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CONSTATACIÓ D ’UN ASSENTAMENT
HUMÀ PREHISTÒRIC
AL PUIG GROS DE L’ARDENYA
(SANT FELIU DE GUÍXOLS)
N É ST O R S A N C H IZ i G U E R R E R O

INTRODUCCIÓ
SITUACIÓ

El paratge arqueològic del puig Gros comprèn el cim del seus rocalls
(325 m. s.n.m) i les seves vessants. La vessant del NE ultrapassa el pla de
les Mòdegues i també la carretera de Tossa, fins a les envistes de Sant
Feliu.
Lluís Esteva dóna referències del lloc en haver portat a terme l’exca
vació de la cova de la costa d ’en Cirera, cova que es troba situada al pla
de les Mòdegues, de coordenades 41°, 46’ 28” latitud nord i 6°, 41’ 26”
longitud e s t(1). Aquestes dades, les agafem com a referència mitjana, tota
vegada que el nostre estudi ens porta també a llocs relativament més allu
nyats però dins la zona que entenem d ’influència o de dispersió de la
nostra investigació.

(1) ESTEVA, 1978, p.82
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Fig. 1. Aspecte desolat del pla de les Mòdegues. Un rètol generós hi aparegué dies després
amb un bonic text de lament.

HISTÒRIA

A excepció de les coves excavades del turó de l’Àliga, del mas Assols
i de la costa d ’en Cirera, amb les posteriors prospeccions portades a ter
me i amb la localització d’altres cataus, podríem parlar d ’un jaciment
inèdit de més extensió, dins del qual s’englobarien aquests tres punts es
mentats.

Fig. 2. A diferència d ’altres pedres, una destaca per la part planera i afectada pel fum, és un
m olí de “vaibé” .
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Fig. 3. Sòl amb restes carbonitzades al puig Gros. Descartem una possible carbonera per ser
un lloc massa elevat als vents. Les restes de ceràmica avalen, també, la nostra percepció.

En el moment de recopilació de dades l’any 1983, els llocs (pla de les
Mòdegues, camí Romà, puig Gros i un ample entorn) oferien un aspecte
desolador a causa d'un incendi. A conseqüència d ’aquest, és quan es fan
localitzacions arqueològiques d ’interès. Amb anterioritat al foc, l’indret
era molt ufanós en vegetació de tota mena, la qual protegia, tapava o
mimetitzava les restes d ’ocupació humana.
En antics camins i tresqueres d ’encreuaments capriciosos, i en restes
de murs o amuntegaments desordenats de pedres, és on vam anar endevi
nant molins de mà, percutors i indicis de ceràmica. Amb l’interès desper
tat, foren diverses les jornades de recerca dedicades al lloc. En arribar al
puig Gros, també cremat, on no feia gaire temps s’havia instal·lat un re
petidor de televisió, s’observà que en les tasques d ’anivellament del terra
es deixaren al descobert restes ceràmiques amb iguals característiques
que les trobades a tota la vessant del puig. Els treballs realitzats en aquell
lloc van alterar fortament la seva configuració i, encara que per ignoràn
cia, posaren al descobert sòls d ’habitacles o d’enterraments. Ens fou arra
sat per sempre un dels millors conjunts cavernícoles dins el terme de Sant
Feliu de Guíxols.
EL LLOC

Puig Gros, “pla 1 i 2”, pla de les Mòdegues, turó de l’Àliga, costa d’en
Cirera, coves del mas Assols, puig Badat són referències que aniran sor
tint en aquest treball i que entendrem com un tot, segons el nostre criteri.
7
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Fig. 4. Granit de l’entorn del puig Gros amb les seves formes de descomposició.

Al puig Gros i al seu entorn hi abunda el rocall de granit, en procés
gradual de descomposició, amuntegat o dispers juntament amb vegeta
ció. D ’aquesta descomposició
es formaren dos petits plans
que anomenem 1 i 2, els quals
s’estenen des de la base de la
torre de TV, en direcció NE,
fins als cin g le s. P er sota
d ’aquests i en direcció cap a
l ’est, on comença l ’empedrat
del camí Romà, hi ha el pla de
les Mòdegues. Del pla de les
Sorres, a l ’oest del collet de la
Mare de Déu, no en podem dir
gaire res, ja que ha estat poc
prospectat.
A molts dels llocs, descan
sant en el mateix sòl, semienterrats o amb formes enlaira
des, hi ha abundància de blocs,
fragmentats o arrodonits, de
Fig. 5. Bloc granític de grandària considerable
granit que el caprici de la naon es pot apreciar la concavitat a la base.
tura ha anat moldejant, pro
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duint-hi escletxes i concavitats. En tres d ’aquests punts s’identificaren
les coves sepulcrals del turó de l ’Àliga, de la costa d ’en Cirera i del mas
Assols, l’excavació de les quals donà resultats molt positius pel seu inte
rès arqueològic.
En recerques posteriors a l’incendi esmentat, s’han anat localitzant
concavitats en rocalls amb característiques molt semblants a les coves
excavades. La identificació d ’un nombre elevat d ’aquests cataus fa que
tot l’indret adquireixi un gran interès pel registre de la carta arqueològica
del terme de Sant Feliu de Guíxols.
EL JACIMENT PREHISTÒRIC
GENERALITATS

La configuració granítica del puig Gros aportà al poblador del lloc,
tres i quatre mil·lennis enrere, matèria idònia per poder transformar-la en
estris per moldre cereals. Les regulars boles granítiques de gra gros hi són
molt abundants i, gràcies a la seva abrasió, es transformaren d’elements
en estat natural en estris quotidians.
A vegades, en treballs d ’investigació arqueològica i en l’apartat de
conclusions finals, apareixen referències quasi marginals sobre elements
de pedra, transformats o no, que amb poca rellevància són citats com a
elements secundaris i sense que la seva quantificació o qualificació afec
tin o alterin l’estudi i la posició en el temps d ’un jaciment arqueològic.
No és aquest el nostre cas, ans el contrari, perquè els elements bàsics per
a la identificació del nostre jaciment han estat lítics i en aquest cas han
estat fonamentals.
Molins de “vaibé” (bases fixes), mans de morter (mòbils), polidors,
percutors i còdols varis, a més de fragments de ceràmica i noves localit
zacions de cataus són els elements de què disposem per portar a terme el
treball.
L’experiència en la localització de milers d ’esclats en jaciments pale
olítics de la Selva -entre d ’altres- ens permet constatar l’absència al puig
Gros d ’una indústria lítica basada en el colpeig, si ho relacionem amb una
quantitat important de percutors trobats en tota la zona. Si bé les morfolo
gies que presenten els percutors, tant de la Selva com d’altres llocs, són
similars a les de la vessant del puig Gros.
La manipulació d ’aquests percutors va ser solament per a l’obtenció
de molins de mà a base de colpejar per tal de moldejar-los plans o còn
caus. L’absència total d ’una indústria d ’esclats que condiciona un com
portament social a qualsevol grup tribal ens porta a interessar-nos per un
assentament més agrícola que no pas caçador. Les dues puntes de sageta
i dos esclats, un d'una grandària considerable, trobats a la cova de la costa
9
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d’en Cirera no condicionen l’estudi orientat cap a la identificació d ’un
assentament poc donat a l'elaboració d’instruments ofensius-defensius amb
pedra.
L’abundància de coves catau detectades i aptes per haver estat utilitza
des des de la prehistòria fins al contrabandisme recent, ens fa el tema
molt engrescador. Cal dir que la cova sepulcral de la costa d ’en Cirera fou
manipulada per mans no expertes des de molt temps enrere, cosa que
provocà la pèrdua de molt material arqueològic. Però en portar-se a terme
una excavació sistemàtica per part de Lluís Esteva, la cova ens donà com
a resultat uns ossos humans sotmesos a cremació, restes ceràmiques, dues
puntes de sageta en sílex i alguns esclats i fragments en quars, pòrfir i
sílex. De la cova del turó de l’Àliga en van sortir restes humanes amb un
alt estat de fragmentació, i part d ’un bol ceràmic. Del conjunt de mas
Assols es van trobar petits fragments de vas campaniforme, ceràmica di
versa i una resta òssia amb propietats de punxó.
Estudiats els materials i la configuració de les coves per Lluís Esteva,
aquest en va fer valoracions i cronologies iguals per als tres llocs, relati
vament distants i a la vegada prou acostats per a relacionar-los entre s i (2).
LA INDÚSTRIA LÍTICA

Anys abans de produir-se l ’incendi a la zona estudiada, l’havíem tran
sitada en moltes ocasions, i ens havien passat desapercebuts els indicis
esmentats, tota vegada que el
bosc i mimetitzava l ’entorn.
Bases de molins de “vaibé”, sencers o fragmentats,
mans de morter, percutors,
polidors i còdols s’han anat
trobant en el perímetre de dis
persió que anomenem puig
Gros. Quan diem còdols ho
fem amb l ’evidència de la
seva procedència marina, per
la proximitat a la línia costa
nera, pel rodament sofert i per
la gran distància per a trobar
un riu prou cabalós que els
Fig. 6. Còdol de grandària considerable. Al fons,
pugui produir. Des de cala
la punta de Garbí i s’Adolitx s’endinsen al mar.

(2)
Lluís Esteva situa tot un conjunt d ’excavacions, portades a terme, ja sigui en dòlmens o
en covatxes naturals o artificials, dins el mateix context cronològic de l’eneolític (ESTEVA,
op. cit. pàg. 84-89)
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Fig. 7. Percutor bidistal de pòrfir granític.

Fig. 8. Còdol on són ben visibles les parts
d'adaptació al poliment.

Fig. 9. M olí de granit de gra gros.
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Vigatà fins a Tossa, els còdols
hi són presents en abundància i
ofereixen forma i densitat nota
ble per a fer-los servir com a
percutors.
De percutors formats per ro
ques de gra fi, n ’hi ha de dues
morfologies: el polièdric, força
comú, i el bidistal, regularment
allargat amb les micro-percussions tendents a dièdre.
De polidors, només n ’hem
localitzat quatre: un de complet
i de mida petita, un de fragmen
tat amb senyals de petits cops,
un fragment amb una part ben
polida i un petit còdol amb lleu
geres traces de poliment.
De les bases de molins i de
les mans de morter podem dir
que la pedra utilitzada prové de
l ’entorn del puig Gros, on n ’hi
ha molta. El gra gros de la roca
el fa idoni per a la seva funció.
Els còdols projectils són
semblants en mida als d ’altres
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Fig. 10. Fragm ent de còdol
adaptat per polir, picar i utilitzar
com a enclusa. (Dibuix de l’autor.)

llocs, no així la seva superfície. Els del puig Gros són més irregulars, el
lloc no els dóna, hi foren transportats.
LA CERÀM ICA

La ceràmica, trobada en dispersió, està molt esmicolada i rodada. Tota
té traces de l’antiguitat, que han anat donant les tres coves excavades. Un
punt on aparegueren les restes d ’un recipient és l’anomenat pla 1. Es trac
ta de vestigis d ’una gerra amb decoració a base de cordons aplicats amb
empremtes digitals que s’entrecreuen. Se’n pogué recollir part del peu i
del costat, amb una nansa. De vores, no n ’hi havia constància, havien
desaparegut. De la gerra, solament en quedava la resta, més o menys una
tercera part, que encara estava protegida dins el sòl.
A altres sectors també s’han recol·lectat restes ceràmiques molt infor
mes, esmicolades i alterades, on es pot apreciar el cordó aplicat que ens
porta a la mateixa cronologia. No cal dir que la ceràmica apareguda dins
les coves té una qualitat de conservació més alta que la trobada a l’aire
lliure. Aquesta apreciació ens estimulà a portar a terme un treball de loca
lització de cataus cova per tal que, en el moment adequat i mitjançant
excavacions serioses, se’ns possibilités engrandir lots ceràmics i poder
afinar més, si cap, les cronologies i els hàbits de qui van passejar-se per
aquells indrets molt abans que nosaltres.
12
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Fig. 11. Fragm ent de nansa. Conserva part de decoració en un dels costats. Encara hi són
visibles 4 o 5 incisions. També conserva decoració de cordó aplicat que fa cresteria. (Dibuix de
l ’autor.)

Fig. 12. Restes de ceràmica amb cordó aplicat i impressió digital.
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Fig. 13. Covatxa on s’endevinen, al fons, restes de parament d ’adaptació.

COVES, CATAUS, CATABAUMES I PARADÒLMENS

Calonge, Castell d ’Aro, Santa Coloma de Farners, Sils i Santa Cristi
na d ’Aro (paratge de Bousarenys i Solius) són indrets eminentment gra
nítics en procés de descomposició de la roca, que han donat llocs d ’habi
tatge prehistòric i, conseqüentment, una cultura d’enterraments.
La troballa de tres espais d ’enterrament al puig Gros (turó de l ’Àliga,
costa d ’en Cirera i mas Assols) ens estimulà a noves recerques. Les loca
litzacions han estat generoses i podem dir que han estat trobades tres co
ves amb ceràmica en el paratge del puig Boer i una trentena més de cataus
0 covatxes. Només que en un es detectessin indicis d ’haver estat utilitzat
per l’home a l’antiguitat, ja ens donaríem per recompensats.
CONSIDERACIONS FINALS
Si bé la intenció d’aquest treball ha estat fonamentalment la d'eviden
ciar l’existència d ’un assentament humà als voltants del puig Gros, no
puc deixar de referir-me a la constatació que, fruit de llargues observaci
ons, he fet des dels treballs de Lluís Esteva fins ara, al llarg de més de
divuit anys.
D ’aquesta manera ho dono a conèixer, tot esperant que en futures re
cerques, excavacions i anàlisis per personal especialitzat, es pugui afinar
1 treure’n conclusions més fiables de les que en aquests moments, i per
hipòtesi, ens veiem obligats a donar.
14
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Així, el puig Gros, amb rocall sense haver estat desmantellat, fou lloc
d’enterrament en cataus; els indicis localitzats ho demostren. Hi ha zones
idònies per a la instal·lació d ’habitatges; en el petit pla i fins al collet de la
Mare de Déu. El pla 1, direcció NE, actualment és zona de cataus. El pla
2, també en direcció NE, és on aparegueren les restes de gerra decorada i
altres fragments dispersos. El podem considerar, doncs, un bon espai per
a l’home, per a establir-s’hi amb cabanes. Es un lloc on encara hi ha tres
molins de mida considerable. Això vol dir que amb tota seguretat foren
elaborats in situ per ser utilitzats al mateix lloc.
El pla de les Mòdegues, actualment cruïlla de camins i on es localitza
ren restes ceràmiques, és un planer petit flanquejat per la vessant nord,
on hi ha la cova de la costa d ’en Cirera, i per la vessant sud hi ha detecta
des diferents coves catau. No és gens descartable, tampoc, el seu condici
onament per establir-s’hi.
Un bon indret, amb suficient espai proper per a dur-hi a terme tasques
de conreu, podria ser el lloc de les Sorres, que en el seu moment no fou
investigat, ja que no va ser una de les zones afectades pel foc. Per voler
donar utilitat al nombre de molins de mà localitzats, s’ha d ’associar a
l’activitat d ’una probable mòlta de gra, per a la qual el conreu de cereals
és la font primària, i l’espai de les Sorres podria ser l’espai ideal.

Fig. 14. M olí en el seu lloc. Té una superfície lleugerament còncava i m olt regular. És de
gran mida i està encastat a terra.
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QUADRE I
Qualificació

Quantificació

Material

Vull agrair la col·laboració de Xavier Roca en l’elaboració d’aquest treball i
la bona disponibilitat del servei tècnic del Museu d'H istòria de la Ciutat de Sant
Feliu de Guíxols.
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ELS CLOTS DE SANT JULIÀ
(FORALLAC, BAIX EMPORDÀ):
ANÀLISI GEOARQUEOLÒGICA
XAVIER ROCAS - CARLES ROQUÉ - LLUÍS PALLÍ

1. INTRODUCCIÓ
Al mig de la plana baixempordanesa, entre els pobles de Vulpellac i
Canapost, seguint la carretera GI-644 que de Vulpellac mena a Ullastret i
Serra de Daró, aproximadament a 1 km al sud-est abans d ’arribar a
Canapost, s’alça un tossal de poca elevació, el puig de Sant Julià. El
paratge, actualm ent m olt em boscat, amaga tot un seguit de restes
arqueològiques, entre les quals destaquen per la seva extensió i magnitud
un conjunt de forats o pous anomenats els Clots, vestigis de l’ús de l’indret
com a lloc d ’extracció de pedra (fig. 1).
L’existència dels Clots, afegida a altres restes localitzades al mateix
indret i el seguit de jaciments i troballes esporàdiques que es concentren a
la rodalia més immediata, conformen un conjunt arqueològic excepcional
i complex.
Després de cinquanta anys des de la primera notícia sobre les pedreres,
i malgrat l ’innegable interès que tots els autors els suposen, la seva
exploració es troba avui en un estadi preliminar, essent poc conegudes en
la bibliografia arqueològica. Mai un conjunt d ’aquestes proporcions no
17
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Fig. I. Localització de les pedreres estudiades.

ha passat tan desapercebut; fins i tot en el recent catàleg de jaciments de
les comarques gironines (Cantón, 2001) els Clots de Sant Julià ni tan sols
apareixen fitxats com a jaciment individualitzat.
La majoria d’autors que han parlat d’aquestes pedreres els atorguen
una cronologia antiga, amb un inici de la seva explotació almenys en
18
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època romana i, molt possiblement, anterior. D ’altra banda, la presència
de roques dels Clots en diferents jacim ents arqueològics ha estat
assenyalada en diversos treballs; en aquest sentit, s’ha ressenyat, per bé
que sovint de manera imprecisa, com a origen de part de la pedra emprada
a Ullastret, a Empúries i a la vil·la romana de Mas de Dalt. El recull de
referències bibliogràfiques que segueix comprèn les escasses dades
publicades fins ara sobre aquest jaciment. S’hi han incorporat també aquells
treballs de tipus general que proporcionen alguna dada significativa:
Pericot & Oliva, 1952, p. 363; Oliva, 1954, p. 310; Oliva, 1955, p. 91-92;
Oliva, 1969, p. 164; Badia, 1977, p. 325-326; Casas & Sanmartí, 1980, p.
61-62; Badia, 1982, s.n. (2 p.); Ferrerós, 1983, s.n. (4 p.); Àlvarez & De
Bru, 1983, p. 161; Nolla & Casas, 1984, p. 140; Gallardo, 1984, p. 81-87;
Genis, 1985, p. 109 i 122; Genis, 1986, p. 99-113; Pujol, 1987, p. 36-39;
Nolla, 1987, p. 47 i 98; Badia, 1989, p. 365-366; Tarrús & Chinchilla,
1992, p. 44-45; Casas et al., 1995, p. 70-71; Genis, 1999, p. 205 i 213;
Garcia, 1999, p. 217-224; Rovira, 1999, p. 229; Martín et al., 2000, p.
254-255.
D'aquest conjunt són especialment rellevants els treballs de Joan BadiaHoms (1977 i 1989), on es fa una curosa descripció de les restes
localitzades i s’esbossa una seqüència cronològica del jaciment. També
són rellevants el seguit de treballs petrogràfics recents que han permès
determ inar amb seguretat l ’origen d ’objectes lítics de procedència
arqueològica (utillatge i construcció) en les pedreres dels Clots: a Empúries
en materials arquitectònics procedents del fòrum (Àlvarez & De Bru,
1983), al Puig de Sant Andreu i a l’Illa d’en Reixac tant per a la fabricació
d ’útils lítics domèstics (gresols, morters, molins) com en certs materials
de construcció (determinats carreus i/o bases de sustentació de columnes)
(Genis, 1985, 1986 i 1999; García, 1999; Rovira, 1999). Les pedreres
dels Clots de Sant Julià també han estat assenyalades com l’origen més
probable dels grans carreus que conformen el mur perimetral de la vil·la
romana de Mas de Dalt, a Canapost (Nolla, 1987a; Casas et al., 1995).
L’evidència que els Clots constitueixen un jaciment arqueològic de
molta rellevància en el context històric del món antic del Baix Empordà
és, en definitiva, prou clara.
A banda de l’estudi específic i detallat dels Clots, aquest treball se
centra en dues qüestions fonamentals que es complementen: determinar
les característiques geològiques dels materials aflorants a les pedreres i
constatar-ne la presència o absència en els jaciments ibèrics i romans
propers. La conjunció d’ambdós aspectes té com a objectiu bàsic aportar
dades significatives que permetin determinar la cronologia de l’explotació
del jaciment en el marc del món antic.
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2. ELS MATERIALS
Les roques dels Clots de Sant Julià són de natura sedimentària detrítica.
Pertanyen al Membre Barcons de la Formació Rocacorba (Pallí, 1972), al
qual s’atribueix una edat del Bartonià (part alta de l ’Eocè mitjà, entre
41,3 i 37 milions d’anys enrere). En el context específic del Baix Empordà,
aquesta unitat aflora a l’interior del corredor de Palafrugell i a les
Pregavarres, on conforma una franja discontínua que s’estén des de la
platja de Pals fins a Monells (fig. 2). A l’oest d ’aquesta comarca, els seus
afloraments es perllonguen al peu del marge septentrional del massís de
les Gavarres des de Madremanya fins a Celrà. Al Sistema Transversal és
on cobreix una extensió de terrenys més gran. Són especialment destacables
els afloraments de Sarrià de Ter (Pallí et al., 1972) i de Rocacorba.
En conjunt, al Baix Empordà assoleix una potència d ’entre 80 i 140
m, i es disposa intercalat entre les margues de la Formació Banyoles i els
gresos i les margues de la Formació Igualada. En general les seves
característiques litològiques són molt homogènies. Típicament és format
de gresos arcòsics de gra mitjà a gros amb intercalacions de conglomerats.
La presència de glauconita, l’absència de restes fòssils i l’escassa proporció
de carbonat de calci són els trets específics que permeten diferenciar-lo
respecte d’altres conjunts de gresos de les comarques gironines. A l’interior
del corredor de Palafrugell, a Sant Julià de Boada i a Fonteta, la part baixa
de la unitat és formada per conglomerats i calcàries sorrenques vermelles
amb glauconita, òxids de ferro i abundants restes fòssils, que assoleixen
una espessor d ’entre 3 i 15 m. Això no obstant, els nivells suprajacents
tenen els trets típics del Membre Barcons.
A continuació es descriuen detalladam ent les característiques
petrològiques dels materials dels Clots de Sant Julià, i es comparen amb
els altres afloraments propers de gresos del Membre Barcons en què hi ha
constància de l ’existència de pedreres antigues (muntanya d ’en Torró i
Quermanys).
LES ROQUES DELS CLOTS

Es tracta de gresos arcòsics de gra gros i mitjà, sense matriu, de color
gris verdós que esdevé ocre per alteració. En alguns punts s’intercalen
nivells de conglomerats amb matriu arcòsica. En conjunt assoleixen una
espessor visible d ’uns 25 m, tot i que el gruix total de la unitat és de
l’ordre de 100 m.
Els clastos que conformen els gresos tenen un diàmetre d ’entre 0,5 i 2
mm. Són de quars (50% a 40%), feldspat (fortament alterat) (50% a 40%),
silexita negra (lidita) (<5%) i esquistos (<5%). Destaca l’absència total
de restes fòssils i la presència de glauconita, que arriba a ser molt abundant
en algunes capes. Hi ha un xic de carbonat de calci en forma de ciment i
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Fig. 2. Afloram ents del Membre Barcons en el context territorial del Baix Empordà.
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un contingut variable d ’òxids de ferro, derivats de l ’alteració de la
glauconita.
Els conglomerats presenten còdols ben arrodonits de 0,5 a 2 cm de
diàmetre. Hi dominen els clastos de quars (43%) i de granitoides (29%),
seguits dels de pòrfirs àcids (8%), esquistos (8%), feldspat potàssic (6%)
1silexita (6%). La matriu és de sorra quarsifeldspàtica de gra gros a mitjà,
amb poca glauconita i un xic d ’òxids de ferro. El carbonat de calci hi és
molt escàs o absent.
Pel que a l’aflorament, aquests materials es disposen lleugerament
inclinats vers l’oest. Els gresos tenen un aspecte molt massiu. Tanmateix,
estan estratificats en capes de gruix mètric, separades per intercalacions
centimètriques de gresos de gra molt fi i de limolites, a vegades amb
estructures sedimentàries tractives a petita escala (ripples). Els trams
conglomeràtics s’ordenen en nivells mètrics o decimètrics i presenten
estratificació encreuada de mitjana escala.
Totes aquestes roques es presenten molt meteoritzades (arenitzades)
en superfície. Aquest fet deriva de la descomposició dels grans de feldspat,
els quals es transformen en minerals argilosos. Això fa que els altres clastos
siguin fàcilment disgregables (separables) a nivell granular i, per aquesta
raó, es desenvolupen alvèols a la part alta de les parets dels Clots. La part
baixa, en canvi, no pateix aquest fenomen ja que el grau d ’alteració
disminueix progressivament en profunditat.
La porositat d ’aquests materials és molt elevada. En part és d ’origen
primari, a causa de l’absència de matriu en els gresos, però també deriva
de l’alteració dels feldspats i de la rentada de les argiles de neoformació.
La densitat, determinada en una mostra de gresos de gra gros, és baixa:
2,27 g/cm3.
LES ROQUES DE LA MUNTANYA D ’EN TORRÓ

En aquest turó, situat a ponent de Peratallada (fig. 1), es localitzen
unes pedreres antigues que explotaven materials del Membre Barcons,
idèntics als dels Clots de Sant Julià.
Les roques que hi afloren són gresos arcòsics de gra gros i mitjà (0,5 a
2 mm de diàmetre), sense matriu, de color gris verdós, ocre per alteració.
S'hi observen algunes intercalacions de nivells de conglomerats amb
matriu de sorra quarsifeldspàtica de gra gros, amb estratificació encreuada
a mitjana escala. Les capes s’inclinen uns 15° cap a l’oest i la potència
visible és d ’uns 30 m. Les característiques litològiques d’aquests materials
són les mateixes que les dels Clots de Sant Julià.
LES ROQUES DELS QUERM ANYS

Les característiques de les roques aflorants al Quermany Petit i Gros
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(Pals) tenen algunes diferències notables respecte de les dels Clots de
Sant Julià.
Les mostres estudiades corresponen a gresos arcòsics de gra gros i
mitjà (1 a 2 mm de diàmetre), sense matriu, de color blanc o gris verdós,
ocre o taronja per alteració. Hi són freqüents els nivells de conglomerats
amb matriu arcòsica, especialment cap a la part alta d ’ambdós turons. En
conjunt assoleixen una espessor d ’uns 100 m.
Els clastos que conformen els gresos són de quars (50% a 45%), feldspat
(alterat) (50% a 45%) i silexita negra (lidita) (<2%). No contenen restes
fòssils. La glauconita hi és present en una quantitat molt variable: en alguns
llocs és molt abundant i en altres quasi absent. Els conglomerats tenen
una matriu de sorra arcòsica de mida de gra grossa. Els còdols són ben
arrodonits i tenen un diàmetre d ’entre 0,5 i 2 cm. La majoria són de quars
(55% a 45%) i de feldspat (45% a 35%). Hi són menys abundants els de
granitoides i pòrfirs àcids (10% a 5%), roques metamòrfiques (<5%) i
lidita (<5%). Les capes són d’ordre mètric i sovint tenen estratificació
encreuada a mitjana escala, així com bioturbació.
El tret que permet diferenciar aquests materials dels gresos dels Clots
és que no contenen gens de carbonat de calci, ja que el ciment que uneix
els clastos és sempre silici. A més, solen tenir petits nòduls irregulars de
silexita de color gris clar dispersos en el si dels gresos, els quals a vegades
conformen filonets horitzontals. També les diàclasis verticals solen estar
reblertes de sílice. Aquestes mineralitzacions silícies es relacionen amb
un conjunt d ’alteracions hidroterm als arealm ent circum scrites als
Quermanys i als masos de Pals.
Cal destacar que en cap dels jaciments arqueològics visitats no s’han
localitzat elements fets de gresos amb nòduls o filons de sílice.
3. LES PEDRERES
Com ja s’ha esmentat, a la comarca del Baix Empordà es coneixen
tres localitats amb pedreres antigues que han aprofitat els gresos del
Membre Barcons: els Clots de Sant Julià, la muntanya d ’en Torró i els
Quermanys. Les dues primeres són relativament properes, disten poc més
de 1.250 m en línia recta, i entre elles es troben almenys dues pedreres
més d ’escassa entitat (fig. 1), de manera que sembla que formen part d’un
únic conjunt, molt homogeni tant pels materials explotats com per les
tècniques d ’extracció utilitzades.
Pel que fa als Quermanys (Pals), hi coexisteixen pedreres recents amb
altres d ’indubtablement antigues, potser relacionades amb els diversos
jaciments arqueològics que s’hi apleguen. Són especialment interessants
les marques d ’extracció de moles de grans dimensions que es localitzen
al cim del Quermany Petit. Tanmateix, aquest conjunt no serà analitzat
més àmpliament en aquest treball, atès que no té una relació directa amb
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els Clots i no s’ha localitzat cap element procedent d ’aquesta zona en els
jaciments arqueològics examinats.
D ’altra banda, cal fer constar que fora del Baix Empordà es coneixen
altres pedreres antigues, atribuïdes a l’època romana, en les quals es van
explotar gresos del Membre Barcons. Es localitzen a l’església vella de
Domeny (Sant Gregori) i a can Guilana (Sant Julià de Ramis) (Nolla &
Casas, 1984, p. 49). Molt probablement les explotacions de l’església
vella (desapareguda) de Domeny, situades al nord de Germans Sàbat, entre
la Torre i les Crestes de Taialà, van subministrar material a les muralles
romanes de Girona (Nolla, 1987b, p. 74). Entre aquestes pedreres (avui
dia bastant degradades) i les de can Guilana (que no han estat trobades)
s’han localitzat diversos clots, vestigis d ’explotacions antigues de poca
entitat, al nord-oest de l’església de Sant Pau de Sarrià de Dalt (Sarrià de
Ter), concretament en el paratge de la Sorrenca. En tots els casos, els
materials explotats són molt semblants als dels Clots de Sant Julià.
ELS CLOTS

Els Clots de Sant Julià són un extens conjunt de grans i profundes
cavitats excavades a la roca. Aquests forats, disseminats pel cim i els
vessants del puig, a escassa distància entre ells, són de les més diverses
dimensions, a voltes de gran diàmetre (n'hi ha que arriben a tenir més de
30 m), d ’altres com una mena d ’enormes pous (fig. 3).
La planta d ’aquestes cavitats o pous és irregular, amb tendència a les
formes ovalades; els clots més grossos presenten fronts longitudinals de
talla, sovint paral·lels entre ells, que acaben en punt arrodonit. En un cas
el clot adopta la forma de dos rectangles paral·lels acabats en semicercle,
separats per una prima paret de roca, d ’ 1 m de gruix. La fondària, incerta
sense haver-se excavat, és en alguns casos superior als 12 m.
Les parets dels clots on s’evidencien més bé els talls d ’extracció de
pedra presenten una superfície allisada, vertical i amb traces evidents del
treball d ’escodar, generalment en forma de solcs al biaix i en ziga-zaga.
Alguns clots tenen a la part inferior fortes curvatures que adopten l’aspecte
de concavitats arrodonides, a voltes profundes, també amb marques de
talla (fig. 4).
L’accés a l’interior dels clots es realitzava mitjançant unes llargues
rampes de pendent pronunciat i amplada variable (entre 1,5 i 2 m),
utilitzades, tal com reconeix la gent del país, “per treure la pedra” (Pujol,
1987, p. 39). Alguns dels pous de més fondària es comuniquen mitjançant
corredors o passadissos estrets, d ’altes parets tallades verticalment (fig.
5).
La forma irregular dels clots i el fet de trobar-se avui dia parcialment
colgats de terra fan difícil establir amb exactitud el volum de material que
es va extreure. Tot i això, un càlcul aproximat indica que, com a mínim,
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Fig. 3. Localització i planta de les pedreres dels Clots de Sant Julià.
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Fig. 4. Vista parcial d ’un dels clots de major
m agnitud. Són ben visibles les em prem tes
deixades pel treball de la pedra.

Fig. 5. Rampa d ’accés a l ’interior d ’un
clot, vista des de l’interior.

es van llevar uns 24.000 m3 de roca, que, tenint en compte la seva densitat,
representen unes 54.500 t. Per donar un element de comparació, a les
pedreres de soldó del Mèdol, o del Clot del Mèdol com se les anomena a
la rodalia, a només sis quilòmetres de Tarragona, les quals proveïren de
pedra les principals obres públiques de l’antiga Tarraco (les muralles, el
castell del Rei...), s’ha calculat que el volum de pedra extreta és d ’uns
50.000 m3 (Aquilué et al., 1999a, p. 110-112). Un altre exemple conegut
correspon a les pedreres romanes dels Munts (Altafulla), on el volum
d ’extracció de pedra és de 6.385,84 m3, que representen aproximadament
6.000 blocs d ’ 1 x 0,50 x 0,60 m (Del Amo, 1981, p. 18).
A la vintena de clots localitzats en aquest paratge cal afegir-hi un seguit
de pedreres de característiques similars que s’han descobert en el bosquet
que hi ha a poc menys de 200 m a llevant del mas Massot. Tot i que
l’espessa vegetació fa difícil l’exploració de l’indret, s’han localitzat dos
esvorancs mig tapats per abocaments de terres que conserven ben clares
en les seves parets les marques d ’extracció de pedra. L’estudi de les
fotografies aèries dels anys 50 suggereixen l ’existència d ’altres clots en
aquest bosc, potser avui dia totalment colgats.
La cronologia de les pedreres dels Clots es fa difícil d’establir sense
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una excavació a fons de l ’indret. En tot cas, les restes arqueològiques que
apareixen en aquesta zona són nombroses i d’èpoques diferents.
Malgrat la brossa que ho embosca tot i les dificultats de reconeixement
consegüents, s’ha detectat l ’existència de senzilles parets de pedres i fang
adossades als talls d ’alguns dels clots més grossos. S’ha apuntat que
aquestes restes podrien correspondre a un hàbitat constituït al mateix temps
que les pedreres o d’època posterior (Badia, 1989, p. 366). Les limitacions
que comporta l’examen superficial suggereixen la conveniència de realitzar
treballs d ’excavació arqueològica.
A la part alta, presidint els clots, es localitza un aflorament natural
intensament treballat, conegut als encontorns amb els noms populars de
Tron de la Reina (o bé Seient de la Reina o Setial de la Reina) (Gallardo,
1984, p. 82) i també Pont de la Bruixa (Pujol, 1987, p. 37). La forma
general del conjunt sens dubte ha fet volar la imaginació popular (fig. 3 i
6).
L’element més vistent d’aquest Pont és una cavitat artificial excavada
a l ’aflorament de planta ovalada i secció hemisfèrica, amb unes mides
interiors d ’ 1,90 m de fondària, 2,45 m d ’amplada i 2 m d ’alçada màxima.
L’interior presenta les parets perfectament allisades i el fons en pendent
cap a l ’oest. La petita cova es troba molt modificada respecte del projecte
inicial, retallada per la meitat pels treballs d ’extracció de pedra, i es fa

Fig. 6. Vista general de la cova artificial dels Clots de Sant Julià.
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difícil poder assegurar on se situava l’entrada original. L’examen de les
dues obertures actuals permet distingir un seguit de solcs o ranures a banda
i banda de la boca orientada a llevant, els quals, plausiblement, podrien
haver funcionat com a encaixos de subjecció d ’una hipotètica llosa de
tancament. Aquesta porta o boca resta avui molt desfigurada, trencada
pels treballs posteriors i el creixement de la vegetació.
Externament l’aflorament està treballat en diferents nivells, i el conjunt
adopta, a manera de rústics esglaons, la forma d ’un seient amb grades. A
mitja alçada, presenta una superfície aplanada, de planta de tendència
trapezoïdal, d’aproximadament 1 m de longitud, relacionada amb una canal
en forma de V, sens dubte el tall de preparació d’un bloc a mig tallar.
Algun autor assenyala l’existència de cassoletes semiesfèriques artificials
(Badia, 1977, p. 325), que al nostre parer són molt dubtoses.
La cova artificial dels Clots de Sant Julià ha estat identificada
darrerament com un hipogeu (Tarrús & Chinchilla, 1992, p. 44-45), un
tipus de sepultura característica del Calcolític ben representada a les
comarques gironines, relacionada amb el fenomen megalític. Com a
paral·lels més propers, caldria assenyalar les dues coves artificials de ses
Falugues (a Begur, a sobre mateix d’Aiguablava), la cova dels Moros i la
Tuna a Solius, la del mas Rissec a Llagostera i les del Bagís i del Rocàs a
Santa Coloma de Farners, amb les quals comparteix tipologia i cronologia,
entorn del 2200-1800 aC (Tarrús et al., 1990, p. 20 i 46), encara que, en
tots els casos, són excavades en granitoides. L’interior de la cova conté
encara avui sediment; fet que evidencia la necessitat d ’una intervenció
arqueològica.
S ’han documentat altres probables monuments megalítics a l’indret,
que juntament amb l’hipogeu podrien suggerir una certa agrupació. El
sepulcre o cista del mas Puigsec es localitza al mateix paratge dels clots,
a només 75 m al sud del mas del mateix nom (fig. 3 i 7). Descobert pels
doctors Pericot i Oliva l’any 1943 (Pericot, 1950, p. 18 i 147), fou excavat
els anys seixanta per Lluís Esteva. De cambra rectangular delimitada per
quatre lloses de poca altura i túmul visible, presenta al seu interior, al
costat nord, un rebaix artificial de forma antropomorfa molt irregular.
Aquesta característica ha portat a posar en quarantena la seva identificació
com a monument megalític. Així, Lluís Esteva dubta de considerar el
sepulcre com una cista megalítica (Esteva, 1970, p. 15-16), mentre que
Joan Badia-Homs inicialment la considera d ’època altmedieval (Badia,
1977, p. 324-325), tot i que més endavant desconfia d’aquesta pertinença
(Badia, 1989, p. 366). En recents catàlegs de jaciments arqueològics,
aquesta sepultura apareix catalogada com a cista del Neolític finalCalcolític (Cantón, 2001, p. 157). Malauradament, l’excavació del sepulcre
va resultar estèril arqueològicament (Esteva, 1970, p. 16).
Un altre monument megalític localitzat a la rodalia correspon al menhir
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Fig. 7. El sepulcre del mas Puigsec.

