En adquirir aquella immensa finca, el comte de Sant Jordi va decidir
erigir una capella. Així, a fináis del mes d'abril -unes fonts parlen del dia
23 i d'altres, parlen del dia 26- de 1908 es va posar la primera pedra de
l'esglesiola. El recinte religiós es va construir en una de les primeres urbanitzacions (en aquells moments es deien colónies) de la costa. La seva
ubicació era concretament a la zona que ocupa actualment el Park Hotel
Sant Jordi, al costat mateix de l'antic restaurant Condado San Jorge, que
es l'edifici que hi ha actualment sobre la piscina del recinte hoteler.
Així ho explicava Francesc Montsalvatge el 1909: "Iglesia de la colonia
que el Condado San Jorge ha fundado en el lugar de Cap Roig, distrito
municipal de Calonge y término parroquial de Santa María de Fanals,
obispado y condado de Gerona. Con asistencia de las autoridades de la
comarca y numeroso gentío, se puso la primera piedra el dia 26 de abril
del año 1908, siendo bendecida por el señor cura-párroco de Palamós,
asistido del vicario de la mencionada villa y de los párrocos de Calonge y
San Juan de Palamós."(2)
Peí que deia Montsalvatge, en aquells moments la capella es trobava
en el terme parroquial de Fanals, que es el de Tactual de Platja d'Aro.
Pero, durant la col-locado de la primera pedra, no va assistir-hi el rector
de l'esmentada parroquia. Cosa que, inicialment, no s'acaba d'entendre.
Pero, per contra, hi van anar els rectors de Calonge, Palamós i Sant Joan
de Palamós. El rector de Calonge era Miquel Serra(3), mentre els de
Palamós i Sant Joan de Palamós, Caries Geronés i Josep Orri(4), respec-

(1) Arxiu Secret del Vaticá, secció Breus, Registre 5.868, ff 595-601.
(2) MONTSALVATGE FOSSAS, Francesc, Nomenclátor historie, Olot, 1909, Volum XVII,
p 112. La referencia de Montsalvatge també apareix en el Ilibre Ermites i santuaris de la diócesi de Girona, de Josep María Marqués, Girona, 2000.
(3) AYMAR, Jaume, "L'església parroquial de Sant Martí de Calonge", Estudis sobre temes
del Baix Emparda, Número 1, Instituí d'Estudis del Baix Empordá, Girona, 1982.
(4) TRIJUEQUE, Pere, Palamós, Ajuntament de Palamós, 2000, pp 159 i 162.
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di San -feJut- a. "Pola

EMPLAZAMIENTO
ESCALA 1:500

Emplacament inicial de la capella del Comtat de Sant Jordi, a dalt, i situació definitiva,
segons el projecte presentat a l'Ajuntament de Calonge, a sota. (Arxiu Diocesá de Girona i
Arxiu Municipal de Calonge, respectivament).
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tivament. D'altra banda, segons un acta de l'Ajuntament de Calonge, la
primera pedra es va col-locar tres dies abans, es a dir, el 23(5).
D'aquesta capella no se sap gaire cosa. A mes, no existeix cap fotografía de com era. Les úniques referéncies que han explicat persones que la
van veure es que era un edifici petit i que es trobava a la zona que ocupa
actualment el Park Hotel Sant Jordi.
Durant la Guerra Civil Espanyola, el restauran! Condado Sant Jorge
es va convertir en el quarter deis milicians de Calonge, i alguns deis seus
integrants recorden que hi havia un petit edifici al costat que utilitzaven
com a magatzem. En resum, molt poca informació al respecte. La benedicció de la capella es va fer dos anys mes tard, després que el bisbe de
Girona, Francesc de Pol i Baralt, en data 18 d'abril va autoritzar-ho al
rector de Calonge(6).
A fináis de juny de 1910 va morir el comte Vicente Bayo (7) . El va
succeir el seu nebot, Enrique Bayo y Timmerhans, ja que no va teñir filis,
després que rebés l'autorització del Pare Pius X l'any 1911(8) per poder
portar l'esmentat títol nobiliari. Segons el seu testament, Bayo volia ser
enterrat al cementiri del santuari de Sant Jordi, on també s'havien de portar les despulles deis seus pares i germans, que es trobaven enterráis a
Madrid, ciutat d'on era originan. Pero la cosa va quedar en un punt mort(9).
El 1944, el segon comte de Sant Jordi va decidir arrendar les finques. I,
un any mes tard, va informar el Bisbat de Girona que no es faria el panteó.
Ho va justificar per dificultáis d'ordre legal i sanitari, encara que la rao de
fons no era altra que la presencia d'un cementiri seria contraproduent per
ais fins turístics que donava la zona(10).
Com a contrapartida, Enrique Bayo va decidir atorgar 10.000 pessetes
per habilitar la construcció d'una capella o santuari a la finca. Aquests
diners es van invertir en la capella, que gestionava una fundació. L'administrador de la fundació era el rector de Calonge01}.
En aquells moments, la finca estava subarrendada a Explotaciones Litoral, SA. El seu gerent era Francesc Pujol i Mas(12). Pujol, per treure mes