Fig. 8. Aspecte que avui presenta la creu
incisa que es localitza a l’interior de la cova
artificial.

del mas Gros. Actualment desaparegut, era un petit monòlit (sobresortia
poc més d ’ 1 m del sòl) tallat en granit que es localitzava al costat del camí
que des de Canapost menava als Clots, just passat el mas Gros (Esteva,
1970, p. 16; Badia, 1977, p. 324 i fotografia p. 338).
L’hipogeu dels Clots de Sant Julià presenta senyals evidents de
reutilització, com ara la creu amb peanya triangular incisa ( 7 x 4 cm) que
es localitza a l’interior mateix del sepulcre, a la paret est (fig. 8), o
l’existència, davant mateix de la cova, d ’un mur de pedres i fang, avui
poc visible, que hi enllaçava (Badia, 1989, p 366). Cal considerar també
el seguit d ’informacions orals coincidents a recordar, al punt més alt del
conjunt, l’existència d ’una creu monolítica, esculpida (Badia, 1982, s.n.;
Gallardo, 1984, p. 83; Pujol, 1987, p. 38; Badia, 1989, p. 366). Aquest
conjunt d ’elements ha portat a considerar la cova com l’absis rupestre
d ’una petita capella o església ermita, la qual potser hauria tingut una nau
d ’obra, i que es dataria en època altmedieval o fins i tot anterior (Badia,
1989, p. 366). Aquesta opinió seria fonamentada per l’antiga llegenda
que s’explica a la rodalia que relaciona l’indret dels Clots amb el martiri
dels primers cristians del país i el mateix topònim de Sant Julià, ja que les
advocacions a aquest sant solen indicar la presència d ’un lloc de culte
molt antic.
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L’exploració feta per nosaltres no ha permès retrobar el mur que segons
Badia enllaçava amb la cova. Certament, però, hi ha una paret de pedra
seca (probablem ent un mur de feixa) ben a prop. Altra vegada una
excavació de l’indret permetria confirmar o rebutjar el conjunt d ’aquestes
suposicions.
Al nord-oest del paratge, prop del mas Puigsec, s’identifica un llarg
tram ben conservat de l’antic camí que arribava o passava pels Clots,
ramal del camí d ’Empúries que comunicava Emporiae i Gerunda (fig. 3).
Aquest important camí, una antiga via romana, d’origen probablement
més reculat, i plenament utilitzat en època medieval, relacionava la ciutat
d ’Empúries amb els nombrosos establiments i vil·les del Baix Empordà
fins a arribar a Gerunda. El seu traçat estava condicionat en part per les
característiques paleotopogràfiques del territori per on passava. N ’és un
exemple la desviació que havia de fer per la banda occidental del Montgrí
per evitar l’antic estany de Bellcaire. Algunes de les poblacions per on
passava aquesta via són Ullastret, Peratallada, Canapost, Vulpellac, la
Bisbal, Cruïlles, Madremanya, Sant Martí Vell, Juià i Celrà, ja a les portes
del Congost del riu Ter, on enllaçava amb la Via Augusta (Casas &
Sanmartí, 1980, p. 59-63; Nolla & Casas, 1984, p. 63-64).
El darrer tram visible del ramal que des del poble de Canapost es
dirigeix cap al sud-est, vers els Clots, anomenat tradicionalment “camí
romà” (Martín et al., 2000, p. 255), és en gran part excavat a la roca, amb
roderes ben marcades. Algun tram està limitat per murs de paret seca de
contenció (fig. 9). Al costat mateix del camí, gairebé a tocar el mas Puigsec,
hi ha una gran cisterna tallada a la roca, de planta rectangular (3 x 2 m de
costat) (Badia, 1982, s.n.; Badia, 1989, p. 366) (fig. 3).
Alguns treballs anteriors esmenten tot un seguit de descobertes prou
significatives al mateix paratge o al seu entorn immediat. Les més
rellevants són la troballa de moles de molí (Oliva, 1969, p. 164; Badia,
1977, p. 325) i l’aparició de fragments de ceràmica grisa medieval i d’altres
que podrien datar-se en època romana (Badia, 1989, p. 366). La recent
descoberta, prop de la pedrera, 800 m al nord, a l’interior del jardí de la
casa situada immediatament al sud-est de l’església de Canapost i a tocar
l’antic camí que va d’aquest poble a les pedreres, d ’un conjunt de peces
inacabades d’època ibèrica i romana (majoritàriament molins ibèrics i
romans i un morter), ha fet suposar la possibilitat de l’existència d ’un
taller de picapedrer a la proximitat d ’aquest lloc (Martín et al., 2000, p.
255).
Malauradament, la nostra exploració en els Clots de Sant Julià ha estat
estèril, ja que no s’han pogut retrobar les moles i altres pedres treballades,
ni recollir un sol fragment ceràmic, ni cap altre material arqueològic que
ajudi a apuntar una datació precisa.
Val a dir que en els diferents estudis realitzats als clots des de la seva
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descoberta cap autor no assenyala
la troballa d’estris de ferro propis
de picapedrer: m artells, pics,
malls, punxons, tascons, escodes,
escarpres... (Del Amo, 1981, p. 511). Malgrat aquesta mancança,
les traces que es troben a les parets
(solcs al biaix) són les empremtes
característiq u es deixades pel
treball de l’escoda (Bessac, 1990).
No gaire lluny dels Clots es
localitzen un nombre considera
ble d ’estacions arqueològiques
d ’època ibèrica i romana que cal
dria afegir o relacionar amb el
conjunt, la major part de les quals
estan, malauradament, poc inves
tigades. Deixant de banda l’im
portant vil·la romana del Mas de
Dalt (a només 750 m al nord) i
l ’e sg lé sia de Sant E steve de
Fig. 9. Detall d 'u n dels trams visibles del
Canapost, les quals tractarem de
ramal del cam í romà que mena als Clots. Són
ben visibles les roderes deixades pels carros.
manera individualitzada més en
davant, el catàleg d ’estacions
mostra una concentració signifi
cativa de població. A migdia dels Clots, vora el proper mas Ral, s’hi han
fet troballes de ceràmica feta a mà, datades del bronze final o primera
edat del ferro (Badia, 1982, s.n.; Badia, 1989, p. 366). A Canapost ma
teix, hom assenyala l’estació probablement indígena de puig dels Socors
o ermita dels Socors (Badia, 1977, p. 326; Nolla & Casas, 1984, p. 140;
Cantón, 2001, p. 368-369); i la Vinyassa, amb troballes de ceràmica ro
mana (Oliva, 1954, p. 317; Nolla & Nieto, 1978, p. 243; Casas & Sanmartí,
1980, p. 61; Nolla & Casas, 1984, p. 140; Cantón, 2001, p. 372).
A l ’entorn de Peratallada, Ullastret, Vulpellac, la Bisbal, Sant Climent
de Peralta, Santa Susanna de Peralta, Sant Feliu de Boada, Sant Julià de
Boada i Corçà, les troballes són nombroses, reflex d ’una intensa ocupació
del territori rural (Casas & Sanmartí, 1980, p. 59-63; Nolla & Casas, 1984,
p. 119-159; Plana & Martín, 2000, p. 123-133; Cantón, 2001, p. 350411).
Vistes en conjunt, les diferents restes visibles actualment sumades al
catàleg d ’estacions properes semblen reflectir una freqüentació del lloc
durant un període ampli, difícil de precisar sense fer-hi treballs d’excavació.
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Fig. 10. Localització i planta de les pedreres de la muntanya d ’en Torró.
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LA MUNTANYA D’EN TORRÓ

Al cim i al vessant de llevant d ’aquest turó es troba un conjunt de
pedreres de característiques semblants a les dels Clots de Sant Julià (fig.
10), esmentades per Badia (1989, p. 366).
L’examen de la zona és difícil per l’espessa vegetació que hi ha.
Tanmateix, a la part alta de la muntanya s’han localitzat dos grans esvorancs
de planta de tendència ovalada que amiden uns 30 m de llargada per 12 m
d ’amplada i que assoleixen una profunditat mínima de 4,5 m (el fons
resta mig colgat de terra). Les parets són verticals o lleugeram ent
sobreexcavades. Presenten una superfície allisada i hi són ben evidents
les empremtes en ziga-zaga deixades pels treballs d'extracció de roca. Al
seu interior romanen alguns blocs paral·lelepipèdics de pedra, un d ’ells,
d’ 1,2 x 0,75 x 0,7 m, conserva les mateixes empremtes afaiçonades en les
seves cares. En algunes parets es veuen solcs a mig treballar, d’uns 15 cm
d’amplada, que delimiten les cares rectangulars dels blocs de pedra que
s’extreien.
Al vessant de llevant, encarat a Peratallada, hi ha una alineació de
pedreres que s’estenen de nord a sud per espai d ’uns 250 m. En aquest
cas, es va aprofitar el ressalt un xic acinglerat que oferia la muntanya per
obrir-hi un front d ’extracció de roca, de manera semblant a la tècnica que
habitualment es fa servir a les pedreres actuals. Les parets són verticals,
lleugerament sobreexcavades a la part baixa, i tenen una altura màxima
de 8 m. S’hi conserven molt bé les empremtes en ziga-zaga deixades pels
picapedrers. Entre els fronts i el vessant natural de la muntanya s’alça un
promontori allargat d ’uns 5 m d ’altura, construït amb la terra i el pedmscall
de rebuig de l’explotació.
El volum mínim de material extret en el conjunt de pedreres de la
muntanya d’en Torró és d’uns 14.000 m3, que representen quasi 32.000 t.
4. JACIMENTS ARQUEOLÒGICS
La pedra dels Clots (s’utilitzen els termes pedra o gresos dels Clots i
pedreres dels Clots per designar de manera conjunta les roques i les
explotacions dels Clots de Sant Julià i de la muntanya d’en Torró, atesa la
im possibilitat de diferenciar-ne els materials) posseeix un seguit de
característiques litològiques i d ’ubicació que haurien afavorit el seu
aprofitament pels habitants dels poblats i vil·les de l’entorn en època ibèrica
i romana. Aquests gresos no presenten una duresa excessiva, i alhora són
un material força ben cimentat i compacte. La facilitat de manipulació
que presenten permetia elaborar-hi tot tipus d ’objectes, des de materials
arquitectònics fins a útils domèstics. La difícil degradació un cop tallats
assegurava la resistència i optimització dels objectes i de les construccions.
A més, la baixa densitat en facilitava el tractament i la mobilitat. La
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possibilitat de transport que representava tenir connexió directa amb el
camí d ’Empúries, veritable vertebrador del comerç de l’època, en facilitaria
l’exportació fora de l ’àmbit estrictament local.
Un cop conegudes les característiques litològiques de la pedra dels
Clots, la recerca s’ha dirigit a constatar la presència (o la mancança)
d'aquest material en diversos jacim ents arqueològics de les nostres
contrades (fig. 11). L’objectiu era confirmar l’explotació de les pedreres
en època antiga (en aquest treball es té en compte la utilització de la pedra
dels Clots fins a època tardoromana), realitzar una primera aproximació a
la dispersió geogràfica del seu material lític i, si era possible, proposar
una cronologia per a l ’inici de l’explotació. Val a dir que la investigació
s’ha limitat a una observació primària de les restes arquitectòniques
visibles, sense voluntat de realitzar una cartografia litològica detallada;
l’anàlisi lítica exhaustiva de cada jaciment és una tasca que es deixa als
especialistes dels diferents equips d ’excavació. Sens dubte futurs estudis
acurats ampliaran probablement el nombre d ’elements presents en els
diferents jaciments, així com el mateix catàleg d’estacions amb presència
de materials originaris dels Clots i pedreres relacionades.
PUIG DE SANT ANDREU - ILLA D ’EN REIXAC (ULLASTRET)

Els dos grans poblats del Puig de Sant Andreu i l’Illa d ’en Reixac,
separats poc més de 400 m l ’un de l’altre, constitueixen el nucli de
poblament més important del territori ibèric indiget. El tercer jaciment
que completa el conjunt, la necròpolis del Puig de Serra, a Serra de Daró,
a un quilòmetre al nord del Puig i a uns 400 m de l’Illa, és l’única necròpolis
indígena de l’ibèric ple coneguda en aquesta zona, datada de mitjan segle
V aC a mitjan segle IV aC (Martín & Genis, 1993).
La dimensió territorial i la proximitat geogràfica amb l’aflorament dels
Clots de Sant Julià (a uns 2,5 km) hauria facilitat la coneixença de les
característiques petrològiques de l’aflorament i les seves possibilitats
d ’utilització. El coneixement profund de l ’entorn geològic d ’ambdós
hàbitats és un fet prou contrastat, i es detecta una utilització selectiva de
diferents tipus de roca segons les necessitats de l’estri lític que s’havia de
manufacturar (Garcia, 1999, p. 222).
La pedra dels Clots va servir principalment per a la fabricació d ’estris
domèstics, tal com demostra la presència freqüent d ’aquest tipus de pedra
al Puig de Sant Andreu i a l’Illa d ’en Reixac. En aquest sentit, tots els
molins trobats als dos jaciments són manufacturats en pedra dels Clots,
tant els exemplars de molins rotatoris com aquells més antics de vaivé
(Genis, 1999, p. 213). Del molí de vaivé se n ’han trobat exemplars des
dels nivells més profunds de les habitacions del Puig (segle VI aC) fins a
època ibèrica tardana, mentre que la introducció del molí rotatori es
documenta al segle IV aC (Genis, 1986, p. 106 i 113).
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Fig. 11. Situació dels jacim ents arqueològics examinats, amb indicació de la xarxa viària en
època rom ana i de les pedreres estudiades.
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El reconeixement dels dos jaciments d ’Ullastret presentava, doncs, la
certesa de la troballa, i la recerca així ho ha confirmat: la pedra del Clots
hi és utilitzada a bastament.
PUIG D E SA N T A ND REU

Tot i que probablement l’existència de restes al Puig de Sant Andreu ja
era coneguda a la darreria del segle XIX, no va ser fins a la dècada dels
anys trenta del segle XX que, gràcies a l’interès que desvetllà el lloc en
diverses institucions com l ’Institut d ’Estudis Catalans, la Comissió
Provincial de Monuments o l’Associació d’Amics de l’Art Vell, s’iniciaren
els primers treballs topogràfics. Les campanyes d ’excavació començades
el 1947 foren dirigides, fins a la seva mort l’any 1974, per M. Oliva. Les
campanyes anuals continuaren fins al 1976 i foren represes novament
1’any 1995, sota la direcció de M. Aurora Martín, amb la finalitat prioritària
de transformar el lloc en parc arqueològic.
L’entorn del Puig de Sant Andreu, i òbviament el de l’Illa d ’en Reixac
i el Puig de Serra, no era en època ibèrica el mateix que avui dia, atès que
entre els tres jaciments hi havia un estany (dessecat artificialment a partir
de l’any 1856). Els dos poblats estaven prou allunyats de la seva riba i
separats pel riu Daró, que hi desguassava. L’excel·lent posició topogràfica
del Puig, en un ampli turó de 600 m de llargada per gairebé 400 m
d ’amplada, uns 30 m per sobre les terres del seu entorn, es va combinar
amb la magnífica posició estratègica i comercial després de la fundació
de la colònia grega d ’Emporion pels volts del 575 aC, que va afavorir el
seu desenvolupament.
Una síntesi actualitzada de l ’evolució històrica i arqueològica dels
jaciments d ’Ullastret es pot consultar a la guia itinerària del jaciment
(Martín, 1997). A grans trets, els primers assentaments importants coneguts
al Puig són de la segona meitat del segle VII aC, i corresponen al moment
inicial de l’edat del ferro. La cultura ibèrica a Ullastret es troba formada
entorn de mitjan segle VI aC, durant el període ibèric antic, i arriba fins al
primer quart del segle II aC, quan s’esdevé l ’abandonament del poblat.
Els resultats de les darreres campanyes d ’excavació han permès obtenir
més dades per ajustar l’abandonament definitiu de Yoppidum del Puig de
Sant Andreu (igual que l’Illa d ’en Reixac), a principis del segle II aC
(Martín, 2000, p. 109).
La muralla

La fortificació conservada actualment és producte de diverses etapes
de construcció i de diferents reparacions. La longitud total dels paraments
de fortificació descoberts és d ’uns 930 m i el seu traçat conforma un re
cinte aproximadament triangular. Durant la campanya de l’any 1995 es
va poder comprovar l ’existència de dos recintes murallats diferenciats,
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amb diverses fases de rehabilita
ció i modificacions. El primer,
datat a la segona meitat del segle
VI aC, amb torres de planta cir
cular, i l’altre més modern (una
gran ampliació de la fortificació),
de finals del segle V aC o inicis
del segle IV aC (Martín, 2000, p.
110).
L’observació detinguda de la
m uralla de V oppidum constata
l’ús gairebé exclusiu de la pedra
local del Puig de Sant Andreu, ta
llada en blocs irregulars o carreus,
de diferents mides i formes (Oli
va, 1965, p. 98; Garcia, 1999, p.
224). L’explotació i aprofitament
de la roca natural del mateix sub
sòl del Puig es detecta també a
l’interior del poblat, que basteix
els murs de les fases més antigues
Fig. 12. Vista de la cisterna que es localitza
(Martín et al., 1996a, p. 79-80).
al carrer B de V oppidum del Puig de Sant
Andreu.
En canvi, durant l’ibèric ple, els
materials de construcció major
ment utilitzats en la construcció
dels murs a Voppidum s’extreuen de la pedrera del Puig de Serra (Martín
& Genis, 1993, p. 7).
Tot i aquesta homogeneïtat en l ’aparell, just en la porta núm. 1, a ban
da i banda dels murs que conformen el corredor d ’entrada i en la torre de
planta poligonal immediata, hom hi observa algun carreu procedent de
les pedreres dels Clots. Aquesta torre, inicialment de planta circular, fou
posteriorment modificada pel costat exterior de la muralla. Val a dir que
tant la porta núm. 1 com la reforma de la torre foren bastides alhora, i
comparteixen paraments similars i escotadura horitzontal. L’entrada, tal
com es conserva en l’actualitat, sembla que correspon a una reforma tar
dana, ja del segle III aC (Martín 1997, p. 15 i 20). Un carreu amb inscrip
ció ibèrica trobat a la muralla vora la porta 1 i actualment exposat al
museu també està tallat en gresos dels Clots. La presència de carreus de
pedra dels Clots en aquest espai (i la seva absència a la resta de muralla)
suggereix un possible reaprofitament de materials constructius d ’altres
edificacions durant la seva construcció.
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L’interior del poblat

Urbanísticament l ’estructura del poblat és irregular a causa de la
topografia del puig, tot i que es detecta un intent d ’organitzar-ne el pla
mitjançant la disposició de carrers. La trama urbanística s’articula al voltant
de l’anomenat carrer 1, que comunica la porta 1 amb la part alta del poblat.
Perpendicularment al carrer 1 hi ha els carrers A i B (en direcció sud) i C
(en direcció nord) que s’adapten a la topografia del turó i enllacen els
diferents barris de Voppidum. Els habitatges són en general senzills,
majoritàriament d ’una sola planta, amb un espai central i un vestíbul,
bastits amb sòcols fets de pedra seca i paret de tovot.
L’escorcoll realitzat a l ’interior del poblat ha permès constatar l’ús de
la pedra dels Clots com a material de construcció, tot i que es detecta una
forta especialització en la seva utilització, ja que majoritàriament es troba
conformant estructures i elements arquitectònics singulars.
Així, és present al conjunt d ’edificacions, probablement de caràcter
públic, localitzades a l’extrem meridional del carrer A i que s’organitzen
a l’entorn d’un gran pati on es disposen diverses habitacions amb avantsales
porticades. D ’aquest pòrtic avui en resten dos basam ents de pedra
troncocònics damunt dels quals s’assentaven columnes probablement de
fusta. Aquest edifici complex data de la segona meitat del segle III aC
(Martín 1997, p. 22). D ’aquest sector del poblat és també una base de
columna de forma troncocònica i decorada en tot el seu voltant amb un
reticulat incís, actualment exposada al Museu. Tots tres basaments són
tallats en pedra dels Clots.
També apareix a les grans cisternes, de les quals actualment se’n
coneixen tres, dues de visibles (una situada al carrer B, l ’altra al costat del
cam í d ’accés al m useu) i una tercera sota m ateix de les actuals
dependències del Museu. Les dues cisternes que es localitzen al vessant
oest de l’acròpolis presenten una planta ovalada, són tallades a la roca
natural i estan revestides totalment per carreus de pedra arrebossats amb
morter de calç. En els llocs on l’arrebossat de les parets s’ha perdut
s’observa el carreuat perfectament tallat; tots els blocs són tallats en pedra
dels Clots (fig. 12). La datació que hom dóna a aquestes cisternes se situa
al segle III aC (Martín, 1977, p. 243).
A la part més alta de Voppidum, al costat mateix de l’edifici del Museu,
a migdia, es conserven les restes d ’un edifici sagrat, la planta del qual fa
pensar en un temple in antis. La façana de l’edifici, situada a llevant, s’ha
perdut, i la part més ben conservada correspon a la cel·la, reforçada per
contraforts exteriors i amb una porta central disposada segons l ’eix
longitudinal de simetria, d ’uns 2 m de llum. Malgrat que el sòcol de les
parets i els contraforts són construïts amb pedra local, la filada superior
de carreus bastida damunt el basament de la paret lateral de migdia i alguns
dels blocs que conformen el brancal septentrional de la porta d ’entrada a
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Fig. 13. Detall del temple ubicat a l’acròpolis del Puig. La filada superior de carreus bastida
damunt el basament de les parets està form ada m ajoritàriam ent per pedres dels Clots.

la cel·la, tenen el seu origen indubtable en les pedreres dels Clots (fig.
13). Així mateix, una base de columna monumental que es localitza al
costat del Museu també està tallada en el mateix material. Al nord d ’aquest
temple es descobrí el mur perimetral d ’un altre edifici, amb la mateixa
orientació a sol ixent que el descrit i que hom interpreta com un altre
edifici sagrat bessó de l’anterior.
Dins el Museu, una vitrina mostra tot un seguit d ’elements esculpits
en pedra dels Clots, que corresponen a ornamentació d’edificis, amb motius
clàssics d’ornamentació vegetal, d ’altres amb roleus d ’inspiració clàssica,
fragments de cornises i entaulaments, alguns dels quals probablement són
originaris dels temples. A l’exterior es poden veure alguns molins rotatoris
circulars també tallats en pedra dels Clots.
L'ILLA D 'E N REIXAC

El poblat de l’Illa d ’en Reixac, situat només a 400 m al nord-est del
Puig de Sant Andreu, va ser descobert als anys seixanta del segle XX.
Entre els anys 1965 i 1967 s’hi realitzen les primeres intervencions
arqueològiques, seguides per nous sondatges l ’any 1974. Des de 1975 ha
estat objecte d ’una recerca molt més intensa, recerca que va culminar
amb l’inici d ’una nova empenta investigadora l’any 1987 amb la finalitat
de delimitar el perímetre del jaciment, estudiar-ne les seves i investigar
l’entorn paisatgístic en època ibèrica.
39

X. ROCAS - C. ROQUÉ - L. PALLÍ

El poblat està situat en un turó rectangular a 13 m sobre el nivell del
mar, que en època moderna havia estat una illa dins l’estany. Els estudis
de paleoambient han demostrat que en època ibèrica el poblat estava
relativament allunyat de l’estany, separat del Puig de Sant Andreu pel riu
Daró.
L’evolució històrica de l ’Illa d ’en Reixac és gairebé idèntica a la del
Puig de Sant Andreu, amb una ocupació que abraça des de final del segle
VII aC fins a l’inici de la romanització (Martín, 1999, p. 14).
Igual que al Puig, el poblat de l ’Illa estava defensat per una potent
muralla, que va ser descoberta en els treballs de Miquel Oliva i excavada
més àmpliament en les darreres campanyes. La fortificació, bastida a
principis del segle IV aC i reformada i millorada en l’ibèric ple, és d ’una
tècnica constructiva molt sim ilar a la del Puig de Sant Andreu. La
configuració del poblat, com que el terreny és menys accidentat, és més
ortogonal que la del Puig, amb carrers i illes de cases ben definits. Es
calcula una extensió de l’assentament superior a les 5 ha.
Estudis petrogràfics dels materials de construcció utilitzats per bastir
els murs a l’Illa han permès determinar la procedència local de la major
part dels materials de construcció, bàsicament de la pedrera del puig de
Serra. Ocasionalment, però, es detecten en algun cas (determinats carreus
i/o bases de sustentació de columnes) materials atribuïbles a les pedreres
dels Clots (Garcia, 1999, p. 224).
L’examen de les diferents estructures conservades, especialm ent
aquelles que presenten una cronologia més antiga del segle V i IV aC, es
complica davant la forta degradació i alteració que pateix el jaciment en
alguns punts a causa de les activitats agrícoles. Les estructures
arquitectòniques més ben conservades corresponen a aquelles més properes
a la part de la muralla meridional fins ara descoberta, cronològicament
tardanes dins de la cronologia del conjunt del jaciment. La zona 15 n ’és el
millor exemple, amb estructures i seqüències estratigràfiques del segle
III aC. Es en aquest sector on m ajorm ent s’han detectat m aterials
procedents de les pedreres dels Clots.
L’excavació de la zona 15 ha permès descobrir-hi un edifici singular,
que ocupa tota una illa de cases (té una superfície superior als 1000 m2), i
que s’ha relacionat amb una utilització de caire cultual-religiós. Datat a
mitjan segle III aC, la seva planta mostra un conjunt d’espais coberts i
d’accés probablement restringit, distribuïts al voltant d ’un pati central. El
costat est d ’aquest pati ha estat interpretat com un pòrtic, a causa de la
presència de petits contraforts, construïts imbricats en el mur de tancament
que limita amb el carrer de llevant, que estarien relacionats amb altres
basaments de planta circular trobats desplaçats del seu lloc originari
(Martín et al., 1997, p. 43-70).
A la banda oest del pati és on es troba el major nombre d ’estances de
l’edifici i és allà on apareixen amb més freqüència blocs originaris de les
pedreres dels Clots; sempre, però, elements arquitectònics singulars, com
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Fig. 14. Vista parcial del llindar del sector 15 de l ’edifici cultual descobert a l’Illa d'en
Reixac, damunt el qual es disposa un basament de columna.

ara basam ents de colum na o llindars. De les diferents estructures
arquitectòniques descobertes a l’edifici, les estances designades com a
sectors 15 i 17 són les que contenen un nombre més alt de pedres dels
Clots. Corresponen a l’avantsala de dues estances rectangulars, i es troben
limitades pel seu costat exterior per una filera de lloses que marquen el
llin d ar, dam unt les quals es d isp o sa un b asam en t de colum na
troncopiramidal de pedra alineat amb un costat de l ’entrada a la sala
principal. Els blocs que formen el llindar del sector 15 són tots tallats en
gresos dels Clots, així com els basaments de columna d ’aquest sector i el
del 17 (fig. 14). El mateix origen tenen la major part de basaments de
planta circular descoberts en altres sectors de l’edifici (sectors 1, 6, 12,
14), així com un capitell (el primer trobat a Ullastret) provinent d ’aquesta
mateixa edificació (Martín et al., 1996, p. 90), actualment exposat al
Museu.
A part de la zona 15, també a Yinsula 5B es localitzen alguns grans
blocs de pedra dels Clots, concretament en el sector 5B/10 i en el mur M12 que tanca l’habitació a ponent. Col·locats plans en una sola filada,
probablement no es troben en la seva disposició originària (López &
Toledo, 1999, p. 57).
SANT SEBASTIÀ DE LA GUARDA (PALAFRUGELL)

Es tracta d ’un poblat ibèric encimbellat dalt de la muntanya del mateix
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nom, amb bona visibilitat del seu entorn, de fàcil defensa i amb l’excel·lent
port natural de la badia de Llafranc als seus peus. L’únic accés practicable
es troba per la banda nord (probablement defensat per una muralla),
corredor natural cap als camps de conreu. Des del punt de vista arqueològic,
l’indret conegut per Pella i Forgas ja a les darreries del segle XIX (Pella,
1883, p. 210) no fou identificat com un poblat indígena fins a mitjan anys
seixanta a partir de diverses troballes en superfície (Badia, 1966a, p. 4;
Badia, 1977, p. 235).
L’any 1984, amb motiu de la instal·lació a la muntanya d ’un repetidor
de televisió, s’hi va fer una excavació d ’urgència, i els anys 1985 a 1987
excavacions programades dalt mateix del planell superior del puig van
perm etre descobrir un total de cinc àm bits de planta rectangular
(parcialment excavats) i gran quantitat de m aterial arqueològic que
s’estenia cronològicament des de la segona meitat del segle VI aC fins a
finals del segle II aC (Barti & Plana, 1989a, p. 37-39). A finals de 1993 i
al desem bre de 1994 i gener de 1995, es realitzaren dues noves
intervencions d ’urgència a la zona de l’hostatgeria, on es localitzaren les
restes de nou sitges i d ’altres habitacions. Aquests treballs van permetre,
a més, datar la darrera fase de funcionament del poblat durant la primera
meitat del segle II aC, amb una certa continuïtat de l’activitat fins a un
moment avançat d ’aquest segle (Llinàs, 1994, p. 57-62; Llinàs, 1996, p.
126-133). L’any 1998 s’hi reprenien les excavacions com a fruit d’un
conveni signat entre l’Institut de Patrimoni Cultural de la Universitat de
Girona i l’Ajuntament de Palafrugell, treballs que encara continuen.
La recerca en curs de la Universitat de Girona s’ha concentrat en el
Camp de Sant Baldiri, on es consoliden i reestudien les estructures i
estratigrafies de les excavacions anteriors i s’amplia en extensió l’àmbit
excavat. Els resultats han permès comprendre el seguit d ’estructures
visibles, així com descobrir un important conjunt de sitges. Les cases
descobertes, arrenglerades al llarg d ’un carrer, tenen planta rectangular i
es divideixen en dues estances. Són bastides damunt d ’un sòcol de paret
de pedra que servia per fonamentar, al damunt del qual s’aixecarien les
parets de tovots assecats al sol, i s’assenten damunt un camp de sitges
anterior. La construcció d ’aquests edificis ha estat datada al segle IV aC,
moment en què es tapen les sitges i s’anivella el terreny (Burch et al.,
2000a, p. 94-95).
Una de les cases descobertes (l’anomenat edifici A) presenta l’estança
oest amb el llindar de la porta conservat. La ubicació d ’aquesta porta,
situada a la façana més llarga de l’edifici, és poc corrent en el món ibèric.
El llindar, d ’una sola peça de pedra sorrenca, és originari de les pedreres
dels Clots (fig. 15).
Entre els objectes recuperats superficialment per Joan Badia destaquen
dues esteles funeràries, una descoberta amb anterioritat a 1984 (Badia,
1977, p. 244 nota 7) i l’altra durant les campanyes d’excavació programada,
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Fig. 15. Llindar de l ’edifici A del poblat ibèric de Sant Sebastià de la Guarda.

però ambdues fora de context. Les dues esteles són tallades en pedra
sorrenca, decorades solament en una de les cares amb un seguit de llances,
disposades verticalment amb dues cartel·les superposades, i han estat
datades durant el període ibèric tardà. Malgrat no poder-se relacionar amb
cap necròpolis, en documenten l’existència d’una de propera (Badia, 1988,
p. 5-18; M artín, 1994, p. 12-16). L’estudi petrològic dels blocs on
s ’esculpeixen les dues esteles, conservades al M useu del Suro de
Palafrugell, confirma un mateix origen en les pedreres dels Clots.
CASTELL (PALAMÓS)

És un altre poblat ibèric, situat en una petita i accidentada península,
la punta de Castell, enlairada poc més de 30 m d ’altura sobre el nivell del
mar, tot i que de fàcil defensa, orientada de nord a sud i que separa dos
excel·lents ports naturals: la platja de Castell (a ponent) i la cala de la
Foradada a llevant, profunda i tancada, que els indigets habilitaren per a
l’amarratge dels vaixells. La situació de domini d ’aquests ports devia
afavorir una funció comercial destacada.
Conegut des de 1935, el poblat fou excavat de manera ininterrompuda
durant els anys 1944 a 1952 per Miquel Oliva i Francesc Riuró sota la
direcció del Dr. Pericot (Pericot, 1952, p. 110-111). D ’aleshores ençà,
només s’hi han fet petites intervencions de caire puntual i reestudis de
m aterials trobats en les antigues excavacions, per la qual cosa el
coneixement científic del poblat és, encara avui, escàs. A partir de l’estiu
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de l’any 2000 el poblat ha passat a dependre de la delegació d ’Empúries
del Museu d ’Arqueologia de Catalunya, la qual cosa sens dubte comportarà
una millor conservació i coneixement del conjunt, alhora que serà una
garantia per preservar-lo. A finals de l ’any 2001 el poblat ha estat objecte
de tot un seguit de treballs de neteja i consolidació d ’estructures, malmeses
pel llarg abandó en què s’ha trobat el jaciment des de l’acabament de les
excavacions.
Les recerques arqueològiques detecten una primera ocupació de Castell
pels volts de la segona meitat del segle VII aC que correspon al moment
inicial de l’edat del ferro, tot i que els inicis del poblat, com a entitat
definida, cal situar-los cap a mitjan segle VI aC. El segle III aC és un
període de forta expansió, com palesen l’augment de les importacions de
ceràmiques itàliques i l’eixample urbanístic de l’hàbitat primitiu, amb la
construcció de cases fora muralla. A diferència del que succeeix al Puig
de Sant Andreu i a l ’Illa d ’en Reixac, el segle II aC no és un període de
davallada, ans al contrari. L’abandó del poblat, segons les darreres
investigacions, tindria lloc a les darreries del segle I aC, durant el principat
d ’August. Es un abandó lent, progressiu, iniciat a partir de mitjan segle I
aC, conseqüent amb la implantació d ’una nova manera d ’explotar el
territori (Nolla et al., 1998, p. 76-78).
L’organització urbanística s’adapta a la difícil topografia del lloc. El
fort pendent se soluciona amb un seguit de terrasses escalonades suportades
per potents murs de contenció, on es recolzen les cases, cabanes de planta
quadrada o rectangular, adossades les unes a les altres, formant fileres
que determinen els carrers (Martín, 1977, p. 240-241). L’estructura urbana
és definida per tres àmbits principals: l’istme d ’entrada, estret, defensat
per una muralla amb torres; l’esplanada que segueix l ’istme, ja a l’interior
del poblat, coneguda com a plaça de les Sitges, un espai obert probablement
porticat en la part central, amb restes de sitges i cases de fonaments i
sòcols de pedra i parets de tovot o tapial; la plataforma superior, anomenada
Sa Cobertera, de més de 700 m2de superfície, una mena de barri sagrat en
el qual s’han localitzat un temple i dues cisternes.
L’observació de les restes arquitectòniques conservades al poblat ibèric
de Castell constata novament l’ús de la pedra dels Clots en un hàbitat
indígena, alhora que mostra la versatilitat i les possibilitats d’utilització
d’aquest material, ja que es troba utilitzat tant com a material de construcció
per bastir els sòcols de les cases com constituint estructures i elements
arquitectònics singulars.
Això s’ha pogut observar en alguna de les cases de l’esplanada de les
Sitges, de m anera evident en les habitacions del sector m eridional
adossades al gran mur de contenció de terres de Sa Cobertera, amb sòcols
totalment constituïts per carreus de les pedreres dels Clots. Altres llars del
sector construïdes a ponent, mirant a la platja de Castell, presenten també
a les seves parets blocs originaris dels Clots. Les torres i els murs de
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contenció són construïts majorment amb carreus de granit locals no gaire
ben tallats, tot i que de tant en tant apareix algun bloc de sorrenca. Una
estructura de planta rectangular i de difícil interpretació, situada a tocar
una porta que s’obre a llevant, just en el límit del mur de contenció amb el
pendent de la muntanya que puja a Sa Cobertera, està totalment feta de
pedra dels Clots. Pel que fa a les sis grans bases de columna de forma més
o menys troncocònica disposades damunt d ’un bloc de sustentació i que
hom interpreta com a suports d ’una porxada, són tallades en granit.
Però les estructures més importants construïdes amb pedra originària
dels Clots són, sens dubte, aquelles que es troben dalt de Sa Cobertera. A
la part baixa d ’aquesta plataforma es localitzen dues cisternes de mides
diferents, situades a desnivell l’una de l’altra, que garantirien l’abastament
d ’aigua potable. Al costat de la cisterna major, la situada a nivell superior,
es van descobrir les restes d ’un temple, actualment poc visibles, de
probable estil grec, amb el qual potser caldria relacionar la troballa d ’un
motlle de la cara d’una deessa, probablement Demèter (Pericot, 1952, p.
120).
Les cisternes, similars a aquelles del Puig de Sant Andreu, tallades en
la roca natural i de planta ovalada, estan revestides amb carreus de pedra
dels Clots, perfectament tallats (les quatre filades inferiors són construïdes
amb blocs de més magnitud que les filades superiors) i arrebossats amb
morter de calç (fig. 16). Malgrat que en el moment de la seva descoberta

Fig. 16. Cisterna major del poblat de Castell.
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foren atribuïdes a l’època romana, la troballa de cisternes similars a
U llastret perm et datar-les amb anterioritat a finals del segle III o
començaments del segle II aC (Martín, 1977, p. 243).
Les restes del temple es localitzen just a tocar la cisterna superior
(Verdaguer, 1994, p. 37 i fotografies p. 81). Amagats per la malesa, es
distingeixen alguns dels daus de pedra del que havia estat el mur de
sustentació davanter del temple. Damunt d ’aquests daus es trobaren in
situ quatre bases de columna motllurades, avui perdudes. Aquests daus
són també de pedra dels Clots.
EM PÚRIES

Malgrat que la vella ciutat focea s’escapa de l’àmbit territorial dels
Estudis, la recerca hi feia obligada la visita. El fet que el camí d’Empúries
passés a tocar les pedreres, així com la potència econòmica que va ser la
ciutat en època hel·lenística i romana, suggerien la possibilitat que la pedra
dels Clots s’utilitzés per bastir edificis dins la ciutat.
El reconeixement efectuat a Empúries ha permès determinar que les
restes procedents d’aquestes pedreres són nombroses i repartides en tot el
conjunt monumental. No pot haver-hi cap dubte que la ciutat fou, al llarg
de la seva història (però especialment des de final del segle II aC a I dC),
el punt de destinació principal del material lític extret dels Clots (i, potser
també, de les pedreres de Domeny, de Sarrià de Dalt i de can Guilana).
Per resseguir les diferents troballes i facilitar una major comprensió
de la seva ubicació, se seguirà la topografia del lloc a partir dels tres
nuclis amb què tradicionalment s’ha dividit la ciutat (la Palaiapolis, l’actual
Sant Martí d’Empúries, la Neàpolis o ciutat grega, i la ciutat romana) i es
comentaran succintament aquells elements i edificis fets o construïts amb
la pedra dels Clots. Val a dir que l’examen s’ha limitat a un seguit de
visites puntuals al jacim ent, inicialm ent per confirm ar les nostres
suposicions i més endavant per elaborar un primer catàleg. Sens dubte,
noves recerques hauran d ’enriquir i precisar encara més les nostres
observacions.
Aclapara l’extensa bibliografia que ha generat el jaciment i l’evolució
en la formulació de les hipòtesis segons els avenços de la investigació;
només cal repassar els reculls bibliogràfics més recents (Sanmartí, 1996,
p. 161-173; Tremoleda, 2000b, p. 792-809). Per resseguir l’evolució del
jacim ent, el nostre treball s’ha fornit fonam entalm ent de les dades
recollides en les diverses guies itineràries on s’ofereix una síntesi més
actualitzada, especialment Sanmartí & Nolla (1988), Marcet & Sanmartí
(1989) i Aquilué et al (1999b). Els treballs consultats per conèixer millor
aspectes concrets dels edificis objecte d ’estudi ja es troben recollits en el
text.
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PALAIAPOL1S

A la m ateixa església de Sant M artí es troben, encastats a la
fonam entació externa de la seva paret nord, un seguit d ’elem ents
arquitectònics antics reaprofitats, originaris de l’entaulament d’un temple
que devia trobar-se en el mateix àmbit de la Palaiapolis. Aquests elements
són tallats en pedra dels Clots.
En les excavacions realitzades durant els anys 1962 i 1963 en el solar
del costat de l’actual església es van descobrir, just dessota mateix de la
muralla medieval, les restes de les filades inferiors d’una altra muralla. El
seu aparell és clarament diferent d ’aquella altra que hi descansa, essent
bastit de grans carreus de gresos perfectament tallats i escairats, col·locats
en forma alterna i lligats amb una fina capa de morter de calç i sorra.
Aquesta muralla més antiga, de la qual es conserven fins a sis filades
disposades horitzontalment, fou datada aleshores en època hel·lenística
(Almagro, 1964, p. 97-98). La cronologia proposada per M. Almagro ha
estat revisada amb posterioritat, i actualment la datació que se li atorga és
d’època tardoromana (Marcet & Sanmartí, 1989, p. 177; Aquilué et al.,
1998, p. 126; Aquilué et al., 1999b, p. 109;AAVV, 1999). Els grans carreus
paral·lelepipèdics (0,35 x 0,60 m) són tallats en gresos dels Clots (fig.
17).

Fig. 17. Vista de la m uralla tardorom ana de Sant M artí d ’Empúries, bastida amb grans
carreus paral·lelepipèdics, ben diferent de la m uralla posterior que s’aixeca al seu damunt.
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NEÀPOLIS

La descripció dels diferents elements examinats s’estructura en el
mateix ordre que segueix habitualment una visita a la ciutat grega. Així,
s’inicia entrant per la seva porta sud i segueix pel carrer principal vers el
nord. Lògicament, només es comentaran amb detall aquells edificis o
elements d ’interès bastits amb gresos dels Clots.
Les muralles

L’examen dels diversos trams de muralla actualment visibles (les
estructures defensives del segle V aC, la muralla reforçada amb torres
bastida a inicis del segle IV aC, el parapet o proteichismci hel·lenístic de
final del segle III aC i la línia de muralla construïda a mitjan segle II aC)
no ha permès detectar cap bloc procedent de les pedreres dels Clots. La
fortalesa de la pedra calcària local, la magnitud dels blocs utilitzats i la
reutilització del material en la construcció de les muralles més modernes
expliquen l’absència de carreus amb aquest origen.
Asklepieion o santuari d ’Asclepi

És el centre religiós i terapèutic consagrat al déu de la medicina,
Asklepios. Val a dir que les diferents restes visibles actualm ent no
reflecteixen una realitat sincrònica, sinó que la suma d ’edificis que s’hi
troben és el resultat d ’un complex procés d ’edificació i remodelació.
L’aparició a Emporion d ’un santuari dedicat a Asclepi data de mitjan
segle IV aC, moment en què l’àrea cultual se situa a l’interior de la ciutat
amb la creació d’un complex arquitectònic de culte, organitzat al voltant
del temple dedicat a la divinitat. Del primitiu santuari es conserven les
restes del basament del temple, construït amb grans blocs de pedra calcària
local, just davant seu un altar, al sud un pedestal rematat per dos altars
bessons al qual s’accedia per una graderia orientada a ponent i, a l’extrem
nord de l’àrea sacra, un altre temple, innominat, la capçalera del qual
s’orienta a nord.
En cap d’aquests edificis i estructures no s’ha pogut detectar, pel que
fa al seu aparell principal, la presència de blocs i carreus procedents de
les pedreres dels Clots. De tota manera, es constata l’aparició de materials
sens dubte originaris d ’aquestes pedreres de manera testimonial, com ara
aquells on s’assenta la reproducció de l’estàtua del déu Asclepi, en algun
bloc de la paret posterior de la cel·la del temple i en tres dels carreus que
formen el marxapeu de la graderia que dóna accés al pedestal de doble
ara.
L’aparença d ’aquesta àrea sacra es mantindrà inalterada durant tot el
segle III i la primera meitat del segle II aC. Des de mitjan segle II aC,
Emporion viu una nova i important remodelació urbanística, conseqüència
de la reactivació econòmica de què gaudirà pel seu paper d’enclavament
portuari, clau en les noves rutes obertes pel comerç itàlic després de la
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Segona Guerra Púnica i la presència romana a la Península. Una de les
principals obres públiques d ’aquest període és la construcció de la més
moderna muralla meridional de la ciutat juntament amb l’ampliació del
santuari d ’Asclepi.
El desplaçament dels límits defensius de la ciutat uns metres més al
sud i la creació del nou accés permeten reorganitzar l’espai interior del
recinte emmurallat. El pla de circulació del santuari se sobreeleva i l’ac
cés al temple des del carrer d ’entrada a la ciutat es farà mitjançant una
gran escalinata. Entre la fi del segle II aC i l’inici del segle I aC es data la
construcció d ’un nou temple in antis al costat sud de l’edicle d ’Asclepi,
el qual també serà reformat, reduint les seves mides i convertint-se també
en un temple in antis. L’enorme cisterna de planta rectangular i extrems
arrodonits ubicada davant mateix de les pronaos dels temples és també
d ’aquest moment. A la banda est o terrassa inferior caldrà una gran apor
tació de terres per tapar les antigues defenses i omplir el vallum, al da
munt s’hi aixecarà una plaça de planta rectangular porticada {abaton), la
qual devia donar acollida als
malalts que hi anaven a rebre
alguna de les propietats medicin als del déu A sclepi.
D ’aquest porticat s’han con
servat els basaments, els ca
pitells i els fusts d ’algunes
columnes (fig. 18). En el ni
vell de circulació de la plaça i
resseguint exteriorment el pòr
tic es localitzava una canalit
zació que recollia l’aigua de
pluja. La sistematització del
santuari es completaria, ja en
trat el segle I aC, amb la cons
trucció d ’un nou abaton a la
banda nord del santuari (da
munt les restes del temple innom inat del segle IV aC),
afectat per l ’edificació del
temple dedicat a Serapis.
Aquest conjunt d’edificis
conté amb escreix elements
fets de pedra dels Clots. La
Fig. 18. R estes con se rv a d e s d 'u n a de les
gran escala d ’accés a l’àrea
colum nes del pòrtic de V abaton del santuari
dels temples hel·lenístics pre
d ’Asclepi, m odificat al voltant de mitjan segle I
senta algun carreu de gresos
aC per la construcció del temple d ’Isis i de Zeus
originaris
de les pedreres i el
Serapis.
49

X. ROCAS - C. ROQUÉ - L. PALLÍ

temple innominat situat al costat del d ’Asclepi basteix la part superior del
podi que dóna a la façana (el qual sustentaria les columnes) amb blocs del
mateix origen. Les restes de columnes del pòrtic i la canalització de la
terrassa inferior són enterament tallades en gresos dels Clots, així com els
basaments de columna de Vabaton construït al costat nord del santuari.
També el petit altar situat al sud del d ’Asclepi.
El darrer temple construït a VAsklepieion, situat al sud d ’aquell altre
innominat veí del d’Asclepi, es data a finals del segle I aC, en relació amb
l’ampliació que suposa per a l’àrea sacra el desmantellament dels llenços
oest i est de les muralles de la Neàpolis amb motiu de la creació del
municipi. Al seu davant, i una mica cap al sud, se situa una mena d’altar
del qual resta la base.
Malgrat que l’edificació d ’aquest temple aprofita en gran part els
materials desafectats del tram de muralla enderrocat, s’hi poden veure
alguns carreus de gresos del país, probablement originaris de l ’àrea
d ’Ullastret; d’altra banda, els blocs més grans de la part superior de l’altar
són fets amb gresos dels Clots. El mateix origen tenen els grans carreus
que basteixen la filada superior de l ’imponent mur que es localitza a
l ’extrem més meridional del sector, a tocar la muralla del segle II aC.
Serapieion o santuari de Serapis

Situat en la gran plaça rectangular situada entre l’antiga muralla del
segle IV i la més moderna del segle II aC (a la terrassa inferior on abans
havia existit Vabaton del santuari d’Asclepi), la construcció del temple
dedicat a Isis i Zeus Serapis es data cap a mitjan segle I aC. La troballa de
diversos fragments d’una làpida amb una inscripció bilingüe, llatina i grega,
ha permès determinar la seva dedicació al déu Serapis; segons aquesta
inscripció, fou un personatge de nom Noumas, nascut a Alexandria, qui
va finançar la construcció del temple i la reforma del pòrtic preexistent.
Del temple se n ’ha conservat bona part de l’alçat del podi, a la base
del qual hi ha una motllura, i la part inferior de les dues escales d’accés
situades als laterals d ’aquell. Els carreus són de dimensions importants,
ben tallats i escairats i disposats en forma alterna, l’un mostrant tot el seu
costat llarg i l’altre de través, envers l’interior per tal de lligar més l’obra.
Aquests carreus fan aproximadament un metre de llargada per 30 cm
d ’amplada i eren col·locats a junt viu, lligats per una grapa de plom d ’uns
0,25 m de llargada (opus revinctum) (Lladó, 1993, p. 26-27). La prónaos
constava de quatre columnes (d’ordre dòric) al pòrtic frontal, completat
amb dues columnes laterals. La seva construcció va obligar a reformar
l’extrem oest del pòrtic així com la canalització preexistents.
La totalitat de carreus conservats que revesteixen exteriorment el podi
del temple de Serapis, així com els elements arquitectònics corresponents
a la nova columnata del pòrtic que l’envolta, i la canalització que el
ressegueix, són fets enterament de pedra dels Clots (fig. 19 i 20). Els
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Fig. 19. Restes conservades del temple d ’Isis i de Zeus Serapis.

Fig. 20. Detall del temple d ’Isis i de Zeus Serapis vist des de l ’oest. En primer terme, el podi
amb la base motllurada i una de les escales d ’accés lateral.
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enormes carreus, ben tallats i escairats, que es troben a la paret que sustenta
l’ala de ponent del pòrtic són també originaris de les pedreres.
L’àgora

Les reformes iniciades a partir de mitjan segle II aC afectaren altres
punts de la ciutat. Davant la precària documentació fornida per les
excavacions antigues, la cronologia exacta de la majoria d’estructures
visibles resta poc definida. De totes maneres, sembla prou clar que
majorment són edificis tardans dins la història de l’Emporion hel·lenística
(segle II o I aC).
Des de la zona dels santuaris el recorregut continua en direcció nordsud seguint el carrer principal que porta fins a l’àgora. Els gresos dels
Clots apareixen en algun dels llindars de porta dels locals comercials o
artesanals (tabernae) que obren al carrer, segurament utilitzats també com
a habitatge. La gran cisterna pública que se situa al bell mig del petit
mercat, just a tocar l’entra
da a la plaça de l’àgora, està
bastida (allà on l’arrebossat
permet veure la paret) amb
carreus de procedència lo
cal, ben diferent de les cis
ternes dels poblats indíge
nes (Ullastret i Castell), on
es prefereix la pedra dels
Clots. De tota manera, a la
cantonada nord-est, es pot
distingir un gran bloc de
gresos probablement origi
nari de les pedreres dels
Clots.
Gairebé a la part central
de la N eàpolis es troba
l ’àgora, la plaça pública
centre de l’activitat políti
ca, social i econòmica de la
ciutat. L’aspecte actual cor
respon al de la darrera gran
reforma d ’aquest espai (se
gle II aC). Es tracta d ’una
gran plaça rectangular, siFig. 21. La stoà vista des de l ’oest. En primer terme,
tuada a 1 encreuament dels
restes del mur de sosteniment del pòrtic de la façana.
dos principals eixO S viaris
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de la ciutat i voltada, en part, per un pòrtic del qual només s’ha conservat
el mur de fonamentació. Per la banda nord, l’àgora està delimitada per la
stoà, un gran edifici porticat de dos pisos, de planta rectangular, doble
nau i un total de nou dependències de mides regulars al fons; tres d’aquestes
estances se situen damunt de sengles cisternes. Just a tocar la galeria porticada de ponent es localitzen les restes d ’uns basaments, probablement
bases d ’altars. Resseguint la part anterior de la stoà es poden distingir les
restes d ’una claveguera.
Malgrat el mal estat de conservació dels diferents monuments de l’àgora
emporitana, avui gairebé arrasats al nivell de fonaments, es distingeixen
novament carreus i elements arquitectònics tallats en gresos dels Clots.
Corresponen als carreus que es localitzen al sector de ponent de la façana
de la stoà, basaments on s’assentaven les columnes del pòrtic de la façana,
disposats formant filada recta, molt ben tallats i allisats (fig. 21); algun
dels blocs que conformen el basament doble d’un dels probables altars
(avui molt enterrats); i algunes tapes de la claveguera que ressegueix la
part anterior de V stoà.
L’arquitectura domèstica

Pel que fa als edificis d ’ús privat, l’anàlisi topogràfica exhaustiva del
teixit urbà emporità s’escapa evidentment d’aquest estudi. De tota manera,
la constatació que la pedra dels Clots és present en els espais domèstics
obliga a mencionar, per donar una pauta d ’utilització, els models de casa
hel·lenística presents a la Neàpolis. Cal recordar que la gran majoria de
construccions, tant públiques com privades, que avui són visibles a la
ciutat grega tenen una datació a partir del segle II aC.
Els dos tipus d ’habitatges privats més característics d’aquest moment
a Empúries corresponen a “cases de peristil” i “cases d’atri”, en les quals
es pot rastrejar la influència d’esquemes arquitectònics ben coneguts en
el món mediterrani de l’última època hel·lenística. A la Neàpolis es
reconeixen una trentena llarga de cases associables a aquests dos models.
La casa de peristil amb una planta millor conservada se situa al sud de
l’àgora, a tocar un carreró que mena en direcció al mar (sector 10 de la
Neàpolis). La sistematització espacial de la planta d ’aquesta casa mostra
un habitatge unifamiliar de caràcter residencial situat a l’entorn d’un jardí
interior central voltat per un pòrtic (peristil), i reflecteix la distribució
característica del tipus, amb una combinació lineal d ’entrada, peristil, font
i sala d ’aparat. A les bandes est i oest del peristil s’obren les diferents
habitacions.
Les poques restes conservades de les columnes originals del peristil
mostren que foren tallades en gresos dels Clots, com també un dels blocs
que conformaria el brancal de porta de la sala d ’aparat.
La casa d ’atri més ben conservada se situa a l’est del carrer que corre
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paral·lel a la via principal, a la mateixa altura on es troba la casa de peristil
abans esmentada. De petites dimensions, l ’espai central de la casa
correspon a l’atri, un petit pati obert a l’aire lliure per ventilar i il·luminar,
sostingut per quatre columnes, i un impluvium o aljub al mig, en el qual es
localitza una petita cisterna subterrània per a l’emmagatzematge de l’aigua
de pluja. A l’extrem oposat de l’entrada s’hi troba l’habitació principal de
la casa, amb funcions de sala de recepció, flanquejat per habitacions.
L’accés a la casa es feia per una fauces, a banda i banda de la qual es
trobaven les habitacions de dormir. Una altra vegada les pedres dels Clots
apareixen en aquells elements arquitectònics més singulars, com ara les
columnes que sustentaven l’atri.
CIUTAT ROMANA

La descripció segueix el mateix recorregut de sud a nord fet servir per
a la Neàpolis, comentant succintament els principals elements constructius
on es distingeixen elements originaris de les pedreres dels Clots. Val a dir
que de les 21 hectàrees de la ciutat romana se n ’han excavat cinc i escaig,
corresponents a l’exterior de la muralla meridional, el fòrum, alguna àrea
veïna d ’aquest, i les grans domus ubicades darrere el Museu. Extramurs
hi ha excavats l’amfiteatre i la palestra. En aquest treball no s’esmenten
les descobertes realitzades darrerament a la ciutat, ja que la recerca
arqueològica encara no ha finalitzat a hores d ’ara i es troben en procés
d ’estudi.
L’amfiteatre i la palestra

Aquests dos edificis destinats al lleure es localitzen al sud de la ciutat,
fora muralla, just a tocar la porta meridional d ’entrada a la ciutat. Ambdós
m onum ents presenten un estat de conservació força degradat. De
l’amfiteatre, situat a ponent de la porta principal de la ciutat romana, resten
drets el mur de tancament de l’arena i els murs radials de sustentació de
les grades. De la palestra, situada al cantó est de la porta, es distingeix el
seu contorn, de planta rectangular, amb una gran àrea oberta al centre i
voltada d ’una galeria possiblement porticada. Segurament es va construir
al mateix temps que l ’amfiteatre (la seva datació se situa en època julianaclàudia, vers mitjan segle I dC); amb probabilitat la inscripció de Lucius
Caecilius Macer fa referència a la seva construcció.
Malgrat el grau d ’arrasament d ’ambdós monuments, es distingeixen
alguns blocs de gresos procedents sens dubte de les pedreres dels Clots:
els grans daus quadrats que es localitzen a l’extrem dels murs radials de
sustentació de les grades de l’amfiteatre (fig. 22), així com els graons que
es conserven als angles nord-est i nord-oest de la palestra que permetien
accedir a la seva arena.
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Fig. 22. Detall dels daus situats a l ’extrem dels murs de sustentació de les grades de
l’amfiteatre emporità.

La muralla

Construïda vers els inicis del segle I aC, la muralla de la ciutat romana
s’edifica a partir d ’un sòcol o basament de grans blocs poligonals de pedra
calcària, damunt del qual s’alça un segon cos d'opus caementicium fet
amb la tècnica de l’encofrat i reblert interiorment per terra i pedres.
El cardo maximus

Des de la porta situada al centre de la muralla nord s’accedeix al cardo
maximus, l’eix principal en sentit nord-sud de la ciutat, el qual enfila cap
al nord fins que arriba a la porta principal d ’entrada al fòrum. Aquest
carrer (un dels dos principals que creuaven la ciutat) estava flanquejat per
un pòrtic, a banda i banda del qual s’ubicaven un seguit de locals comercials
o tabernae. També a cada costat de la porta principal hi havia sengles
rengleres de botigues, inicialment obertes al fòrum; més endavant aquestes
portes són closes invertint l ’accés vers un decumanus que limita aquest
sector per la banda de migdia. Les restes de columnes que formaven part
del pòrtic del carrer són majorment tallades en pedra dels Clots, com
també els grans blocs que es troben adossats als extrems dels murs laterals
de les tabernae, sortits respecte del parament al qual reforcen, sobre els
quals descansaria la vasa que emmarcava la porta. Cal destacar que els
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Fig. 23. Vista del cardo maximus de la ciutat
rom ana des del sud. A l ’esquerra, les restes de
c o lu m n e s que fo rm a v e n p a rt del p ò rtic que
flanquejava el carrer principal.

Fig. 24. Una de les columnes del
pòrtic del cardo maximus.

llindars conservats també estan fets amb daus de gresos dels Clots (fig.
23 i 24).
El fòrum

Aquesta gran plaça ocupa l’espai de quatre insulae i es localitza en la
confluència entre el cardo i el decumanus maximus, és a dir, al centre
teòric de la ciutat (considerant només la part sud del mur transversal que
divideix la ciutat romana en dues parts). A l’interior es troben els principals
edificis religiosos, politicoadministratius i econòmics de la ciutat disposats
al voltant d ’una gran plaça o area oberta.
Les excavacions realitzades al fòrum d ’ençà l’any 1982 han permès
establir les línies generals de la seva seqüència històrica. Inicialment un
extens camp de sitges, aquest espai central es monumentalitza en època
augustal (darrer quart del segle I aC), quan s’hi construeix el fòrum amb
tots els seus edificis de representació. Durant el segle I dC es construeixen
els templets a ambdós costats del temple principal, tot i que d ’ençà de
l’època flàvia, el procés de decadència ja és manifest (part del criptopòrtic
nord s’esfondra vers les acaballes del segle I dC i no es reconstrueix). A
partir de llavors, l’activitat edilícia esdevé quasi nul·la, si exceptuem la
construcció del petit templet més occidental, bastit sobre les restes del
criptopòrtic caigut. La degradació del fòrum avança progressivament
durant el segle II dC, amb la caiguda de Vambulacrum oest (Aquilué et
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al., 1984, p. llO is e g . i 141; Aquilué et al., 1996, p. 155-164, Tremoleda,
2000a, p. 192-194).
L’entrada principal, monumental i ben conservada, era a migdia, i
comunicava directament amb el cardo maximus en sentit nord-sud. Hi
havia dues portes més, una a ponent i l’altra a llevant, que estaven situades
sobre el decumanus maximus, el qual travessava el fòrum i separava el
recinte sagrat de la resta d ’edificis.
De la porta principal d ’entrada al fòrum es conserva el llindar in situ
amb els orificis de les pollegueres i el punt on venien a trobar-se les dues
fulles de la porta, tallat en daus de pedra calcària. A diferència del llindar,
els blocs que marquen els costats de la portalada sí que provenen de les
pedreres dels Clots. Les estructures conservades de la porta de ponent,
destruïdes en part per una canalització moderna, no són avui visibles.
Prop del lloc, s’observen restes de la claveguera central del carrer, les
tapes de la qual són majorment també de gresos dels Clots (fig. 25). Pel
que fa a la porta oriental, es distingeix un sòcol amb encaixos visibles
(potser del m untant de la
portalada) fet amb grans blocs
de gresos també dels Clots.
Les lloses de pedra que
pavimenten la plaça central,
conservades algunes in situ en
els angles NO, SE i SO, són
de grans dimensions, rectan
gulars i ben escairades, tam
bé tallades en gresos del país;
algunes (les de més fàcil vi
sualització) són originàries
amb seguretat de les pedreres
dels Clots.
La part religiosa s’ordena
va a l ’entorn d ’un tem ple
principal, dedicat probable
ment a la Triada capitolina,
formada pels déus protectors
de Roma: Júpiter, Juno i Minerva, situat davant mateix de
la porta principal i sobre l’eix
del cardo maximus. D ’aquest
temple només resta visible el
Fig. 25. Restes de la claveguera que es localitza
podi (de dimensions conside
a l’entrada occidental del fòrum emporità. Llevat
rables i força malmès) i al
d ’un bloc de calcària, la resta de tapes són de gresos
guns elements arquitectònics
dels Clots.
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que permeten de reconstruir-ne l’aspecte; era d ’ordre corinti, pròstil,
tetràstil i pseudoperípter. S’hi accedia per una escalinata frontal, davant
de la qual hi havia una ara. Darrere el temple es localitza un espai desocu
pat emmarcat per un nimfeu o gran dipòsit d’aigua de planta en L, que
s’adossa a les ales nord i est del pòrtic de la plaça. En un primer moment,
el temenos sagrat estava tancat al sud per un mur que privava l’accés des
de la plaça; més endavant (durant el curs del segle I dC), aquest frontal
fou substituït per l’edificació de diversos temples, de dimensions més
reduïdes que el principal, que progressivament anirien configurant una
nova àrea sacra.
Malgrat que les restes conservades del capitoli han arribat fins avui en
un estat molt arrasat (la major part del carreuat de pedra fou saquejat en
època indeterminada), permeten constatar la utilització de la pedra dels
Clots entre el material constructiu. Les excavacions al fòrum de l’any
1982 posaren al descobert, entre d ’altres, algun dels carreus exteriors dels
murs del temple, així com fragments arquitectònics ornamentals (Aquilué
et al., 1984, p. 48-62). L’estudi petrològic d ’aquests elements permet
confirmar la seva atribució segura a les pedreres dels Clots.
Davant mateix de la façana principal del temple, a uns 5 m de distància
del graó més baix de l’escalinata d ’accés, es localitza una estructura
quadrangular id entificada com les restes (m olt m alm eses) de la
fonamentació de l’ara del temple. Els carreus que es troben a l’estructura
són també tallats en gresos dels Clots.
A banda i banda del temple principal, avançats respecte a aquest i
alineats fins a tocar per la seva banda nord el decumanus maximus, es
localitzen un total de vuit petits temples, quasi tots de planta rectangular,
molt senzills. Els més antics corresponen a dos temples idèntics situats
als extrems i que limiten l ’àrea sacra pels costats de llevant i ponent. Al
llarg del segle I dC es construeixen la resta de templets; els més moderns
corresponen als dos localitzats més a ponent del conjunt, damunt mateix
de les restes arruïnades de l’entrada a l’ala de ponent del criptopòrtic.
L’examen detingut dels vuit petits temples mostra una altra vegada
materials tallats en pedra dels Clots. Només es ressenyen aquells elements
detectats indicant-ne la procedència, seguint la numeració dels diferents
temples proposada en treballs anteriors (Aquilué et al., 1984, p. 104-109).
Val a dir que la restauració feta als inicis dels anys setanta, en què
s’utilitzaren tota una sèrie d’elements arquitectònics recuperats al llarg
de molts anys d ’excavació, només pretén, en algun cas, ser un esquema
orientatiu.
Flanquejant vers l ’est el temple capitoli es localitzen els temples
designats com a 1, 2 i 3. En el temple núm. 1, el primer començant per
llevant, es descobreixen elements arquitectònics tallats en gresos dels Clots,
concretament els set daus que formen el mur de sustentació de les columnes
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de la façana, així com els carreus que es localitzen a la part baixa de les
parets laterals de la prónaos, ben diferenciats de la resta d ’aparell d ’opus
certum que basteix l’edifici. En el temple núm. 2 es constaten alguns
carreus de grans dimensions procedents de les pedreres dels Clots,
presència que també s’evidencia en el temple núm. 3, tot i que aquí els
blocs són de menys magnitud.
Excepte en el temple més occidental (núm. 8), la majoria de templets
bastits en el sector oest (núm. 4, 5, 6, 7) empren gresos dels Clots com a
material de construcció. El temple 4 presenta algun carreu de petites
dimensions; el temple 5, l’escala d ’accés a la cel·la (evidentment moderna)
i el basament de l’ara; el temple 6 (possiblement dedicat a Roma i August),
els daus de les antes dels murs laterals i les columnes que suporten, així
com el llindar de la porta que comunicava la prónaos amb la cel·la (fig.
26). Pel que fa al temple 7, el llindar presenta algun bloc originari dels
Clots.
Darrere el temple principal s’aixecava una galeria porticada rectangular
(la qual delimitava el temenos o àmbit sagrat del temple alhora que tancava
el fòrum pel nord) dividida en dos nivells, un criptopòrtic semisubterrani,
amb una columnata central que sustentava el pis i un pòrtic superior,
d ’ordre dòric, obert cap a l’interior de la plaça. Amb el temps s’afegiren
dos braços laterals fins a configurar un criptopòrtic i un pòrtic superior en

Fig. 26. Façana del temple número 7 del fòrum. Hom pot distingir en primer terme els daus
de les antes laterals i les columnes, així com el llindar de la cel·la.
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forma d’U, que envoltaven la part religiosa i li servien de fons escenogràfic
(Aquilué et al., 1998, p. 114-126). Del conjunt del pòrtic i el criptopòrtic
del temenos se n ’han conservat in situ els murs i la columnata central del
criptopòrtic.
Les columnes del criptopòrtic, de 80 cm d’amplada, aixecades sense
basament damunt el sòl natural, estan construïdes per grans tambors
formats per dos blocs semicirculars (per terme mitjà es conserven in situ
tres o quatre tambors de cada columna). Les evidències arqueològiques
semblen provar que no hauria tingut mai un capitell, sinó que directament
sobre el darrer tambor es disposava una caixa d’embigat, un carreu amb
encaixos rectangulars en les quatre cares laterals on s’encastaven les bigues
que aguantaven el sòl del pòrtic superior. La totalitat d ’aquests elements
són construïts (si exceptuem algun mig tambor reaprofitat de calcària i
d ’opus caementicium localitzat a les ales més modernes) de gresos dels
Clots (fig. 27).
Del pòrtic superior, les excavacions realitzades han permès recuperar
un conjunt important d’elements arquitectònics: basaments de columna,
fusts, capitells.... Els fragments recuperats mostren l’existència d’una doble
columnata que respectava dos
ordres distints: l ’exterior d ’or
dre dòric amb fust estriat i la
central de fust llis i capitell de
motllura simple. Tots aquests
elements són també de pedra
dels Clots.
U na galeria p o rticada o
ambulacrum en forma d ’U en
voltava la gran plaça descober
ta del fòrum per tres dels seus
costats -est, sud i oest-, excep
te la septentrional, on, com
s’ha dit, es localitzava el recin
te sacre. D ’aquest pòrtic avui
només se n ’han conservat in
situ les fonamentacions de les
bases de les columnes i, excep
cionalment, el carreu quadrat
de sustentació de la columna.
D urant les excavacions de
l’any 1982 es descobrí una co
lumna caiguda que ha permès
Fig. 27. Vista de la colum nata central de la
nau septentrional del criptopòrtic del fòrum.
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Fig. 28. Restes d ’una colum na situada a tocar el temple núm. 7, la qual potser perllongava
Vambulacrum porticat pel seu costat nord-oest, a l’altra banda del decumanus que travessa el
fòrum. Conserva un carreu quadrat que fa de sòcol o basament de sustentació i la base motllurada
de la columna.

munt el carreu sòcol es disposava la base, motllurada i amb l ’inici del
fust, els tambors eren llisos (excepte el tambor de coronament, que té en
un dels extrems un astràgal esculpit), el capitell era d ’estil jònic evoluci
onat. Als murs cecs de tanca de l’ambulacre dels costats sud i oest, aline
ades amb les columnes exemptes, s’aixecaven pilastres adossades, escul
pides en blocs paral·lelepipèdics en forma d ’ortòstats.
L’estudi dels diferents elements arquitectònics ornamentals del pòrtic,
alguns localitzats in situ (fig. 28), d ’altres (la majoria) conservats als
magatzems del Museu monogràfic, novament confirma la provinença de
les pedreres dels Clots. Pel que fa a la columnata i capitell, aquest origen
ja havia estat proposat en treballs anteriors (Àlvarez & De Bru, 1983, p.
161).
Ja s’ha comentat que el nimfeu s’adossa a les ales nord i est del pòrtic.
L’única entrada d’aigua a aquest dipòsit se situa a l’extrem sud del costat
est. La boca d ’aquesta entrada està tallada també en gresos dels Clots i
connecta amb una conducció que acaba just als peus de la darrera columna
del nord-est del pòrtic.
Els límits occidental i meridional del fòrum estaven ocupats per
tabernae o locals comercials de dimensions regulars, rectangulars i
alineats, oberts a l ’interior de la plaça.
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La banda de llevant del fòrum fou ocupada per dos edificis d’ús públic:
la basílica i la cúria. La basílica, de planta rectangular, amb una columnata
central i oberta directament a l’ambulacre, era l’edifici específic de reunió
dels tribunals de justícia. A l’interior de la basílica, en els intercolumnis
s’hi conserven encara restes de basaments d ’estàtues, molt arrasats. La
cúria, situada en l’extrem sud de la basílica i alineada segons el mateix
eix, just a tocar l’angle sud-est de la gran plaça, és de planta gairebé
quadrada i oberta a la nau a través d ’un petit vestíbul; era el lloc de reunió
de Vordo decurionum, el consell municipal de la ciutat.
De la columnata de la basílica no se n ’ha trobat cap element in situ (és,
de fet, la part del fòrum més malmesa des de temps antics). Caldria suposar
que devia repetir la disposició coneguda de l ’ambulacre. Un basament
d’estàtua situat a l’interior de la basílica, així com un altre localitzat prop
de la porta de la cúria, són tallats en gresos dels Clots. Un fragment de
capitell jonicoàtic pertanyent a la colum nata interior que separava
l’ambulacre de la basílica i que avui es conserva als magatzems del Museu
monogràfic també té el mateix origen.
El praesidium

Les excavacions realitzad es l ’any 1982 a la zona del fòrum
redescobriren les restes d ’un recinte fortificat anterior a la fundació de la
ciutat romana (la seva construcció es fixa a l’entorn de l’any 175 aC). Les
restes conegudes d ’aquest campament militar corresponen sobretot a la
part central, de dimensions reduïdes (35 x 70 m) i defensat per un mur
d’uns dos metres d ’amplada, bastit per un basament ciclopi i paret vista
feta de grans blocs calcaris locals perfectament tallats i escairats. Enlloc
no s’ha pogut observar cap bloc procedent de les pedreres dels Clots.
A tocar l’angle sud-est del recinte militar es localitza una cisterna
monumental, construïda en aquest mateix moment. Els grans blocs de
pedra que la revesteixen i divideixen interiorment en quatre dipòsits
intercomunicats corresponen a eolianites, unes roques sorrenques d’origen
eòlic (dunes consolidades del Quaternari) molt emprades a Empúries i de
procedència desconeguda.
Més endavant, en època augustal, aquestes cisternes foren incorporades
dins un macellum o mercat, creat al nord del fòrum, un edifici de planta
rectangular organitzat a l’entorn d’un eix viari central, un decumanus.
Les tabernae, obertes a banda i banda de l’eix central del mercat, presenten
grans blocs adossats als extrems dels murs laterals, damunt els quals
descansaria la vasa que emmarcava la porta, una altra vegada tallats en
blocs de gresos dels Clots.
El cardo B

Aquest carrer de la ciutat romana es troba excavat des de l’àrea del
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fòrum fins a la muralla transversal que probablement dividia la ciutat
d’est a oest i afectava tres insulae del carrer. La seva excavació (l’any
1990) va permetre confirmar la data de l’abandonament definitiu d ’aquest
sector de la ciutat a finals del segle III dC (Castanyer et al., 1993, p. 159194). Del carrer resten avui visibles les darreres línies de pavimentació i
els murs de façana dels diferents habitatges.
L’aparició de material edilici originari de les pedreres dels Clots es
torna a evidenciar novament en les restes de columnes del pòrtic que
flanquejava l’accés a alguns habitatges des de la calçada.
Les cases romanes

S ’ha excavat un petit sector de la superfície urbana destinada a
construccions domèstiques. Els tres habitatges que es coneixen millor
(cases núm. 1, 2A i 2B) corresponen a grans domus senyorials propietat
sens dubte de l’elit econòmica i política del municipi emporità. Només
una petita illa de cases que es troba situada a prop de l’angle sud-est del
fòrum testimonia l’existència d ’habitatges més modestos.
Els palaus urbans excavats del sector de llevant de la ciutat segueixen
força fidelment l’esquema tradicional de la casa itàlica d ’atri i peristil ja
comentat. Des d ’un punt de vista constructiu, les cases foren bastides
mitjançant la tècnica mixta de sòcol de pedra i tàpia al damunt. El nucli
central de la casa està constituït per un atri, dotat d ’un impluvi per recollir
l’aigua de pluja i desviar-la cap a les cisternes cobertes dessota el paviment;
de vegades, l’impluvi apareix voltat d ’un pòrtic de columnes que suporten
la coberta. L’ambient principal de la casa o tablinum es troba situat en el
mateix eix de simetria que el passadís (fauces) d ’entrada de la casa des
del carrer. La resta d ’habitacions es destinen a les diferents activitats
domèstiques: dormitoris (cubicula), menjadors, cuines i altres espais per
al servei de la domus.
Les recents anàlisis de les estructures han servit per determinar
l’evolució topogràfica i arquitectònica de les tres cases, on es detecta un
ràpid creixement en extensió; el moment inicial correspon als primers
decennis del segle I aC, paral·lelament als moments inicials de la ciutat
romana. Durant la primera època imperial són objecte d’ampliacions fins
a assolir una enorme extensió, que arriba a superar els 3.000 m2. Aquestes
ampliacions corresponen a la incorporació d ’espaioses zones descobertes
envoltades de pòrtics o peristils, comunicades amb una sèrie d’habitacions
de recepció decorades luxosament, entre les quals hi ha sales de banquets
o triclinis, termes privades... L’abandó d’aquestes cases es data durant el
segon terç del segle II dC. Aquest mateix procés es detecta també a la
Neàpolis, on fins i tot algunes parts s’abandonen amb anterioritat.
L’observació de les restes arquitectòniques d ’aquests complexos
residencials privats revela una altra vegada l’ús de pedra originària dels
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Clots. Utilitzada a bastament, com s’ha vist, en els edificis públics, la
seva presència en la construcció domèstica demostra l’alt grau d ’habitud
amb què s’emprà a Empúries durant el darrer segle de la República i
durant la primera edat imperial. D ’altra banda, en aquestes domus els
gresos dels Clots s’utilitzaven de manera conjunta amb traquites procedents
de Vilacolum.
De la domus núm. 1 els principals elements detectats corresponen a
les columnes que suportaven el compluvium de l’atri, així com la columnata
(l’original) que envolta el peristil (fig. 29 i 30). A la banda septentrional,
a tocar el seguit d ’habitacions de recepció amb mosaics bicroms, es troben
altres bases de columna bellament motllurades. Just al costat, a l’àmbit
on es localitzen les termes de la casa, hi ha també materials dels Clots
emprats per a les mateixes finalitats ornamentals, tallats com a bases i
tambors de columnes. D ’altres elements arquitectònics amb la mateixa
filiació correspondrien al muret que delimita el peristil.
Pel que fa a les domus 2A i 2B, també presenten elements tallats en
pedra dels Clots, com ara el bloc que marca la cantonada nord-oest de la
casa 2A, algun graó de l’escala d’entrada i el basament que es troba adossat
al seu atri toscà. A la casa 2B en són la base de columna que sustentava la
caixa de l’escala d ’accés al pis, bona part dels llindars de porta conservats,
les bases de columna que aguantaven els porxos del peristil, que es disposa

Fig. 29. Atri baixrepublicà de la casa rom ana núm. 1.
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Fig. 30. Vista de la columnata del peristil que envolta el magnífic jardí amb exedra de la
casa rom ana núm. 1 .

Fig. 31. Detall del brocal del pou situat al jardí envoltat pel peristil de la casa rom ana núm.

2B.
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en el mateix eix longitudinal de l’atri, així com el brocal del pou situat al
jardí (fig. 31), i els blocs que hi ha a les cantonades i als costats dels
llindars de les portes de Voecus (la principal sala de recepció) de la casa.
L'EM PÚ RIES TARDOROMANA

Com ja s ’ha dit, tot i que es detecta arqueològicament una certa
freqüentació a la ciutat romana que es perllonga fins a final del segle III
dC, la vida urbana havia ja desaparegut com a tal temps enrere. Malgrat
aquest abandó, no es pot parlar, però, de desaparició total d ’Empúries, ja
que altres indrets de la topografia emporitana es consolidaran a partir
d ’aquest moment.
La creació d’una seu episcopal fou de capital importància per a la
ciutat, perquè va permetre mantenir el nom i garantir la continuïtat històrica
i prestigi de la ciutat. El sector que capitalitzarà la continuïtat emporitana
serà l ’antic nucli de Sant Martí d’Empúries, on s’ubicarà la basílica de la
seu. La manca d ’excavacions impedeix aproximar-se al seu coneixement.
Les dues ares d ’altar d ’època paleocristiana i una tercera del segle X,
conservades a l’interior de l’església de Sant Martí, no són tallades en
pedra dels Clots, com tampoc el pilar de cancell decorat amb relleus
d ’època visigòtica, fet de marbre.
El reaprofitament d ’unes antigues termes romanes al nord-est de la
Neàpolis va servir per construir una església de caire funerari (cella
memoriae) al segle IV dC. Aquesta església fou el centre d ’una extensa
necròpolis d’època tardoromana i altmedieval que ocupà gairebé tota la
superfície de l’antiga ciutat grega. El brancal de porta que hi ha a la paret
nord de la cella, just al costat de les fornícules, és tallat en un sol bloc de
gresos dels Clots.
Al voltant de la cella memoriae es localitzen un seguit d ’habitacions
annexes reaprofitades com a cambres funeràries, ocupades per nombrosos
sarcòfags monolítics de pedra, amb coberta de doble vessant decorada
amb acroteris senzills, datats entre els segles VII i VIII. Aquests sarcòfags
són majorment tallats en pedra calcària i eolianites, tot i que es pot ressenyar
que prop del museu monogràfic hi ha una caixa i un seguit de tapes planes
sepulcrals tallades en gresos dels Clots (fig. 32).
MAS DE DALT (CANAPOST)

Es tracta d ’una important vil·la romana, situada per sota una gran masia
del segle XVII, a uns 200 m al sud-oest de l ’església de Sant Esteve de
Canapost i a 750 m al sud de les pedreres dels Clots, en una situació
immillorable i ben comunicada, a tocar el camí d ’Empúries, amb ramals
secundaris que unirien aquest sector amb altres vil·les dels encontorns i
amb la costa. L’estudi del material recuperat ha permès datar els orígens
de la vil·la entorn del segon o tercer quart del segle I dC i amb una
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continuïtat de l’hàbitat fins, almenys, la baixa antiguitat, durant els segles
IV i V com a mínim (Nolla, 1987a, p. 94-96).
Les restes constructives visibles d ’aquesta vil·la, prou complexes i de
difícil interpretació en haver estat trobades durant les obres de restauració
i adequació de la masia com a segona residència, sense una recerca
sistemàtica i una excavació estratigràfica, mostren aquí i allà (costats de
llevant, migdia i ponent) un mur de dimensions espectaculars, imponent,
amb una amplada de basament o fonamentació fet de pedruscall i morter
de quasi 1 m i, per damunt, una paret construïda amb opus quadratum, de
grans carreus de dimensions considerables (alguns d ’ells amiden més d ’ 1
m de llargària per 70 cm d’alçada i 0,5 m d ’amplada), ben tallats i allisats,
formant filades rectes i que es relaciona amb el mur que hauria delimitat
el perímetre exterior de l ’edifici (fig. 33). L’evident monumentalitat
d ’aquest mur, la proximitat de la vil·la amb els Clots de Sant Julià, així
com el fet que els carreus siguin de gresos, han suggerit la seva íntima
relació amb les pedreres (Nolla, 1987a, p. 97; Casas et al., 1992, p. 24;
Casas et al., 1995, p. 70-71).
La visita al jaciment no ha fet més que confirmar aquesta hipòtesi. Els
grans carreus que conformen el mur perimetral d 'opus quadratum són,
efectivament, gresos extrets de les pedreres dels Clots.

Fig. 32. Caixa sepulcral tardorom ana i base de colum na probablement d ’època augustal
tallades en gresos dels Clots, aplegades a tocar el museu monogràfic.
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SANT ESTEVE DE CANAPOST

A uns 200 m del mas de Dalt es localitza l’església de Sant Esteve. A
l’entorn de les capçaleres i de la torre campanar es conserven les restes
d ’una antiga necròpolis, amb restes visibles d ’un seguit de lloses, cobertes
de sarcòfags de tapa plana (la majoria) i també a dos vessants (fig. 34). La
datació del conjunt és difícil, per la manca d ’excavacions. Nolla & Casas
(1984, p. 140-141) el situen entre els segles V i VII/VIII dC i comparen
els sarcòfags amb d’altres trobats a Caldes, Roses o Empúries en contextos
baiximperials o visigots. D ’altra banda, Badia (1989, p. 364-365) fa notar
que els sarcòfags que posen com a paral·lel tenen ressalts angulars o
acroteris, cosa que no succeeix a Canapost. Assenyala, citant Manuel Riu,
la reutilització de sarcòfags romans i les imitacions d ’aquests durant els
segles VII-IX. Sense una excavació arqueològica es fa difícil donar dades
més concretes d’unes restes visibles parcialment, restes que al nostre parer
podrien reflectir una continuïtat de l ’hàbitat entre el baix imperi romà i
l’edat mitjana.
Aquests elements de coberta són de pedra sorrenca, força desgastada,
originària de les pedreres dels Clots.

Fig. 33. M ur perim etral d 'opus quadratum de la vil·la del Mas de Dalt.
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Fig. 34. Lloses al peu del m ur de l’absis de l’església de Sant E steve de Canapost,
corresponents a les tapes de sarcòfags de la necròpolis.

PUIG RODON (CORÇÀ)

Aquesta vil·la romana es localitza al vessant meridional del puig que
li dóna nom, una suau elevació que domina les riques valls del Rissec i
del Daró, delimitades al nord, a l’oest i al sud pels contraforts de les
Pregavarres. Com a la majoria d ’establiments d ’aquest tipus, la vil·la es
troba situada en un terreny fèrtil, òptim per a l’activitat agrícola, ben regat
i perfectament comunicat per una xarxa de camins, entre ells el Camí
d’Empúries (Casas & Sanmartí, 1980, p. 63).
Fou Pella i Forgas qui donà a conèixer l’existència del jaciment amb
troballes certament espectaculars, entre elles fragments de dos mosaics
(un d ’ells policrom) i ceràmica de l’època romana (Pella, 1883, p. 223 i
235-236). Aquestes notícies convertiren Puig Rodon, malgrat la manca
de dades posteriors (a aquelles s’hi afegiren amb els anys altres troballes
esporàdiques), en jaciment de referència a l’hora de parlar d’establiments
d ’època romana a les nostres contrades.
No serà, però, fins l’any 1981 quan s’iniciaran les primeres excavacions
sistemàtiques al jaciment, dirigides per Josep Casas, uns treballs que es
perllongaran fins l ’any 1984. Fruit d ’aquestes quatre cam panyes
d’excavació és un coneixement profund de la història particular de la vil·la
(Casas, 1986, p. 15-77). Val a dir que l’àrea excavada fins avui correspon
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a una extensió petita del jacim ent, fet que pressuposa la necessària
continuació dels treballs en un futur.
Les diferents campanyes d’excavació han palesat que Puig Rodon és
efectivament una gran vil·la senyorial, amb una extensió aproximada d’uns
2.500 m2 o més. Les excavacions han posat al descobert dos sectors, de
manera molt parcial. Un d ’ells, a l’est, de tipus industrial, en el qual es va
descobrir un petit magatzem amb dolia i un dipòsit annex, remodelat entorn
del segle IV dC i abandonat dos-cents anys més tard, amb una construcció
sovint de tàpia i, possiblement, relacionat amb la producció d’oli. El segon
sector, a l’oest, correspon a la residència, amb un pati interior i un seguit
d ’habitacions al seu entorn que s’aniran modificant amb el pas dels anys;
alguna conservava restes de paviment de mosaic policrom. En general,
totes aquestes estructures corresponen a una data a cavall entre els segles
II i III dC, tot i que hi ha evidències d ’una ocupació anterior, amb
estructures i forns de ceràmica de caràcter artesanal. L’abandonament,
després de diverses remodelacions més o menys importants, s’ha de situar
a partir de la segona meitat del segle VI dC o, molt més probablement, al
segle VII dC (Casas, 1986, p. 15-77; Nolla & Casas, 1990, p. 193-218;
Casas et al., 1995, p. 56-57).
L’estat de conservació del jaciment és molt dolent. La nostra visita ha
permès confirmar, d ’una banda, la situació de ruïna i abandó en què es
troben les restes arquitectòniques descobertes i la necessitat urgent de
realitzar-hi treballs de consolidació i neteja (i tam bé de represa
d ’excavacions); de l’altra, la recerca de material lític procedent de les
pedreres dels Clots ha donat escassos resultats. Majorment la procedència
dels materials és local; hi abunden els còdols de litologia molt variada
obtinguts de l’entorn immediat (Daró i Rissec). Tanmateix, s’ha constatat
la presència d ’un únic bloc tallat en pedra dels Clots, en la paret que tanca
a ponent la dependència amb dolia que es localitza al sector est del
jaciment, un espai que sembla correspondre a la pars rústica de la vil·la.
La construcció d’aquest mur data d ’època severiana, molt a finals del
segle II o inicis del segle III dC (Casas, 1986, p. 16-25; Nolla & Casas,
1990, p. 210).
SANTA CRISTINA (CORÇÀ)

L’existència de dos blocs de grans dimensions, amb encaixos, en la
vil·la romana situada dessota i a l ’entorn de la capella de Santa Cristina
de Corçà, interpretats com a elements constitutius d’una premsa d ’oli o vi
(Badia, 1977, p. 155; Nolla & Casas, 1984, p. 131; Casas et al., 1995, p.
97), suggeria l’estudi de l ’indret, i més si tenim en com pte que
s’especificava que estaven tallats en pedra sorrenca.
La visita al jaciment, mai excavat, de Santa Cristina va permetre revisar
novament aquests dos elements, localitzats a l’exterior mateix de la capella.
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Es tracta de dos grans blocs cúbics de pedra, de forma i magnitud similar,
els quals presenten un rebaix longitudinal que forma escaló. A part de les
dificultats que suposa poder determinar amb certesa la funcionalitat d ’uns
blocs trobats fora de context, el que ara interessa ressenyar és la natura de
la pedra utilitzada, concretament calcària.
LLAFRANC

L’existència de troballes arqueològiques en el subsòl del nucli urbà de
Llafranc és un fet conegut des de molts anys enrere (Pella, 1883, p. 188,
210,275 i 357-358; Fina, 1898, p. 475-480; Fita, 1906, p. 56-58; Marquès,
1977, p. 57-58). No fou, però, fins l’any 1980, quan s’inicià la recerca
sistemàtica del jaciment, que es confirmaren els indicis sobre l’existència
d ’una terrisseria d ’època romana ja apuntats per tot el seguit de troballes
disperses realitzades amb anterioritat, especialment durant les dècades de
1960 i 1970 (Badia, 1966b, p. 265-266; Trias, 1966, p. 93-116; Badia,
1977, p. 235). La confirm ació d ’aquestes suposicions i un cúmul
extraordinari de novetats sobre l’activitat de la terrisseria antiga els
proporcionà una excavació de salvament efectuada a les darreries de 1980
i inicis de 1981, en què es localitzà un sector de la bòbila amb un assecador
de tegulae i uns abocadors del forn (Nolla et al., 1982, p. 147-183; Nolla
& Casas, 1984, p. 134-137).
Les diferents excavacions d ’urgència realitzades des de la primera
intervenció no han fet més que documentar múltiples testimonis d ’una
gran vil·la amb una enorme activitat artesanal i industrial; s’han descobert
les restes d’un gran complex terrisser que produïa, entre altres utensilis,
material de construcció, àmfores per envasar vi i ceràmica comuna (Barti
& Plana, 1989b, p. 137-146; Llinàs & Sagrera, 1992, p. 107-111 i 8 làm.;
Barti & Plana, 1993, p. 87-99; Llinàs & Sagrera, 1993, p. 105-127; Merino,
1996, p. 188-195; Llinàs, 1998, p. 209-214).
L’any 1999, durant una nova intervenció arqueològica d ’urgència al
barri de l ’església (al bell mig del carrer del Corall), foren descobertes un
conjunt d ’estructures interpretades com les restes d ’una premsa destinada
molt probablem ent a la producció de vi (Caja, 2000, p. 157-160).
Finalitzada l’excavació, han estat consolidades i l’espai s’ha reconvertit
en àrea de vianants. Són, en aquest moment, les úniques restes del Llafranc
romà exposades de manera permanent.
Les excavacions han permès documentar quatre àmbits que pertanyen
a una mateixa època constructiva i que corresponen almenys a tres grans
estances de planta rectangular, pavimentades amb un sòl molt gruixut
d 'opus signinum i amb llistons als angles del mateix material. En un dels
àmbits descoberts s’hi destaca un gran bloc rectangular de pedra conservat
in situ, localitzat a l’extrem nord de l’estança i fermament clavat dins el
paviment, respecte del qual queda sobreelevat. Aquest bloc, de dimensions
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Fig. 35. Gran bloc rectangular amb dos solcs paral·lels on encaixaven els arbores o bigues
verticals d ’una premsa, de Llafranc.

notables (163 cm de longitud per 60 cm d ’amplada) presenta la part
superior tallada en dos solcs paral·lels, de forma rectangular, disposats de
forma longitudinal a l’eix de la sala (fig. 35). Un forat en el paviment de
l’àmbit veí, de planta més o menys rectangular i dimensions considerables
(40 cm de fondària), semblaria correspondre a l’empremta deixada per un
altre element similar, robat un cop abandonada la instal·lació. El gran
bloc conservat, tallat en una única peça originària sens dubte de les pedreres
dels Clots, s’interpreta com el banc de pedra (forum) on anaven encaixats
els arbores o bigues verticals d ’una premsa. L’existència d ’aquest banc
permet proposar una interpretació funcional de la sala, així com de l’estança
veïna, com a sales de premsatge. L’abandonament d ’aquest sector es data
vers l’últim quart del segle I dC.
VILARENYS (VALL-LLOBREGA)