(5) Llibre d'Actes de l'Ajuntament de Calonge, Pie 27 d'abril de 1908.
(6) Arxiu Parroquial de Calonge. Escrit del bisbe Francesc de Pol i Baralt, 18 d'abril de
1910.
(7) Arxiu Diocesá de Girona, Secretaria de Cambra, Béns Immobles, Diversos (Comtat de
Sant Jordi 1909-1963). Hi ha copia del testament del comte Vicente Bayo.
(8) Arxiu Secret del Vaticá, secció Breus, registre 5.868, ff 595-601. Arxiu Diocesá de
Girona, expedient Comtat de Sant Jordi.
(9) Arxiu Diocesá de Girona, expedient Comtat de Sant Jordi.
(10) ídem.
(11) ídem.
(12) ídem.
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Dibuix de l'edifici religiós, tant de l'exterior com de la planta, segons el projecte redactat
per Guillem Cosp.
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CoMocació de la primera pedra de la nova ermita del Comtat de Sant Jordi. L'acte va anar a
carree de l'ecónom de la parroquia de Calonge, mossén Joan Cros i Font. (Foto: Arxiu Privat de
Joan Cros).
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El doctor Josep María Morera beneeix
la nova capella del Comtat de Sant Jordi.
Es pot veure l'escultura d'alabastre de l'arquitecte Rebull que presideix 1'altar. (Foto:
Arxiu Privat de Joan Cros).

Primera missa al nou recinte religiós a carree de l'ecónom de Calonge. La missa encara es
feia amb el capella d'esquena ais feligreses.
(Foto: Arxiu Privat de Joan Cros).

profit a la zona costanera va decidir, per propia iniciativa i veient el mal
estat de la capella existent, fer-ne una de nova a l'altra banda de la carretera de Palamós a Platja d'Aro, en una finca de la seva propietat. El gerent
de 1'empresa va entrar el projecte amb els plánols de la nova capella al
registre municipal de Calonge el mes d'abril de 1951. La seva finalitat
quedava clara en l'escrit de presentació: "...La realización de este proyecto
tiene por objeto, a parte de un deber como propietarios del Condado,
exteriozar el afán de embellecer nuestra Costa Brava y dotarla de una
mayor facilidad para que los fieles puedan ejercitar sus deberes religiosos... '(13)
El projecte de l'obra va anar a carree de l'arquitecte Guillem Cosp i
Villaró (Barcelona, 1915). Segons Cosp, li van encarregar la redacció de
l'església després que s'haguessin consultat a tres o quatre arquitectes
mes. "Va ser com un concurs particular", va recordar. La principal peculiaritat de l'edifici, que está fet amb materials senzills, no es altra que la
(13) Arxiu Municipal de Calonge, expedient de construcció d'una capella al Comtat de Sant
Jordi, 1951.
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Alguns deis vitralls que es poden contemplar a Termita.