Aquest jaciment es localitza en el quilòmetre 40 de la carretera C-31
Girona-Palamós, entre el puig Maruny al nord i el puig Manxa al sud, en
el paratge anomenat antigament Vilarenys, dins el terme municipal de
Vall-llobrega. Una de les grans vil·les romanes de la comarca, el jaciment
se situa en una ubicació idònia per a aquest tipus d’establiments: al pendent
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sud i est d ’un camp poc elevat, dominant el pla de la riera Aubi vers el
mar, prop d’aquest curs d ’aigua i ben comunicada pel pas, just al seu
costat, del camí ral, probablement ja en funcionament en època romana.
Malgrat el coneixement previ de l’existència de la vil·la romana (Badia,
1977, p. 449), el solar on se situa es veu afectat pel pla parcial de Vallllobrega com a zona industrial. L’inici dels treballs a l’agost de l ’any 1990
malmet una part important del jaciment; durant els mesos de març i abril
de 1991 es realitzen les primeres investigacions d’urgència amb l’objectiu
principal de determinar l ’extensió del jaciment i valorar-ne la importància
(Rocas & Caja, 1992, p. 100-106). Posteriorment, durant els mesos de
setembre i octubre de 1992 i el mes de maig de 1993, es realitzen dues
noves campanyes amb la finalitat de delimitar amb més precisió els límits
del jaciment i establir l’espai apte per a la construcció del polígon industrial
projectat (Caja et al., 1994, p. 124-129; Caja, 1998, p. 215-217). En
l’actualitat (desembre de 2001) el jaciment novament es troba en procés
d ’excavació, altra vegada una urgència.
El seguit de sondeigs i rases obertes durant les diferents excavacions
que des de 1991 s’han succeït al jaciment han permès determinar una
primera planta general i proposar una cronologia. El material arqueològic
descobert permet establir una ocupació del jaciment des d ’almenys el
segle I dC fins al segle V o VI dC. Un seguit de restes recuperades, com
ara fragments de plaques de marbre o tessel·les de mosaic, confirmen que
es tracta d ’una vil·la de certa importància, amb una part dedicada a les
tasques agrícoles i una altra a residència del propietari. En aquest sentit,
caldria incloure la troballa de les restes d ’un petit edifici termal, que hauria
format part de l’habitatge, identificable clarament en planta però arrasat
per sota del nivell de circulació (Rocas & Caja, 1992, p. 102-106 i 1 làm.
sense paginar).
La diferent tipologia dels murs localitzats indica clarament dos grans
moments constructius, i permet suggerir la possibilitat que el jaciment és
delimitat per diferents patis més o menys grans; un d ’ells, com a mínim,
correspondria a un magatzem de dolia. A partir de la comparació de
fotografies aèries de diferents vols, s’ha intentat restituir la planta de la
vil·la. Les imatges permeten distingir dos grans edificis, i restes més
dubtoses d ’altres murs que haurien format part d ’una d ’aquestes fases -o
potser d’una tercera-, la que ocupava més extensió de terreny. A l’extrem
oest, s’aprecien dues línies que van des dels turons del nord i de ponent a
l’interior del recinte, fins a les termes, les quals s’han interpretat com
dues canalitzacions d ’obra, soterrades, per proveir d’aigua el conjunt de
la vil·la (Casas et al., 1995, p. 15-16 i fig. 6).
La visita realitzada per nosaltres a finals d ’octubre de 2001 no va
permetre distingir superficialment cap element de construcció tallat en
gresos dels Clots. Val a dir que en aquells moments l’única part visible
73

X. ROCAS - C. ROQUÉ - L. PALLÍ

del jaciment era el petit edifici termal (que com ja s’ha dit es troba arrasat
per sota fonaments), la resta de murs descoberts de la vil·la es trobaven
novament colgats per aportacions de terra generades durant les obres del
polígon industrial. Els treballs d ’excavació actuals han permès poder
revisar de nou el jaciment, i s’han descobert, ara sí, alguns blocs originaris
de les pedreres dels Clots, especialment aquells que es localitzen a la
cantonada de 1’edifici septentrional.
PLA DE PALOL (PLATJA D ’ARO)

Aquesta important vil·la romana es troba en uns terrenys que afronten
amb la cala Rovira, a tocar la carretera de Sant Feliu a Palamós, dins el
terme municipal de Castell-Platja d ’Aro. La part de la vil·la salvada de
l’especulació urbanística de l ’entorn ha estat excavada en extensió i en
l’actualitat el conjunt s’ha convertit en un jardí arqueològic, amb les restes
ben visibles i curosament conservades.
Malgrat que l’existència del jaciment era coneguda des de molt antic
(Pella, 1883, p. 212-213) i que les troballes a la zona sovintejaren, el lloc
es va veure afectat per l ’urbanisme descontrolat característic dels anys
seixanta del segle XX, que va malmetre una part considerable del jaciment.
De l’any 1959 és el descobriment de les restes d’un edifici termal, situat
al sud-oest de l’edifici principal, el qual fou excavat aleshores per Miquel
Oliva i preservat de la destrucció, bastint el nou edifici al damunt de pilars
(Oliva, 1959, p. 388; Oliva, 1961, p. 79; Burch et al., 2001, p. 11-36).
Noves intervencions se succeïren el 1963 i 1964. L’any 1984, davant la
pretensió d’edificar part del solar on es localitzava el jaciment, s’efectuaren
noves intervencions arqueològiques d ’urgència. Les 21 cales de prospecció
realitzades van permetre determinar l’àrea ocupada per la vil·la, fixar la
zona de protecció i salvaguarda i establir una primera seqüència evolutiva
del lloc (Colomer et al., 1989, p. 103-110). Durant els anys 1998 i 1999,
i gràcies a la iniciativa municipal, la Universitat de Girona ha realitzat
l ’excavació en extensió de l ’àrea protegida, i ha deixat les restes
descobertes consolidades i visitables.
Aquests darrers treballs han servit per conèixer l’evolució històrica
d ’aquest gran jaciment (les estimacions actuals calculen que la vil·la
s’estendria en una àrea a l’entorn de 10.000 m2). Les excavacions han
permès documentar cinc grans períodes i quatre fases constructives, que
impliquen una llarga pervivència, que va des de l’època baixrepublicana
fins al segle VI dC (Burch et al., 2000b, p. 109-113).
L’examen de les estructures originals de la vil·la conservades en el
jardí arqueològic i a l’edifici termal localitzat en el soterrani del xalet Pla
de Palol constata la total absència de materials procedents de les pedreres
dels Clots.
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MAS GUSÓ O PUIG M ORAGUES (BELLCAIRE D 'EM PO RD À )

Es tracta d ’una vil·la romana que es localitza al nord del terme de
Bellcaire, a només 5 km al sud d ’Empúries. Ubicada dalt d ’un petit turó,
vora l’antic estany de Bellcaire i arran d’antics aiguamolls, fou descoberta
casualment l’any 1982, a causa de l ’obertura d ’una rasa. Malgrat que la
major part del material i les estructures descobertes aleshores corresponien
a una estació ibèrica, l ’aparició d ’alguns fragments de ceràmica romana
pressuposaven la probable existència d’una vil·la (Nolla & Casas, 1984,
p. 121).
La recerca arqueològica d ’aquest jaciment s’inicia l’any 1987 amb
diversos sondeigs puntuals (Casas, 1988-1989, p. 9-35) i es reprèn nova
ment durant els anys 1995 i 1996 amb l’excavació dels sectors est i cen
tral i l’extrem oest de la vil·la. A partir de les troballes realitzades, s’ha
documentat l’existència d ’un assentament ibèric (probablement una casa
de pagès indígena) que ocuparia aparentment tot el petit turó en el qual
més endavant es va construir la vil·la. Els nivells d’ocupació més antics
daten, com a mínim, de la fi del segle VII i primera meitat del segle VI
aC. La continuïtat d’aquest es
tabliment ibèric es constata fins
a la segona meitat del segle II
aC, moment en què és substitu
ït per una vil·la romana constru
ïda de nova planta. Bona part de
les estructures descobertes de la
vil·la daten d ’aquest període
tardorepublicà, amb successives
rem odelacions i ampliacions
altimperials, entre elles un petit
edifici termal de finals del se
gle II dC. Pel que se sap actual
ment, la vil·la s’abandonà defi
nitivament cap a mitjans o ini
cis de la segona meitat del se
gle III dC (Casas, 1996, p. 166177).
Durant els treballs arqueolò
gics es descobriren en el sector
central de l’edifici d ’època ro
mana les restes de la porta prin
cipal d’entrada al recinte, la qual
conservava el llindar, amb les
Fig. 36. Llindar de la porta principal d'entrada
dues pollegueres als extrems
a la vil·la d ’època altimperial del Mas Gusó, a
(amb els forats o ulls per encai
Bellcaire d ’Empordà.
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xar-hi els pius de les portes), i un tercer dau de pedra en el centre que
servia per travar-los (fig. 36). La datació d ’aquests elements s’ha situat a
mitjans o segona meitat del segle II dC, amb relació amb una important
remodelació de la vil·la en època altimperial (Casas, 1996, p. 168 i 171).
Aquests elements, tallats en blocs de pedra sorrenca, són originaris de les
pedreres dels Clots.
ELS TOLEGASSOS (VILADAMAT)

Important vil·la romana que es localitza a només 5 km d’Empúries,
dins del terme de Viladamat, però ben a prop dels límits actuals que separen
l’Alt del Baix Empordà. Excavada en extensió, la vil·la dels Tolegassos
és un magnífic exemple per entendre l’explotació rural en època romana
del rerepaís emporità. A més de la vil·la principal, el conjunt dels Tolegassos
està compost per dues petites necròpolis i un forn per a la cocció de material
de construcció, localitzats a l’entorn immediat. El jaciment ocupa una
extensió superior als 3.000 m2.
L’ocupació de l’indret es remunta a la segona meitat del segle II aC,
amb pobres vestigis del que seria una petita casa de camp indígena, de
construcció molt senzilla i amb la qual es relacionen directament altres
estructures com ara un camp de sitges i un aljub o dipòsit. Aquest
establiment seria abandonat a la fi del segle II o a començaments del
segle I aC (Casas et al., 1995, p. 35-36). La vil·la més antiga es construeix
en època baixrepublicana, i és enderrocada en època augustal. D ’aquest
moment no en resten gaires evidències, reduïdes a migrades restes
constructives trobades a l ’interior de les sitges (paviments amb tessel·les
de color blanc, plaques de marbre de sòls i murs, elements d’estatuària i
pintura mural), un dipòsit i un camp de dolia, inutilitzats igualment per
les construccions posteriors. (Casas, 1989, p. 52-53; Casas et al., 1995, p.
55)
La vil·la presenta tres fases constructives perfectament identificades.
La primera, corresponent a la fundació de les estructures visibles més
importants, s’ha datat a la primera meitat avançada del segle I dC. Una
segona fase, que va comportar una ampliació parcial dels primers edifi
cis, data de la primera meitat del segle II dC i una tercera, amb remodelació
de bona part del conjunt, entre la fi del segle II i començament del segle
III dC. L’abandó general del jaciment s’ha situat en la segona meitat del
segle III, tot i que algun sector es reocupa amb posterioritat, ja que es
constaten materials ceràmics característics dels segles IV i V dC. Malgrat
la poca potència estratigràfica, les restes constructives conservades per
meten restituir bé la planta general de l’edificació. Tipològicament el con
junt, des de la primera fins la darrera fase, s’estructura entorn d ’un gran
pati central descobert al voltant del qual se situen dos edificis porticats.
La planta combina una estructura amb pati intern (l’àrea d ’habitatge) amb
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una distribució general
entorn d’un espai desco
bert part del qual s’apro
fita com a magatzem de
dolia (Casas, 1989, p. 49102).
Els bons resultats ob
tinguts en el reconeixe
ment realitzat a Empúries
suggerien la possibilitat
de trobar en aquesta vil·la
propera a la ciutat mate
rials constructius origina
ris dels Clots. Malgrat el
grau d ’arrasament de les
distintes estructures con
servades, l’escorcoll rea
litz a t al ja c im e n t dels
Tolegassos en confirma
efectivament la presència,
tot i que no amb l’abun
dor que hom podia espe
rar. De fet, s’ha pogut dis
tingir un únic carreu ori
ginari sens dubte de les
pedreres, el qual forma part del material constructiu que basteix una de
les parets de la fase 3 que eixampla la vil·la per la banda de llevant. El fet
afortunat que sigui just en aquest sector del jaciment on es trobin les mi
llors estratigrafies (de més de 2 m de potència) ha permès conservar al
guns murs de l’eixampla en bona alçada.
El bloc de pedra dels Clots es localitza integrat dins el mur 2028, una
paret molt interessant tant per la tècnica amb què fou bastida (en pedra
seca, amb utilització de molta tegula per a la seva construcció i amb una
fonamentació potent que es recolza damunt el substrat) com pel fet de
presentar el llindar d ’una porta al nivell del paviment. Aquesta paret data,
com les altres de la tercera fase, de finals del segle II i començament del
segle III dC (Casas, 1989, p. 81). El carreu detectat es troba en el muntant
de llevant de la porta (fig. 37).
ALTRES JACIMENTS

No voldríem acabar l’estudi sense esmentar altres jaciments amb pre
sència de gresos, situats al llarg de la Via Augusta i que proven l’enorme
difusió que tingué aquest tipus de pedra a l’època antiga (fig. 38).
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Fig. 38. Situació de les pedreres del Mb. Barcons explotades en època rom ana en el context
territorial gironí, amb indicació de la xarxa viària principal en època rom ana i dels jacim ents
arqueològics visitats fora de l ’àmbit territorial del Baix Empordà.
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GIRONA

La ciutat romana de Gerunda, situada en els contraforts occidentals de
les Gavarres, sobre els penya-segats que dominaven V Onyar, té una muralla
de grans carreus de calcària amb nummulits bastida dins del primer quart
del segle I aC. En època baiximperial, en els darrers anys del segle III o
molt al principi del segle IV dC, es va tornar a fortificar la ciutat, i es va
construir un nou circuit emmurallat. Aquesta vegada, però, no es van
utilitzar les calcàries locals, sinó que es van emprar grans carreus
paral·lelepipèdics tallats en gresos amb glauconita del Mb. Barcons,
idèntics als dels Clots, segurament pro vinents de les pedreres de l’església
vella de Domeny (Nolla, 1987b, p. 74). Aquests blocs són ben visibles,
per exemple, en el tram que es conserva a la plaça de Sant Domènec.
També són confeccionats amb gresos del Mb. Barcons els blocs de la
torre i de l’arc d ’època romana que hi ha als voltants de Torre Gironella,
així com diversos fragments escultòrics altimperials (un cap d ’home, un
plafó amb un relleu d ’un personatge masculí, una mena de capitell format
per dos caps masculins i un basament de columna) (Nolla, 1987b, p. 5657 i 72-73). De nou es constata que aquests materials foren emprats per
elaborar elements que requerien un treball especial.
CALDES D E MALAVELLA

Les termes romanes del puig de Sant Grau a Caldes de Malavella
formaven part de la ciutat d ’Aquae Calidae, un dels jaciments romans
més importants de les nostres comarques i alhora dels menys coneguts.
Les termes foren construïdes durant el segon quart del segle I dC
aprofitant les deus calentes que hi brollen (Nolla et al., 1994, p. 110). De
l’edifici original se’n conserva quasi íntegrament la piscina termal gràcies
al fet d ’haver estat protegida per una capa de travertí dipositada després
de la seva inutilització (Merino et al., 1994, p. 61). Tres dels seus costats
estan proveïts de graons fets de gresos amb glauconita del Mb. Barcons, i
l ’altre és limitat per una paret vertical.
Dels quatre ambulacres porticats, orientats segons els punts cardinals,
que envoltaven la piscina, així com de les crugies i de les estances que
completaven l’edifici, en queden diverses restes. Dels nombrosos elements
que se’n conserven destaquen brancals, llindes, llindars, graons i diversos
carreus ben tallats, tots ells afaiçonats en gresos amb glauconita.
E LS TROFEUS DE POM PEU

Es localitzen al coll de Panissars, just a la frontera amb l ’Estat francès,
sota les restes de l’església romànica de Santa Maria. En aquest indret
dominant, les excavacions portades a terme a ambdós costats de la fronte
ra en els anys 1984 i 1989 van posar al descobert dos subbasaments rec
tangulars retallats a la roca, els quals amiden 29,50 m per 15,90 m, i que
contenien grans blocs de pedra, ben tallats, regulars i formant filades rec
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tes, avui gairebé del tot es
poliats. Aquestes grans fonamentacions conformaven
la plataforma inferior d’una
imponent estructura situada
a banda i banda de la Via
Augusta. Per les seves di
mensions i ubicació, es con
sideren les restes del gran
trofeu que alçà Pom peu
Magne el 71 aC per comme
morar les victòries aconse
guides sobre Sertori i els
seus aliats en el decurs d ’una
guerra que durà quasi una
d ècad a (N olla, 2000, p.
211 ).
Els grans carreus parallelepipèdics que encara avui
es conserven dins les rases
excavades a la roca són de
gresos amb glauconita, tí
pics del Mb. Barcons (fig.
39). La seva procedència
tant pot ser dels Clots com
de les pedreres de l ’església vella de Domeny, de Sarrià de Dalt o de can
Guilana; en qualsevol dels casos, queda ben palès que la circulació
d ’aquests materials en l’època romana, vertebrada per la Via Augusta,
ultrapassava en gran mesura el territori proper a les explotacions.
5. CONCLUSIONS
Aplegant totes les dades podem fer-nos una idea, incompleta, però
basada en fets concrets, de la història dels Clots, de les pedreres que s’hi
explotaren i de la difusió que es féu dels seus materials en època ibèrica i
romana.
La presència humana al paratge es testimonia, com a mínim, des del
calcolític, quan a la part més alta del puig es construeix un hipogeu o cova
artificial d ’enterrament. Les restes d ’una possible cista i d ’un menhir al
mateix paratge confirmarien aquesta presència. El jaciment proper del
mas Ral, poc conegut, semblaria indicar una freqüentació del lloc durant
el bronze final o primera edat del ferro. L’ocupació del territori circumdant
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en època ibèrica i romana és prou intensa, si fem cas del nombrós catàleg
de jaciments descoberts, i reflecteix una concentració significativa de
població a l’entorn del jaciment.
Les empremtes deixades pel treball de la pedra visibles a les parets
dels Clots mostren d ’una manera explícita l’ús de l’indret com a lloc
d ’extracció de pedra. La pedra dels Clots (recordem que s’han utilitzat els
termes pedra o gresos dels Clots i pedreres dels Clots per designar de
manera conjunta les roques i les explotacions dels Clots de Sant Julià i de
la muntanya d ’en Torró, atesa la impossibilitat de diferenciar-ne els
materials) posseeix un seguit de característiques litològiques que haurien
propiciat el seu aprofitament pels habitants dels poblats i vil·les de l’entorn
en època ibèrica i romana (i posteriorment). Els càlculs realitzats per
conèixer la quantitat de roca llevada d ’aquestes pedreres evidencien
l’enorme magnitud de l’explotació, amb un volum mínim de material extret
de l ’ordre de 38.000 m3, que representen quasi 86.500 t.
L’examen de diferents jaciments de la comarca ha demostrat l’ús dels
gresos dels Clots a bastament, fet que de retruc evidencia l’antigor de
l’explotació de la pedrera. L’utillatge lític descobert al Puig mostra uns
inicis per a la utilització de la pedra dels Clots ja des del segle VI aC. Tots
els molins trobats al Puig de Sant Andreu i a l’Illa d ’en Reixac són,
recordem-ho, manufacturats amb aquest material. La troballa d’exemplars
de molins de vaivé al Puig es troba testimoniada ja en els nivells més
antics.
Segons les dades de què disposem, l’aprofitament dels gresos dels Clots
com a material de construcció dataria d ’un moment més recent, amb
seguretat des del segle IV aC. Es d’aleshores el llindar de porta al poblat
ibèric de Sant Sebastià de la Guarda. A aquest element caldria afegir-hi
aquells carreus, originaris també de les pedreres dels Clots, que es troben
als murs del corredor d’entrada de la porta 1 i a la torre poligonal immediata
del Puig de Sant Andreu, incorporats en paraments bastits al segle III aC
però probablement reutilitzats d ’una edificació més antiga.
En el segle III aC l ’ús de la pedra dels Clots es troba plenament
consolidat entre els poblats indígenes de la rodalia (Puig de Sant Andreu,
Illa d ’en Reixac, Castell, Sant Sebastià) i, probablement, a la mateixa
Empúries. En aquests moments els gresos dels Clots els trobem afaiçonant
tant materials arquitectònics com útils domèstics: gresols, morters i molins
en l’utillatge lític; a l’arquitectura, en basaments de columna, capitells,
llindars, elements d ’ornamentació arquitectònica i en treballs de folre o
revestiment (cisternes). La pedra de menor qualitat, la més comuna, sembla
emprar-se per bastir els murs, tot i que aquest no és l’ús principal, ja que
es constata el reaprofitament.
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La possibilitat de transport que representava tenir connexió directa
amb el camí d ’Empúries, veritable vertebrador del comerç de l’època, en
facilitaria l’expedició fora de l’àmbit estrictament local. La presència dels
gresos dels Clots en diferents jaciments indígenes, alguns a distància
considerable del jaciment, prova l’existència d’una xarxa de camins locals
molt antiga que de ben segur aprofitaria les vies naturals de penetració.
A partir de la segona meitat del segle II aC les pedreres viuen un període
d ’intensa explotació, segons es desprèn de l’habitud amb què es troba el
seu material. L’Emporion hel·lenística primer, i més endavant Emporiae,
esdevé, aleshores, el principal mercat de la pedra dels Clots, coincidint
amb les importants reformes urbanístiques de la ciutat endegades aleshores
i la monumentalització que comporten (especialment importants en el
segle II aC i en època augustal). S’amplia el repertori d’usos, i es distingeix
clarament entre uns gresos de menor qualitat, emprats amb d ’altres tipus
de pedra per fer parets, i un gres escollit i bo per picar, que s’empra en els
edificis més rellevants i luxosos en parets de façana cara vista. Sovint
motllurada, la pedra dels Clots es troba conformant columnes (bases, fusts,
capitells), altars, brancals, llindars i brocals de pou, entre altres elements.
Es pot ajustar entre finals del segle II aC i mitjans del segle II dC el
període de màxim aprofitament de les pedreres en època antiga. Els gresos
dels Clots són àmpliament utilitzats primer a Empúries, i més endavant a
les vil·les de la rodalia (Mas de Dalt, Llafranc, Vilarenys, Mas Gusó). A
les vil·les romanes de Puig Rodon i Tolegassos trobem els materials dels
Clots en contextos un poc més tardans, de finals del segle II dC o inicis
del segle III dC. El fet que a la gran majoria de jaciments examinats
apareguin m aterials originaris de les pedreres dels Clots palesa la
freqüència amb què s’utilitzaren en època romana i mostra, de retruc,
l’enorme difusió territorial assolida per aquests materials, que ultrapassa
en gran mesura el territori proper a les explotacions.
La m uralla tardorom ana d ’Em púries, a Sant M artí, confirm a la
continuïtat de l’explotació dels gresos dels Clots en època baiximperial.
A partir de llavors les evidències disponibles no permeten resseguir
l ’evolució particular de les pedreres. A tall d ’hipòtesi, caldria suposar una
reducció important en el volum de l’explotació i una difusió més limitada
del material. A partir d ’un moment indeterminat, però que caldria datar
entre el baix imperi romà i l ’alta edat mitjana, tornem a trobar elements
tallats en gresos dels Clots, a la necròpolis de Sant Esteve, ben a prop del
jaciment.
Tanmateix, la constatació que la pedra dels Clots es troba bastint els
murs de la m ajoria d ’edificis m edievals de la rodalia (Canapost,
Peratallada, Palau-sator, Sant Julià de Boada...) demostra la continuïtat
de l ’explotació de les pedreres dels Clots de Sant Julià almenys en època
altmedieval.
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EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES
AL COLLET DE SANT ANTONI DE
CALONGE
JOSEP MARIA NOLLA, PAULA SANTAMARÍA i MARC SUREDA

1. EL COLLET DE SANT ANTONI. DADES ANTIGUES SOBRE UN
VELL ESTABLIMENT ROMÀ
El jaciment arqueològic del Collet de Sant Antoni (fig. 1 i 2) és cone
gut des de fa molts anys i, de seguida, de la mà de Pella i Forgas (1883, p.
211-212), entrà a formar part de la historiografia erudita. Ben aviat, com
a resultat de la troballa fortuïta, el 1895, durant les obres de la nova carre
tera de Sant Feliu de Guíxols a Palamós, d ’un extraordinari dipòsit de
bronzes (Botet i Sisó, sense data, p. 603; Palol, 1950 i 1953) justament en
aquest indret, just a tocar la platja que, raonablement, es posà en relació
amb l’establiment agrari immediat.
Tanmateix, i com tindrem ocasió de comprovar immediatament, lle
vat de les observacions que, sobre el terreny, tingué ocasió de realitzar
Pella i que altres autors confirmaren i precisaren, el Collet no fou, mai, ni
objecte de prospeccions intenses ni, no cal dir-ho, d’excavacions més o
menys importants. Les velles notícies anaren passant d’un autor a un altre
sense aportacions significatives. Tal com veurem, una troballa tan excep
cional com és l’existència d ’un aqüeducte que arribava fins a la vil·la, que
devia trobar-se en prou bon estat a la darreria del segle XIX, i que d ’ales
hores ençà, ha anat desapareixent, no aixecà l’interès que mereixia i fos
considerat com un fet damunt del qual era millor passar-hi de puntetes.
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Fig. 1. La vil·la romana del Collet de Sant Antoni en el context dels jacim ents arqueològics
de l’entorn.

Recordem, ràpidament, aquesta petita història del coneixement del lloc
que ens situarà a la vetlla immediata de la campanya d ’excavacions de
l’any 2000.
Pella i Forgas ens fa saber que visità el Collet de Sant Antoni el dia 13
de setembre de 1877 i ens descriu l’existència de les ruïnes d ’una vil·la
romana (o casa de recreo, tal com la defineix) que ocupa un lloc excep
cional, sobre aquell esperó rocós, darrer contrafort de les Gavarres, que
es projectava, a poc més de 25 m d ’alçada sobre les planes al·luvials im
mediates, cap al mar (fig. 2). Assenyalava l’existència de terrissa romana
i d'“un pavimento de mosaico dondefue el atrio. En realidad no hay mas
que una Icija de cuadros negros y blancos que sirven de enladrillado en el
àrea donde el colono arregla la trilla ” (Pella i Forgas, 1888, p. 211). Més
enllà, descrivia l’existència d ’un aqüeducte que resseguia una línia recta
de nord a sud i que duia a la vil·la l’aigua captada a la muntanya immedia88
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Fig. 2. Planta general del Collet de Sant Antoni amb indicació de les rases que han donat
evidències arqueològiques positives.
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ta a una distància d ’entre 1.000 i 1.500 m. En nota a peu de pàgina en feia
una acuradíssima descripció que coincideix fil per randa amb les restes
descobertes en la campanya de l’any 2000 (infra) (Pella i Forgas, 1888, p.
212, nota 1) (fig. l l a 13).
Botet i Sisó, la personalitat que domina el món de l’arqueologia de les
comarques gironines en el tombant de 1900, es referí, també, a les troba
lles del Collet, reproduint el discurs de Pella però afegint-hi alguna notí
cia nova i prou valuosa. Recorda, entre altres coses, l’existència d ’un
camí veïnal molt antic que passava pel Collet i que servia per comunicar
Calonge amb Palamós (Botet i Sisó, sense data, p. 601). Aquest vell vial
que feia servir el petit coll que salvava amb certa comoditat l’esperó ro
cós serviria per explicar-nos el topònim. Pel que feia a les característi
ques del jaciment, que ell anomena, sempre, de Santa Maria del Mar,
nom del cenobi femení establert sobre les ruïnes romanes al segle XII,
recorda novament l’existència del mosaic, afegint-hi que dibuixaven un
seguit de quadres blancs i negres a manera d ’un tauler d ’escacs i ens fa
saber que una part d ’aquell valuós sòl fou portada al museu de Girona,
mentre l’altra romania in situ. Descrivia, novament, l’aqüeducte que sub
ministrava aigua a la vil·la i l’existència de ceràmica antiga en certa quan
titat (Botet i Sisó, sense data, p. 603).
Miquel Oliva, que s’interessà preferentment pel dipòsit de bronzes,
ens ha deixat, tanmateix, una notícia significativa que donava contingut a
la breu referència de Botet i Sisó sobre la presència, al museu de Girona,
d ’un fragment del mosaic. En efecte, en un important treball sobre les
restes romanes del museu arqueològic de Girona, apuntava: “Citemos
ademàs los fragmento s de mosaico romano del Collet de San Antonio de
Calonge, en curso de recomposición para tratar de ser completado ” (Oli
va, 1950, 88).
N ’han donat, després, notícia J. Badia, que visità el lloc i assenyalà
l’existència de ceràmica antiga, algun gran dolium sencer conservat in
situ (fig. 14) i fragments de pintura mural clarament romana i, tot parlant
de la descoberta del dipòsit de bronzes, el posava en relació amb l’exis
tència de la vil·la (Badia, 1977, p. 125), (Nolla i Nieto, 1978) i (Gorges,
1979, p. 256), que no feien altra cosa que aplegar les dades publicades.
Semblantment, podríem dir del recull de la Carta arqueològica, on s’aple
gaven uns materials dubtosos i on es recollia l’esment del l’existència de
l’aqüeducte, sense, però, donar-li la importància que creiem que es me
reix (Nolla i Casas, 1984).
Com veiem, un cúmul d ’unes quantes dades que s’han anat repetint.
Tanmateix, destacarien dos fets, a bastament provats, que servien, ja d ’en
trada, per col·locar la vil·la del Collet molt per damunt de la major part
dels establiments similars d ’aquest territori: l ’existència d’un sòl de mo
saic i, sobretot, d ’un aqüeducte.
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2. LES INTERVENCIONS DE L’ANY 2000
L’adquisició per part de l’ajuntament de la finca del Collet i la neces
sitat de saber-ne detalladament les característiques del jaciment arqueo
lògic, l ’àrea que ocupava i l’estat de conservació van propiciar la signatu
ra d ’un conveni de col·laboració entre aquella institució i l’Institut del
Patrimoni Cultural de la Universitat de Girona (1), mitjançant el qual
s’iniciaria una recerca intensiva que tenia com a objectiu final aclarir amb
la màxima precisió totes aquelles incògnites plantejades. La Universitat
dirigia els treballs, que anaren a càrrec del municipi, i se'n responsabilit
zava científicament. Els treballs de camp es realitzaren entre el 30 d ’octu
bre i el 27 de novembre del 2000.
Es va determinar realitzar una sèrie de rases amb l ’ajuda d ’una pala
excavadora el treball de les quals era atentament vigilat i que s’aturaven
en el moment d’identificar restes estructurals o nivells arqueològics que
afectaren la màxima extensió possible i que pretenien delimitar amb cer
tesa l ’extensió del jaciment arqueològic; s’efectuà una neteja en profun
ditat dels marges, talussos i llocs on hi havia, d ’antic, restes estructurals
visibles i, finalment, uns sondejos estratigràfics puntuals que pretenien
aconseguir una primera aproximació a la història del jaciment a partir de
la identificació i l'excavació d ’una seqüència estratigràfica completa.
A partir dels resultats aconseguits, l ’ajuntament sabria l’àrea precisa
on hi havia restes que calia preservar i, des d ’un punt de vista científic,
s’havia d ’aconseguir una primera diagnosi sobre l’estat de conservació
del jaciment, una ferma aproximació cronològica a la seva història i una
informació més detallada sobre les característiques d ’aquell establiment
que, inicialment, assimilàvem tipològicament a una vil·la romana.
LES RASES

S’obriren 21 rases, que han servit per posar de manifest l’extensió del
nucli principal del jaciment. Han servit per constatar que el sector més
ben conservat del jaciment es localitza al sector meridional de la finca, la
més pròxima al mar i a les terrasses que queden a llevant. En el altres
sectors, a l’entorn de la casa i més enllà, cap a tramuntana, les troballes
són més escadusseres (fig. 2).
LES RASES D E LA TERRASSA SUD

Rasa 1. De nord a sud, prop del marge de llevant. S’hi localitzà un mur
i altres restes constructives i evidències d ’uns nivells arqueològicament
fèrtils.
Rasa 2. S’estenia de cerç a migjorn a pocs metres de la rasa 1. A l’ex
trem més meridional, perpendicularment a la trinxera, aparegueren pe
dres, calç i teules que interpretàrem com les restes d ’un mur que formaria
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angle amb una altra paret identificada en el perfil. A 4 m de l’inici aparei
xien més pedres soltes. A l ’extrem septentrional es localitzà una capa de
morter de calç paral·lela a la rasa.
Rasa 3. De nord a sud, entre les rases 2 i 4. A la punta de migdia
s’identificà un sòl d'opus signinum. 2 m més enllà se’n trobà un altre de
morter de calç. Arreu apareixien pedres, restes de material de construcció
i ceràmica romana.
Rasa 4. Amb la mateixa orientació i a prop del marge nord de la terras
sa. Un seguit de pedres disposades perpendicularment al vall feien pensar
en la possible existència d ’un mur. Més significatiu és el descobriment
d’un possible enllosat de pedra. Aquest sector havia estat tocat per l’ober
tura d ’unes rases modernes, tal com evidenciaven unes canonades d ’ura
lita.
Rasa 5. D ’est a oest, entre la piscina i la “caseta de les nines”. Forats
amb material a l’extrem occidental.
Rasa 19. De nord-oest a sud-est, entre la piscina i el vall 4. Evidència
de dues parets antigues una de les quals formava angle.
RASA D E LA TERRASSA OCCIDENTAL DAVANT D E LA CASA

Rasa 6. Oberta a l’extrem de la terrassa i de nord a sud. Es localitzà un
fragment de sòl d ’opus signinum a l ’extrem meridional, molt a prop de la
“casa de les nines”, on sabem, per informació facilitada amablement pel
senyor Carmona, a qui aprofitem per donar-li les gràcies, que hi havia
restes estructurals trobades d’antic. El fragment de signinum, alineat en la
direcció de l’aqüeducte, en podria ser la continuació.
RASES D E LA TERRASSA A L SECTOR NORD D E LA CASA

Rasa 8. Oberta de nord a sud contra la paret nord-oriental de la casa.
S’identificaren tres pedres alineades i que reposaven directament sobre el
sòl geològic que sortia a molt poca fondària. També es recuperà ceràmica
romana.
Les rases 7, 8 , 9, 10, 11, 14, 20 i 21, obertes en aquesta banda de la
finca, foren arqueològicament estèrils.
RASES A L ’E ST DE LA CASA

Rasa 12. A uns 10 m del mur de l’edifici central. Es localitzà material
arqueològic romà a la part més fonda, just damunt la roca mare que se
situava aproximadament a 1 m de fondària. Més amunt es recuperaren
materials medievals i moderns.
Rasa 13. Paral·lela a la 12 però situada en una terrassa inferior. Es
posà de manifest l’existència d ’uns blocs de pedra caiguts que no s’asso
ciaven a cap mena de material.
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Rasa 15. Oberta al marge de llevant del turó, a la terrassa inferior i
orientada de nord a sud. Sense restes estructurals, però amb un potent ni
vell ric en material arqueològic antic que arribava a una fondària d ’ 1,60 m.
Rasa 16. En paral·lel a la núm. 15, a uns 3 o 4 m de distància, en el
camí que puja des de la rotonda de la carretera cap a la finca. Per sota
d’una fina capa d ’asfalt modern, a l ’extrem nord es trobaren restes d ’un
sòl d 'opus signinum, irregular i molt malmès. En el marge obert per la
rasa s’observaven forats amb material ceràmic antic. Cap a migdia, no
més restes modernes.
Rasa 17. De sud-oest a nord-est, al costat de tramuntana de la pista de
tennis. Trobàrem gran quantitat de material ceràmic romà i, a més fondà
ria, ceràmica ibèrica, damunt del sòl geològic a uns 2 m de fondària. Sen
se restes estructurals.
Rasa 18. Paral·lela a la 17, uns 7 o 8 m més cap a cerç. El sòl geològic
sortia a 0,50 m de fondària. Completament estèril.
ELS SONDEJOS ESTRATIGRÀFICS

Sondeig 1 (fig. 2 a 4). La tria del lloc estigué condicionada per l’exis
tència ben visible en el marge de les restes d ’uns murs, cosa que assegu
rava una bona tria en funció dels objectius marcats (supra). S’identifica
ren restes estructurals prou ben conservats i diverses fases d ’ocupació
diferents. Pertanyia a la primera un suposat dipòsit, que només coneixem
parcialment, de planta rectangular, amb l’eix més llarg en direcció nordsud i que presentava un recobriment de morter de calç pel damunt de la
cara externa de les parets. En un segon moment, aquest espai, potser ja un
dipòsit, es veié modificat per l’afegitó contra l’angle sud-oest d ’una mena
de pilastra o estructura rectangular de pedruscall, teules i morter de calç,
de 0,40 m de costat est-oest i 0,32 m nord-sud. No sabem si en els altres
angles de la construcció es bastiren elements similars. Queda clara la re
lació temporal pel fet que aquest afegit s’adossava al recobriment de morter
de calç de la paret meridional (1003) (fig. 3). Aquest fet determinà el
recobriment de les parets del dipòsit amb un morter hidràulic de 3 cm de
gruix, de molt bobna qualitat (1009) (fig. 3). A partir d ’aquest instant,
aquella dependència esdevenia un aljub destinat a contenir líquids. Més
endavant s’efectuà una altra importantíssima reforma que significà la
compartimentació del dipòsit, amb la construcció d’una paret nord-sud
(1011) (fig. 3) que s’adossava al recobriment de signinum (1009) i que
creava dos àmbits, més reduït l’occidental (0,90 m d’amplada aproxima
dament) i més ample l ’oriental (1,24 m d ’amplada aproximadament) i pel
nord, amb una nova paret (1014) (fig. 3) paral·lela a la tanca del vell
dipòsit. Més endavant aquests espais es colgaren i pel damunt de tot s’hi
disposà un sòl de morter de calç (1005) (fig. 3) que passava pel damunt
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Fig. 3. Planta del sondeig 1 amb les estructures descobertes.

de la paret 1011 i, molt malmès, s’estenia més enllà. Aquesta darrera re
forma significà, no cal dir-ho, la fi del dipòsit - o potser millor, dels dipò
sits- d ’aquell tercer moment. Un exemple perfecte de la complexitat cons
tructiva d ’un edifici amb una llarga història i que sense una excavació en
extensió no podem valorar adequadament
Vegem-ne, ara en detall, les característiques de les diferents unitats
estratigràfiques (UE) identificades (fig. 3 i 4):
UE 1001. Nivell superficial amb restes de teula, morter de calç, restes
òssies i força ceràmica. Delimitat a l ’est pel mur 1002 i a migdia pel
1003.
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Fig. 4. El sector del sondeig 1, durant l ’excavació (tardor de 2000)

UE 1002. Mur de tancament per l ’est. Fet de morter de calç i pedruscall dins d ’un encofratge (opus caementicium). Per la cara interna anava
recobert amb un arrebossat de morter de calç que parcialment es trobava
molt malmès. Aquesta paret havia fet angle amb el mur 1003 però el punt
d’unió entre un i altre no es conserva. Se li lliurava el mur 1014. Mesura
va, solament, 0,35 m d ’amplada, amb una llargària visible de 2,90 m i una
alçada màxima conservada de 0,90 m.
UE 1003. P aret m erid io n al. M olt sim ilar a l ’a n te rio r (opus
caementicium) fent servir pedretes de cares irregulars i algunes de mides
mitjanes. Feia angle amb 1002 tot i que el punt d ’unió entre un i altre,
recordem-ho, ha desaparegut. En un segon moment se li adossà el mur
1011. Interiorment era arrebossat amb morter de calç i a partir del mur
1011, per damunt d ’aquest i més enllà, d ’un recobriment d 'opus signinum
(1009). L’amplada és de 0,55 m, la llargària de 3,80 m i l’alçada conser
vada de 0,65 m.
UE 1005. Paviment de morter de calç que cobria la meitat oest del
sondeig, a partir del mur 1011, incloent-lo, i el 1003. La seva superfície
se’ns presentava irregular, amb inclusions de pedretes mitjanes i bocins
de teula. A l’oest de 1011, presentava una certa discontinuïtat coberta pel
paviment 1006.
UE 1006. Sòl d'opus signinum que omplia la discontinuïtat de 1005.
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Era conformat per un rudus de pedruscall damunt del qual s’abocà la
morterada de calç i picadís de ceràmica. Molt mediocre.
UE 1009. Revestiment de morter hidràulic (opus signinum) d ’uns 3
cm de gruix. Només parcialment conservat.
UE 1010. Farciment entre 1002, 1003, 1011 i 1014.
UE 1011. Mur paral·lel a 1002. Es lliura a 1003 per damunt de 1009
(revestiment hidràulic). UE 1014 se li lliura. Cobert morter de calç (1005)
d'opus incertum amb pedres de granit i calcàries polides tendència regu
laritat, formant filades força irregulars.
UE 1013. Farciment dipòsit entre 1002, 1003, 1011 i 1014 per sota

1010
UE 1014. Mur paral·lel a 1003 que es lliura a 1011 i 1002. Fet amb
pedres granítiques polides i algun bocí de teula que formen filades irregu
lars. Només cara sud, resta més enllà perfil. 1,20 m llargària i 0,60 m
d'alçada.
UE 1004. Nivell sota 1001. General.
UE 1007 farciment entre 1011 i el sòl de calç 1005, per sota 100.
Només parcialment excavat
El dipòsit era recobert d 'opus signinum (1009). Era de forma rectan
gular, amb quatre parets, dues de les quals, 1002 i 1003, són ben visibles
formant els costats est i sud; la de l’oest no s’aprecia en trobar-se sota sòl
de calç (1005) i la del nord, més enllà de l’àrea excavada, només és parci
alment visible. Mesuraria uns 4,80 m per 2,69 m. No hem arribat al sòl en
haver quedat parcialment sense excavar. A dins s’hi construïren els murs
1011 i 1014 i es farcí amb 1010 i 1013.
SONDEIG 2

Una nova cala s’obrí a l’antiga era de la casa, on, fa molts anys, es va
descobrir un mosaic d 'opus tessellatum que fou arrancat i dipositat a l’antic
museu arqueològic de Girona. El sondeig mesurava 3,20 m per 3,37 m de
costat. Per sota d ’un nivell superficial (UE 201), s’identificà el sòl geolò
gic i un farciment a l’angle sud amb gran quantitat de material antic (UE
202) i un mur (UE 203), de pedres unides amb fang de 0,92 m d ’amplada
(tres peus romans) i 1,38 m de llargària conservada que s’estenia de nord
a sud. Les restes molt malmeses d ’un altre mur (UE 204) es lliuraven a
203 pel costat de migdia. UE 205 eren un conjunt de pedres soltes que
podien pertànyer a una estructura enderrocada i molt destruïda.
SONDEIG 3

S’obrí immediatament sota l’era, a migdia, en una zona on el terreny
dibuixa un marcat desnivell. Hi havia poca potència de sediment i el sòl
geològic aflorava a poca fondària. No es trobaren restes estructurals però
sí gran quantitat de material arqueològic antic.
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SONDEIG 4

Es realitzà al nord-oest de la casa central perquè s’apreciaven restes
malmeses i emmascarades d ’un possible mur. L’exploració posà al des
cobert un tram prou sencer d ’un aqüeducte antic, una troballa extraordi
nària, i gens comuna. L'specus, que conduïa l’aigua a nivell del sòl en
aquell tram de l’obra, era fet amb dos murets paral·lels de 0,42 cm de
gruix i d ’uns 0,45 m d ’alçada, de pedruscall i morter de calç, formant

Fig. 5. Collet de Sant Antoni. Material ceràmic recuperat en la cam panya de l'any 2000.
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filades rectes, i una solera inferior d'idèntiques característiques. Tota la
part interna, i a la base i als costats un excel·lent recobriment hidràulic
d ’opus signinum n ’asseguraven la impermeabilitat i el bon funcionament
(fig. 11). La part conservada ocupa un espai aproximat de 6,87 m de llar
gària, i es perd per un costat i l’altre (fig. 12). La unió de les parets laterals
amb el fons es trobava reforçada per una motllura de mitja canya que
donava més consistència a l’obra, evitava l’aparició d ’esquerda i de fil
tracions en un punt delicat (fig. 11 i 13).
3. EL MATERIAL ARQUEOLÒGIC RECUPERAT
El material recuperat al llarg d’aquests treballs constitueix un conjunt
nombrós i significatiu que cal estudiar globalment en ser, de moment,
escasses les dades de tipus estratigràfic ben establertes. El seu valor no es
troba ni en el lloc on s’han trobat ni en la posició estratigràfica sinó en la
cronologia precisa de cada objecte analitzat.
L’estudi d ’aquests objectes, majoritàriament ceràmics, ens permet re
alitzar una aproximació prou fiable a la història del lloc, que, confrontada
a altres dades conegudes i publicades sobre aquesta estació, ens ha de
permetre, a grans trets, conèixer amb més detall el seu origen, l'evolució
i l’abandonament final. Només una continuïtat de les excavacions en ex
tensió i en profunditat farà possible confirmar aquest primer esquema i,
sobretot, donar-li contingut.
Així doncs, aquest estudi el farem prescindint del lloc on es recuperà
el material -n o és significatiu- i agrupant el material de més antic a més
modern en quatre grans apartats (material baix republicà i augustal, alt
imperial, tardà i indeterminat), tot acabant amb unes consideracions de
tipus cronològic i històric que de moment hauríem de considerar prou
ben establertes.
EL MATERIAL DE LA BAIXA REPÚBLICA I DE L'ÈPOCA D ’AUGUST

El fragment identificat més antic, correspon a una vora d’àmfora grecoitàlica (fig. 5,6) de perfil molt obert i de secció triangular que cal conside
rar de cronologia alta, versemblantment per situar a la segona meitat avan
çada del segle III o molt a principis del II aC. Es tracta, de moment, d’una
peça singular, aïllada, el valor de la qual caldrà ponderar quan dibuixem,
a grans trets, les conclusions generals. Molta més entitat tenen alguns
fragments ceràmics propis de la segona meitat del segle II o de la primera
de l’I aC, en conformar un conjunt puntual però significatiu i en permetre
resseguir una continuïtat que aniria sense ruptures fins a la baixa antigui
tat.
Assenyalem, en primer lloc, la troballa d ’un fragment informe de campaniana A, a la rasa 15, que, sense dificultats, s’ha de considerar pròpia
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de la fàcies tardana d ’aquella producció i que hauríem de datar a partir de
la darrera dècada del segle II fins a mitjan segle I aC. També hi ha presèn
cia de cam paniana B, amb un bon fragm ent d ’un plat de la forma
Lamboglia 5 amb decoració al fons intern de dos cercles concèntrics im
presos i, en la corona circular resultant, unes faixes de finíssimes estries
(fig. 8,22), que, en aquest territori, són típiques dels conjunts de primera
meitat del segle I aC, tal com podem constatar en moltíssims jaciments.

Fig.

6.

Collet de Sant Antoni. Material ceràmic recuperat en la cam panya de l’any 2000.
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Fig. 7. Collet de Sant Antoni. Material ceràmic recuperat en la cam panya de l ’any 2000.

Una cronologia semblant defensaríem per al plat de ceràmica grisa
assimilable a la forma C (Barberà, Nolla & Mata, 1993) o fòrum 11
(Aquilué et a l, 1984) que en aquest territori -Girona, Empúries, Sant
Julià de R am is- és a bastament utilitzada entre el 110/100 i el 50/40 aC
(fig. 5,15). Semblantment, podríem adduir per un fragment de paret de
kalathos amb decoració pintada amb colors molt marronosos (fig. 9,2).
Pel que fa als grans recipients de transport, recordaríem una vora d ’àm
fora de boca plana (fig. 10,15) i una representació més nodrida d’àmfores
itàliques de vi, forma Dressel 1, de llavi alt i recte (fig. 5,7), alguna de les
100

EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES AL COLLET DE ST. ANTONI DE CALONGE

quals és de procedència pompeiana (tipus “DB”) (Nolla, 1978) (fig. 10,1)
i algunes nanses característiques (fig. 5,18) que palesen, novament, l’ex
traordinària importància del preuat líquid durant les dues darreres centú
ries anteriors al canvi d ’era.
De cronologia més incerta, puix que aquests productes continuaren
arribant durant els tres primers quarts del segle primer, són dos fragments
informes de ceràmica de cuina itàlica amb recobriment interior d ’una es
pessa engalba vermella (“roig intern pompeià”) procedents de la rasa 15
(Casas et al., 1990; Aguardod, 1991).
La continuïtat se’ns fa evident amb la presència de vores d ’àmfora
cuites a les bòbiles de la costa catalana de les formes Tarraconense 1 (fig.
6,3) i Pascual 1 (fig. 6,2 i 8,15), que dataríem a la segona meitat del segle
I aC, i la recuperació significativa de terra sigillata itàlica, preferentment
aretina. En trobem a la UE 1001 (sondeig 1), rasa 3, 5, 16...) i, pel que fa
a les formes, assenyalaríem la presència de la Goudineau 27 (fig. 4,16 i
18), la Goudineau 38, amb decoració aplicada molt convencional (fig.
8,19) i la Goudineau 42/Pucci XXIII/XXXV (fig. 8,1), bellíssima, amb
una fina decoració de rodeta que ocupa la cara superior del llavi i la cara
externa del got. Destacaríem, també, dos fragments informes de peces
decorades, un dels qual reprodueix quatre fulles de roure (fig. 8,3) i l’al
tra, una flor (fig. 7,6). En general, peces atribuïbles a la fase clàssica i
avançada de la producció, amb cronologies que cal situar a l’entorn del
canvi d ’era. Caldria, finalment, considerar algun fragment informe de
ceràmica augustal de parets fines.
EL MATERIAL DE L'ALT IMPERI

Es, cal tenir-ho present, el conjunt quantitativament parlant més nom
brós i que ofereix una diversitat més gran.
Si comencem la descripció per les ceràmiques fines (terra sigillata),
haurem de referir-nos, en primer lloc, a la t.s. sud-gàl·lica produïda d ’en
çà de les primeres dècades del segle primer a la Graufesenque, a Millau,
i que, essent comercialitzada des del gran port de Narbo, esdevingué la
terrissa envernissada més usada a la zona costanera de l ’actual Catalunya,
durant aquells primers cent anys de l’era nova. Constitueix un conjunt
nombrós i variat i entre les formes assenyalaríem la Draguendorff 18, un
plat (fig. 9,3), el got Drag. 24/25 (fig. 9,4), entre les llises, i la forma
Drag. 29B (fig. 9,5) i Drag. 37, especialment (fig. 8,2 i fig. 9,6 a 8), entre
les decorades. Pel que fa a les imitacions hispàniques, recordarem que
són escassament representades (fig. 9,9, amb decoració convencional de
cercles concèntrics formant bandes sobreposades). Pel que fa a tasses,
copes i gots de ceràmiques de parets fines, hi trobem algun fragment es
cadusser propi de les produccions del segle primer (closca d ’ou, parets
sorroses, produccions envernissades...) (fig. 5,13).
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Fig.

8.

Collet de Sant Antoni. Material ceràmic recuperat en la cam panya de l ’any 2000.

A partir dels inicis de la nova centúria, aquestes produccions occiden
tals foren substituïdes per ceràmiques envernissades nord-africanes, l’afri
cana A, primerament, i més tard, la C, i per produccions provençals (clara
B i lucente) que ocuparien la segona i tercera centúria i que, en ocasions,
penetren dins del segle quart. Entre l’africana A identifiquem les formes
Hayes 3C (fig. 9,10), Hayes 6C (fig. 7,1 i fig. 8,4) o Hayes 14B (fig. 8,7),
algunes bases de formes indeterminades (fig. 9,11 i 12) i algun bocí infor
me bellament decorat amb rodeta (fig. 5,9). Pel que fa a l’africana C,
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Fig. 9. Collet de Sant Antoni. Material ceràmic recuperat en la campanya de l’any 2000.

assenyalem la presència d ’un fragment assimilable a la forma Hayes 45
(fig. 5,3) i destacaríem l’absència de la forma Hayes 50. Entre la clara B
i la lucente només hem reconegut fragments informes.
Tal com pertoca en un jaciment ocupat a l’alt imperi, sobretot a partir
de la segona meitat del segle primer, no hi manquen mai les ceràmiques
de cuina africanes: sovintegen les cassoles envernissades interiorment de
la forma Lamboglia 10 A (fig. 7,11, fig. 8,8 i 17, fig. 9,13 i 14), 10 B (fig.
5,8 i fig. 6,8), els plats tapadora, amb la vora sovint ennegrida (fig. 8,14 i
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fig. 9,18 i 21 a 23), les cassoles de vora d’ametlla i exteriorment recober
tes d ’una pàtina cendrosa (fig. 6,9, fig. 7,9 i fig. 9,15) i olles i tupins
diversos (fig. 7,8, fig. 8,13 i fig. 9,16 a 17 i 19 a 20).
Molt representativa és la producció de ceràmica comuna oxidada, en
tre la qual podem observar el predomini de les formes més característi
ques en aquestes contrades, entre el segle primer i tercer (Casas et al.,
1990). Molts fragments poden assimilar-se a l’escudella “Llafranc”, que
gaudí d ’èxit extraordinari durant més d ’una centúria (segle segon) (fig.
5,14, fig. 10,2 a 5, en aquest darrer cas, amb una xifra dibuixada a la paret
externa XI (o IX, si s’hagués de llegir a l’inrevés) (Casas et al., 1990). Hi

Fig. 10. Collet de Sant Antoni. M aterial ceràmic recuperat en la cam panya de l ’any 2000.
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trobem també gots hemisfèrics (fig. 7,7) o de parets rectes i llavi marcat i
lleument engruixit (fig. 7,5), gerres de vora oberta (fig. 10,6), bases ca
racterístiques (fig. 8,21 i fig. 10,8) i plats alts (fig. 10,7). Destacaríem per
la seva personalitat una base d ’una gerra de vora trilobulada de ceràmica
grisa, sempre present en aquesta mena de contextos (fig. 9,24) (Casas et
a l, 1990) o una vora amb el broc d ’un gran morter d’origen campanià de
la forma Dramont 2, el més representat en els dos primers segles de l’era
(Aguarod, 1991).
Si passéssim revista al material amfòric, observaríem immediatament
uns fets evidents: en primer lloc, el predomini absolut de les àmfores de
vi locals, assimilables a la forma Dressel 2-4. Es tracta d ’un contenidor
que produïren les terrisseries de la zona costanera de l’actual Catalunya
- i en altres indrets- d ’ençà el principat d ’August, que substituïren formes
més antigues ja en desús (la Pascual 1, per exemple). Alguns indicis, no
del tot confirmats, fan factible suposar a l’entorn del Collet l’existència
d ’una figlina que, com a Pla de Palol (Platja d ’Aro) (Nolla et a l, en prem
sa) o Palamós (Tremoleda, 2000), produí els recipients que havien de
servir per contenir i comercialitzar el vi obtingut en l’explotació del fundus
(fig. 5,17, fig. 6,4 i 6 i fig. 10,17 i 18). També sovintegen les àmfores de
base plana de la forma G-IV, que ara sabem que en aquest territori són
majoritàriament de fabricació local i que també serviren per comercialit
zar el vi (fig. 7,10 i fig. 10,16). També hem reconegut alguns fragments,
sobretot de nanses, d ’àmfores d’oli d ’origen bètic (forma Dressel 20) (fig.
6,7).
EL MATERIAL TARDÀ

Numèricament és sorprenentment reduït. Tanmateix, n ’hi ha prou per
resseguir l’ocupació tardana de la vil·la sense cap problema.
Pel que fa a la ceràmica africana de tipus D, la terrissa fina que domi
na els mercats mediterranis a partir del 300, assenyalaríem la localització
de fragments nombrosos informes i massa petits per intentar classificarlos amb èxit. Hem reconegut, nogensmenys, un gran morter de la forma
Hayes 91 A o B (fig. 8,9), amb un vernís excel·lent que recobreix sola
ment el llavi i l’interior de la peça, un bocí de paret d’un atuell de gran
diàmetre assimilable a la forma 67 o 71 (fig. 5,12) i la base, sense peu,
d ’un altre gran plat. En general, es tracta de formes i perfils dels primers
moments de la producció i que grosso modo dataríem en els segles quart
o cinquè. D ’interès extraordinari per afinar en la cronologia final de l’es
tabliment, és la presència d ’alguns fragments de DSP (Dérivées des
Sigillées Paléochrétiennes), unes ceràmiques de qualitat, oxidades o re
duïdes, envernissades, d’origen llenguadocià o provençal que es daten a
partir de la darreria del segle quart i fins a principis del sisè o una mica
més enllà. Hem identificat l’escudella grisa de la forma Rigoir 15 (fig.
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Fig. 11. Planta i alçat esquemàtic de l’aqüeducte.

1,4), amb decoració estampada a la paret exterior a base de cercles con
cèntrics, una altra vora, més malmesa, potser assimilable a la mateixa
forma (fig. 8,11) i un fragment de peu d ’un recipient indeterminat (fig.
8,12). D ’entre les àmfores, deixant de banda algun fragment informe d ’ori
gen nord-africà i, amb seguretat, baix-imperial (argiles vermelles, amb
nòduls de calç i engalba groga espessa i ben repartida sobre la paret exter
na), podríem incloure en el grup una vora assimilable a la forma Africana
IIC o Keay VI, probablement dedicada al transport d ’oli, que cobreix una
extensa cronologia entre el segon quart i el segon terç del segle tercer i
tota la quarta centúria i, potser, més enllà (Keay, 1984; Remolà, 2000).
Entre la ceràmica comuna, podríem considerar d ’aquest moment un
fragment de morter (fig. 9,25), un atuell ben present en la cuina romana
des de la baixa república, però la presència del qual es multiplica al llarg
de l’antiguitat tardana, resultat evident d’uns certs canvis culinaris.
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MATERIAL D 'È PO C A INDETERMINADA

Hem deixat per al final un breu comentari sobre la ceràmica reduïda
grollera -olles, tupins, urnes i cassoles, preferentment-, que en quantitats
significatives hem anat localitzant aquí i allí. Es tracta d’una terrissa cuita
a foc reductor, de vegades feta a torn lent, amb unes formes molt determi
nades, clarament funcionals, tan perfectes que amb poques variacions tro
bem en contextos cronològics molt diferents. Algunes de les formes ser
vien per anar directament al foc per coure o bullir els aliments, d'altres
s’usaven en la manipulació i d'altres per guardar-los. No és fàcil poder-ne
fer una datació precisa si no és a partir d ’evidències estratigràfiques fia
bles, cosa que, com s’ha vist, no era el nostre cas. Hem identificat olles i
urnes, sense coll, de cos globular i llavi marcat i obert (fig. 10,9 i 11), de
vegades decorades amb senzills motius impresos (fig. 5,16), tupins, ger
res i olles amb una o dues nanses, en aquest cas, contraposades (fig. 7,3 i
4), plats (o tapadores) de vora curta i arrodonida (fig. 7,2 i fig. 10,10),
cassoles de parets obertes i sense llavi (fig. 10,11) o amb agafador (fig.
10,12). Alguns atuells no feien servir nanses convencionals sinó agafa
dors massissos (fig. 10,14).
4. CONSIDERACIONS CRONOLÒGIQUES I HISTÒRIQUES
Les excavacions realitzades, l’objectiu de les quals era, recordem-ho,

Fig. 12. Detall de l ’aqüeducte novament localitzat durant l’excavació de la tardor del 2000.
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definir els límits del jaciment, conèixer detalladament l’estat de les restes
en els diferents sectors i, en darrer lloc i complementàriament, aconseguir
més dades per intentar aprofundir en la història del lloc, han servit per
aprofundir en el coneixement d’un jaciment emblemàtic però, de fet, molt
poc conegut (supra).
Queda clar que dalt del turonet allargassat i que s’alça damunt de les
planes al·luvials de ponent i de llevant i sobre el mar, a migdia, s’edificà
una vil·la romana d ’una certa extensió, similar a d'altres de ben conegu
des d’aquestes mateixes contrades (Llafranc, Pla de Palol, a Platja d ’Aro,
els Ametllers, a Tossa de M ar...). És evident, tal com han palesat els
treballs realitzats, que el nucli central de l’edifici s’ha de localitzar cap a
migdia, de les ruïnes de l’antiga masia i vell cenobi cap al mar. És en
aquest sector on s’han posat de manifest les restes estructurals més signi
ficatives, més ben conservades, que només podrem entendre plenament
després d ’haver realitzat excavacions en extensió. Malauradament, una
part de les restes ha desaparegut o ha quedat amagada per la construcció
de la piscina o la pista de tennis, que, indubtablement, modificaren la
topografia del lloc. Pel que fa als seus límits meridionals, les obres de
millora i eixamplament de la carretera de Sant Feliu a Palamós obrades el
1895 també la modificaren.
Aquest fet no significa que més cap al nord i l’oest no hi hagués hagut
construccions perifèriques relacionades amb el cos central de la vil·la,
com ho proven la descoberta i l'excavació d’un tram breu, però d ’un enorme
valor històric, d ’un petit aqüeducte que, arran de terra, en aquest sector,
portava aigua a la part central de l ’edifici des dels primers contraforts de
les muntanyes que es localitzen només uns quants centenars de metres
nord enllà. És un document arqueològic extraordinari que cal valorar com
es mereix (fig. l l a 13).
És molt probable que en aquell sector, a tramuntana de l’antiga masia
i de la capella haguessin existit altres construccions perifèriques de les
quals res s’hauria conservat (fig. 2).
Tampoc queda clar que el vell cenobi femení no fos bastit, parcial
ment, sobre velles estructures. Caldrà confirmar-ho amb excavacions pun
tuals tot i que sembla molt probable especialment per al sector de més cap
a migdia (fig. 2).
Ara com ara, sembla que la vil·la hauria pogut ocupar en època de
màxima esplendor una extensió a l’entorn dels 5.000 metres quadrats si
només tenim en consideració aquells sondejos que han estat positius, en
el benentès que això no significa que tota l’àrea fos construïda i coberta
sinó que cal tenir present l’articulació de les diverses dependències que
conformen aquests edificis (pars rústica, pars urbana, pars fructuaria) a
partir de patis i eres, alguns dels quals eren àrees de treball que podien
ocupar una notable superfície. El que sembla clar, després d’observar la
topografia del lloc i el resultat dels sondejos, és que la vil·la s’hauria
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Fig. 13. Aqüeducte. Detall.

projectat més cap al sud, en direcció a migdia i cap al mar, tot dominant el
vell camí i les platges de l’entorn, on fondejaven els vaixells que feien
possible la ràpida i econòmica sortida de l’excedent agrícola i l’arribada
de tot allò necessari, mar enllà. L’existència d’una part senyorial (pars
urbana) de certa dignitat ens la confirma la notícia, prou segura, de la
descoberta d ’un mosaic de tessel·les blanques i negres a la zona de l’anti
ga era, que fou arrancat i que s’hauria conservat en els fons de l’antic
museu arqueològic provincial. Queda clara també la disposició en diver
ses terrasses que facilitaven l’ocupació d ’una zona amb marcats desni
vells, sense costos ni complicacions excessives.
El material recuperat, preferentment ceràmic, ens permet, a grans trets,
esbossar la història del lloc. Sembla prou clar que el lloc hauria estat
puntualment freqüentat d’ençà l’entorn del 200 aC, potser com un punt
de suport d ’una activitat marinera d ’intercanvi que degué ser important
en aquest indret, amb excel·lents condicions i amb bones penetracions
cap a l’interior. Fins a final del segle II o a la primera meitat del segle I aC
no s'establí una ocupació permanent d’aquell espai privilegiat. Tal com
passa a la veïna estació de Pla de Palol (Platja d ’Aro) (Nolla et al., en
premsa), no estem en condicions de saber si aquell establiment inicial era
una vil·la de tipus itàlic o un mas indígena que, més endavant, hauria
esdevingut una veritable vil·la, però sí que queda clar que aquest fet té a
veure amb “el Gran Canvi” (Nolla & Casas, 1984), un seguit de modifi
cacions substancials de la manera d ’estructurar i explotar el territori que
aparegueren amb força vers el 100 aC. Es significatiu observar que la
109

JOSEP M ARIA NOLLA, PAULA SANTAMARÍA i MARC SUREDA

consolidació d ’un establiment permanent al Collet coincideix amb l’inici
de 1 despoblament de V oppidum veí de Castell de la Fosca (Nolla, Palahí
& Burch, 1998).
Sembla molt probable que el gran salt endavant -conversió en una
gran vil·la o consolidació de la inicial-, hauria esdevingut a l’entorn del
canvi d ’era, durant el principat d’August, tal com posaria de manifest el
material reconegut. Semblantment al que passa arreu d ’aquest territori,
un cert luxe, que de moment només podem ensumar, hauria fet cap, a
partir d ’un moment imprecís del segle segon (mosaic blanc i negre). Pot
ser també seria d ’aquest moment alt imperial, l’ambiciosa construcció
d ’un aqüeducte, que hagué de comportar uns quants centenars de metres
sobre arcades, per portar aigua al nucli central de la vil·la, cosa que indi
rectament ens pot fer pensar en l’existència d ’uns banys que de moment
no s’han localitzat. Es tracta d ’una inversió prou costosa que no sembla
encaminada directament a millorar uns conreus o a aconseguir més rendi
ment d ’una determinada explotació. Només això és suficient per imagi
nar un propietari econòmicament prou poderós per tirar endavant una
empresa d ’aquestes característiques, però d ’un tarannà determinat, que
anteposava gaudir d ’unes condicions determinades a una despesa que
podríem considerar completament supèrflua. Un tret que ens permet, sen
se conèixer-lo, copsar-ne la seva mentalitat i educació. Els quatre primers
segles de la nostra era semblen haver estat una època de certa esplendor,
equilibrada i sense grans alts ni baixos.
Sabem que l’edifici, ocupat durant tant anys, fou objecte de reformes
i modificacions (sondeig 1, supra), l’abast i la volada de les quals se’ns
escapa completament i que, si hem de fer cas del material recuperat fins
ara, no hauria continuat existint més enllà del 500. Aquest és un fet que
caldrà confirmar i puntualitzar a partir de noves campanyes d ’excavació,
que potser ajudaran a explicar el perquè de l’abandonament que, recordem-ho, no queda tan lluny del de la vil·la veïna de Pla de Palol, on, hem
proposat, a partir d ’una anàlisi detallada de les fonts de l’alta edat mitjana
i de les dades arqueològiques existents, un trasllat cap a l’interior, cap a
zones més allunyades del mar i també més enfocades cap a una activitat
econòmica on la ramaderia seria més important que l’agricultura. No se
ria gens estrany que l’abandonament del Collet hagués significat l’ocupa
ció (o la consolidació) de Calonge.
Finalment ens interessa assenyalar que, ara com ara, és del tot impos
sible relacionar el dipòsit de bronzes trobats al vessant oriental del Collet,
molt a prop de la platja, i amb una datació de principis del segle vuitè,
amb la vil·la, tal com havíem pensat. Cal que acceptem que el dipòsit
pogués existir sense necessitat de l’existència de l’establiment agropecuari.
En aquest cas, el dipòsit de bronzes de rebuig (Palol, 1953) l’únic que fa
és parlar-nos de la importància del lloc com a nucli de comunicacions i
com a punt privilegiat com a fondejador.
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El fundus ocuparia les terres de l’entorn, baixes i planes, ben regades
si calia, i, evidentment, els contraforts immediats de la muntanya, amb
pastures, conreus i l’explotació del bosc d ’on els habitants del lloc es
nodririen de llenya, fusta, suro i mel. També podria pensar-se, sense que
cap dada ho confirmi, en una certa explotació de la riquesa del mar imme
diat.
Molt més segura és la importància del conreu de la vinya i de la pro
ducció i comercialització del vi semblantment a Pla de Palol, amb la qual
guarda un absolut paral·lelisme. L’aljub, les nombroses troballes d ’àmfo
res locals Dressel 2-4, i certs indicis d ’una producció terrissaire associada
a l’edifici, així ho confirmarien. I tal com posem de manifest a Pla de
Palol (Nolla et a l, en premsa), no sembla que la fi d ’aquest cicle, vers la
fi del segle primer, comportés greus problemes.
Les excavacions no han permès localitzar enlloc restes d’un incendi o
de destruccions significatives. Tot fa pensar que les reformes i modifica
cions de l’hàbitat responien a altres raons, tal com degué succeir quan,
finalment, el lloc deixà de ser ocupat vers el 500, probablement per cercar
un lloc més adient, més d ’acord amb unes circumstàncies diferents i amb
un altre model econòmic.

Fig. 14. Dolium fragm entat conservat dins de la finca.
Donem les gràcies als col·legues de l'Institut del Patrimoni Cultural de la Universitat de
Girona, especialm ent a Josep Burch i Jordi Sagrera, per l’ajuda i la col·laboració durant els
treballs d ’excavació i de laboratori. Agraïm a l’Ajuntament de Calonge les atencions rebudes
durant la nostra intervenció i, molt especialment, a tots aquells que d ’una m anera o altra la van
fer possible.
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LA POBLACIÓ DE TORROELLA DE
MONTGRÍ SEGONS EL TALL DE 1648
JOSEP CLARA

Els talls o talles, repartiments d ’un impost o contribució de manera
proporcional als béns dels qui l’han de pagar, fets per sufragar despeses
d ’un municipi en un moment determinat, són una font interessant per
conèixer l’estructura social d ’una població, a part de les altres dades so
bre les quals informen els camps de la toponímia i de la toponomàstica.
El que ens serveix d ’excusa per redactar aquestes pàgines va ser fet, a
Torroella de Montgrí, l’any 1648, quan Andreu Sàbat, Josep Sanan i Josep
Pla eren cònsols de la universitat de la vila, en el context dels conflictes
que seguiren a la revolta de 1640,(1) “per pagar los soldats dita universitat
té per guarda y defensa de les fortalezas de las Medas y Torra del Cap de
la Barra del Startit”. L’hem descobert entre les pàgines del protocol del
notari Francesc Metge corresponent a aquell any.(2)

(1) Com a bibliografia general sobre l’època és obligat de recordar els treballs de J.
SANABRE, La acción de Francia en Cataluna (1640-1659). Barcelona, Real Acadèmia de
Buenas Letras, 1956; F. SANCHEZ M ARCOS, Cataluna y el gobiem o central tras la Guerra
de los Segadores (1640-1679). Barcelona, Universitat de Barcelona, 1983, i per ale s comarques
gironines J. BUSQUETS DALMAU, La Catalunya del Barroc vista des de Girona. La crònica
de Jeroni de Real (1626-1683). Barcelona, Ajuntament de Girona i Publicacions de l’Abadia
de Montserrat, 1994, i J. REYNES I LÓPEZ, Guerra al Baix Empordà de l ’època moderna:
mitjan segle XVII-inici segle XVIII. La Bisbal d ’Empordà, Ajuntament, 2001.
(2) Arxiu Històric de Girona, Notaria de Torroella de Montgrí, núm. 208.
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Fig. 1. Torroella de Montgrí, l'any 1648, tenia 270 contribuents i uns 1350 habitants.

El document agrupa la població de la vila i els nuclis forans en vuit
apartats, en funció dels carrers de la vila i dels masos o veïnats del terme:
Lo carrer Major
Lo carrer de l’Hospital
Lo carrer d ’en Llobregat
Lo carrer de Ullà
Lo carrer dels Bous y portal de Mar
Los masos
Dellà lo riu Ter
Sobrestany

70 contribuents
37 contribuents
28 contribuents
49 contribuents
60 contribuents
14 contribuents
5 contribuents
7 contribuents

D ’aquestes xifres s’infereix un total de 270 contribuents, que devia
ser força proper al nombre de cases existents, entre les quals no s’esmen
ten -com era costum- les que pertanyien a l’Església. Una comparació
amb el fogatge de 1553 -e n el qual són comptabilitzats 245 focs-(3) mos
tra el creixement moderat de la població respecte a les xifres d ’un segle

(3)
J. IG L É S IE S , “D em ografia h istò ric a del B aix E m p o rd à” , dins X X A ssem blea
Intercomarcal d ’Estudiosos. Sant Feliu de Guíxols, 23 i 24 d ’octubre de 1976. Publicacions del
M useu Municipal de Sant Feliu de Guíxols, 1977, p. 12.
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abans, en un moment anterior als efectes de l’epidèmia de pesta del de
cenni de 1650.(4)
A escala urbana, els contribuents són agrupats tenint en compte els
vials més importants de la vila vella: els carrers Major, de l ’Hospital,
d’en Llobregat, d ’Ullà, dels Bous i el portal de Mar, que responen a la
toponímia de l’època, la qual ha perdurat (en la majoria dels casos) fins
als nostres dies. Com a nuclis habitats fora del recinte murat, s’esmenten
els diversos masos - a voltes fortificats amb torres de defensa) situats en
tre el massís del Montgrí i la plana, o a l’altra banda del riu Ter, i a
Sobrestany, veïnat de masos agrupats al nord del Montgrí, en terrenys
que havien fet part de l’antic estany de Bellcaire i que foren dessecats i
convertits en camps de conreu.
Pel que fa al repartiment de la contribució, feta -com s’ha dit) en fun
ció de la riquesa particular de cada veí, obtenim aquestes dades:

La contribució segons els diversos sectors urbans i forans, d ’altra ban
da, es repartí així:

Això ens indica que les aportacions mitjanes per habitant foren més
(4) Sobre l’evolució demogràfica al segle XVII es pot consultar el treball d ’E. TORRENT I
BAGUDA, “La població a Torroella durant el segle XVII”, dins Llibre de la Festa M ajor,
1985.
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elevades en els casos dels contribuents que vivien fora del nucli urbà (la
més alta correspon a Sobrestany) i que, dins el clos murat, la mitjana més
alta va ser satisfeta pels veïns del carrer de l’Hospital, mentre que la més
baixa pertocà als del carrer dels Bous i el portal de Mar.
Els contribuents més rics eren Miquel Carles,(5) Francesc Quintana(6) i
Josep Agustí Tor Bagur, que havien d ’aportar 16 sous cadascú; la torre
Ferrana, que n ’havia de pagar 12, i Genis Alió Martí,(7) Pere Colomer, el
notari Francesc Metge, Antoni Molló i Paulí Serralta, pagès, que havien
de participar amb 10 sous cadascú.
Només en uns casos, poc representatius, se’ns indica la professió del
contribuent. Es parla de dos mestres de cases, un corder, un fuster, un
paraire, un sastre, un teixidor..., la qual cosa no ens permet d’establir
quina era l’estructura socioprofessional.
Pel que fa als noms de pila masculins, cal assenyalar que els que es
repeteixen més són els de Joan (45), Pere (35), Josep (19), Miquel (19),
Antoni (16) i Francesc (12). Després segueixen Bernat (8), Guillem (8),
Jaume (7), Jeroni (6), Nicolau (6), Agustí (5), Genis (3), Montserrat (3),
Ramon (3), Salvi (3), Tomàs (3), Bartomeu (2), Felip (2), Gaspar (2) i
Sebastià (2). Només un dels contribuents es deia Andreu, Arnau, Bertran,
Craspí, Cristòfol, Dídac, Domènec, Esteve, Feliu, Jacint, Llàtzer, Lluís,
Marc, Matalí, Mateu, Nadal, Onofre, Paulí, Rafael o Sixt. Com a obser
vació general, el resultat obtingut confirma que Torroella no s’apartà de
la tònica general del moment,(8) en la qual resta palesa la davallada de
l’onomàstica medieval i el creixement que en el segle XVII experimentà
el nom de Josep. D ’altra banda, s’ha d ’assenyalar la incidència escassa de
la devoció local a sant Genis, patró de la vila, a l ’hora de batejar els in
fants.
Com a darrer detall, apuntem que, entre els habitants del carrer Major,
hi trobem Miquel Julià (1617-1670), pare de Narcís Julià (1657-1705),
un torroellenc distingit, que va ser beneficiat de la Catedral de Girona i
catedràtic de la Universitat de la mateixa ciutat.(9)

(5) Família que després s’establí a la plaça del Vi, de Girona, en la casa que actualment és
seu dels serveis administratius del bisbat.
(6) Unes notes sobre el personatge, a P. NEGRE, “Llinatges torroellencs”, dins Llibre de la
Festa M ajor de Sant Genis, 1982.
(7) El 1675 va obtenir el títol de ciutadà honrat de Barcelona, concedit per la reina regent
Na M ariana d ’Àustria, mare de Carles II. Vegeu P. PASTELL, op. cit.
(8) A títol de comparació, vegeu els noms de Girona, estudiats per J.M. MARQUES I
PLANAGUMÀ, “Onom àstica gironina (materials per a una investigació)”, dins A nnals de
l ’Institut d ’Estudis Gironins, XXII (1974-75), p. 51-73.
(9) Vegeu A. ROSSICH, Una poètica del Barroc. El “Pam às català”. Girona, Col·legi
Universitari de Girona, 1979.
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APÈNDIX.
Veïns de Torroella segons el tall de 1648(10)
Lo carrer Major
Pera M arquès, quatre sous

Sebastià Sunyer, dos sous

A nthoni Pagès y G uich, un sou

Pera C alvet, tres sous

G uillem R ocha, un sou

Joseph Salam ó, corder, dos sous

M iquel B agur y Portas, vuyt sous

Joan R aulet, un sou

H ierònim Vasi, sinch sous

L a casa de la pubilla Tora, quatre sous

H ierònim Prats, tres sous

Joseph Solés, dos sous

Joseph Parals y Sagas, tres sous

M iquel M allol, dos sous

Joseph Farrer, sis sous

G enis A lió M artí, deu sous

La viuda V ilara y Pastella, tres sous

F rancesch M etge, deu sous

Joseph Fàbrega, un sou

Pera Pagès, sis sous

Joan A ugustí Figueras, tres sous

R am on D uran, dos sous

P era Pau M asura, dos sous

Pera C apblat, un sou

M atheu V ilardell, dos sous

Joan B rell, sis sous

M iquel G ispert, un sou

Joseph M oror, quatre sous

M ontserrat Fexas, tres sous

E lizabet Pallàs, dos sous

Salvi B àtllia, quatre sous

Joan R axach, un sou

Joseph A ugustí Tor Bagur, sis sous

Pera Cusi, un sou

Joseph C asam or, dos sous

Jaum e Pastell y Julià, tres sous

Pera Jutglar, tres sous

Pera C osta, dos sous

A nna T orrona, viuda, un sou

L a viuda Bastera, un sou

L a s[eny]ora G arbina y Pagès, sine sous

Pera C unill, tres sous

H ierònim C asam or, tres sous

Joan D onyell y Pagès, dos sous

P erraferrer y Pagès, quatra sous

Paulí Serralta, deu sous

A nthoni C astalló, dos sous

Joan Ros, dos sous

M iquel Gil, tres sous

Joseph A nrich, tres sous

Joseph D ayder, quatre sous

M iquel B onabosch, dos sous

A nthoni Oliver, quatre sous

Joan Serralta, tres sous

B ernat Sagas, tres sous

R afel Farrer, dos sous

A ugustí Riera, quatre sous

Pera R ocha, un sou

A nthoni Vergonyós, dos sous

G uillem A nsalí, tres sous

L a casa de m° P eranthoni, vuyt sous

Joan C aseras, un sou

L a viuda M assaneta, quatre sous

Pera M asclandis, dos sous

L a viuda C orom inas, un sou

M iquel V iolant, dos sous

D om ingo Sorrell, dos sous

Joseph B usquets, dos sous

M iquel Julià, quatre sous

E steva M atheu, dos sous

(10)
Per a la transcripció hem respectat la grafia del document, però n'hem regularitzat
l'accentuació.
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Lo carrer de l ’Hospital
P era Serra, al[ia]s filayre, dos sous

Pera C olom er, deu sous

D iego M onyós, un sou

Joan M anset, dos sous

Joan Font, dos sous

M iquel C arlas, setze sous

H ierònim Palau, dos sous

M ontserrat Sagas, quatre sous

L uis M as, un sou

Pera D astot, tres sous

B arnat Sabater, al[ia]s C atxi, dos sous

B arthom eu Vilar, tres sous

G uillem C lergas, q uatra sous

L a s[eny]ora M aria Serra, tres sous

Joan Púbol, dos sous

Joan G uilló, sis sous

A nthoni M olló, parayre, quatre sous

N icolau Sorrell, quatra sous

Joan G ich y Sabiula, quatre sous

N icholau Roig, tres sous

Joan R aynés, dos sous

M iquel R oans, tres sous

Joan D urach, un sou

M iquel Sunyer, dos sous

A nthoni Roure, dos sous

N icolau Tixador, dos sous

Pera M ontanya, tres sous

G uillem D usach, un sou

Joan R ocha, tres sous

A nthoni T raschó, tres sous

A nthoni M olló, deu sous

Joseph G arriga, sastre, dos sous

Joan B àtllia y M assià, tres sous

A rnau M atet, un sou

G enis C asanovas, tres sous

Jaum e Pla, sis sous

L a casa de C hristòphol Serralta, tres sous

Lo carrer d ’en Llobregat
L a s[eny]ora X aregay, viuda, tres sous

A ugustí Coger, un sou

Pera Pagès y Vidal, un sou

Joan D ujau y Solivera, sis sous

Joan de D ios, un sou

L a viuda de B ernat Serra, dos sous

Joan Vaquer, sinch sous

Joseph Sanis, tres sous

G enis Farriol, sis sous

G aspar C asanovas, dos sous

N adal Tor, tres sous

Jaum e Si m on, un sou

Pera C hristòphol, quatra sous

H ierònim Prats, fuster, dos sous

Pera Puig, tres sous

Francesch M assaró, dos sous

M iquel C roanyas, dos sous

A nthoni Pagès y R ius, tres sous

M iquel O liver y M aria, quatre sous

Joan V gas, quatre sous

B arthom eu M asjoan, tres sous

M ontserrat C apallà, sis sous

L a casa de Falip Tarrés, dos sous

Joseph Serra, dos sous

G uillem B runyol, tres sous

F rancesch Pujol, al[ia]s Pardiguer, un sou

Joan V ulpalleras, tres sous

L a casa de la G arballera, dos sous
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Lo carrer de Ullà
Sebastià D eulofeu, quatre sous

La viuda de Pere B ataller, dos sous

A ugustí Frou, quatre sous

A ugustí C arbonell, quatre sous

T hom às D uran, tres sous

Joan Valls, tres sous

F rancesch A rquer y Oliva, tres sous

Jaum e Pagès, dos sous

Pere C astelló, dos sous

Joan Badia, dos sous

Francesch V ilanova, dos sous

A nthoni Pastor, un sou

Francesch Q uintana, setze sous

F rancesch B enesit, dos sous

H ierònim Pi y Fanals, un sou

G uillem B onet, un sou

M iquel Tarrens, tres sous

Jaum e Sunyer, tres sous

A nthoni Parichat, tres sous

Joan de R ibas altas, un sou

M iquel Solatges, sis sous

Pera Prats, tixador, dos sous

Pera R ufí, sinch sous

Joseph M ir, sinch sous

N icholau C ortada, tres sous

Faliu C assà, dos sous

L a viuda R etglara, dos sous

Joan M arull, dos sous

Francesch G uillot, dos sous

R am on R ocha, un sou

M iquel Padrer, tres sous

M iquel Púbol, dos sous

L a viuda de S alvador M arunys, dos sous

N icholau Fuster, vuyt sous

Pera M auri, vuyt sous

Joan M atheu, tres sous

M iquel Serra y Picardia, dos sous

A nthoni E strada, un sou

C raspí R ohans, dos sous

Joan Farrer, al[ia]s Patronilla, dos sous

A nthoni Tou, sinch sous

G uillem E spinàs, un sou

Joan Sales, m estre de cases, dos sous

Joseph M oll, dos sous

Joseph G arriga, quatre sous

Francesch Pujol, un sou

Joan D ayder, quatre sous

Pera Tallaferro, un sou

L àtzer M arquès, tres sous

Fig. 2. Voltes de la Plaça de la Vila.
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EL REPARTIMENT DE LES TERRES
COMUNALS DE PALS
ANN A -M A RIA CO RRED OR i PLAJA

El volum primer del manual número 17 (1840-44) del fons notarial de
Pals (Arxiu Històric de Girona) conté tot el procés pel qual una gran part
de les anomenades “terres comunals” d ’aquest terme municipal van passar
a mans privades, i doncs, a tenir propietaris amb noms i cognoms. Un
primer cop d’ull al document pot fer pensar que això tingué lloc el 1840,
ja que aquesta és la data que figura a la coberta del llibre i al segell estampat
a les planes on s’explica tot el procés. Tanmateix, amb una lectura més
detinguda ens adonem que el que en realitat estem llegint és una
transcripció que ha estat encarregada al notari Joan Puig y Planas “d’un
document autentich que literalment diu aixís”. Si prosseguim la lectura
descobrim que el document autèntic en qüestió data de 1767: es tracta
d ’un recurs presentat pels regidors de la universitat de Pals al molt il·lustre
senyor Joan Felip de Castanos, intendent general del principat de
Catalunya, “demanant llicencia, facultat y poder bastants per poder repartir
las ditas terras entre los particulars e individuos de la expresada Vila y
son terme”. En aquest recurs s’argumenta que dues extensions de terres
comunals, l’estany Marisch i el Vernagar, una perquè és estany i l ’altra
perquè és propera al mar, s’inunden durant llargs períodes i la universitat
en pot treure molt poc rendiment. D ’altra banda, segons consta en aquest
recurs, anteriorment ja s’havia pres la iniciativa de repartir algunes
d ’aquestes terres a particulars per períodes de dos o tres anys però després
d ’això “ha experimentado el Común un detrimento grande, en tanto que
las tierras han quedado algunas sin cultivar, otras de menor calidad de lo
que eran, y parte abandonado por los individuos a quienes estaban
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repartidas”. Els regidors consideren que si les terres passessin a mans
particulars d ’una manera definitiva, els propietaris tindrien cura dels
terrenys i se’n podria treure més profit. Finalment, la resolució del recurs
va ser favorable als regidors i es formalitza el repartiment de les terres
entre els particulars.
Segons l ’estructura del document, sembla que aquest repartiment es
fes de manera seguida, però com que la data que consta al final és de
1800, cal pensar que degueren passar uns anys fins que es va aplicar la
resolució. En tot cas, més que la data exacta en què això es va produir, el
que interessa és el contingut del document, no només des d’un punt de
vista històric sinó també onomàstic.
LES PECES DE TERRA I LES SEVES DIMENSIONS
Analitzant la font escrita, trobem clarament separats set blocs que
corresponen cadascun a una de les zones a repartir. A cada bloc es descriuen
les diferents peces de terra amb les seves afrontacions, la relació
d ’individus que es beneficien del repartiment i l’extensió de terra que els
pertoca.
Pel que fa a les zones, n ’hi ha cinc que estan dividides en andanesa),
que són feixes de terra situades horitzontalment, de forma allargada i
dim ensions diferents. L’extensió de cada andana és expressada en
vessanes(2) (mot que abreviem amb v d ’ara endavant) i oscil·la entre les
6v que té la 10a andana del Vernagar de Dellà i les 32v de les andanes la
i 2a del Replà de l ’Estany. Així, les zones que trobem anomenades són les
següents: el Vernagar de Dellà (11 andanes amb un total de 112v), els
Eixarts (6 andanes amb un total de 98 v), el Vernagar de Deçà (16 andanes
amb un total de 204v), les Illes (5 andanes amb un total de 62,5v), l’Estany
Marisch (8 andanes amb un total de 85v i 4 octaus) i el Replà de l’Estany
(12 andanes amb un total de 236v). A més, d ’aquestes 5 zones es considera
a part una andana anomenada de dellà del Terraplè (8v) i les Serres (27v)(3).
En gairebé tots els casos s’indiquen les afrontacions de les andanes a sol
ixent, migdia, ponent i tramuntana. L’extensió de les peces és variable,
sol ser d ’entre 1,5 i 2v, les peces més petites fan 3,5 octaus i les més
grans, deixant de banda el cas excepcional de les Serres, són de 3v i 1
octau. De vegades, en fer el repartiment, es fa constar que la dimensió és
aproximada, per això s’utilitza l’expressió “poch més o menos” i, de fet,

(1) Andana i andanada són els dos mots que encara s’utilitzen avui per designar aquestes
peces de terra.
(2) Una vessana equival a 2.187,4m2.
(3) Com veiem, no es m encionen els terrenys dels Rodors que també eren terres comunals.
El repartiment dels Rodors figura en un altre document i serà tractat en una propera publicació.
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Fig. 1. Estat actual del mas Geli de les Serres

en alguna ocasió, la suma de les dimensions de les peces no coincideix
exactament amb l ’extensió total que s’indica per a l’andana.
EL REPARTIMENT I LES CONDICIONS
La distribució de cada andana es feia a parts iguals, només hem trobat
dues excepcions: la primera és el cas de la la andana dels Eixarts, que té
una dimensió de 27v, de les quals es donen 7v i 4 octaus a Pere Riera(4) i
la resta és repartida en peces d ’ 1v i 6 octaus. L’altre cas és el de les Serres:
de les 27v que conté 9 són per a Antoni Collell, propietari del mas Geli i
d ’una casa a la Vila, i tota la resta és per a Josepa de Ciurana de Carlas y
Caner, propietària de diverses heretats.
Els diferents individus que reben la terra consten amb nom i cognoms
i gairebé sempre amb el seu ofici; de vegades també s’indica la situació
de família (hereu, donzella, viuda...). El que no consta enlloc són els
criteris que es van seguir a l’hora de fer el repartiment. Observant els
noms dels oficis es troben molts treballadors, que solia ser gent que es
llogava per a les feines del camp; això fa pensar que tots els habitants de
Pals van rebre un trosset més o menys gran de terra, tant si treballaven de
manera autònoma com si no(5). En el cas dels pagesos que posseïen masos
es precisa que rebien un tros de terra per un mas en concret, encara que