seva forma circular. Una cosa gens normal ni corrent en aquests indrets.
Cosp va projectar un edifici rodó perqué, en trobar-se enmig d'una pineda, fos igual des de qualsevol punt. "Es un concepte purament artístic",
va manifestar l'arquitecte.
En la memoria del projecte s'intenta justificar l'estructura: "Hemos
adoptado la forma circular por creerla la más conveniente a la superficie
exigida y no obtener, por este motivo, la reducción de otra forma que
exige mayor desarrollo... Simbólicamente es también la más cargada de
sentido... Si aparte de la razones y ejemplos citados, tenemos en cuenta el
emplazamiento aislado en pleno monte, veremos la significación y
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Escultura de Sant Jordi, obra de Joan Rebull. Es
una pega d'alabastre de gran valor.

conveniencia de una forma
que es igual por todos
lados, y que hace accesible
desde todos los caminos..."^.
La primera pedra de la
nova capella de Sant Jordi
es va col-locar el diumenge 29 d'abril de 1951, a
partir de dos quarts d'onze
del matí(l5). L'acte va anar
a carree de l'ecónom de
Calonge, mossén Joan
Cros i Font (Les Preses,
1913), que ocupava aquesta pla£a des de l'any
1946(16). Després de posar
la primera pedra es va fer
una missa allá mateix(l7).
Entre els escolans presents
hi havia Joan Prohias i
Ramón Cros. I el 13 de setembre de 1953 va teñir
lloc la seva benedicció, que
va anar a carree, del doctor Josep Maria Morera i
Sabater, degá de la Rota
Romana, ja que aquells
dies passava uns dies a
casa del rector de
Calonge(18). Morera, que
era natural de Calonge, va
ser durant molts anys vica-

(14) ídem.
(15) Escrit de presentado del projecte a l'Ajuntament, Francesc Pujol i Mas 25 d'abril de
1951.
(16) Mossén Joan Cros va ser rector de Calonge fins el 1959, en qué va ser substituí'! per
mossén Pere Surribas. Cros va venir a Calonge, arran deis precs del bisbe, com a regent de la
parroquia. El 1950 va ser nomenat ecónom i en virtut de les oposicions del mes de febrer de
1956 va prendre possessió del carree de rector de Calonge. De la seva estada a Calonge, en qué
es van fer moltes obres a l'església, destaca la construcció de la nova rectoria, al costat de
l'església parroquial (Arxiu Parroquial de Calonge, Llibre de l'Obra).
(17) Joan Cros.
(18) ídem.
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ri general de l'Arquebisbat de Barcelona. Seguidament a la benedicció,
mossén Cros va oficiar
la primera missa. El calze amb qué es va celebrar l'ofici va estar donat peí canonge Morera(19). En els Goigs de
lloanga de Sant Jordi de
Calonge, d'Antoni Fortuny, es diu: "On el cel
es fi i puríssim / i el cel
blau del mar es mes blau
/ us preparava l'Altíssim
/ estoig de serena pau / i
la vila de Calonge / hi
establí Comtat d'honor..."(20).
La nova capella de
Sant Jordi, segons el
projecte, fa quasi 14
metres de diámetre exterior, tenint en compte el
peristil, amb una superEstat actual de la capella del Comtat de Sant Jordi.
L'altar apareix canviat perqué el mossén faci la missa de
ficie global de 150 mecara al públic, seguint els acords del Concili Vaticá II.
tres quadrats. El
diámetre interior es de
9,4 metres. Aixó fa que
la capacitat de la nova capella, a part del presbiteri, tingui una capacitat
per a 140 persones. A la part oposada de l'entrada hi ha la sagristia, que
ocupa 11 metres quadrats. El peristil, la galena amb 8 columnes que
dona la volta a l'edifici, es va fer, sobretot, per evitar un pas brusc del
camp a 1'interior de Termita. Tampoc es pot oblidar la seva funcionalitat,
ja que serveix de sopluig en cas de mal temps(21).
L'edifici está fet amb materials corrents, seguint el criteri de
"simplicidad y economía", segons es diu en el projecte. Així, els murs i

(19) SURRIBAS, Pere, "El nostre comtat de Sant Jordi". Programa de la festa major de
Calonge, 1994.
(20) ídem.
(21) Arxiu Municipal de Calonge, Expedient del projecte, Memoria.
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les columnes están fets amb obra de fábrica, amb un revestiment de cal§
blanc; teules de la zona, i les aplicacions com capitells, bases, motllures i
marc de la porta son de térra cuita. La part interior está projectada amb
pintures imitant marbres directament sobre les parets. La coberta es una
cúpula rebaixada(22).
Per donar llum a 1'interior hi ha nou finestres rodones amb vitralls. Els
vitralls, deis quals no es coneix 1'autor, representen diversos personatges
de l'Església, a excepció del que hi ha sobre la porta, que escenifica l'escut de Sant Jordi (una creu vermella sobre un fons blanc). De la porta cap
a 1'esquerra, els vitralls representen Sant Ramón Penyafort, Sant Lloreng,
Sant Isidre Llaurador i Sant Josep. I de la porta cap a la dreta, Santa Bárbara, Sant Francesc de Paula, Sant Pere Pescador i la Maria de Déu del
Carme.
Pero, sens dubte, l'element mes important de la capella amb carácter
d'ermita es l'escultura de Sant Jordi, obra de l'escultor Joan Rebull (Reus,
1899-Barcelona, 1981). L'escultura es un molt bon exemple de la creació
de Rebull, que era un amant de la forma pura sense detalls, seguint la
línia de l'art egipci, mesopotámic i grec. Rebull está considerat una de les
figures clau de l'escultura realista catalana del segle XX. Un aspecte a
destacar de les seves creacions es la desproproció de mans i peus de la
resta del cos(23). L'escultura va ser feta per Rebull al seu taller de Barcelona.
Mossén Cros va acompanyar di verses vegades Pujol fins a Barcelona per
veure l'evolució de l'escultura de la nova capella de Sant Jordi(24). L'escultura es va acabar, segons consta a la mateixa base de l'obra, el mes de
setembre de 1953.
Es comenta que Salvador Espriu, en veure l'escultura, va quedar meravellat per la seva bellesa, "imatge de rostre jove i aura nova" —diuen
els Goigs—, i va escriure un poema.Aquest poema diu: "Senyor Sant
Jordi / Patró / Cavaller sense por / guarda'ns sempre / del crim / de la
guerra civil / Allibera'ns deis nostres pecáis / d'avaricia i enveja, / del drac
/ de Tira i de l'odi / entre germans, / de tot altre mal / Ajudan's a meréixer
/ la pau / i salva la parla / de la gent catalana."
L'any 1955, Enrique Bayo va morir sense filis ni testament del seu
llegat. Per aixó, segons el testament del primer comte, la finca de Calonge
va passar a ser propietat del Bisbat de Girona(26). I cinc anys mes tard,
(22) ídem.
(23) Diari El Punt, edició Tarragona, 17 de gener de 1997. ídem, 21 d'octubre de 1998.
ídem, 23 d'octubre de 1998. ídem, 27 de gener de 1999.
(24) Joan Cros.
(25) SURRIBAS, Pere, "El nostre Comtat de Sant Jordi". Programa de la festa major de
Calonge, 1994.
(26) L'acta de cessió de la finca Comtat de Sant Jordi al Bisbat es va fer el 17 de maig de
1958 (Arxiu Diocesá de Girona, expedient Comtat de Sant Jordi)
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Dibuix de Termita fet el 1979 peí mossén Esteve Jou i Pares, que va ser rector de Calonge
entre elsanys 1939 i 1941.