(4) “Per lo cumpliment, com a masover que es de la heretat anomenada la Casa Nova propia
del dit Comu y Universitat de Pals”.
(5) Segons un vell pastor del lloc, quan els Eixarts es van començar a cultivar es va donar
una vessana i mitja de terra per cada casa de Pals i Masos.
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moltes vegades no eren habitants del poble, i si tenien més d’una propietat
els pertocava més terra.
A canvi de rebre la terra, els nous propietaris s’havien de comprometre
a respectar unes “condicions o pactes”. Cadascú tenia l’obligació de
sembrar amb la sement apropiada i cultivar la terra “a ús i costum de bon
pagès” pagant al Comú l’anomenat terç dels grans. En cas que algú no
sembrés, havia de pagar igualment el terç “com al qui haura sembrat al
seu costat de tal blat que requerirà la tal terra que deixara de sembrar”.
Hem d ’entendre que aquesta condició era una manera d ’assegurar-se que
cap camp fos abandonat. Una altra condició era que ningú podia vendre o
arrendar la seva terra a una persona forastera, en canvi amb els habitants
del poble “qualsevol genero de alienació”, incloent-hi la venda, era
possible. Això és una cosa que sobta una mica si tenim en compte, com
hem dit més amunt, que alguns dels beneficiaris no eren habitants del
poble. No hi ha dubte que de vendes i permutes, se’n degueren fer moltes,
amb el consegüent benefici per als grans propietaris que, d’aquesta manera,
engrandien les seves possessions(6).
Els conreus alternaven amb la pastura: així, es determina que un cop
retirats els “explets(7) ” dels camps, qualsevol persona del poble té dret a
portar-hi el bestiar a pasturar a condició, només, que els animals no causin
cap dany i si això passa, el seu amo ha de pagar al propietari segons els
danys que estimin els regidors. Un altre dels pactes és que queda prohibit
fer recs, motes, terraplens o camins; només es podran fer “en cas que sie
necesari per traurer las aiguas y los fruits” i els regidors s’encarregaran de
dir com s’ha de fer. Els recs i passos d ’aigua s’han de mantenir “drets y
condrets” per tal d ’evitar inundacions; ara bé, en un cas excepcional de
danys el govern local es farà càrrec de les reparacions que convinguin.
EL CONTINGUT ONOMÀSTIC
Si és veritat que cada cap de casa va rebre com a mínim una parcel·la
de terra, ens adonem que el document conté bona part dels cognoms dels
habitants de Pals de final del segle XVIII, cosa que permet de compararlos amb llistats d ’èpoques anteriors o amb d’altres d’actuals. La freqüència
amb què apareix cada cognom ens fa veure qui eren els principals
propietaris i ens confirma suposicions fetes en anteriors treballs. Cal notar
que en algunes ocasions es fa constar el sobrenom dels individus, i això
permet datar alguns dels renoms encara vigents oralment.
(6 ) Aquesta situació es pot generalitzar: els petits propietaris, per necessitat o per pressions,
es veuen obligats a vendre. Com a exemple, remetem al cas de la Jonquera (Alvarado i Costa,
J., 1996: “El repartim ent de les terres comunals de la Jonquera i la seva evolució posterior”,
Annals de VInstitut d ’Estudis Empordanesos, núm. 29, pp. 279-302).
(7) Es tracta de la grafia antiga d ’esplets, collita.
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Fig. 2. El mas Sardó

Són interessants igualment els noms de masos, que consten amb el
nom del seu propietari o senyor útil<8). Alguns encara són usats però d ’altres
corresponen a construccions que han desaparegut o que han canviat de
nom.
Els topònims que apareixen al document corresponen a llocs que no
han patit grans transformacions, els noms es continuen utilitzant, però no
tots de la mateixa manera. Comentarem el cas del Vernagar: aquest nom
és conegut i usat per tothom perquè no només designa una vasta zona de
camps de conreu sinó tot un barri al voltant d ’aquests terrenys. La distinció
entre Vernagar de Dellà (nord) i de Deçà (sud), que és documentada el
1823, només la fan algunes persones d ’edat que han estat (o encara són)
propietaris de la zona, aquesta denominació es pot considerar, doncs, en
vies d ’extinció. Un altre topònim, en aquest cas urbà, que també s’ha
perdut és el carrer Nou, de fet, a partir d’aquest document es perd totalment
la pista d ’aquest nom de carrer que havia estat localitzat el 1577.
Com és lògic, els noms de peces de terra són abundants i la majoria
són vigents encara avui però amb un ús restringit. Haver trobat aquests
noms permet de veure, entre d ’altres coses, els canvis que han sofert
lingüísticament. Per exemple, el que en aquest document s’anomena les
Corbaroles és el que el 1352 trobem amb la forma Corbarola o sa
Corbarola, lloc que afrontava amb l ’estany del Rei; la forma plural
( 8 ) El senyor útil podia disposar d ’una heretat però no n ’era propietari.
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(Corbaroles) data de 1671. És curiós el cas de l’andana que avui s’anomena
de les Nou, que no és altra cosa que una peça que tenia originàriament
una dimensió de nou vessanes. Els noms de lloc reflecteixen també
elements del territori; així, trobem representada la flora ens noms com el
Balear, i avui també el Balcaret, els Jonquers (Grans / Petits), la Figuera
Borda, els Malvins(9), els Saulicsíl0); les Corbaroles pot ser una referència
a la fauna; les Cues (Grans / Petites) i la Banda representen la forma o la
situació del terreny; la Socarrada indicaria una característica del territori,
i la Closa del Forn fa referència a una antiga construcció. L’andana de les
Faldilles segur que té la seva història, però ja ningú del lloc no la recorda.
TRANSCRIPCIÓ DEL REPARTIMENT
VERNAGAR DE DELLÀ (11 andanes)
Primera andana
E xtensió: 13v. A frontacions: a sol ixent am b el Balear, a m igdia am b el rec de l ’E stany
M arisch i altres rieres que desem boquen a l ’E stany(11), a ponent am b les C orbaroles i a
tram untana am b la 2a andana. D im ensió de les feixes: 2v i 4 octaus.
Beneficiaris: la casa del Benefici de sant Fructuós(12), Pere B odet (treballador), Salvador
Ferrer (ídem ), Pere B ou (ídem ), Joan Vidal (ídem ).

Segona andana(13)
E xtensió: 13v. A frontacions: a sol ixent am b 1’ 1 la andana, a m igdia am b la l a andana,
a ponent am b les C orbaroles i a tram untana am b la 3a andana. D im ensió de les feixes: 3v
i 1 octau.
B eneficiaris: Silvestre M assoni (pagès), B aldiri C orredor (treballador), l ’h ereu de
R am on B iccens (sabater), Josep Pi y R oig (carreter), l ’hereu de Josep R ubira (treballador).

Tercera andana
E xtensió: 2v(14). A frontacions: a sol ixent, am b el B alear, a m igdia am b la 2a andana,
a ponent am b les C orbaroles i a tram untana am b la 4a andana. D im ensió de les feixes: 2v
i 3 octaus.
B eneficiaris: Joan Tauler y C orredor (pagès, senyor útil del m as C aram any), Pere
M uni y R iera (pagès, senyor útil del m as M o n i(l5) y R iera), A nna Q uintana y C orredor
(m uller de S alvador Pagès), M arianna Pou, G ironès y H uguet (m uller de Joan G irona,
pagès).

(9) El m alví és una planta que creix en sòls humits. La seva arrel és usada en medicina.
(10) Es tracta dels arbustos de ribera anomenats sàlics.
(11) “ ...altres rieres que se uneixen al dit Estany: la riera de Caramany, riera petita, riera
gran los molins de Ferran y den Carreras y lo Estany de Buada y de Sant Feliu de Buada propis
de Josep Pouplana notari de Torroella de Montgrí.”
(12) “Casa del benefici baix invocació de sant Fructuós en la parroquial iglesia de sant Pere
de la dita Vila de Pals fundat”.
(13) La descripció i repartim ent d ’aquesta andana, que estava pendent de litigi, es troba al
final del document.
(14) Es tracta, sens dubte, d ’un error de l ’escrivà.
(15) Es veu claram ent que Moni / Muni són una m ateixa forma. Això passa amb altres
cognoms (M artinench / M artinech, Rubira / Rovira, etc). Tanmateix aquestes variacions han
estat respectades en fer la transcripció.
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Quarta andana
Extensió: 1 lv. A frontacions: a sol ixent am b el Balear, a m igdia am b la 3a andana, a
ponent am b els Saulics i a tram untana am b la 4 a andana(16). D im ensió de les feixes: 2v i 1
octau.
B eneficiaris: Josep M etge (ciutadà de la Vila de Torroella a M ontgrí, pels seus m asos
G elabert i Jofre)(17), Salvador de Tam arit (de B arcelona, pel seu m as), D am ià Falgarona,
R iera y R os (prevere, pel seu m as Ros), A gustí Puig (de B arcelona, pel seu m as R eig).

Cinquena andana
Extensió: 1 lv. A frontacions: a sol ixent am b el Balear, a m igdia am b la 4a andana, a
ponent am b els Saulics i a tram untana am b els B arbers (sisena andana). D im ensió de les
feixes: lv i 7 octaus.
B eneficiaris: Josep M etge (pel seu m as Sardó), Sebastià G asau (pagès, pel seu m as
M olinas y R oig), Ú rsula C arreras (del castell de Begur, pel seu m as M artí), M artí C arlas
(de T orroella de M ontgrí, pel seu m as C arlas), l ’hereu de Juan Pi y C arreras (del castell de
Begur, pel seu m as Tom así), Pere M olinas (pagès de C ruïlles, pel seu m as B ladó).

Sisena andana (dita dels Barbers)
Extensió: 1 lv. A frontacions: a sol ixent am b la 7a andana, a m igdia am b la 5a andana,
a ponent am b la C losa del Forn i a tram untana am b el rec dels m olins de Tam arit. D im ensió
de les feixes: 2 v i 1 octau.
B eneficiaris: Josep M etge (per la casa que posseeix a la Vila), D am ià Falgarona, R iera
y Ros (prevere, per la casa que té a la Vila), Salvador de T am arit (per una casa que posseeix),
M aria Parals y Puig, F rancisco B arceló (pagès, senyor ú til del m as B arceló o V ilarnau de
la Penya).

Setena andana
Extensió: 12v. A frontacions: a sol ixent am b la 8 a andana, a m igdia am b la 5a andana,
a ponent am b els B arbers i a tram untana am b el rec dels m olins de Tam arit. D im ensió de
les feixes: 2 v.
B eneficiaris: A ntonio M olinas y C assà (treballador), Joan M ir (ídem ), Josep G irbau
(sastre), A nna M aria M artinench y Tasis, F rancisca P uig Ferrer y G ispert, A nton G am bes
(treballador).

Vuitena andana
Extensió: 14v. A frontacions: a sol ixent am b les C ues (9a andana), a m igdia am b el
Balear, a ponent am b la 7a andana i a tram untana am b el rec dels m olins de Tam arit.
D im ensió de les feixes: 2 v.
Beneficiaris: Jaum e Serra (treballador), D om ingo Vilella (ídem ). M ateu Clim ent (ídem ),
Salvador Vilella (ídem ), L luc Pericay (ídem ), N arcís Vilella (ídem ), Jeroni C olom er (ídem ).

Novena andana (dita les Cues)
Extensió: 14v. A frontacions: a sol ixent am b el rec dels m olins de Tam arit, a m igdia
part am b el rec del C oll i part am b les Cues Petites, a ponent am b la 8 a andana i a tram untana
am b el rec dels m olins de Tam arit. D im ensió de les feixes: 2v i 1,5 octaus.
B eneficiaris: l ’hereu de Tom às R iera (treballador), Salvador M onjo (pagès), B aldiri
B ofill (treballador), D om ingo M arenyà (ídem ), A ntoni B odet (ídem ).

Desena andana (dita les Cues Petites)
Extensió: 6 v. A frontacions: a sol ixent part am b les C ues G rans i part am b el rec de
l ’estany M arisch, a m igdia am b el rec de l ’estany M arisch, a ponent am b el B alear i a
tram untana am b les C ues G rans.
D im ensió de les feixes: lv i 4 octaus.
B eneficiaris: Joan M ular (sastre), l ’hereu de F eliu R oig, l ’hereu de F rancisco R istol,
Joan Puig àlies B arral (treballador).

(16) Un altre error: l’afrontació ha de ser amb la cinquena.
(17) Li corresponen, doncs, 4v i 2 octaus.
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Onzena andana (dita el Balear )
E xtensió: 15v. A frontacions: a sol ixent am b les C ues Petites, a m igdia am b el rec de
l ’estany M arisch, a ponent am b les andanes la, 2a, 3a, 4a i 5a i a tram untana am b la 8 a
andana.
D im ensió de les feixes: lv i 4 octaus.
B eneficiaris: L luís G iraut (treballador), Pere C ateura (ídem ), Pere Parés (sastre), Joan
P asqual àlies C errader (treballador). M agí R iera (carreter), S alvador Silvestre (pagès),
l ’hereu de M anuel B lanch (treballador), Jeroni Tauler (ídem ), Jeroni Vidal (ídem ), Salvador
O livet (ídem ).

EIXARTS
Primera andana
E xtensió: 27v. A frontacions: a sol ixent am b el terraplè del V ernagar de D eçà, a m igdia
am b el rec dels R odors, a ponent am b la 2a andana, i a tram untana am b el rec d ’en Coll.
D im ensió de les feixes: lv i 6 octaus. En el cas de Pere R iera, 7v i 4 octaus.
B eneficiaris: la casa de la Sagristia, la casa de la D om a, la casa de l’H ospital de
pobres de Jesucrist, Joan B rauget y M asanet, Pere C arreras (treballador), F ernando Pi y
Roig, Pau R os y Badrina, M agí M oner (treballador), Jeroni Ferrer (notari), B aldiri C orredor
(treballador), la casa del M agisteri d ’E nsenyança de M inyons, Pere R iera (m asover de la
C asa N ova).

Segona andana
Extensió: 14v. A frontacions: a sol ixent am b la l a andana, a m igdia am b el rec de
Rodors, a ponent am b la 3a andana i a tram untana am b el rec de l ’estany M arisch. D im ensió
de les feixes: lv i 6 octaus.
B eneficiaris: l ’hereu de Josep B onet àlies M adró, Pau G alí (treballador), Silvestre
M artinench, Pere Pi y R oig (treballador), l ’hereu de F rancesch R iem bau, Joan Saguer
(treballador), Jeroni Pi (ídem ), Francesc S urroca (escrivent).

Tercera andana
Extensió: 14v. A frontacions: a sol ixent am b la 2a andana, a m igdia am b el rec de
R odors, a ponent am b la 4a andana i a tram untana am b el rec de l ’estany M arisch. D im ensió
de les feixes: lv i 6 octaus.
B eneficiaris: M ariano M olinas, A ntoni Pi (treballador), R am on Bou (ídem ), Pere G alí
(ídem ), Pere Servià (ídem ), D am ià Vidal (ídem ), M iquel A rnall (sastre), Joan Barceló
(treballador).

Fig. 3. Vista actual del mas de Salvador de Tamarit
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Quarta andana
E xtensió: 14v. A frontacions: a sol ixent am b la 3a andana, a m igdia am b el rec de
R odors, a ponent am b la 5a andana i a tram untana amb el rec de l’estany M arisch. D im ensió
de les feixes: lv i 6 octaus.
B eneficiaris: Pere Pasqual y Frigola (treballador), A ntoni de C iurana, Josep Salsas
(treballador), M artí N evarro (ferrer), M artí Salgas (m estre de cases), l ’hereu de Pere M onjo
(doctor), M am et Pi (treballador), Josep B usquets (pagès, per la casa que posseeix a la
Vila).

Cinquena andana
Extensió: 13v. A frontacions: a sol ixent am b la 4a andana, a m igdia am b el rec de
R odors, a ponent part am b la 6 a andana i part am b la C losa del mas G elabert i a tram untana
am b el rec de l ’estany M arisch. D im ensió de les feixes: lv i 5 octaus.
Beneficiaris: A ntoni Vidal (treballador), Vicenç R am on y G ironès (ídem ), Francesc
Serra (pagès), Francesc G irona (treballador), Vicenç R eig (ídem ), Joan Santam aría (ídem ),
l ’hereu de Joan G ispert (ídem ), Salvador A nguila (ídem ).

Sisena andana
Extensió: 16v. A frontacions: a sol ixent am b la 5a andana, a m igdia i ponent am b el
rec de R odors i a tram untana am b la C losa del m as G elabert. D im ensió de les feixes: 1v i
4 octaus.
Beneficiaris: l'hereu de Ram on G alí (treballador), l ’hereu de Salvador Robau (cirurgià),
Francisco D eulofeu (m estre de cases), F rancisco V icens (ídem ), l’hereu de Joan Ros
(m oliner, per la casa que té a la Vila), l ’hereu de M argarida A rbós, Josep L livert (serraller),
A ntoni Rosell (treballador), D am ià Sauri, Joan Torras (cirurgià).

VERNAGAR DE DEÇÀ
Primera andana (dita dels Jonquers Grans)
Extensió: 14v. A frontacions: a sol ixent am b el terraplè de les Illes, a m igdia am b el
rec de R odors, a ponent am b la C losa de la V ila(l8) i a tram untana am b la 2a andana.
D im ensió de les feixes: lv.
Beneficiaris: Just D onadiu (treballador), Jeroni D onadiu (ídem ), l ’hereu de Jaum e
M oratonas, Salvador de Tam arit (pels seus m olins), Josep O livet (treballador), Tom às
F rigola (ídem ), Francesc C reixell (ídem ), B aldiri G ou (ídem ), Joan Suner (ídem ), A ntonio
R ainés (ídem ). Josep M oret y Geli del R ocar (pagès, per la casa que habita el seu eugasser),
Josep B usquets (per la casa que té als Vinyers).

Segona andana (dita també dels Jonquers Grans)
E xtensió: 14v. A frontacions: a sol ixent am b el terraplè de les Illes, a m igdia am b la la
andana, a ponent am b la C losa de la Vila i a tram untana am b la 3a andana. D im ensió de
les feixes: lv i 2 octaus.
B eneficiaris: l ’hereu de Francisco Rey (treballador), L lorenç C asabó (fuster), l’hereu
de Joan Lluís (treballador), Joan L lenas (ídem ), Joan Jou (ídem ), l ’hereu de Pere Pairató,
Francisco M ercader (treballador), Sebastià M oner (m estre de cases), N icolau Casas (ídem ),
Josep C arreras (treballador).

Tercera andana (dita dels Jonquers Petits)
Extensió: 24v. A frontacions: a sol ixent am b el terraplè de les Illes, a m igdia am b la 2a
andana, a ponent am b l ’andana anom enada la Socarrada i a tram untana am b l’andana dita
del P ont d ’en Ros. D im ensió de les feixes: lv i 7 octaus.
B eneficiaris: Pere Pi (treballador del carrer N ou), Pau C orís (corder), Pere R ovira de
la Vila (treballador), F rancisco Sagrera (ídem ), A ntoni Pasqual del P uig Roig (ídem ),
Sebastià R iera (pagès), Salvador de Tam arit (per la casa de la Ferreria), I’hereu de Salvador

(18) Es precisa que va annexa i és pertinença de la Casa Nova, que pertany al Comú.
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C elis (treballador), Joan B eranguer (ídem ), M artí C reixell (pagès), l ’hereu de Pere D audó,
Pere G ou (treballador), Julià Vivas (ídem ), Salvador M ató (ídem ), Francesc B lanch (ídem ),
D om ingo S abater (ídem ).

Quarta andana (dita el Pont d’en Ros)
E xtensió: 13v. A frontacions: a sol ixent am b el terraplè de les Illes, a m igdia am b la 3a
andana, a ponent am b la C losa de la C asa N ova i a tram untana am b la 5a andana.
D im ensió de les feixes: lv i 1 octau.
Beneficiaris: S alvador C olls (treballador), Sebastià G azau (pagès, per la casa de “son
seller y graner” ), l ’hereu de Sebastià M oret (treballador), Salvador Reynés (pagès), A ntoni
C ov in y à (treb a lla d o r), l ’h e reu de Jo sep R os del C e m e n tiri, l ’hereu de T om às P uig
(treballador), l ’hereu de C aterina B onet y Servià, Pau Ferrer (teixidor), l ’hereu de Josep
Sagàs (negociant).

Cinquena andana (dita la Figuera Borda)
E xtensió: 26v. A frontacions: a sol ixent am b el terraplè de les Illes, a m igdia am b el
P ont d ’en R os, a ponent am b l ’andana anom enada dels M alvins i a tram untana am b el rec
de l ’estany M arisch.
D im ensió de les feixes: lv i 7 octaus.
Beneficiaris: Jeroni C lim ent (treballador), Isidro Pericay (ídem ), Pere Capellà (carreter),
Paulí G uillem (treballador), Bernat Aynié (ídem ), Joan M orera (ídem ), Jaum e M oner (ídem ),
Sebastià M ercader (sastre), l ’hereu d ’Isidro Pi (treballador), l ’hereu de Joan R os (m oliner,
per la casa del reval), L lorenç E steve (treballador), Fèlix C alvet (ídem ), S alvador Pericay
(ídem ), Jaum e Sala (m estre de cases), Salvador V iader (treballador), Josep Pou y H uguet
(ídem ).

Sisena andana (dita la Socarrada)
E xtensió: 12v. A frontacions: a sol ixent am b els Jonquers Petits, a m igdia am b la
C losa de la C asa N ova i a ponent i tram untana am b la 8 a andana. D im ensió de les feixes:
lv i 4 octaus.
B eneficiaris: l ’hereu de D om ingo Torres (treballador), Joan R aynés (ídem ), D am ià
Serra (pagès), A ntoni C lim ent (treballador), l ’hereu de Salvador Rovira, l ’hereu de Vicenç
Saulot, l ’hereu de Pere Puig (ferrer), l'h e re u de Joan Silvestre (treballador).

Setena andana (dita sota la Socarrada)
E xtensió: 9v. A frontacions: a sol ixent am b l ’andana del P ont d ’en R os, a m igdia am b
la 6 a andana, a ponent am b 1’ 1 la andana(19) i a tram untana am b l’andana dita dels M alvins.
D im ensió de les feixes: lv i 4 octaus.
B eneficiaris: Pere B orràs (treballador), Salvi F errer (teixidor), R osa R iera (viuda),
R om à B orrat (treballador), A ntoni C arbonell (ídem ), l ’h ereu de Jeroni Silvestre (pagès).

Vuitena andana (de la part de tramuntana de l’andana sota la Socarrada)
E xtensió: 7v. A frontacions: a sol ixent am b l ’andana del P ont d ’en R os, a m igdia am b
la 6 a andana, a ponent am b l ’andana dels M alvins i a tram untana am b l ’andana dita de la
F iguera Borda.
D im ensió de les feixes: lv i 3 octaus.
B eneficiaris: Pau G uilló (pagès), Josep M oret (treballador dels V inyers), l ’hereu de
Francesc P igem y R oig (pagès), l ’hereu d ’A nna M aria D ugà y Torrent, Jaum e R om aguera
y Vidal (treballador).

Novena andana (dita el Cap dels Pals Petits)
E xtensió: 1 lv i 4 octaus. A frontacions: a sol ixent am b la C losa de la C asa Nova, a
m igdia am b el rec de R odors, a ponent am b l ’andana anom enada del C ap dels Pals G rans
i a tram untana am b la 10a andana. D im ensió de les feixes: lv i 2 octaus.
Beneficiaris: Jeroni Sala (treballador), Pere Tauler àlies Sunyer (ídem ), Francisco C asas

(19)
Consta que aquesta onzena andana és “dita de 9 vessanes”. Encara avui se la coneix per
“l ’andana de les Nou”.

130

EL REPARTIMENT DE LES TERRES COMUNALS DE PALS

Fig. 4. El mas Barceló o Vilarnau de la Penya

(ídem ), Francisco C lim ent (ídem ), A nton C lim ent (eugasser), Isidro B ertran y G ironès
(pagès, per la casa dita A rnauló), Pere Peya (carreter), l ’hereu de M iquel Parés (teixidor),
M aria A nna V ilella (donzella).

Desena andana (sota la Closa de la Casa Nova)
E xtensió: 8 v. A frontacions: a sol ixent am b l ’andana dels Jonquers G rans, a m igdia
am b la C losa de la C asa N ova, a ponent am b l ’andana anom enada de sota el C ap dels Pals
i a tram untana am b l ’l la andana. D im ensió de les feixes: 1v i 5 octaus.
B eneficiaris: B altasar M assot (pagès de Juià, pel seu m as X ifra), Jaum e R os (pagès
tam bé de Juià, pel seu m as T errarol), Josep Pouplana (notari de T orroella de M ontgrí, pel
seu m as H ereu), A gustí Puig (pel seu m as M iquelet), Ú rsula C arreras (pel seu m as Pou).

Onzena andana (sobre la feixa dels Malvins)
Extensió: 9v. A frontacions: a sol ixent part am b els Jonquers Petits i part am b l ’andana
del Pont d ’en Ros, a m igdia am b la 10a andana i a tram untana am b l ’andana dels M alvins'21” .
D im ensió de les feixes: lv i 6 octaus.
B eneficiaris: D am ià F alg aro n a R iera y R os (pel seu m as A bril), l ’hereu de Joan
C asanovas (pel m as N ou de l ’E stany), Ú rsula Carreras (pel m as dit de la Rajoleria), l ’hereu
de N arcís R iera (pel m as Pagès), D am ià C axa (pel seu m as A m at).

Dotzena andana (dita dels Malvins)
Extensió: 14v. A frontacions: a sol ixent am b la Figuera B orda, a m igdia am b l ’ l la
andana, a ponent am b l ’andana del Pont d ’en R os i a tram untana am b el rec d ’en Coll.
D im ensió de les feixes: lv i 6 octaus.
B eneficiaris: M aria B arceló y R om aguera, Jeroni M artinench (pagès), A ntoni M arenyà
(treballador), l ’hereu de Pere B ladó (ídem ), E ulària Ferrer y Avellí, Joan Sitjas (apotecari),
l ’hereu de Jeroni Prim (notari), A ntoni V ilella (treballador).

Tretzena andana (del Cap dels Pals i a la vora dels Eixarts)
E xtensió: 12v. A frontacions: a sol ixent am b l ’andana del C ap dels Pals, a m igdia am b
el rec de R odors, a p onent am b el terraplè del V ernagar de D eçà i a tram untana am b la 14a
andana. D im ensió de les feixes: lv i 4 octaus.
B eneficiaris: D ionís M artinench (treballador). R osa G arrell'211, l ’hereu de F erm í Ros
(m oliner), l ’hereu de Josep R ovira, Joan Ros (per la casa del carrer N ou), E steva R egencós
(pagès), Jordi Parés (treballador).
(20) En aquest cas no consta l’afrontació de ponent.
(21) “y després de sa mort, al Benefici de Sant Domingo fundat en la Iglesia de la present
Vila” .
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Catorzena andana (sota del Cap dels Eixarts)
Extensió: 7v. A frontacions: a sol ixent am b la 12a andana, a m igdia am b el C ap dels
Pals, a ponent am b el terraplè del V ernagar de D eçà i a tram untana am b l ’andana dita de
les Faldilles. D im ensió de les feixes: 2v i 2 octaus.
B eneficiaris: A ntoni P asqual (pagès), la casa de la N otaria (pròpia del dit C om ú i
U niversitat), Francesc C ollell (pagès, pel seu m as anom enat el C orral d ’en Collell).

Quinzena andana (dita de les Faldilles)
Extensió: 7,5v. A frontacions: a sol ixent am b 1’ 1 l a andana, a m igdia am b la 14a andana,
a ponent am b el terraplè del V ernagar de D eçà i a tram untana am b l ’andana dita del Pont
de D eçà. D im ensió de les feixes: lv i 7 octaus.
B eneficiaris: D om ingo Panís (ferrer), F rancisco Pou y H uguet (ídem ), C ebrià R iera y
Sebari (fuster), la casa de la capella de sant Fructuós.

Setzena andana (dita de Deçà del Pont)
E xtensió: 16v. A frontacions: a sol ixent am b l ’andana dels M alvins, a m igdia am b
l ’andana de les Faldilles, a ponent am b el terraplè del V ernagar de D eçà i a tram untana
am b el rec de l ’estany M arisch. D im ensió de les feixes: 3v i 1 octau.
Beneficiaris: Pere Pericay (pagès, senyor útil del m as Q uinzà de C am argues), Francesch
C assà (ídem , senyor útil del m as C assà del B osc), Pere Tauler (ídem , senyor útil del m as
B argau), Pere C aner (ídem , senyor útil del m as A nglada), Pere M oret y A reny (ídem ,
senyor útil del m as Juny de la Sala).

LES ILLES
Primera andana (que és vora el rec de l’Estany)
E xtensió: 10,5v. A frontacions: a sol ixent am b la m ota(22), a m igdia am b la 2a andana,
a ponent am b el terraplè de les Illes i a tram untana part am b el rec de l ’estany M arisch i
part am b el rec dels m olins de Tam arit. D im ensió de les feixes: lv i 4 octaus.
Beneficiaris: l ’hereu de M anuel M olla (treballador), Josep M oret de la Vila (ídem ),
Francesc Esteve (ídem ), Francesc Torras (ídem ), Joan V ilella (ídem ), P erfet M ató (ídem ),
A ntoni G irona (ídem ).

Fig. 5. El mas Amat vist des dels Vinyers

(2 2 ) “ab una mota que allí se ha construida a fi que las aiguas del mar no hinundian dit
terreno de las Illas” .
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Segona andana
E xtensió: lOv. A frontacions: a sol ixent am b la m ota, a m igdia am b la 3a andana, a
ponent am b el terraplè de les Illes i a tram untana am b la la andana. D im ensió de les
feixes: 4,5 octaus.
B eneficiaris: R am on V ilahú (pagès de sant Feliu de B oada, per la casa que té a Pals),
F rancisco R abost (treballador), M iquel B atllia (ídem ), D om ingo S agrera (ídem ), Sebastià
E stela (ídem ), Joan C osta àlies C ollandela (ídem ), l ’hereu de Pere Jofra (ídem ), l ’h ereu de
M artí Illa (sabater), Pere P uig (sastre), l ’hereu de Pere C osta (treballador), N arcís A lsina
(m oliner), Josep H om s (rajoler), l ’hereu d ’A lexandre A rbós (treballador), A ntoni Sens
(ídem ), E steve Serrat (ídem , per la casa del Reval), l ’hereu de M artí A ynier (ídem ).

Tercera andana
Extensió: 14v. A frontacions: a sol ixent am b la m ota, a m igdia am b la 4a andana, a
p onent am b el terraplè de les Illes i a tram untana am b la 2a andana. D im ensió de les
feixes: l v i 0,5 octaus.
B eneficiaris: C ebrià Ferrer (treballador), Paulí L linàs (ídem ), E steve Serrat (ídem ,
per la seva pròpia casa), Josep A lvertí (ídem ), V icenç G ou (ídem ), A ntoni Frigola (ídem ),
L lorenç M artinench (ídem ), Joan F igueras (ídem ), Joan F errer (ídem ), l ’hereu de Pere
C asadevall (ídem ), l ’hereu de Salvador Sim on (ídem ), P erfet Pi (ídem ), Pere A rnall (fuster).

Quarta andana
Extensió: 18v. A frontacions: a sol ixent am b la m ota, a m igdia am b el rec de R odors,
a ponent am b el terraplè de les Illes i a tram untana am b la 3a andana. D im ensió de les
feixes: lv i 2 octaus.
B eneficiaris: M artí C ostals (treballador), Joan C olls àlies R ei A rtús (ídem ), Joan
R osselló (ídem ), Jacinto B onet (ídem ), l ’hereu de Joan P lana (cirurgià), Pere R ovira àlies
X au b an c h (treb allad o r), l ’h ereu d ’A ntoni B o fill àlies P a let (ídem ), l ’hereu de Joan
M artinech (ídem ), l ’hereu d ’Isabel Saguer, Joan C ostals (treballador), Joan A livós (ídem ),
A ntoni Vinals (pagès), Isidro G alí (treballador), Francesc Servià àlies G ardela (ídem ),
Josep Silvestre (ídem ), Pere P arera (m estre de cases).

Ultima andana (que és sobre el rec de Rodors)
Extensió: 1Ov. A frontacions: a sol ixent, m igdia i ponent am b els R odors i a tram untana
am b el rec de R odors. D im ensió de les feixes: lv i 1 octau.
B eneficiaris: C arlos R os (treballador), M ag í M ató (ídem ), M ariano B arnoy (pagès),
Salvador G allissa (ídem ), A ntoni C aner (treballador), l ’hereu de Pau C aner (pagès), B ernat
C arbonell àlies Pagès (ídem ).

ESTANY MARISCH
Primera andana de la Banda
E xtensió: 8 v. A frontacions: a sol ixent i m igdia am b el terraplè de l ’Estany, a ponent
am b la riera Vella i a tram untana am b la 2a andana. D im ensió de les feixes: 4 octaus.
B en eficiaris: T ’hereu de P ere C osta, Ja c in to B o n et (treb allad o r), N arcís A lzin a
(m oliner), Joan R osselló (treballador), Josep H om s (rajoler), l ’hereu d ’A lexandre A rbós
(treballador), l ’hereu de M artí Aynié (ídem ), Francesc Servià àlies G ardela, l ’hereu de
Pere Pairató (treballador), A ntoni Sens (ídem ), l ’hereu de Joan Planas (cirurgià), Esteve
Serrat (per la casa del R eval), Pere R ovira àlies X aubanch (treballador), l ’hereu d ’Isabel
Saguer (ídem ), Joan C osta àlies C ollandela (ídem ).

Segona andana
Extensió: 15v. A frontacions: a sol ixent am b el terraplè de l ’Estany, a m igdia am b la
3a andana, a ponent am b la riera Vella i a tram untana am b la 3a andana. D im ensió de les
feixes: 7 octaus.
B eneficiaris: M anuel M olla (treballador), Josep M oret (ídem , de la Vila), Francesc
E steve (ídem ), Joan V ilella (ídem ), Francesc Torras (ídem ), P erfet M ató (ídem ), C ebrià
F errer (ídem ), Josep Silvestre (ídem ), P aulí L linàs (ídem ), Joan F igueras (ídem ), Joan
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Ferrer (ídem ), E steve Serrat (ídem , per la pròpia casa), Josep A lvertí (ídem ), Joan A libós
(ídem ), Joan C ostals (ídem ), A ntoni C ovinyà (ídem ), Felip C alvet (ídem ).

Tercera andana
Extensió: 13v. A frontacions: a sol ixent am b el terraplè de l’Estany, a m igdia am b la
2a andana, a ponent am b la riera Vella i a tram untana am b la 4a andana. D im ensió de les
feixes: lv i 7 octaus.
B eneficiaris: Josep B usquets (pagès, senyor útil del m as C andell), Pere Tauler (senyor
útil del m as B argau), la casa del benefici de sant Fructuós, la casa de la N otaria, Joan
Vidal àlies N aytó (treballador), Francesc C ollell (pagès, pel seu m as dit el C orral d ’en
C ollell), A ntoni P asqual (pagès de la Vila).

Quarta andana
Extensió: 13v. A frontacions: a sol ixent am b el terraplè de l ’Estany, a m igdia am b la
3a andana, a ponent am b la riera Vella i a tram untana am b la 5a andana. D im ensió de les
feixes: 1v i 7 octaus.
B eneficiaris: Pere B ou (treballador), Pere B odet (ídem ), Silvestre M asoni (pagès),
S alvador F e rrer (treballador), B aldiri Bofill (ídem ), A ntoni B odet (ídem ), D om ingo
M arenyà (ídem ).

Cinquena andana
Extensió: 13v. A frontacions: a sol ixent am b el terraplè de l ’Estany, a m igdia am b la
4a andana, a ponent am b la riera Vella i a tram untana am b la sisena andana. D im ensió de
les feixes: lv i 3 octaus.
B eneficiaris: Josep M etge (pel seu m as G elabert), D am ià F algarona R iera y Ros
(prevere, pel seu m as Ros), Salvador de T am arit (pel seu m as), Francisco B arceló (pagès,
senyor útil del m as B arceló o V ilam au), Pere R iera (pagès, m asover de la C asa Nova),
D am ià Falgarona, R iera y R os (pel seu m as Abril), B altasar M assot (pagès de Juià, pel seu
m as Terrarol).

Sisena andana
Extensió: 9v. A frontacions: a sol ixent am b el terraplè de l ’Estany, a m igdia am b la 5a
andana, a ponent am b la riera Vella i a tram untana am b la 7a andana. D im ensió de les
feixes: lv i 4 octaus.
B eneficiaris: Sebastià G asau (pel seu m as Roig àlies M olinas), Ú rsula C arreras (pel
seu m as M artí), M artí de C arlas (pel seu m as C arlas), l’hereu de Joan Pi (pel seu m as
T om así), Pere M olinas (pagès, pel seu m as B ladó), Joan Tauler C orrador (ídem , pel seu
m as C aram any àlies R oig del Bosc).
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Setena andana
E xtensió: 7v i 4 octaus. A frontacions: a sol ixent am b el terraplè de l ’Estany, a m igdia
am b la 6 a andana, a ponent am b la riera Vella i a tram untana am b la 8 a andana. D im ensió
de les feixes: 4 octaus.
B eneficiaris: Francisco Frigola àlies R abost (treballador), R am on V ilahú (pagès, per
la casa que té a Pals), Sebastià E stela (treballador), Pere Jofra (ídem ), l ’hereu de M a rtí Illa
(sabater), Josep Palou (treballador), M iquel B atllia (ídem ), Pere P uig (sastre), B aldiri
G ou (treballador), Pere P eya (carreter), l ’hereu de Pere C asadevall (treballador), l ’hereu
de Joan M artinech (ídem ), A ntoni B ofill àlies Palet (ídem ), Josep Sagàs (negociant),
D om ingo Sagrera (treballador).

Vuitena andana
Extensió: 7v. A frontacions: a sol ixent am b el terraplè de l ’Estany, a m igdia am b la 7a
andana, a ponent i a tram untana am b la riera Vella. D im ensió de les feixes: 3,5 octaus.
B eneficiaris: L lorenç M artinech (treballador), Just D onadiu (ídem ), Jeroni D onadiu
(ídem ), l ’hereu de Jaum e M oratonas (ídem ), Josep O livet (ídem ), Tom às Frigola (ídem ),
Francesc C reixell (ídem ), V icenç Gou (ídem ), Joan Suner (ídem ), C ebrià Sens (ídem ),
Pere Parera (m estre de cases), Pere B assa (treballador), Salvador G allissa (pagès), D om ingo
Sabater (treballador), A ntoni C aner (ídem ), Josep M oret y G eli del R ocar (pagès, per la
casa del seu eugasser).

REPLÀ DE L’ESTANY
Primera andana
E xtensió: 32v. A frontacions: a sol ixent am b la riera Vella, a m igdia am b el terraplè de
la R iera Grossa, a ponent am b la 2a andana i a tram untana am b el rec de l ’Estany. D im ensió
de les feixes: lv i 4 octaus.
Beneficiaris: Jeroni Pi (treballador), M arianna D audó G irona y H uguet, A nna Q uintana
y C orredor, M aria Pou B ou y Avellí, A ntoni M olinas y C assà (treballador), Joan M ir
(ídem ), Josep G irbau (sastre), A nna M aria M artinech y Tassís, A ntoni G am ba (treballador),
F rancisco P uig Ferrer y G ispert, S alvador M onjo (pagès), C ebrià R iera y Sebari (fuster),
l’hereu de Tom às R iera (treballador), Jeroni C olom er (ídem ), L luc Pericay (ídem ), A ntoni
M arenyà (ídem ), M aria R om aguera y B arceló, E ulària F errer y Avellí, l’hereu de Pere
B ladó (treballador), Salvador V ilella (ídem ), N arcís V ilella (ídem ), Pere M oni y R iera
(pagès).

Segona andana
Extensió: 32v. A frontacions: a sol ixent am b la prim era andana, a m igdia part am b el

Fig. 7. El mas M artí havia pertangut a Úrsula Carreras
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terraplè de la R iera G rossa i part am b les N iades, a ponent am b la tercera andana i a
tram untana am b el rec de l ’Estany. D im ensió de les feixes: lv i 1 octau.
Beneficiaris: Josep M oret (treballador, dels Vinyers), L luís G iraut (ídem ), A ntoni Vinals
(pagès), Pere C ateura (treballador), la casa de l ’H ospital de pobres de Jesucrist, Joan
Pascual àlies Serradera, M agí R iera (carreter), Rosa R iera y Roig (viuda), Salvador Silvestre
(pagès), l’hereu de M anuel Blanch (treballador), Jeroni Tauler (ídem ), Jeroni Vidal (ídem ),
Pau G rilló (pagès), A nna M aria D ugà y T orrent, l ’hereu de Feliu R oig (ídem ), Joan M ulà
(sastre), l'h ere u de Francisco R istol (treballador), Joan Puig àlies B arral (ídem ), l ’hereu
d ’Isidre Pi (ídem ), R am on B ou (ídem ), Pere G alí (ídem ), L lorenç E steva (ídem ), P aulí
G uillem (ídem ), A ntoni Vidal (ídem ), Joan S aguer (ídem ), Josep B usquets (per la casa
que té a la Vila).

Tercera andana
E xtensió: 25v. A frontacions: a sol ixent am b la 2a andana, a m igdia am b les N iades, a
ponent am b la 4a andana i a tram untana amb l ’ l l a andana (sobre el puig del Moli). D im ensió
de les feixes: 7 octaus.
Beneficiaris: Francesc B lanch (treballador), S e b a stià M o n e r (m estre de cases), l ’hereu
de Francisco Rey (treballador), Llorenç C asabó (fuster), l ’hereu de Joan Lluhís (treballador),
Joan L lenas (ídem ), Joan B arceló (ídem ), Joan C olls àlies Rei A rtús (ídem ), Francisco
M ercad er (ídem ), N icolau C assas (m estre de cases), Josep C arreras (pagès), Pere Pi
(treballador), Pau Coris (corder), Pere A rnall (fuster), Pere R ovira àlies Perico (treballador),
Francisco Sagrera (ídem ), A ntoni Pascual (ídem ), Jordi Parés (ídem ), Sebastià R iera (pagès),
A ntoni G irona (treballador), l ’hereu de Salvador C elis (treballador), Salvador de T am arit
(per la Ferreria), Joan B aranguer (treballador), M artí C reixell (pagès), l’hereu de Pere
D audó (treballador), Pere G ou (ídem ), M artí C ostals (ídem ), Francesc C arnicer (ídem ),
A ntoni R aynés (ídem ), Joan Jou (ídem ).

Quarta andana
E xtensió: 25v. A frontacions: a sol ixent am b la 3a andana, a m igdia part am b les
N iades, i part am b Josepa de C iurana y C arlas, a ponent am b la 5a andana i a tram untana
am b l ’ l l a andana (sobre el puig del M oli). D im ensió de les feixes: 6,5 octaus.
Beneficiaris: P erfet Pi (treballador), Julià Vives (ídem ), Sebastià G asau (pagès, per la
casa del seu celler i graner), Salvador R eynés (pagès), l ’hereu de Josep Ros (treballador),
Josep Pou y H uguet (ídem ), l’hereu de Tom às Puig (ídem ), l ’hereu de R am on B iccens
(sabater), l ’hereu de Joan B enet y Serra (treballador), Pau F errer (teixidor), Jeroni C lim ent
(treballador), Jeroni Sala (ídem ), Pere T auler àlies T arum ba (ídem ), F ran cisco C asas
(negociant), F rancisco C lim ent (ídem ), M ariano Barnoy (pagès), A ntoni Clim ent (eugasser),
C arlos R os (treballador), Isidro B ertran y G ironès (pagès), A ntoni Frigola (treballador),
Josep Parés (teixidor), M aria A nna V ilella (donzella), D am ià Serra (pagès), M agí M athó
(ídem ), Joan R einés (treballador), A ntoni L livert (jove serraller).