Francesc Pujol va oferir al Bisbat la compra de la finca per quatre milions
de pessetes. A aquesta quantitat, pero, demanava uns descomptes, la qual
cosa la quantitat final era de 2.550.000 pessetes. Entre els descomptes,
Pujol hi posava la construcció de la capella, valorada en 200.000 pessetes. Inicialment, el gerent d'Explotacions Litoral SA havia taxat 1'immoble en 600.000 pessetes, pero finalment no va deixar en 200.000, pero
traient-ne l'escultura de Rebull. El Bisbat va proposar-li que li cedís la
capella gratu'itament(27).
(27) Arxiu Diocesá de Girona, expedient Comtat de Sant Jordi.
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Al final, el Bisbat va vendré la finca a Pujol i va adquirir la capella i la
finca, que ocupa uns 500 metres quadrats, per 200.000 pessetes. L'adquisició es va concretar en la carretera d'accés a 1'immoble, la pla^a que li
dona la volta, el solar i l'edifici capella amb el seu ornat i decoració,
bañes, altars, cortinatge... I d'una manera especial l'escultura de sant
Jordi(28). Amb la compra de la capella, el Bisbat va estalviar-se les despeses de construir una capella, cosa a la qual estava obligat d'acord amb les
clausules fundacionals del llegat(29). A mes, la vella capella estava un tan
mal estat que era impossible reconstruir-la. El bisbe Cartaña, amb els
diners obtinguts, va poder realitzar el seu volgut projecte d'acabar la fac. ana de la Catedral de Girona(30).
Segons 1'inventan de la capella realitzat el 23 d'agost de 1960 peí
rector de Calonge mossén Pere Surribas i Garrofer (Figueres, 1925Calonge, 2000), a 1'immoble hi havia: un altar de pedra amb ara, imatge
en marbre blanc de Rebull, un crucifix de talla, sis candelers de llautó,
sacres, catorze bañes de sis i cinc places, tres tovalles de fil per a 1'altar,
una catifa, una credenga, dos reclinatoris, dues cadires, dos vasos esmaltáis, un rústic confessionari, un penjador, una gerra per rentar les mans,
una canadella i una casulla verda amb maniple i estola. Dos dies mes tard,
el rector va completar la informació de 1'inventan recordant que a mes hi
havia una campana exterior, que provenia de l'antiga capella. Com també, encara queja no hi era, un calze de plata amb capsa de fusta, casulles,
trenta metres de catifa d'espart i una safata d'aram amb l'esfinx de sant
Jordi(3l).
L'any 1955, el bisbe va decidir invertir 2.000 pessetes que sobraven
de la Fundació Sant Jordi en l'adquisició del parallamps de l'església
parroquial. Set anys mes tard, la familia Roura-Solés van obsequiar a la
parroquia amb 3.000 pessetes per a la compra de la campana de Sant
Jordi. El 1964, es van fer diverses obres de millora de la capella, tant de
paleta com de lampistería, que van teñir un cost de quasi 11.000 pessetes.
L'any següent es van continuar les obres amb la reforma de 1'altar major,
que va costar 14.000 pessetes. Per sort, el 1968, una familia molt devota
de Sant Jordi va donar a la parroquia de Calonge 15.000 pessetes. L'any

(28) ídem, Contráete de compra venda, bisbe Josep Cartaña i Inglés i Francesc Pujol i Mas,
19 d'agost de 1960.
(29) Segons el llegat del comte Vicente Bayo, la Fundació tenia cinc grans objectius: construir una capella; celebrar l'aniversari de la mort del comte, el 28 de juny; fer una missa diaria
peí comte i tots els Bayo; organitzar tres festes religioses senyalades en el testament, i celebrar
una festa popular amb sardanes.
(30) SURRIBAS, Pere, "El nostre Comtat de Sant Jordi". Programa de la festa major de
Calonge, 1994.
(31) Arxiu Diocesá de Girona, expedient Comtat de Sant Jordi.
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1972 es van fer noves d'obres de millora de l'esglesiola, amb un cost de
quasi 19.000 pessetes, i, al mateix temps, es van instal-lar ventiladors,
que ,van costar 2.432 pessetes(32).
La capella de Sant Jordi de Calonge apareix en diversos llibres fets per
escriptors catalans. Així, Josep Pía, l'escriptor de Llofriu, en fa esment el
1973: "El Comtat de Sant Jordi -les ierres del comtat- pertanyen avui a
Francesc Pujol i Mas. Sobre elles i les colindants s'ha edificat una urbanització de gran volum i d'una rara qualitat... En l'església, de nova planta, molt original, está el famós Sant Jordi, de 1'escultor Rebull, que es una
de les obres d'art mes notables de tota la Costa Brava"(33).
El 1979, mossén Este ve Jou i Pares, que havia estat rector de Calonge
des de després de la Guerra fins el 1941, va dibuixar la capella per a un
llibre que eslava fent sobre edificis religiosos del Bisbat de Girona. A part
del dibuix, mossén Jou també feia una descripció de Termita: "Capella
edificada en virtu d'una deixa testamentaria, en l'anomenat Comtat de
Sant Jordi. En la década deis anys cinquanta. Presenta una gran rotonda
entre pins, porticada, rematada per un cercle, una mitja esfera i templet
amb obertures. Portada rectangular. Es troba al peu de la carretera inicial
el terme de Calonge."(34)
El llibre L'Empordá de la Gran Geografía Comarcal de Catalunya diu
el 1981 que a la zona de Treumal de Calonge "hi ha un lloc batejat modernament amb el nom del Comtat de Sant Jordi" i parla de rimmoble religiós: "capella circular (obra de Guillem Cosp, del 1947) que estatja una
magnífica escultura de sant Jordi de Joan Rebull"(35). I tres anys mes tard
surt publicat en un altre llibre: Treumal: ve'inat i zona turística formada
per cases d'estiueig vora mar i masies a la part interior. En forma part
l'anomenat Comtat de Sant Jordi, amb un important hotel i una capella
circular on es venera una bonica imatge de sant Jordi, de Joan Rebull"(36).

(32) Arxiu Parroquial de Calonge. Llibre de l'Obra.
(33) PLA, Josep, Costa Brava, Ed. Destino, Barcelona, 1973, 6a edició, p 123.
(34) JOU i PARES, Esteve, Elfet religiós en les ierres gironines, Girona, 1983, p 66.
(35) L'Empordá, Gran Geografía Comarcal de Catalunya, Fundació Enciclopédica Catalana, Barcelona, 1981, pp 463, 467 i 468.
(36) El Baix Empordá, col-lecció Les Comarques de Catalunya, editorial Blume, Barcelona,
1984,p59.

222

índex deis volums anteriors
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Pere Perdigó escultor de Vulpellac (1559-1639). ISIDORO GIL DALMAU, Sinopsis de los sucesos principales de la historia del monasterio de SFG. PERE GIFRE i RIBAS, Una aportado
a la prehistoria deis hisendats gironins: la familia i el patrimoni Puig (segles XVII i XVIII).
JOSEP CLARA, Una novafont per a l'estudi de la repressió franquista: elpadró d habitants
del 1940. Aplicado al Baix Emparda.

Núm 10 (1991). CARLES ROQUE i LLUÍS FALLÍ, Modelat del Massís de Begur. LLUÍS
FALLÍ i CARLES ROQUE, Un nou monument megalític a Calonge: el menhir del Mas Moni.
ASSUMPCIÓ TOLEDO, BIBIANA AGUSTÍ i LLUÍS ESTEVA, Les caves de can Roca de
Malvet (Santa Cristina d'Aro). PERE TRIJUEQUE, Empiacament del palau reial de Palamós. ERNEST ZARAGOZA i PASCUAL, Necrologi benedictíguixolenc (segles XVI-XIX).
JOSEP M.T. GRAU i PUJOL i ROSER PUIG i TÁRRECH, Les esglésies parroquials de Rupia i de Serra de Dará (segle XVII). LLUÍS ESTEVA i CRUAÑAS, Sant Feliu de Guíxols. Segon iníent d'alcar blocs de cases als-passeigs propers a la platja. JOAN SURÓS i PER ACAULA, La llarga crisi de la industria suro-tapera en el primer tere del segle XX. JOSEP CLARA,
Els referendums franquistes al Baix Emparda.