Cinquena andana
Extensió: 22v. A frontacions: a sol ixent am b la 2a andana, a m igdia am b Josepa de
C iurana de C arlas y Caner, a ponent am b la sisena andana i a tram untana am b la 10a
andana (dita les M otes). D im ensió de les feixes: lv i 3 octaus.
Beneficiaris: M ariano M olinas, M agí M oner (treballador), M aria Puig y Parals, Joan
Sitjas (apotecari), la casa de la capella de sant F ructuós, Pere C arreras (treballador),
D om ingo Panis (ferrer), Fernando Pi y Roig (treballador), M ateu C lim ent (ídem ), Joan
B ruget y M asanet (negociant), M am et Pi (treballador), D om ingo Vilella (ídem ), Pau Ros
y B adrina (ídem ), Jaum e Serra (ídem ), Francisco Pou y H uguet (pagès), l ’hereu de Jeroni
Prim (notari).

Sisena andana
Extensió: 16v. A frontacions: a sol ixent am b la 5a andana, a m igdia am b Josepa de
C iurana de C arlas y Caner, a ponent am b la 7a andana i a tram untana am b la 10a andana.
D im ensió de les feixes: 2v i 2 octaus.
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B eneficiaris: Francisco C assà (pagès, senyor útil del m as C assà), Pere Pericay (pagès
del veinat de C am argues, senyor útil del m as Q uinzà), Pere M oret y A reny (pagès, senyor
útil i propietari del m as Juny de la Sala), Pau M oret (ídem del m as M oret de la V ila), Pere
C aner (ídem del m as A nglada), Josep M oret i Geli del R ocar (ídem del m as M oret del
R ocar), N arcís C orredor (ídem del m as C orredor de Cam argues).

Setena andana
E xtensió: 14v. A frontacions: a sol ixent am b la 6 a andana, a m igdia part am b la 6 a
andana, part am b terres de Pau M oret i part am b rec, a ponent am b la 7a andana i a
tram untana am b la 8 a andana. D im ensió de les feixes: lv.
B eneficiaris: Pere B orràs (treballador), Pere Pi y Roig (ídem ), A ntoni V ilella (ídem ),
Pau G alí (ídem ), Francesc Serres (pagès), Josep M etge (pel seu m as Sardó), la casa de la
Sagristia, Joan Ros (m oliner, per la casa que té al carrer N ou), R om à B orrat (treballador),
V icens Reig (ídem ), Baldiri C orredor (ídem ), Francisco S urroca (escrivent), F rancisco
D eulofeu (m estre de cases).

Vuitena andana
Extensió: 9v. A frontacions: a sol ixent part am b la 9a andana i part am b la 6 a, a m igdia
am b la 7a andana, a ponent am b el rec de l ’estany M arisch i a tram untana am b el rec dels
estanys de B oada i sant Feliu de Boada. D im ensió de les feixes: lv.
B eneficiaris: Joan C asanovas (pel seu m as N ou de l’E stany), l ’hereu de N arcís R iera
(pel seu m as Pagès), la casa de la Dom a, M iquel A m all (sastre), Ú rsula carreras (pel seu
m as dit la Rajoleria), Salvador de Tam arit (pels seus m olins), l ’hereu de Francisco Riam bau
(treballador), Pere C om pta y Pagès (prevere, per la seva casa), l’hereu de Josep B onet
àlies M adró (pagès).

Novena andana (anomenada Cap de les Motes)
Extensió: 7v. A frontacions: a sol ixent part am b la 12a andana i part am b la 6 a, a
m igdia i ponent am b la 8 a andana (anom enada de sota les C oves) i a ponent i a tram untana
am b les M otes(23}. D im ensió de les feixes: lv i 6 octaus.
B eneficiaris: H ipòlit M etge (per la casa de la Vila), Salvador de T am arit (per la casa
de la Vila, D am ià Falgarona, R iera y Ros (per la casa de la Vila), A nton de C iurana (per la
casa de la Vila).

Desena andana (sota el Puig del Molí)
Extensió: 17v. A frontacions: a sol ixent am b 1’ 1 la andana, a m igdia part am b la 4a

Fig.

8.

Façana nord del mas Moret del Rocar, i al fons, el puig Roig.

(23) “ab las Motas o Terraplè propi de la Universitat que és construit per detenir las aiguas
del riu Adaró y Riera de Palau” .
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andana i part am b la 5a, a ponent am b la 9a andana i a tram untana am b les M otes o
T erraplè. D im ensió de les feixes: 1v.
B eneficiaris: Jaum e R os (pagès de Juià, pel seu m as X ifra), Pere C apellà (carreter),
Isidro Pericay (treballador), Joan M oreta (ídem ), H ipòlit P ouplana (notari, pel seu m as
H ereu), Sebastià M ercader (sastre), Salvador Pericay (treballador), Pere Servià (ídem ),
Joan Santam aría (ídem ), Josep Pi y R oig (carreter), Salvador V iader (treballador), Jaum e
R om aguera (ídem ), M a rtí Salgas (m estre de cases), A ntoni Pi (treballador), D am ià Vidal
y Saulot (ídem ), Salvador A nguila (ídem ).

Onzena andana (sota el Puig del molí de Tamarit)
Extensió: 15v. A frontacions: a sol ixent amb la 12a andana (que és sota lo puig Terrarol),
a m igdia am b la 2a i 3a andanes del Replà, a ponent am b la 1Oa andana i a tram untana am b
terres de Salvador de Tam arit. D im ensió de les feixes: lv.
B en eficiaris: l ’h e reu de Jo an R os (m oliner, p e r la casa del R eval), Jo sep Salsas
(treballador), l ’hereu de N arcís N avarro (ferrer), Pere Frigola y P asqual (treballador),
A gustí Puig (pel m as M iquelet), Pere Parés (sastre), Vicenç Ram on y G ironès (treballador),
l ’hereu del doctor Pere M onjo, D ionís M artinench (treballador), S alvador O livet (ídem ),
l ’hereu de Joan G ispert àlies R os (ídem ), D am ià Sauri (doctor).

Dotzena andana (sota el Puig Terrarol)
E xtensió: 22v. A frontacions: a sol ixent am b el rec de l ’Estany, a m igdia am b la la
andana del Replà, a ponent am b l ’ l l a andana i a tram untana am b terres del m as T errarol
(de B altasar M assot, pagès de Juià). D im ensió de les feixes: 7 octaus.
R epartim ent: Jaum e Sala (m estre de cases), l ’hereu de Salvador M oner (treballador),
l ’hereu de R am on G alí (ídem ), l ’hereu de Salvador R obau (cirurgià), A ntoni C lim ent
(eugasser), l ’hereu de Salvador R ovira (treballador), l ’hereu de V icenç Vidal y Saulot
(pagès), l ’hereu de Pere Puig (ferrer), l ’hereu de Joan Silvestre (treballador), Ú rsula Carreras
(pel seu m as Pou), Silvestre M artinench (treballador), F rancisco Vicens (m estre de cases),
l ’hereu de Joan R os (m oliner, per la casa de la Vila), A ntoni R ossell (treballador), Josep
B usquets (pagès, per la casa dels V inyers), B ernat A inié (ídem ), l ’hereu de F erm í Ros
(ídem ), E steve R egencós (ídem ), l ’hereu de Jeroni Silvestre (ídem ), el B enefici de sant
D om ingo, l ’hereu de Josep R ovira (treballador), l ’hereu de S alvador Sim on (ídem ), Isidro
G alí (ídem ), Joan Torras y M ateu (cirurgià), l ’hereu de D iego Torras (treballador).

ANDANA DE DELLÀ DEL TERRAPLÈ (de la part de sol ixent de la Banda)
E xtensió: 8 v. A frontacions: a sol ixent part am b terres del m as Roig, part am b terres
de Sebastià G asau i p art am b terres del m as B ladó, a m igdia am b Francisco B arceló i a
ponent am b el rec dels m olins(24). D im ensió de les feixes: 1v i 2 octaus.
Beneficiaris: D em ià C axa (pagès, pel seu m as A m at), F rancisco G irona (treballador),
Ponç A rbós (ídem ), A ntoni C arbonell (ídem ), Salvador P ericay (pagès), B aldiri M oret y
A reny (ídem ).

LES SERRES, ANOMENADES DEL MAS GELI I TORRABERTRANA
E xtensió: 27v. A frontacions: a sol ixent am b cam í públic que baixa dels E ixarts, a
m igdia am b Francesc C ollell pel seu m as dit lo C orral, a ponent part am b terres del m as
G eli i part am b terres de la T orrabertrana m itjançant cam í que va al m as G elabert i a
tram untana am b terres del dit C om úí25). D im ensió de les feixes: 9v + 18 v.
B eneficiaris: A ntoni C ollell (pagès de Fontclara, pel m as G eli i la casa de la Vila),
Josepa de C iurana de C arlas y C aner (per la T orrabertrana i altres heretats i la casa de la
Vila).
(24) A l’afrontació de ponent consta que cal deixar 25 pasos pel curs de l ’aigua. No figuren
les afrontacions de tramuntana.
(25) Segons consta al document, aquestes terres estan en litigi pendent a la Real Audiència
entre el Comú i Josep Moret y Geli del Rocar.
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L’INCENDI DE LA CÚRIA REIAL DE
SANT FELIU DE GUÍXOLS LA NIT
DEL 31 DE DESEMBRE DE 1815
MARC A ULADELL i AGULLÓ

1 . INTRODUCCIÓ
La nit del 31 de desembre de 1815, l’edifici de la cúria reial de Sant
Feliu de Guíxols, el qual comprenia també la notaria i l’arxiu d ’escriptu
res, patí un incendi provocat que, de no haver estat aturat a temps, hauria
reduït a cendres la totalitat de la documentació que s’hi guardava. Lluny
de convertir-se en un fet aïllat, nous intents d ’agressió confirmaren que la
documentació allotjada en aquest edifici es trobava davant d ’una seriosa
amenaça. L’Arxiu Històric de Girona conserva un petit plec amb diversos
documents, la majoria esborranys, referents a la investigació que el batlle
de la vila portà a terme per a esbrinar-ne els autors i els seus motius(1).
(1)
Per un decret de 1869, aquest plec passà amb la resta de la documentació notarial de
Sant Feliu de Guíxols a la Bisbal, capital de districte. L’any 1937, per tal de salvaguardar-la
dels estralls provocats per la Guerra Civil, aquesta documentació es traslladà a l ’Arxiu General
de Girona, juntam ent amb la resta dels fons documentals de la província. Retornats a la Bisbal
el 1939, l ’any 1966 els fons notarials d ’aquest districte ingressaren definitivament a l ’Arxiu
Històric Provincial, precedent de l’Arxiu Històric de Girona. Actualment el plec està pendent
de classificació, de m anera que no té signatura i, per tant, la seva consulta encara no es troba a
disposició de l’usuari. Voldria agrair a l ’Arxiu Històric de Girona, concretament a Josep M atas,
l’amabilitat amb què m ’ha deixat consultar aquesta documentació, així com el suport i l ’ajuda
que n ’he rebut a l’hora d ’escriure aquest article, amb el benentès, però, que qualsevol errada o
im precisió que pogués trobar-se al llarg del text s’ha d ’atribuir exclusivam ent a la meva
responsabilitat.
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L’objectiu d ’aquest article és, a partir bàsicament d ’aquesta documenta
ció, reconstruir els fets que s’esdevingueren, malgrat que no s’arribà a
descobrir-ne els culpables. Tot i que el dany ocasionat a la documentació
fou menor, l’incendi de la cúria esdevé el punt de partida per a una refle
xió al voltant de les agressions sofertes pel patrimoni documental al llarg
de la història, no sempre amb un final tan afortunat com el de la història
que aquí ens ocupa.
2. EVOLUCIÓ I UBICACIÓ DE LA CÚRIA
L’origen de la cúria reial de Sant Feliu cal cercar-lo en la concòrdia
signada el 10 de juny de 1354, entre el rei Pere III el Cerimoniós i l ’abat
del monestir, sobre la jurisdicció de la vila. El document atorgà a aquesta
el caràcter de vila mig reialenca -esdevenint carrer de Girona, és a dir,
gaudint dels mateixos drets i obligacions que aquesta ciutat- i mig de
senyoria eclesiàstica, exercida aquesta darrera pel monestir. Entre altres
aspectes, l’abat vengué al rei la jurisdicció civil i criminal de la vila, que
a partir d ’ara podria disposar de batlle, jutge i saig, funcionaris reials, així
com d ’un tribunal propi on tractar aquests afers, sotmès a la jurisdicció
del rei(2). Malgrat ser una cúria reial, el document reservava el domini de
la seva escrivania per al monestir. La concòrdia també reconeixia al con
vent la possessió dels dominis útil i directe de la notaria, i li donava po
testat exclusiva per crear notaris, prohibint que dins els límits de la vila
pogués exercir-ne cap altre sense autorització abacial(3).
La propietat de la notaria i escrivania de la cúria fou detentada per
l’abat fins l’any 1435, quan el monestir vengué el domini útil de totes
dues al notari Pere Gallart(4). A partir d’aquí i durant els segles XVI i
XVII, tant l’una com l’altra anaren passant a mans de diverses famílies
il·lustres ganxones. L’ 1 de juliol de 1704, els hereus dels béns de Magda
lena Axada vengueren, entre d ’altres, la notaria i escrivania a la universi
tat de la vila.(5) Finalment, el 22 de novembre de 1715, la universitat ven
gué aquestes a encant públic a l’abat Panyellas.(6) D ’aquesta manera, des
prés de gairebé tres-cents anys, la propietat de la notaria i l’escrivania de
la cúria reial retornava al monestir, el qual encara la posseïa en el moment
de produir-se l’incendi.

(2) JIM ÉNEZ, Àngel: Sant Feliu de Guíxols. Una lectura històrica. Sant Feliu de Guíxols:
Ajuntament, 1997, p. 73-75.
(3) GONZÀLEZ HURTEBISE, Eduardo: “La notaria”, dins Bosquejo Histórico de la Villa
de San Feliu de Guíxols. Sant Feliu de Guíxols: Àncora, 1970, p. 112-115. Vegeu també
FIGUERAS JORDÀ, Núria: Fons de la Notaria de Sant Feliu de Guíxols s.XVFs.XIX, treball
inèdit del M àster en Arxivística de la Universitat de Girona, 1995.
(4) FIGUERAS JORDÀ, Núria: op. cit.
(5) ídem.
(6 ) ídem.
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Pel que fa a la seva ubicació, sabem que la notaria i escrivania anaren
variant de situació durant el seu canvi de propietaris. En l’arrendament
que l ’abat realitzà d’aquestes el 22 de maig de 1766(7), s’informa que el
monestir estava construint una casa que acolliria les funcions de totes
dues, així com el seu arxiu d ’escriptures, les quals el notari-escrivà hauria
de col·locar als prestatges cronològicament ordenades(8). La casa arxiu
contenia també l ’habitació del notari, ja que el contracte obligava aquest
a residir “a la casa de las preditas notaria y Escrivanias”(9). Malgrat el
document no menciona el lloc on es construïa aquest edifici, aquest es
trobava, sense cap mena de dubte, a l ’actual carrer de la Notaria -situat a
l’eixample sorgit per l’enderrocament de les muralles per part dels fran
cesos a finals del segle XVII, a tocar de la plaça de la vila i molt proper al
m onestir-. La presència de la notaria acabà per donar nom al carrer on es
trobava, el qual apareix esmentat per primera vegada amb aquesta deno
minació en un document parroquial de data 17 d’abril de 1770(10), és a dir,
només quatre anys després de la seva nova ubicació.
Les diverses referències contingudes al plec confirmen que l’any 1816,
la cúria, la notaria, l’arxiu i l’habitació del notari es trobaven encara al
mateix edifici construït l’any 1766 i, per tant, al carrer de la Notaria. La
multifuncionalitat de l’edifici explica la confusió inicial en llegir la docu
mentació ja que, tot i referir-s’hi habitualment com a cúria, a vegades
també l’anomena de manera general com a notaria. Així mateix, el plec
també proporciona algunes dades que han permès precisar la situació de
l'edifici en el carrer i, gairebé amb tota seguretat, establir-ne la seva loca
lització exacta. Efectivament, tal i com s'anirà veient a mesura que es
vagin narrant els fets, la documentació ens dóna el nom de quatre perso
nes que eren veïnes de la casa arxiu l'any 1816: Jaume Soler Co, Josep
Oliva i el matrimoni format per Sebastià Anglada i la seva esposa Gertrudis.
Els descendents del primer, coneguts des de diverses generacions com els
Conet, viuen encara al carrer de la Notaria, al mateix lloc -m algrat les
transformacions que ha patit- on tenia la vivenda el seu avantpassat"0.

(7) Arxiu Històric de Girona (AHG), Fons notarial, SFe 461.
( 8 ) Des de sempre, el notari de la vila, designat per l’abat, actuava també d’escrivà de la cúria
reial, posseint així la fe pública judicial i extrajudicial (FIGUERAS JORDÀ, Núria: op. cit.).
(9) ídem. El plural es deu al fet que l’arrendament també incloïa l’escrivania de la vall i parròquies
d’Aro.
(10) BUSSOT, Gerard: Carrers, cases i arquitectes. Sant Feliu de Guíxols, dels inicis fin s el
1931. Sant Feliu de Guíxols : Ajuntament, 2000, p.389-390.
(11) Agraeixo sincerament les explicacions donades pels germans Jaume i Joan Soler Albertí,
sense les quals aquesta informació no hauria estat possible. L'Arxiu Històric Municipal de Sant
Feliu de Guíxols disposa d'una còpia de la documentació sobre la família Soler Albertí en la
qual es poden constatar algunes referències als Soler Co. Per altra banda, sembla força evident
que Conet correspon a un diminutiu de Co.
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Fig. 1. Carrer de la Notaria, tal com el
podem veure actualment, en direcció est.
La segona casa situada a la dreta és can
Conet. La segona casa de l ’esquerra cor
respon al m agatzem on probablement hi
hauria la casa de Josep Oliva, que, com es
pot observar, quedaria així just al davant
de la que hauria estat de Jaume Soler Co.
L’edifici del fons seria la cúria i notaria.

Fig. 2. Carrer de la Notaria, continuació del
de les Voltes, en una imatge dels anys seixan
ta. A l'esquerra pot observar-se encara la casa
que hi havia davant de can Conet, lloc on actu
alment hi ha un magatzem. Al fons el suposat
edifici de la cúria i notaria (Arxiu Històric
Municipal de Sant Feliu de Guíxols, autor des
conegut).

Pel que fa al segon veí, el senyor Joan Soler Albertí recorda que quan ell
era petit, la casa del davant de can Conet: on actualment hi ha un magat
zem, pertanyia a una família de tota la vida de Sant Feliu, coneguda com
els Xeva, però que en realitat es deien Oliva de cognom. El senyor Joan
Soler també recorda que el seu pare li havia assenyalat un edifici del
carrer de la Notaria explicant-li que el seu avi -e l qual era fill d'en Soler
Co i besavi seu- de petit en deia la cúria. Es tracta d'un edifici antic que
encara es conserva actualment.
Mitjançant altres notícies mencionades a la documentació del plec,
podem conèixer alguns detalls sobre la composició i distribució de l'edi
fici.
Així, sabem que aquest constava de tres peces, a més de l’habitació
del notari. El primer pis era el despatx o escrivania, on l’escrivà portava a
terme la seva activitat i, potser, era també el lloc habitual on s’impartia la
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justícia reial(12). Quant al segon pis, contenia l’arxiu amb els papers i les
escriptures antigues, referents a l’activitat notarial i judicial dels anteriors
notaris escrivans. Per altra banda, la documentació no aclareix la ubica
ció exacta de la notaria dins l’edifici. Aquesta devia trobar-se en un tercer
espai de la casa arxiu, potser a la planta baixa, o en una part dels dos
pisos; una altra possibilitat podria ser que compartís el mateix espai que
l’escrivania, en el despatx del primer pis, però sembla un xic difícil si
tenim en compte que la documentació afectada per l ’incendi era de tipus
judicial, amb només alguna escriptura notarial que l’escrivà devia neces
sitar consultar a l’hora d ’instruir els expedients. En darrer lloc, pel que fa
a l ’habitació del notari, sabem que disposava de balcó i es trobava unida
a l ’edifici, al mateix temps que també en quedava un xic apartada.
En el moment de produir-se l’incendi de la cúria n ’era escrivà Francesc
Vayreda, notari reial i públic. Exercint a Sant Feliu de Guíxols des de
final de 1795, Vayreda també regia la notaria pública de la vila i parròqui
es de la Vall d ’Aro per autoritat de l’abat del monestir, i era escrivà de la
Junta de Sanitat i notari secretari de l ’Ajuntament(,3).
3. LES CONSEQÜÈNCIES DE LA GUERRA DE LA
INDEPENDÈNCIA EN LA DOCUMENTACIÓ DE LA CASA ARXIU
Pocs anys abans de l’incendi de la cúria, durant la Guerra de la Inde
pendència, la documentació de la casa arxiu ja havia hagut de patir una
seriosa amenaça, com a conseqüència de l’entrada dels francesos a Sant
Feliu el 21 de juny de 1809(14). Mentre la vila estava sent atacada, la
major part de la població s’havia embarcat -entre ells Francesc Vayredadeixant la ciutat despoblada i abandonant les cases, magatzems, etc., amb
tots els seus gèneres i efectes a la mercè de l’enemic, el qual restà a Sant

(12) Això podria explicar per què aquesta part de la casa s’esm enta unitàriam ent com a
cúria, i no com a escrivania de la cúria. Una altra possibilitat gens menyspreable, però, consistiria
a situar les funcions de tribunal a l’edifici de la casa de la vila.
(13) FIGUERAS JORDÀ, Núria: op. cit. La concòrdia de 1354 havia establert que el notari
designat per l’abat actuaria també com a escrivà de la universitat de la vila (GONZÀLEZ
HURTEBISE, Eduardo: op. cit.).
(14) SALA, Francisco i SALA, M aria José: “Memorias històricas de la villa de San Feliu de
Guíxols desde su fundaciòn hasta el siglo XIX de la era cristiana”, Estudis sobre temes del Baix
Empordà, núm. 4, 1985, p. 41 (notícia 123). L’edició del manuscrit, acabat l’any 1860, fou a
cura de Lluís Esteva. Francesc Josep Sala, el prim er dels autors, era notari de regnes i actuava
també a Sant Feliu de Guíxols durant l’incendi de la cúria. Mort el 1830, l’obra fou continuada
pel seu fill Josep Maria, el qual sempre signava amb l’ordre del seu nom capgirat. La data de
l’entrada dels francesos a la vila també és esmentada per Francesc Vayreda (AHG, Fons notarial,
SFe 521).
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Feliu fins l’l de setembre de 1809, quan marxà cap al setge de Girona05).
El notari tingué la precaució d ’anar evacuant tota la documentació que li
fou possible. No és exagerat afirmar, doncs, que la seva actuació fou es
sencial a l’hora de protegir d ’un futur incert la documentació de la casa
arxiu, especialment si tenim en compte que l'enemic actuà impunement a
la vila durant gairebé dos mesos i, sobretot, veient la sort que corregué la
documentació d ’altres poblacions quan caigué a les seves mans(16).
Francesc Vayreda no retornà a Sant Feliu fins el 12 d ’abril de 1814, un
cop acabada definitivament la guerra(l7), “ab los Manuals y demes papers
que poguí salvar embarcantlos [ficats dins de bótes] ”(18). Finalitzat el con
flicte, l’arxiu de protocols havia quedat completament desordenat, i els
monjos del monestir l ’hagueren d ’inventariar de nou el 1815(19). Els co
mentaris del mateix Vayreda, de nou a la vila, són prou significatius
d ’aquest desordre: “estant ara en son examen he trobat entre los que
estaban en una de las Botas, sinch fulls de manual del any mil vuyt cent
vuyt [...] que no advertí me faltaven quant en vinty quatre de Desembre
de dit any arreglí y cloguí lo antecedent Manual ab cent vuytanta tres
fu lla s que las traguí de la m ateixa ó de altre Bota de las que
momentaneament se desembarcaren en dit dia, qual falta sols puch atri
buir al mateix cuidado que tenia de salvar tots los papers posibles o de
mes importancia y à las alarmas y perills en que se conceptuaba esta vila
en dit mes de Maig per la Presas que se feren de Barcos en est mateix
Port, y per altres transtorns”(20). El notari lamentava també el mal estat
en què havia quedat algun document durant el seu exili, “Lo que resulta
de lo molt que han sufert dits papers en la llarga expatriació conduintse
de un paratge à un altre, de modo que en las Botas en que estaban se han

(15) SALA, Francisco i SALA, Maria José: op. cit., p. 41 (notícia 123).
(16) Sense anar gaire lluny, la major part de documentació referent a les poblacions veïnes
de Castell i Fanals d'A ro es cremà durant la mateixa guerra, tal com ho esmenten dos documents
conservats al seu arxiu (B ARREDA MASÓ, Pere: Guia de l'Arxiu Històric Municipal de CastellPlatja d ’A ro, Ajuntam ent de Castell-Platja d ’Aro, 1988).
(17) AHG, Fons notarial, SFe 521.
(18) AHG, Fons notarial, SFe 519. La cita correspon a un afegit al manual d ’escriptures de
1808, realitzat el 6 de juliol de 1814.
(19) GONZÀLEZ HURTEBISE, Eduardo: op. cit.
(20) AGH, Fons notarial, SFe 519. La cita correspon a l’afegit realitzat el 6 de juliol de 1814
al manual d ’escriptures de l ’any 1808. Pel que sem bla interpretar-se de les dates que s’hi
m encionen, el mes de maig de 1808 -p e r tant, abans de la seva m arxa el mes de juny de 1809—
el notari ja hauria evacuat tem poralment alguns documents, com a precaució pels perills que
amenaçaven la vila. Una part d ’aquesta documentació hauria retornat a finals d ’aquell mateix
any.
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Fig. 3. Façana sud de l'edifici que dóna al car
rer de la Notaria i que, segons Joan Soler Albertí,
seria la cúria i notaria de la vila. La finestra princi
pal, més ampla que les de banda i banda, havia
estat anteriorment porta d ’entrada.

trobat p o rcions de papers
reduïts à pols, ó engrunats de
tal modo que no han pogut
llegir se [...] lo que se judica
resultat de alguna Rata que se
introduí dins de dos de las
Botas quant estaban en los
Barcos pues que quant esti
gueren en terra no se nota
ninguna averia, y no ha estat
posible precaucionarla per las
ocurrencias de la guerra ”{21).
Així doncs, un cop restitu
ïda la calma, Vayreda regia
novament la notaria i l’escri
vania de la cúria, amb l’arxiu
de protocols i escriptures re
fet i ordenat. Quan tot just
s’intentava retornar a la nor
malitat, l’incendi de la nit del
31 de desembre de 1815 tornà
a amenaçar allò que tants es
forços havia costat salvaguar
dar i que ara ja es creia fora de
perill.

4. L’INCENDI I LA SEVA DESCOBERTA
L’incendi afectà el primer pis de l’edifici i fou descobert de manera
fortuïta per Jaume Soler Co, veí d’aquest, cosa que evità que el foc es
propagués del tot: “A las doce con poca diferencia de la citada anterior
noche el viento fresco ó recia tramontana abrió la ventana del quarto de
uno de los vecinos [Jaume Soler Co] y al cerrarla advirtio una claredad
que no correspondia à lo obscuro de la noche, y pasando à otra ventana
de su casa observo las chispas defuego que le obligaron ci salir de ella
para entender de donde procedia, y viendolo llamó al dicho Escribano,
[F ran cesc V ayreda] quien aunque en ferm o de ocho dias baxó
imediatamente sin vestirse, y con el auxilio de otro vecino mas [Josep
Oliva] se apagó el fu e g o ”(22).
(21) AHG, Fons notarial, SFe 519.
(22) Esborrany referent a l ’informe que el vicebatlle envià al Fiscal de la Reial Sala del
Crim de Barcelona i al Governador de Girona, l’l de gener de 1816.
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L’endemà mateix dels fets, Feliu Casas, regidor degà de la ciutat i en
substitució del batlle Julià Martí, que es trobava a Girona, redactava un
primer informe donant notícia dels fets tant al Governador del Corregiment de Girona com al Fiscal de la Reial Sala del Crim de Barcelona. Les
primeres impressions eren que el foc havia estat provocat de manera in
tencionada cap a les onze de la nit, i l’informe mostrava el clar rebuig per
aquesta acció afirmant “que solo puede abrigarse esta maldad en el
corazón mas inmundo perverso y criminal ”(23). Aquell mateix dia revisa
ren el lloc Jeroni Rosselló major, mestre de cases, i Josep Cabarrocas
major, fuster. Els perits inspeccionaren les dues petites finestres reixades
de l’habitació i reconeixeren un petit forat que hi havia en una d ’elles{24),
a l’ampit de la qual s’hi trobà un petit tap de suro mig cremat. Per tant, les
conclusions eren que el foc havia estat introduït per la finestra i utilitzant
el tap per tapar el forat, evitant així que l’habitació respirés i que l ’incendi
no es descobrís per la part de fora fins que s’hagués cremat tota la part de
dins.
Pel que fa als possibles motius que haurien impulsat a l’autor o autors
del foc, el Governador del Corregiment de Girona pressuposava ”q[u]e
sera obra de venganza contra el Es[cv\bd^no ó interes de alguno q[x\\e le
perjudicaria alg[un\a escritura”(25>. Amb motiu de l’incident, recomana
va l’establiment de serenos en els pobles grans, la qual cosa no suposaria
una gran despesa econòmica si es finançava augmentant lleugerament el
preu imposat a la carn, vi o algun altre gènere similar. Tot i la recomana
ció, no sembla que el suggeriment del governador es portés a terme, si bé
alguns esdeveniments posteriors requeriren l ’establiment temporal de
parelles de guàrdia, com es veurà més endavant.
La notícia de l’incendi creà expectació, i foren diverses les persones
que acudiren a la cúria per saber si s’havien cremat o no els papers que els
interessaven o afectaven. En tornar de Girona, el batlle encarregà un altre
reconeixement de la zona afectada, que fou realitzada el 10 de gener pels
dos perits anteriors juntament amb Francesc Roca, serraller<26). Per la seva
banda, l’abat del monestir, com a propietari de la notaria i l'escrivania,
manà col·locar planxes de ferro a les finestres del primer pis de l’edifici.
(23) ídem.
(24) El document no especifica si el forat fou fet pels autors de l ’incendi o bé si ja hi era
abans -p o tser pel mal estat de la finestra- i només fou aprofitat per aquests.
(25) La cita apareix mencionada el dia 5 de gener de 1816 al Llibre d ’Expedients vistos en
el Reial Acord de la Reial Audiència de Barcelona (Arxiu de la Corona d ’Aragó, Reial Audiència,
Registre 1414, foli 14), data en què quedà registrada l’obertura de l’expedient indagatori sobre
les causes i els autors de l’incendi de la cúria.
(26) M encionat al document amb data 10 de gener de 1816. La relació d ’aquesta nova
inspecció per part dels tres perits apareix esm entada però hi manquen els darrers fulls, de
manera que al restar incompleta no en sabem les seves conclusions.
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5. LA DOCUMENTACIÓ AFECTADA PER L’INCENDI
Una altra de les accions que es portà a terme immediatament consistí a
realitzar l’avaluació dels danys provocats. D ’aquesta manera, Francesc
Vayreda féu una relació de tota aquella documentació que trobà a faltar
després de l’incendi. Es tractava d ’un reconeixement inicial, ja que l’es
crivà afirmava que el seu estat de salut no li havia permès encara un exa
men més rigorós (recordem que feia vuit dies que estava malalt). La rela
ció, que es detalla a continuació, esdevé de gran importància per a conèi
xer l’abast de la documentació afectada pel foc(27).
En primer lloc, Vayreda descrivia els papers que s’havien cremat del
tot, que resultaren ser els següents:
1. Expedient d ’un visori o prohomenada a instància de Feliu Casas,
comerciant, contra Francesc Mas, fuster, tots dos de Sant Feliu de Guíxols,
als quals ja s’havia notificat sentència decisiva el mes de desembre de
1815. L’expedient constava de vint-i-dos o més fulls, i el seu contingut,
en tenir-lo present tant el batlle com el propi escrivà, es podria recuperar,
de manera que el dany produït era reversible.
2. Expedient provinent del Tribunal de Marina de Palamós sobre l’em
bargament a Joan Pi, pagès de la Vall d ’Aro, d'una quantitat de diners
pertanyents al matriculat Joan Roquer. Tenia uns tres fulls o un xic més, i
la seva informació també es podria recuperar.
3. Expedient d'un procés d’Antoni Bascós contra Benet Agustí sobre
suplement de llegítima. Les dues parts ja havien arribat a un acord abans
de l’incendi, de manera que el dany provocat era insignificant.
4. Un feix indeterminat de còpies d ’escriptures sobre les cases que
comprà Antoni Vidal, comerciant de Sant Feliu de Guíxols. Només es
pogué identificar una de les còpies, ja que no es trobava del tot cremada(28). Tot i així, la informació es podia recuperar traient noves còpies del
protocol del notari corresponent, Francesc Calsa, el qual fou present a la
vila en temps de la Guerra de la Independència.
5. Diversos comptes originals de l’escrivà Vayreda, de vint anys ençà,
continguts en una de les seves llibretes de salaris i comptes particulars, en
format quart.
6. Un plec de papers d'abonaments i de comissions que havia rebut
Vayreda de la Junta del Corregiment de Girona i de la Junta Superior del
Principat en temps de la Guerra de la Independència.
(27) Llista extreta del plec referent a la certificació que féu Francesc Ferrer Saiich, escrivà
reial de La Bisbal, el dia 14 de gener de 1816, dels papers que es veieren afectats per l’incendi
de la cúria.
(28) Aquesta còpia apareix descrita en el segon punt de la següent llista, referent als documents
que només es van crem ar en part.
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A continuació, l’escrivà notificava els papers que s’havien cremat no
més en part:
1. Dues escriptures autèntiques, una de concòrdia entre el Reial Tri
bunal de Mostrencos(29) -am b l’aprovació original del de Madrid, segons
semblava- i el monestir de Sant Feliu de Guíxols; pel que fa a la segona
escriptura, corresponia a la possessió de terreny transigit i que havia mo
tivat el plet. Ambdues escriptures es trobaven en un estat que no podien
servir per a presentar-se en judici.
2. Un fragment d ’escriptura de venda d ’una casa que Narcís Bosch
signà el 3 d ’octubre de 1812a favor d ’Antoni Vidal. Rebuda en poder de
l’escrivà Francesc Calsa, també era inservible.
3. Un expedient original amb les diligències practicades a instància
d ’Antoni Zanolino, administrador de la Reial Duana de Sant Feliu de
Guíxols, referents a assegurar el maneig de cabals a favor de la Reial
Hisenda. L’expedient, rebut en poder de Francesc Calsa, fou rectificat pel
mateix declarant l’any 1815 i emès a l’intendent, de manera que encara
que s’hagués cremat parcialment, la seva informació era recuperable.
4. Un lligall de còpies autèntiques d ’escriptures de dos expedients,
més alguns altres papers, de Pere Llagostera i els seus socis sobre la suc
cessió intestada de Josep Mauri de Sant Feliu de Guíxols. L’extinció a
temps de l’incendi havia salvat aquesta documentació ja que, tot i tenir
una part cremada, se’n podia llegir la informació més substancial.
5. Tres escriptures signades per Miquel Tauler a Josep Cruanas, les
dues primeres de venda a carta de gràcia i la tercera sobre un augment de
preu. Malgrar ser inservibles, se’n podia tornar a treure còpia del protocol
corresponent.
6. Una escriptura de debitori i venda “al quitar” signada per Miquel
Tauler a Josep Riembau. També calia treure’n una nova còpia del proto
col de l’escrivà Francesc Calsa.
7. Una escriptura de venda signada per Miquel Tauler a Josep Albertí.
També inservible per estar molt cremada, calia treure’n una nova còpia.
8. Una escriptura de capítols matrimonials de Miquel Tauler i Marga
rida Dausà, poc cremats i, per tant, encara útils.
9. Un petit fragment d’escriptures que pel que es podia llegir eren a
favor d ’Antoni Vidal i havien estat rebudes en poder de l’escrivà Calsa.
10. Dos fragm ents d ’una còpia d ’escriptura autèntica d ’Antoni
Zanolino, que podia tornar-se a copiar del seu original.
11. Un fragment d’escriptura, probablement de poders, la lletra de la
qual era de l’escrivà Narcís Font de Figueres, que estigué a Sant Feliu de
Guíxols en temps de la Guerra de la Independència.
(29) Aquest tribunal dirimia les causes referents als béns sense amo conegut.
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12. Un fragment d ’un expedient original contra Joan Sabater sobre el
pagament d ’una quantitat de diners. Encara que estava molt cremat, el
dany podia esmenar-se si es refeia de nou.
13. Un llibre imprès, en format quart, corresponent a les ordenances
de Marina. Tenia uns seixanta-set fulls cremats enterament, però la major
part de la resta també ho estaven parcialment.
14. Un llibre de comptes particulars, en format foli i amb cobertes de
cartró molt fort folrat de pergamí, propietat del propi Francesc Vayreda.
El foc havia afectat una cara de les cobertes, que apareixia emmascarada
i parcialment cremada. La part de la tapadora, per on es tancava el llibre,
també s’havia cremat en més de les seves dues parts, de manera que si
s’haguès tardat més temps a aturar el foc s’hauria començat a cremar
l’interior del llibre, en no trobar les flames cap resistència. També es cre
mà la part que sobresortia d’alguns documents solts continguts a l’interi
or del llibre.
L’incendi afectà també una cartera petita de cuir vermell, que el foc
trencà en dos fragments, pertanyent a Josep Blancher de Begur. Aquest
l’havia tramès a Vayreda perquè li tomés amb un paper després d ’haverla despatxat, de manera que no tenia res a dins. Finalment, Vayreda men
cionava la crema d ’altres papers, els quals no detallava perquè o bé eren
cremats en molt poca part i resultava fàcil treure’n còpia o bé perquè
corresponien a les cobertes d ’altres de poca importància.
Com es pot veure, en general el dany sofert no fou de gaire considera
ció, ja que amb la ràpida descoberta de l’incendi les flames només tingue
ren temps de cremar uns quants documents; a més a més, la major part de
la informació que contenien aquests documents era recuperable mitjan
çant l’extracció d’altres còpies dels llibres originals. Però, tot i que aquestes
lleus conseqüències reduïren l’incendi a la condició d ’un petit accident,
les males intencions del seu autor o autors continuaven essent clares i,
sobretot, resultava evident que només la casualitat havia evitat el que
hauria estat, sense cap mena de dubte, una gran catàstrofe. Aquesta era la
sensació de Feliu Casas, el qual s’expressava en aquests termes en consi
derar que “...à no haber sido la casualidad del vecino dicho en primero
lugar de precision habian de quemarse una infinidad de Protocolos y
Escrituras que el dicho Es[cnba]no salvó en su larga expatriacion(30> y
todos los demas que ocupan las tres distintas piezas de esta Curia, que
aunque form en una misma casa con la habitacion del Es[cúba]no, pero
en algun modo queda esta enteram\cn\te separada de aquellas; y asi

(30)
Es refereix als documents que Francesc Vayreda pogué salvar en expatriar-se de Sant
Feliu l'any 1809, tal com ja s'ha explicat al tercer apartat d'aquest article.
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quando à hora de levantarse por la manana, que se hubiera advertido
esta novedad, no habria tenido lugàr el remedio ”<31).
6. INTENT D ’UN SEGON INCENDI
L’inesperat i afortunat desenllaç de l’incendi de la cúria frustrà els
plans del seu autor o autors, que no veieren acomplert el seu objectiu. Els
esdeveniments posteriors així ho corroboren, ja que la nit del 27 al 28 de
gener de 1816 s’intentà incendiar l’edifici una altra vegada, tot i que en
aquesta ocasió, en estar protegides amb planxes de ferro les finestres de
sota, l’objectiu es dirigí cap al segon pis. Com en l’ocasió anterior, la
casualitat esdevingué novament providencial gràcies a la intervenció for
tuïta d ’una veïna que, al descobrir l’autor “in fraganti”, impedí fins i tot
que aquest arribés a provocar el foc. Els fets tingueren lloc cap a dos
quarts de dues de la matinada, quan Gertrudis Anglada, veïna immediata
de la casa de la cúria i notaria i esposa de Sebastià Anglada, anà a llevar
del llit una nena amb la qual dormia i s’adonà, per haver obert el batent de
la finestra de casa seva, “que en la parte superior de la primera reja del
Despacho de dicho Tribunal, ó Curia, estaba un hombre d\e\r\ech\o, con
ademàn ó disposición de subir a la otra reja que cierra la ventana del
segundo Piso en que estan los papeles y escrituras antiguas, y à la parte
interior de la calle, debaxo el poyo de d\\c\ha primera reja notó que
había un bulto, como un capote, ú otra cosa que no se movia: que a las
voces que dió, ay que fantasma, Maria María<32> llamando à mi criada y
ruido que hizo con una silla, se entró a bolver à la cama à dicha Nina, 37
oyó un gran golpe, compreendiendo que aquel Hombre se había tirado ó
dexado caér de dicha reja; y al mismo tiempo oyó otro golpe como de un
hierro, que conoció ser tal y de tamaho grueso por el sonido y ruido que
hizo al caér en el suelo; y haviendo la dicha vecina abierto luego toda la
ventana, no vió hombre ni al bulto de ropa ni tampoco por la manana
encontró hierro alguno, lo que pudo observar y advertir (sin embargo de
la noche que la impidió conocer al hombre) por hallarse à distancia de
unos trece pasos con muy poca diferiencia que hay desde la dicha reja de
la Notaria à la ventana de su casa ”(33).
Aquell mateix matí, Francesc Vayreda donà part del succeït a l’abat
del monestir. Després cridà Jeroni Rosselló menor, paleta, perquè revisés
(31) Vegeu la nota número 22.
(32) Subratllat a l ’original.
(33) Document del dia 28 de gener de 1816 amb la declaració de Gertrudis Anglada. Observi’s
la informació del principi de la cita sobre les funcions del prim er pis. Al mateix temps, la
referència a la notaria, al final de la cita, confirm a que aquesta es trobava compartint el mateix
edifici que la cúria.
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el lloc. El perit reconegué el forat que hi havia entre les dues reixes, la
funció del qual era desguassar al carrer l’aigua de la pluja que a vegades
s’introduïa per la finestra superior. D ’aquesta manera, se suposava que
l’autor de l’incendi hauria pogut introduir el foc a l’interior de l’arxiu a
través d ’aquest forat; una altra possibilitat hagués consistit a clavar un
ferro al forat i, agafant aquest amb una mà, arribar fàcilment a la reixa de
la finestra superior amb l’altra mà, introduint el foc per aquesta mateixa
finestra(34). Es descartava que l’objectiu de l’individu fos el robatori o
l’assassinat, ja que des del lloc on se’l descobrí resultava difícil accedir al
balcó de l’habitació de l’escrivà; a més a més, aquesta disposava d’altres
obertures i finestres més baixes que podien ser escalades més fàcilment i
sense ser vist, ja que per la banda nord no donaven al carrer. Per tant, la
situació esdevenia una altra vegada alarmant en resultar evident que l’ob
jectiu de la nit passada hauria estat incendiar els papers, tal com ja havia
ocorregut la passada nit del 31 de desembre. Vayreda considerava que
l’assumpte mereixia tota la vigilància possible, atès l’inconvenient afegit
que suposava l’existència d ’una notaria i de jutjats antics(35). Aquell ma
teix dia, a dos quarts de sis de la tarda, l’abat convocava el batlle i l’escri
và a una reunió d ’urgència a la mateixa cúria per tal de parlar de l’as
sumpte. Extremant les precaucions i seguint les mesures preventives an
teriors, també féu col·locar planxes de ferro a la porta de l’edifici i a les
finestres del segon pis.
7. NOUS MOVIMENTS SOSPITOSOS A L’ENTORN DE LA CÚRIA
Per la seva banda, a petició i cost de Francesc Vayreda, el batlle manà
posar un porter i un soldat de guàrdia des de la casa de Gertrudis Anglada.
La decisió resultà ser del tot encertada ja que la nit(36) immediatament
següent als fets -és a dir, la del 28 al 29 de gener-, els vigilants veieren un
individu sospitós passejar-se de quatre a cinc vegades pel davant de l’edi
fici de la cúria i notaria. Tenint en compte els esdeveniments recents, la
seva presència esdevenia altament comprometedora no només per la co
incidència de lloc, sinó també per l’hora de la nit i per la seva manera
d’actuar, ja que “daba los pcisos muy quedos y con atencion como de
quien escucha y observa”{31). Pere Roca, el porter, digué que l’individu
(34) Aquesta darrera hipòtesi sembla la més probable (recordem que Gertrudis Anglada
declarà haver sentit caure un ferro gruixut).
(35) Recordem que l’edifici fou construït el 1766, de manera que tenia cinquanta anys
d ’antiguitat.
(36) L'hora en què es produïren els fets no és segura. L’esborrany del plec amb data 29 de
gener de 1816 diu que eren dos quarts de dues de la matinada, però a continuació, ratllat, indica
que els guàrdies “no estan seguros porque el relox no tocaba”. Per altra banda, en la nova
declaració que feren aquests el 5 de febrer, un d ’ells diu que eren entre les deu i dos quarts
d ’onze de la nit.
(37) Esborrany amb data 29 de gener de 1816.