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

Núm. 12. (1993). M AURORA MARTIN i ORTEGA, M TERESA GENIS i ARMADA, Els
jaciments ibérics delPuigde Serra (serrade Doró) segles Vl-IVaC. DOMÉNEC CAMPILLO
i VALERO, BIBIANA AGUSTÍ i FARJAS,Serrade Daró. Estudide les restes humanes. LLUÍS
ESTEVA i CRUAÑAS, Excavacions a la basílica de Santa Cristina d'Aro (Baix Emparda)
(1962-1966). FRANCESC AICART i HEREU, JOSEP Ma NOLLA i BRUFAU, Materials
arqueológics de la Basílica de Santa Cristina d'Aro. FRANCESC AICART i HEREU, JORDI
SAGRERA i ARADILLA, Unforn romáaSolius (Santa Cristina d'Aro). JOSEP Ma MARQUÉS,
El govern de la diócesi i de la bisbalia de Girona (1334-1362). PERE TRIJUEQUE i
FONOLLERAS, L'església parroquial de Santa María de Palamós. Notes medites. LLUIS
ESTEVA i CRUAÑAS, JORDI BAUTISTA i PARRA, El retaule renaixentista de Santa Cristina d'Aro. JOSEP CLARA i RESPLANDIS, Documents sobre el jurista Francesc Romaguera
(1648-1694) i la seva biblioteca. Noticies breus.
Núm. 13. (1994). GARLES ROQUE i PAU, LLUÍS FALLÍ i BUXÓ, Geología del massís de
les Gavarres. PERE TRIJUEQUE, Els molins fariners de la baíllia de Palamós. JOSEP M.
MARQUÉS, Sis-cents pidolaires (1368-1540). Captius, esclaus i peregrins. JOSEP PALLÍ i
ROIG, Els mestres d'aixa de Palamós. BENET JULIA i FIGUERAS, Historia del col.lecliu
sanitariguixolenc. JOSEP CLARA, Els estudis de batxillerat de Josep Irla. Llibre de Grades de
monjos, Monestir de Sant Feliu de Guíxols (1766-1818).
Núm. 14. (1995). INSTITUT D'ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÁ, El nostre homenatge
al senyor Lluís Esteva i Cruañas. RECOPILACIÓ A CURA D'ELENA ESTEVA, Huís Esteva
i Cruañas (Dadesper a una biografía). RECOPILACIÓ A CURA DE LLUÍS PALLÍ i ELENA
ESTEVA, Bibliografía cronológica de Lluís Esteva i Cruañas. XAVIER COLOMER-RIBOT,
L 'última entrevista amb Lluís Esteva i Cruañas. JORDI MONTANER, JOAN SOLA, JOSEP
MAS-PLA i LLUÍS PALLÍ, Aportado al coneixement de l'evolució geológica recent de la
plana del Ter (Baix Emparda). NARCÍS SOLER i MASFERRER, Eljacimenl magdaleniá de
Sant Benet (Sant Feliu de Guíxols). JOSEP VERT i PLANAS, Els treballs del centre d'estudis
del Montgrí al Cau de les Dents. ROQUE, C.; PALLÍ, L.; TARRÚS, J.; CARRERAS, E.
Aportación^ al coneixement deis graváisprehistórics deis massissos de les Gavarres i de Begur
(Girona). CARRERAS, E.; GAY, P.; PALLÍ, L.; ROQUE, C.; TARRÚS, J.Apropósit de les
suposades pintures i graváis prehistórics de la cova d 'en Dayna (Romanyá de la Selva, Baix
Emparda). FRANCESC AICART i HEREU - JOSEP Ma NOLLA i BRUFAU, El jaciment
lardo-roma del carrer del Prior (Sant Feliu de Guíxols). JOAN BADIA-HOMS i ENRIC
CARRERAS VIGORÓS, Localització del Vilar de Furtos a la rodaliad'Ullá. GABRIEL ROU RA,
Capbreu de la capellanía de Sant Feliu de Buada (Any 1326). XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ
- ANTONI ROVIRAS i PADRÓS, 700 anys del castell del Montgrí: Resultáis de la intervenció
arqueológica de 1994. JOSEP M. MARQUÉS, El govern episcopal de la Bisbal. PERE
TRIJUEQUE i FONALLERAS, Un projecte de convent a la pietat de Palamós. MARÍA
MERCÉ COSTA, Conflictes de pesca a les mars de Palamós (1571-1576). ERNEST ZARAGOZA i PASCUAL, Els monestirs de benedictines de l'Empordá. M. CONCEPC1Ó SAURÍ,
Palafrugell i el seu «llibre de privilegis»: Una historia que encara no ha arribat al final.
JOAN BADIA-HOMS, L 'activitat de ¡'escultor Josep Pol a Palafrugell (Primera meital del
segle XVIII). BENET JULIA i FIGUERAS, Presencia guixolenca en la Fira Internacional de
Belcaire del Llenguadoc. SegleXVIII. PERE MOLAS RIBALTA. Les ordenances deis boliguers
de la Bisbal (1805). JAUME AYMAR i RAGOLTA - JOAN VICENS i TARRÉ, Can Xifró de
Calonge. JOAN PUIGBERT i BUSQUETS, Burgesos, federáis i internacionalistes. La internacional a Sant Feliu de Guíxols: 1870-1874. SANTIAGO HERNÁNDEZ i BAGUÉ, Les activitals

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

Núm. 18 (1999). JOSEP CASAS i GENOVER, Sitges ibériques a l'entorn de Marenyá (La
Tallada d'Empordá). FRANCESC AICART, JOSEP Ma NOLLA i JORDI SAGRERA, L 'església
antiga de Santa Cristina d'Aro i els seus precedents. Una nova interpretado. ELVIS
MALLORQUÍ i GARCÍA, La vila de Monells, del segle IX al XII. JOSEP M. MARQUÉS,
Construcció de les esglésies de Palafrugell i Mont-Ras (J588ss). MARÍA VILAR i BONET,
L'escut deis ducs de Sessa del Castell de Calonge. ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA,
Noticies disperses sobre algunes edificacions fortificades de País. PEP VILA, Sobre un manual de sastrería cátala del sis-cents, copiat i refet a Santa Cristina d'Aro. GEMMA PUJOLBUSQUETS i PIÑANA, La Pesta de 1652. Transcripció i análisi d'un llibre de rehuís de
Palafrugell. BENET JULIA i FIGUERAS, Sant Feliu de Guíxols 1706-1714 (Guerra de
Succesió). JAUME AYMAR i RAGOLTA, Francesas, afrancesáis, carlins i comerciants: els
Sivatte-Vilar de Calonge. MONTSERRAT DEL POZO i FERRER, La farmacia de Calonge i
la familia Bou. JOSEP CLARA, Una crítica a l'església diocesana d'abans de la guerra: la
del canonge calongíJosep Morera. ALBERT VILAR i MASSÓ, La Xispa de Calonge. Humor
a la reraguarda.

Núm. 19 (2000). LLUÍS PALLÍ - GARLES ROQUE, Un aflorament volcante inédit al massís
del Montgrí: el volca de l'Aixart de la Conca. FRANCESC AICART i HEREU, El final del
món ibéric a la Valí d'Aro i Sant Feliu de Guíxols: estat de la qüestió. XAVIER ROCAS i
GUTIÉRREZ - JOAN BADIA-HOMS, Excavacions al Castell Palau de la Bisbal (anys 19931994). Troballa d'un capitell románic. JAUME AYMAR i RAGOLTA, Ermitans jerónims i
Caries /. MARÍA VILAR i BONET, Antoni de Cardona, senyor de la baronía de Calonge
(1550-1606). ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, La vida deis francesas residents a la
costa del Baix Emparda el 1637. PERE MOLAS i RIBALTA, El setge de Palamós de 1655
vist des de Madrid. BENET JULIA i FIGUERAS, Marina guixolenca del segle XVIII (Del
desastre a la recuperado). PEP VILA, El receptan El cafetero del Ampurdán, amb altres
formules de la térra. JOSEP CLARA, Dos anieles juvenils de Jaume Vicens Vives. JOAN
MOLLA i CALLÍS, Tres/líes en la historia agraria de Calonge: 1734, 1882 i 1970. LLUÍS
PALLÍ - GARLES ROQUE, La reposició de la Pedralta.
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