151

MARC AULADELL AGULLÓ

féu diversos moviments cap a la porta de l ’edifici, acostant-s’hi dues ve
gades i retirant-se cap al costat del carrer quan veia algú; també declarà
que en sentir tossir algun veí, veient que aquests es desvetllaven, el sospi
tós féu la volta i se n ’anà. Pel que fa a la seva descripció física, el soldat,
Francesc Grau, digué haver-li semblat un individu no gaire alt d ’estatura,
només una mica més que la seva pròpia alçada, que era de 8 pams. Pere
Roca confirmà que el sospitós era un home d’estatura semblant a la de
Grau, afegint-hi de complexió corpulenta i per la manera de caminar un
xic pesat, i que duia capot i barret rodó(38).
Resulta evident identificar aquest individu com l’autor de l’incendi
del 31 de desembre i el posterior intent del 28 de gener. Ignorant proba
blement que el carrer estaria vigilat, potser havia planejat un nou intent
per aquella mateixa nit i estava esperant el moment propici; tal vegada,
tement precisament el contrari, només s’havia acostat per inspeccionar la
zona i avaluar els riscos d ’una nova intervenció. En qualsevol cas, la per
sistència després de dos intents frustats demostra que l ’incendi de la do
cumentació de l’edifici perseguia la consecució d ’un objectiu molt con
cret. Per altra banda, resulta sorprenent que, vista la narració dels fets, els
vigilants no detinguessin immediatament el sospitós. Aquests al·legaren
que havien decidit esperar-se que escalés la reixa o cometés “otro insul
to ”(39), de manera que així l’haurien detingut en plena acció. Amb la de
mora, els guàrdies deixaren escapar una oportunitat única per a capturar
el culpable i resoldre la investigació(40).
Vistos els esdeveniments, s’acordà continuar la guàrdia tots els dies
que es cregués necessari. Cada nit s’establiria una parella de vigilància,
formada per un soldat i un vilatà. Les guàrdies es mantingueren ininter
rompudament cada nit fins al 6 de febrer, i a partir d ’aquí i fins al 24 de
febrer, les tasques de vigilància continuaren alternativament per part d ’al
guns habitants de la vila. En no notar-se cap novetat, i pel fet que la porta
i finestres ja estaven protegides, cessaren els grups de vigilància'41}.
8. ARXIVACIÓ DE LA CAUSA
Després d'interrom pre’s les guàrdies, no es produïren altres incidents
relacionats amb l ’edifici de la cúria i notaria, ni tampoc s’hagué de la
mentar un nou incendi. La investigació per a aclarir els fets prosseguia,
però tampoc aconseguia aportar cap dada que permetés avançar en la re
solució del cas, malgrat es seguia mantenint informat al Fiscal de la Reial
(38) Anotacions realitzades en un full solt sobre les declaracions preses novament als vigilants
el 5 de febrer de 1816.
(39) Esborrany amb data 29 de gener de 1816.
(40) ídem. Ratllat, el batlle indicava que els vigilants tenien l'ordre de disparar qualsevol
persona que intentés enfilar-se a l ’edifici o que fes alguna altra activitat sospitosa.
(41) Document amb data 10 de j uny de 1816.
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Sala del Crim. L’l de juliol de
1816, el batlle Julià Martí dema
nava a aquest l’autorització per
a anunciar un pregó a la vila en
què s’oferirien 1.000 lliures de
recompensa a qualsevol perso
na que descobrís o facilités la
descoberta dels responsables
dels fets. Però aquest pregó -n o
sabem si l ’anunci finalm ent
s’acabà portant a terme, encara
que hem de suposar que sí-, jun
tament amb la pràctica de nous
interrogatoris, no aconseguiren
aportar cap novetat a la investi
gació, ni facilitar la identifica
ció dels culpables(42). El 19 de
setembre de 1816, el batlle tor
nava a escriure al Fiscal de la
Reial Sala del Crim, exposant
que les diligències no havien
permès esbrinar res i, malgrat
Fig. 4. La façana nord del que probablement
que s’havien intentat portar amb
devia ser l'edifici de la cúria i notaria dóna al
carrer de l'Hospital. Al fons es pot veure la tor
el major secret possible, tampoc
re del Fum del conjunt monàstic.
s’havia pogut ocultar el fet d ’es
tar portant a terme una investi
gació secreta. Tot i no renunciar
a continuar indagant, Martí considerava que potser caldria arxivar la cau
sa, informant-ne una altra vegada en el cas que es fessin nous descobri
ments. Finalment, el 21 de setembre de 1816 el batlle envià a l’escrivania
de la Reial Sala del Crim de Barcelona el plec de documents que forma
ven l’expedient, el qual constava d ’uns quaranta fulls(43).

(42) L’esborrany del document amb data 19 de setembre de 1816 conté algunes anotacions
al dors, que indiquen que des de principis d ’agost el batlle esperava la tornada a Sant Feliu de
dos individus -n o s’especifica qui e ren - que havien marxat de la vila per qüestions de negocis
i que potser podien donar-li alguna notícia; arribats aquests a principis de setembre, no aportaren
res de nou.
(43) Segons aquesta informació, l ’expedient original hauria de trobar-se actualm ent a la
secció de la Reial A udiència de l’Arxiu de la Corona d ’Aragó. La seva consulta esdevindria de
gran interès, ja que el plec de l’Arxiu Històric de Girona només conté alguns documents i
anotacions sobre la investigació. Tot i haver-lo buscat, però, en el primer arxiu esmentat, m ’ha
estat impossible localitzar-lo.
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L’autoria i els motius dels diversos intents d ’incendi de l’edifici de la
cúria reial de Sant Feliu de Guíxols continuaren - i continuen encaraessent un misteri. Gairebé mig segle després de l’incendi de la nit del 31
de desembre, Maria Josep Sala escrivia la notícia de la següent manera:
“En la noche de 31 diciembre, parece que una mano oculta pegófuego a
la casa de la curia”(44). Ja hem vist que el Governador del Corregiment
de Girona atribuïa el fet a una venjança vers l’escrivà Vayreda, o bé a
l’interès d ’algú per fer desaparèixer documents que el perjudiquessin o
comprometessin; no tenia en compte, però, que potser a qui realment pre
tenia perjudicar l’incendi era al monestir, en tant que propietari de la cú
ria i la notaria(45). Tampoc sabem si l’autor material dels fets actuava per
compte propi o bé per ordre d ’algú altre, i si hi havia un o més implicats.
Com podem veure, doncs, queden un gran nombre de preguntes sense
resposta.
Sense cap mena de dubte, però, l’aspecte més rellevant de tota aquesta
història el constitueix el fet que la documentació de l ’edifici de la cúria i
notaria no patí gairebé cap dany, tot i que la intervenció de l’atzar en sigui
la raó principal. D ’aquesta manera, la preservació de la documentació
— tant la coetània del moment dels fets com la que era anterior i ja es
trobava arxivada- ha permès que aquesta pogués arribar-nos. Malaurada
ment no sempre hi ha hagut tanta sort, ja que la destrucció de patrimoni
documental ha estat un fet habitual al llarg del temps, ja sigui de manera
intencionada o fortuïta. Diverses n ’han estat les causes: estralls provocats
per guerres, revoltes i saquejos, actes de vandalisme, calamitats naturals,
deixadesa i manca de cura a l’hora de conservar la documentació, etc.
Tampoc podem oblidar que, si bé en ocasions el patrimoni documental
s’ha conservat, algunes de les raons acabades d’esmentar també han estat
la causa de la seva dispersió i del seu desmembrament, i s'ha perdut així
la seva unitat original. En definitiva, la destrucció de documentació con
demna a l’oblit determinats aspectes o períodes de la història, amb les
conseqüents dificultats de comprensió d ’aquests que això suposa i provo
cant l’existència de llacunes en el nostre coneixement. En aquest sentit,
és essencial, des del present, la preservació i protecció d ’aquest llegat del
passat que, superant obstacles i inconvenients, ha aconseguit arribar fins
als nostres dies.
(44) SALA, Francisco y SALA, M aria José: op. cit., p 79 (notícia 132). Vegeu la nota
número 14.
(45) La tensió existent entre la universitat -co m a institució que vetllava pels interessos
com uns- i el monestir, pel que fa a l ’abusiu poder senyorial que aquest exercia a la vila, fou un
fet habitual ja des d ’època baixmedieval, traduint-se en freqüents disputes al llarg de la història
de la ciutat (de fet, un dels objectius de la concòrdia de 1354 havia estat pecisament el d ’intentar
resoldre aquestes desavinences). A conseqüència de la imposició dels seus privilegis, el monestir
es guanyà sovint l’antipatia i l ’odi de gran part de la població (vegeu-ne diversos exemples a
JIM ÉNEZ, Àngel: op. c it .).
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ESPLENDOR I DECADÈNCIA DE LA
FLOTA MERCANT GUIXOLENCA
(SEGLE XIX)
BENET JULIÀ i FIGUERAS

1 . INTRODUCCIÓ
A mitjan segle XIX la marina mercant guixolenca arribava al grau
més alt d’esplendor pel nombre i la qualitat dels seus bastiments, alhora
que s’incubaven els factors que portarien a la seva decadència. Desordres
polítics i socials a l’Estat, pèrdues de les colònies americanes, prohibició
del negoci de l ’esclavitud -immoral, però lucratiu-, llei de la supressió
del dret diferencial de bandera, epidèmies colèriques i de febre groga que
obligaren a tancar ports on habitualment es negociava; però, per sobre de
tot, l ’aparició de navilieres amb les seves flotes mogudes a vapor.
Mentre Europa es recuperava de les guerres napoleòniques, els nordamericans usaren per a les seves comunicacions bastiments moguts per
rodes amb pales, la força de les quals -el vapor- era alimentada per l’abun
dant llenya del país. Però el pas decisiu en admetre aquesta modalitat
marinera fou quan s’usà l’hèlice en lloc de les rodes de pales i el carbó
mineral substituí la llenya. Aquests canvis aconsellaren de construir els
bucs de les naus amb material metàl·lic en lloc de la fusta tradicional i tot
això va contribuir a la desaparició de les tradicionals drassanes.
Finalment, l’exemple de travessies marítimes portades a terme amb
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èxit, com va ésser la de l’Atlàntic pel Great Western, ajudà a propagar els
avantatges que oferia el nou sistema per la seva regularitat, velocitat i
sobretot capacitat. I així aparegueren les primeres empreses navilieres. El
1852 a Barcelona i a l’Havana es creà A. López i Cia., la Transatlàntica. A
Sevilla, el 1860, naixia la Vasco-Andaluza de cabotatge dels Ibarra, que
feia la ruta Sevilla-Marsella amb escales en diferents ports, un dels quals
va ser el nostre. Més endavant, aquesta companyia es transformaria el
1885 en Ibarra y Cia., propietària dels coneguts “Cabos” addictes al nos
tre port.
També a meitat del segle ens arribaren a la badia modestos vapors de
navilieres barcelonines, construïts uns en els tallers de la Nueva Vulcano,
com el Delfín aparellat el 1850, i altres de La Maquinista Marítima y
Terrestre, factories totes que acabaren essent sobreposades per les impor
tants drassanes angleses.
Però, com era la vila guixolenca d'aquella època? Madoz en el seu
conegut Diccionario estadístico histórico de Espana (Madrid 1847), anota
que hi ha 5.487 habitants. Segueixen informacions diverses, una de les
quals està relacionada amb el present tema; la que indica com fondejar al
nostre port. Aconsella practicar-ho davant la roca dels Guíxols, al sud i a
un cable de distància ja que es troben 9 braces de fons, mentre que, més a
prop i a l’oest, és el lloc d ’ancoratge d’embarcacions més petites, amb 3,5
braces de fons i, a més, amarrades amb un cap a terra. Explica que en
aquells anys hi havia 8 embarcacions de veles quadres de més de 100
tones; 11 de la mateixa classe però de menys de 100 tones i 37 de vela
llatina de fins a 50 tones, que donaven feina a 51 patrons i 323 mariners.
Continua detallant que la fabricació de taps salva de la crisi comercial
d ’aquell moment amb 42 fàbriques i 500 obrers. A més, assenyala 1 fàbri
ca de sabó, diversos telers de lli i cànem, 2 molins d ’aigua fariners, 3 de
vent i 2 per a l ’oli, terrisseria, material de marineria i pesca més unes
drassanes que entre 1824 i 1845 havien construït 246 llaguts, 4 pollacres
goletes, 6 pollacres bergantins amb un total de 262 bastiments i 2.322
tones.
Martínez Quintanilla en l’obra La provincià de Gerona (impremta Dorca 1865, Girona) assigna a la població 6.515 habitants el 1857 i 6.434
habitants el 1860. Detalla també que entre 1859 i 1863 s’hi construïren
26 embarcacions: 16 de rems i 10 de costaneres de vela, més 2 de veles en
creu. La vila tenia 120 embarcacions, entre les quals n ’hi havia 73 de
rems amb 218 tripulants i 15 veles quadres amb 105 tripulants.
Finalment, un document de l’alcalde constitucional de 1855 exposa
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que la vila acabarà essent el lloc principal per a la contractació i l’expor
tació de la indústria tapera, i assenyala també que el carbó vegetal i la
sardina premsada eren altres de les riqueses exportadores de la població.
Fa constar que al port arribaven farina, blat, vi i molts altres productes
que es repartien pels pobles de la com arca.(1)
Després d ’aquest preàmbul, exposarem els dos aspectes principals del
nostre treball: el primer, la relació que hem pogut trobar de la flota mari
nera guixolenca d ’aquella època; i el segon, la importància que anava
adquirint el moviment portuari a la nostra badia a causa del fort augment
de l ’exportació del tap i el fet que en ajuntar-se el treball portuari amb el
de les fàbriques ambdós absorbirien els braços que havien quedat en atur
procedents de la marineria local.
2. LA MARINA GUIXOLENCA
Tot seguit, presentem la flota que la nostra població tenia a mitjan
segle XIX, segons la documentació que detallem, però advertim que cada
citació anirà precedida d ’una sigla entre claudàtors per indicar el lloc d’on
procedeix la documentació consultada.
(PM ). P rotocols de M a r in a .(2)
(PS). Patents de S a n ita t.(3)
(LL). Periòdic local La L ib e rta d . (4)
(PG ). Pons G uri, J. M . (5)
(BV ). B osch i V iola E., director de L ’A vi M u n é . {6)

(Amb un número). Corresponen al que porta un manuscrit de l’Ajudantia de Marina de Palamós del capità de fragata D. José de Mendivil i
que fou copiat per Joan Soler Albertí, actuació elogiable que ha permès
que aquestes dades no es perdessin. En aquest escrit, guardat a l’Arxiu
Local, hi ha una relació de 56 embarcacions començant des de l’any 1832.

(1) AHMSF. Sec. XXV, llig.10, cub. 45. Protocols de Marina.
( 2 ) íd.
(3) íd. Sec. XXV, llig. 25, cub. 45.
(4) íd. Hemeroteca, núm. 138.
(5) PONS GURI, J. M. Estudiants de Sant Feliu de Guíxols a l ’Estudi dels pilots d ’Arenys
de mar, en hom enatge a Lluís Esteva. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
(6 ) AHMSF. Hemeroteca.
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lr) Fragata aparellada de corbeta:
(LL). Antonio de 850 tones. Construïda per
Josep Bosch el 1858 i pel valor de 24.500 “pesos
fuertes”. Pilotada per Daniel Mauri. Per la seva
importància, el bisbe de Girona tingué interès a
visitar-la quan era a la vila en una visita pastoral.
2n) Bricbarca:
(43). Gesoria, de 259 tones. El constructor fou Josep Bosch, pel preu
de 5.000 duros de plata de l’any 1851. Era propietat de diferents parçoners, fins i tot una companyia de Nova Orleans. El 1873 passà a la llista
marítima de Barcelona.
(47). F.V. de Santander, de 268 tones. Cons
truïda a Sant Feliu el 1854 sense indicar el mes
tre d ’aixa. El preu fou de 6.000 duros. Encarre
gada per la vídua de Francisco de la Vega de
Santander, el 1861 passà a la llista d ’aquesta
població.
Els encàrrecs de la família de la Vega degue
ren continuar, ja que, per una carta que hem tin
gut a les mans, un tal Josep Alzina de Sant Feliu
escriu el 1865 a Bonifacio Ferrer de la Vega de Santander i li descriu
aspectes d ’una nau en construcció, i entre les informacions indica que la
Isabelita, nom que sembla que portarà l’embarcació, constarà de quatre
tancs d ’aigua.
(PG). Victoria, de 104 tones. Patró: Josep Anglada. El 1836 admeté
estudiants de pilot per fer les corresponents pràctiques en una travessia a
l’Havana.
(LL). Galofré, de 380 tones. Iniciada la seva construcció en la drassa
na local, el 1868.
3r) Bergantí:
(23). Federico, de 132 tones. Només consta que és d ’un propietari de
Barcelona i que va ser desballestat per inútil el 1840.
(24). Penélope, de 109 tones. Propietat de J. Suner. Desballestat el
1844 a Barcelona per inútil.
(46). Bravo, de 216 tones. Construït per
Josep Bosch el 1853 pel preu de 5.000 $, amb
diferents parçoners, entre ells Daniel Mauri el
futur capità de la nau. Segons recull Sala en les
seves M em òries(7), la fusa del barco fou fallida
(7) SALA, Fco. i M. J. M emorias históricas de ... I. B.
Empordà, niim. 4.
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i va caldre que un vapor de la Marina mercant se l’endugués a Barcelona.
No tingué gaire sort ja que dos anys després naufragà davant de Carbone
ra, a l’estret de Gibraltar, i moriren ofegats nou guixolencs: cinc homes,
una dona i tres criatures.
4t) Bergantípollacra i bergantí goleta:
(32). Carey, de 151 tones. Construït el 1835 per Jaume Patxot pel preu
de 1.500 $. Comprador: Rafael Patxot. Passà a Barcelona.
(36). Joven Modesta, de 102 tones, construït el 1841 per Josep Massó
al preu de 2.700 $. Comprador: Jaume Casas,
pilot de Sant Feliu. Desballestat a Barcelona el
1858.
(38). Emilio, de 150 tones. Construït el 1840
per Jaume Patxot pel preu de 2.700 “pesos
fuertes”. Propietari: Joan Baguer. El 1863 pas
sà a Tarragona per ser venut.
(39). San Antonio, de 134 tones. Construït
per Josep Rifà el 1841 pel valor de 2.400 $.
Propietari: Antoni Bascós. Naufragà prop de
Liorna el 1843; fou recuperat al cap de pocs
mesos i navegà fins que va ser desballestat a Palamós.
(49). Lepanto, de 200 tones. Construït el 1854 per Josep Bosch pel
preu de 4.150 $; propietaris: Benet Carreras de Sant Feliu, Joan Samí de
Vilanova i Daniel Llagustera, espanyol de Civitavecchia. Féu navegació
de cabotatge i naufragà a València el 1899.
(6). San Antonio, (a) La Daina, de 112 tones. Propietari i patró: Cosme
Calsada. Fou renovat a la drassana guixolenca pel preu de 2.200 $. Venut
el 1847 i perdut per naufragi el 1851 a la sortida de Maranón. El 1831,
camí de l’Havana, Calsada havia admès en viatge de pràctiques l’alumne
de l’Escola de Pilot d ’Arenys de Mar.
(LL). Panchito, de 267 tones. Construït per Josep Bosch el 1866 pel
preu de 10.900 escuts.
(PS). Trovador, patró: J. Fortó.
(PS). Leonor, de 112 tones, patró: E. Cruanas.
(PM). Eleonor, de 112 tones, patró: J. Carreras.
(LL). Isabelita, dels germans Andreu, personatges que vengueren di
versos bastiments en terres antillanes.
(LL). Segunda cantinera, propietat dels anteriors.
5è) Pollacra:
(2). San Antonio, de 50 tones. Propietat de Josep Anglada, segons es
criptura de 1818. Desballestada per vella en una platja guixolenca el 1840.
(3). La Virgen de los Àngeles, de 40 tones. Segons escriptura de 1829
era propietat de nombrosos parçoners. El 1840 va ser desballestada a
Palamós per inútil.
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(7). Nuestra Senora del Coll, de 80 tones. En escriptura de 1818, el
patró era Bonaventura Mas, pilot de Barcelona, i la propietat repartida
entre diferents parçoners. Desballestada per inútil a Sant Feliu el 1840.
Consta que el 1834 admeté pilot de pràctiques viatjant cap a Cuba.
(11). San Antonio de Padua, de 80 tones.
Patró: Joan Bas. Desballestada el 1841.
(14). Santísima Trinidad, de 45 tones.
Patró: Pau Sensat de Masnou, segons docu
ment de 1827. Passà a dita població.
(15). San Antonio, de 73 tones. Propieta
ri i patró: Miquel Durban. El 1833 fou reno
vada a Sant Feliu i quedà en 85 tones. Des
ballestada el 1858 a Palamós per inútil. Sembla que el 1830, en viatge a
Cuba, admeté un estudiant de pilot.
(17). Victoria, de 116 tones. El 1824 era propietat de Josep Bernich.
Naufragà a Chesapeake (EUA) el 1860.
(19). Nuestra Senora de la Concepción, de 80 tones. Propietari i pa
tró: Salvi Vidal. Perduda a les costes de Sicília el 1834.
(20). N. Sra. de Montserrat, de 80 tones, propietat de Josep Bernich.
Anotada el 1850 com a perduda a Amèrica de feia molts anys.
(21). San Sebastiàn, de 54 tones, propietat de Jaume Casas. Remunta
da a Palamós, s’aparellà de bergantí goleta de 90 tones. L’any 1832 ac
ceptà un estudiant de pilot en la seva travessia a La Guayra. Fou desba
llestada a la nostra platja per vella i inservible.
(29). Concepción, de 112 tones. Fou construïda per Pere Patxot. Pro
pietat de diversos parçoners. Patró: Benet Comadira. Desballestada a Sant
Feliu el 1865.
(30). San Antonio, de 85 tones. Propietari i patró: Ferriol Carreras.
Fins el 1859, destí desconegut.
(41). Segunda Daina, de 180 tones. El 1848 la construí el mestre d ’ai
xa Josep Rifà pel preu de 3.300 $. Propietari: Cosme Calsada, pilot: Josep
Romeu. Venuda a Mallorca el 1859.
(42). Numa, de 201 tones. Construïda el 1848 per Josep Bosch pel
preu de 3.215 $. Propietari: M artí Nadal, pilot: Joan Puig i Feliu de
Palafrugell.
(PM). San José, de 40 tones. Valgué 1.000 $. Pilot: Benet Pla, 1835.
(PM). Concepción. Patró: S. Gallisa.
(PG). Victoria, de J. Fortó.
(PM). Estrella, de 310 tones.
6è) Goleta:
(10). N. Sra. de los Àngeles, de 50 tones. El 1831 n ’era propietari i
patró Joan Andreu. El 1839 fou venuda als germans Vidal de Marsella per
600 $. El 1840 Antoni Vidal vengué la seva part per 200 $ i la patronejà
1 60
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un Noalles, que li canvià el nom per Pompilio. L’arqueig de 1844 donà
85,5 tones.
(13). Virgen del Carmen, de 50 tones. Desballestada a Barcelona el
1845.
(16). Union, de 30 tones. Propietari i patró: Pere Calsada, però amb
parçoners el 1830. Perduda a Amèrica essent la darrera anotació el 1850.
(25). Merced, de 52 tones. Construïda per Joan Rifà i comprada per
Benet Carreras pel preu de 1.000 $. Naufragà a la platja de Cubelles
(Vilanova) el 1862.
(40). N. Sra. de los Dolores, de 96 tones. El 1846 procedia de la llista
de Blanes. Propietari: Bonaventura Alenà de Sant Feliu. Ara era de Joan
Bernich del comerç de Marsella. El 1850 fou desballestada a Barcelona.
(48). Joven Magdalena, de 100 tones. Construïda el 1854 per Josep
Bosch per 2.000 $. Comprador: Sebastià Andreu, pilot de Barcelona, però
veí de Sant Feliu. El febrer de 1855 la vengué al seu germà Gerard Andreu
de l ’Havana.
(53). Culebra, de 107 tones. Construïda el
1858 per Josep Bosch pel preu de 2.175 “pesos”.
Comprador: Sebastià Andreu, fill de Gerard. Se
gons escrit del 1859, naufragà en “el bajo Nicolau
en el canal de Bahama”.
(56). Cigüena, construïda el 1858 per Josep
Bosch per 2.300 “pesos”. Comprada per Tomàs
Andreu per al seu germà Sebastià. Venuda a Matanzas, segons informe de
l’Havana de 1859. Arqueig: 87 tones.
(57). Segunda Maria, de 131 tones. També construïda el 1859 per Josep
Bosch. Comprador: Joan Romaguera. Venuda a l’Havana per al cabotatge el maig de 1859.
(58). Cantinera Catalana, de 151 tones. Constructors: Joan i Llorenç
Boada per 3.175 “pesos fuertes”. Compradors a parts iguals: Josep Pascual
Llorenç i Josep Civil Cabarrocas. Pilot: Sebastià Andreu. El 1861 fou
venuda a l’Havana i el 1864 a Matanzas per 8.000 “pesos fuertes”.
(BV). Churruca, de 81 tones. Era el falutx Santa Rita, de 57 tones,
comprat per Cosme Calsada i aparellat de goleta el 1861.
(BV). Segunda Mercedes, de 203 tones, cons
truïda per Josep Bosch l’any 1859.
(PM). Amnistia, de 121 tones, de Pere Roura.
7è) Pailebot:
(37). Constante, de 41 tones. Construït el
1841 per Joan Boada per 600 $. Propietari:
Rafael Estrada. Naufragà al port de València el
1843.
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8è) Xabec:
(1). Virgen del Carmen, de 40 tones. Propietat de Rafael Suris, l’here
tà el seu fill, un altre Rafael, el 1831. El 1851 se sabia que havia estat
desballestat a l’Havana.
(9). San Antonio, de 28 tones. El 1830 era propietat de Joan Bernat, i
naufragà el 1841 a les platges d ’Orà.
(12). Virgen del Carmen y San Salva
dor, de 25 tones. Propietat de la vídua de
Feliu Ponsjoan. Patró: Joan Fortó.
(22). N. Sra. de los Àngeles, de 25 to
nes. Propietari: el patró Francisco Vilaret.
El 1832 fou aparellat de bombarda i el
1837 es perdé en Aigüesmortes.
(44). Dolores, de 49 tones. Construït
el 1853 a Tortosa, passà per venda a Joan Campasol, però es perdé a la
platja de Sant Feliu a causa d’un temporal el 15 d ’abril de 1854.
(PM) San José, de Feliu Serra.
(PM). Ana, del mateix Serra.
9è) Bombarda:
(4). Virgen del Rosario, de 40 tones.
Desballestada sense referències.
(8). Virgen del Carmen, de 50 tones.
Patró: Nicolau Ribas. Desballestada el
1833. ,
(18). San Antonio, de 25 tones. Propi
etat de Joan Salgas. Desballestada a Sant
Feliu després d ’alguns anys d’estar abanBombarda
donada.
(31). Amnistia, de 43 tones. El mestre d ’aixa Pere Patxot la construí
pel preu de 475 $. Comprada i patronejada per Nicolau Ribas. Posterior
ment fou convertida en goleta pollacra per Feliu
Patxot, i fou baixa el 1859 per traspàs de districte.
10è) Canari:
(25). San Antonio, de 27 tones, amb diversos
parçoners. Desballestat a Blanes el 1833.
(27). San Antonio, de 20 tones. Propietat de
Nicolau Gispert. Patró: Baltasar Paré. Desballestat
a Sant Feliu el 1840.
11è) M ístic:
(26). Jesús, Maria y José, (a) La Rosa, de 50 tones. Propietari i patró:
Pere Noalles. Naufragà a València el 1837.
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12è) Falutx:
N. Sra. del Carmen, de 28 tones. Propietari i
patró: Feliu Molinas. Desballestat el 1843.
(33). San José, de 60 tones. Anotat el 1835. En
fou comprador Antoni Calsada i fou aparellat de
quetx per Jaume Patxot el 1833, perdut al Grau de
València el 1842.
(45). Santa Rita, de 57 tones. Constructor:
Josep Bosch el 1853 per 1.350 $. Els seus propi
etaris el vengueren el 1860 a Cosme Calsada i el
1861 fou remuntat i aparellat de goleta de 64
tones sota l’actuació del citat mestre d’aixa Josep
Bosch. Fou l’anomenada Churruca ja referida
abans.
(PS). Segundo Ràpido, de 35 tones. Patró:
Joan Julià.
13è) Balandra:
(PM). Anita, de 40 x 1 2 x 5 peus. Construïda per
Josep Bosch el 1858 per Anna Arxer de Bucknall.
14è) Llaüt:
(50). Polka, de 30 tones, construït per Joan
Fàbregas de Blanes per 550 $ l’any 1857. Compra
dor: Manuel Mallol. El 1859 fou venut a Palamós i el
1863 a Santa Pola.
(51). El Payo, de 10 tones. Sortí de la drassana
de Josep Vieta menor de Blanes per 480 $. Els pro
pietaris de B arcelona el vengueren a A gustí
Anglada i Antoni Calsada, el 1864 passà a la llista
de Tarragona.
(54). Segundo Ràpido, de 35 tones, de la dras
sana de Josep Bosch. Venut pel preu de 700 $.
Compradora: vídua Civils Pla, però el 1868 fou
venut a França.
(55). Adolfo, de 60 tones. Es de 1858 i de la drassana de Josep Bosch.
Valor: 1.300 “pesos fuertes”. Propietari: Josep Carreras. El 1862 fou ve
nut a Vinaròs.
(PS). Maria, de J. Julià.
(PS). Pesadilla, de J. Arxer.
(PS). Dolores, de ?
(PS). Joven Maria, de ?
(LL). Primero, dels Andreu, de 1844. Patró: Jaume Pallí.
(LL). San Antonio.
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(LL). Dos amigos. 1854.
(PS). Anita, de J. Anglada.
(LL). Pepito, de Josep Patxot. 1866.
(LL). Bienvenida, de 29 tones, de Nicolau Calsada, patró continuat
per J. Escriba, que, juntament amb J. Patxot, mantingué fins a l’últim
moment el cabotatge amb Barcelona. Fins el 1867.
(PM). Bella Agustina, d’Eudald Patxot.
(PS). Segunda Mercedes, de P. Farreras.
(PS). Aprovechado, de ?
(PM). Merceditas, d ’Agustí Planellas.
(PM). San Ramon, de ?
(PM). Rita, d’Agustí Planellas.
(PM). El Ràpido, venut a Benidorm per 7.500 rals.
(PM). San José, de la drassana de J. Boada. Preu: 2.200 rals de bilió.
Patró: Miquel Durban.
(PS). Julita, de Josep Anglada. 1867.
Acabada aquesta relació de les prop de 84 embarcacions que constitu
ïren la nostra marineria, la seva lectura ens permet comentar-ne alguns
aspectes. Tenim indicat que moltes foren desballestades al llarg d ’aquests
anys per inútils, d ’altres es perderen en naufragis i algunes foren venudes
fins i tot a Amèrica.
Per tant, tot aquest tragí afavorí l’actuació laboral dels nostres mestres
d’aixa, que, documentats, són els següents: família Patxot, amb Pere, Jaume
i Feliu (1833-1835); Joan Rifà (1848); Josep Masó (1841); Joan i Llorens
Boada (1860), i, finalment, Josep Bosch (1840-70), més conegut com
Pep Bassó, segons el costum de donar a una persona dos noms, l’oficial i
un altre de familiar, tradicional o un motiu local. Aquest mestre d ’aixa
fou constructor de nombrosos bastiments, alguns fins i tot de navegació
d’altura.
Aquest comentari sobre els mestres d'aixa ens porta a exposar els preus
que acostumaven a tenir les seves labors, que presentem a continuació
amb la indicació entre claudàtors del número de referència ja exposat.
Així, tenim els valors següents:
a) En duros de plata
Bricbarca (47) 6.000 $ (43) 5.000 $
Bergantí (46) 5.000 $
Bergantí goleta (49) 4.150 $ (32) 1.500 $
Pollacra (41) 3.300 $ (42)3 .2 1 5 $ (34) 1.000$
Bergantí pollacra (36) 2.700 $
Goleta (57) 2.700 $
b) En “pesos fuertes”, que valien 0,81 del duro de plata
Bergantí goleta (38) 2.700 p. f.
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Goleta (53) 2.175 p. f. (56) 2.300 p. f. (56) 2.300 p. f.
Llaüt (55) 1.300 p. f.
Un altre aspecte important és l ’atracció que les noves terres america
nes produïren tant en el jovent -estimulant-lo a emigrar cercant fortunacom als nostres navegants; els uns per comerciar de manera gratificant i
els altres per vendre les naus construïdes a les nostres drassanes ja que
eren molt apreciades.
La presència dels nostres guixolencs en terres americanes era impor
tant. Podem aportar com a exemple documents del registre notarial de M.
J. Sala de Sant Feliu corresponent a l’any 1853, redactats per atorgar po
ders per cobrar herències o deutes a diferents guixolencs residents en
aquells països. Hi són citats: Joaquim Nadal de l’Havana, Ramon Maury
del mateix lloc, Fco. Ribas de Cuba, Clement Vidal de Río de Janeiro,
Tomàs Pascual de Santiago de Cuba i Josep Daltabuyt igualment de l’Ha
vana, etc.; però sobretot volem recordar la personalitat de D. Joan Suris
Llorens de l ’Havana, que el 1856 deixà 20.000 $ en el seu testament a
favor de l’Hospital o Asil.
Molts d ’aquests “americanos”, amb bona situació econòmica, sollicitaven des d ’Amèrica la presència de familiars per ajudar-los en els
seus pròspers negocis, comprometent-se apagar-los el viatge a l’arribada
al Nou Món, ja que els tràmits del desplaçament comportaven unes des
peses importants no assumibles per tothom. Així, trobem en els citats
Protocols de Marina exemples per esmentar. En un del setembre de 1858,
Joan Rifà -probablem ent el conegut mestre d ’aixa- es compromet amb el
capità Joan Albert de Cadaqués, de la goleta pollacra Dàlia, a pagar els
160 duros del viatge del seu fill de Barcelona a Trinidad, a l’illa de Cuba,
si en arribar el vaixell a aquell port no li han satisfet el seu import. Serà
condició que el passatge del seu fill sigui a popa i que pugui menjar a la
taula del capità.
Un altre exemple, del novembre del mateix any: Manuel Pruneda tam
bé es compromet amb les mateixes condicions de pagar el viatge de
Barcelona al port de Lima (Perú) en la fragata Pasiego, pilotada per D.
Blas H. de Gando, pel preu de 300 duros amb igualtat de condicions que
l’anterior de taula i allotjament a popa. Aquí el viatge és més honrós per
la llarga travessia de contornejar tota l ’Amèrica fins a passar l’estret de
Magallanes i desembocar en el Pacífic. Més exemples: el febrer de 1850,
un vailet de 15 anys, Benet Vilaret, reconeix deure 50 duros de plata al
patró de la pollacra Concepción, Daniel Maury de Sant Feliu de Guíxols,
per un passatge de Barcelona a l’Havana. Igualment, el 15 de març, l'es
posa de Narcís Ciurà Vall-llobera, amb les seves tres filles, reconeix el
deute de 300 duros de plata per pagar el viatge de les quatre dones i reunir-se amb el marit a l’Havana. El deute és a Cosme Calsada Patxot, patró
165

BENET JULIÀ i FIGUERAS

i comerciant, propietari de la pollacra San Antonio, (a) La Segunda Dai
na, amb Anton Romeu de capità. La sortida es farà des de Barcelona.
Podem comparar la quantia del preu dels viatges amb els valors que
tenien les embarcacions abans citades. A més, hi havia la durada d ’aquests
viatges, que depenia dels vents. En aquest sentit, una nota dels Serveis de
Correus de les índies (Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba, Mèxic, Cali
fòrnia, Texes i fins Filipines per Acapulco) indicava que a l’Havana la
correspondència a Cuba arribaria entre 46 a 50 dies.
Per a la gent modesta hi devia haver un passatge barrejat amb la mari
neria, però hi havia un altre sistema anormal, sense despeses, que era
enrolar-se de mariner en una nau que fes la travessia atlàntica i llavors
desertar en arribar al Nou Món. Això devia haver estat massa freqüent, ja
que obligà els governants a posar ordres severes fent responsable el capi
tà de la deserció dels tripulants de la nau i imposant-li una forta multa.
Així mateix podem recordar els viatges comercials, els de venda d ’em
barcacions o els de pràctiques d ’estudis dels pilots, observacions totes
que ja foren indicades en la corresponent relació de la flota guixolenca. I,
encara, voldríem fer memòria de la presència a l’estranger d ’agents co
mercials nostres com foren: Daniel Llagustera a Civitavecchia, els ger
mans Vidal a Marsella, Joan Bernich igualment en aquest port francès i
Geralt Andreu a l ’Havana, personatges tots que ens acaben de donar el
perfil de negociant emprenedor, propi d’aquells anys, potser obligats per
la crisi que la vila havia passat amb l’abolició de la duana local.
Un altre aspecte important del món econòmic mariner és el dels con
tractes que firmaven el patró i els seus tripulants abans d ’emprendre un
nou viatge. Guardats en els Protocols de Marina, en cada un hi ha anotat
el nom del patró, el de la seva nau i la categoria corresponent: el dels
mariners i vailets, el destí i sobretot la modalitat de percebre el seu salari.
Els contractes de què parlem corresponen al segon semestre de l ’any 1858
i en total són setze, dels quals vuit eren per anar a Marsella, tres per anar
a ports italians i un per anar a Barcelona.
La modalitat de cobrament podia ser a sou o a parts. En copiarem una
de cada classe.
Comencem pel primer: Contracte entre el patró Pere Roura de la gole
ta pollacra Amnistia, de 121 tones, i Llorenç Calsada (de la llista de pa
trons), Joan Soler, Antoni Basart, Josep Cama, Joan Barceló i Geroni Villas
(de la llista d ’hàbils) i Antoni i Pere Roura (de la llista de vailets), tripula
ció per al viatge a Liorna. Els mariners cobraran 5 rals de bilió al dia i els
nois 2 rals més el menjar.
Un altre contracte de la segona modalitat entre el patró Jaume Pallí del
llaüt de tràfic Primero, de 28 tones, i els tripulants Mateu Fornós, Jaume
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Ferrer, Josep Feliu i Lluís Roquer (vailet) per a un viatge a Marsella.
Aniran a parts, això és que del producte del nòlit es rebaixaran les despe
ses de manutenció, càrrega i descàrrega i d’altres que ocorrin segons es
til, i del líquid es faran 13 parts i mitja iguals, que es repartiran així: 7
parts i mitja per al vaixell, 1 part i mitja per al patró, mitja part per al
vailet i les restants 4 parts per als mariners.
No voldríem acabar sense comentar el següent contracte entre el patró
Manuel Gispert, de la pollacra San José, i Cosme Calsada, tercer pilot de
carrera d ’Amèrica, supernumerari de vaixell(8). Aquesta nota ens porta a
parlar dels estudiants de pilot de l ’Escola d’Arenys de Mar -exposada per
Pons G u ri(9)- des de l’any 1783, que comencen amb Rafael Nadal i aca
ben el 1849 amb l ’indicat Cosme Calsada. Acabats els estudis teòrics,
havien de fer diversos viatges a Amèrica per ascendir de pilotí a pilot de
segona i finalment de tercera, que devia ser la situació en què es trobava
aquest Cosme Calsada, fill d ’un altre Cosme, navegant però també nego
ciant, ja que el trobem en diverses compravendes d ’embarcacions.
D’aquests anys que exposem voldríem recordar els noms dels darrers
guixolencs que estudiaren de pilot a la citada escola d’Arenys de Mar.
Són els següents: Francisco Calsada, fill d ’un altre Francisco l’any 1831.
El mateix any, Benet Pla, fill de Feliu; Antoni Romaguera, fill d ’Antoni;
Frederic Roig, fill de Geroni l ’any 1847, i, finalment, el citat Cosme
Calsada, fill de Cosme, com ja hem explicat. Inicià els estudis l’any 1849
i per haver-se clausurat l’escola hagué d ’acabar els seus estudis a la de
Barcelona el 1850.(10)
3. ACTIVITAT PORTUÀRIA GUIXOLENCA
En aquest apartat del treball exposem les activitats del nostre port,
amb un creixement que coincideix amb la disminució que patí la flota
mercant a causa de l’expansió dels vaixells que a partir d’aleshores es
coneixeran com a vapors.
Per comprendre aquest fet posem un exemple: suposem que 15 basti
ments de cabotatge d ’una capacitat de 20 tones i d’una mitjana de 4 tripu
lants per nau, en un sol viatge, tots plegats només haurien pogut transpor
tar un total de 300 tones més la necessitat de 60 homes de dotació, mentre
que qualsevol dels vapors de la navilera Vasco-Andaluza, que ja comen
çaven a freqüentar tant la nostra badia, com per exemple el Guadaira,
que féu 10 viatges aquell any, en un sol dels viatges podia carregar les

( 8 ) SALA, M. J. Registre notarial 1853.
(9) PONS GURI, J. M. Op. cit.
( 1 0 ) íd.
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300 tones indicades, tan sols amb 28 mariners. Si recordem, a més, que
els vaixells d ’aquella flota atracaren l’any 1868 al nostre port unes 64
vegades en total, es comprèn que la capacitat, velocitat i regularitat que
oferien permetien una competència tal que, a poc a poc, eliminarien el
tradicional cabotatge de vela.
Comencem, doncs, exposant primerament el moviment marítim, se
gons dades obtingudes de documents, la majoria esparsos a l’Arxiu Lo
cal.
Any 1844. Nom bre de vaixells entrats: 566, dels quals 38 eren
d ’Amèrica o de ports estrangers.(11)
Any 1845. Vaixells entrats: 605, dels quals 39 procedien d’Amèrica o
d’altres ports.
Any 1851. Només hem trobat el nombre d ’embarcacions que segura
ment sortiren del nostre port, per les 109 patents de Sanitat (50 de noves
i 59 de repetides) que es tram eteren.(12)
Any 1852: 114 patents, any 1853: 143.
Any 1854. No hem trobat cap indicació. Epidèmia local colèrica. Port
tancat?
Any 1855. Total d ’embarcacions entrades a port: 341, de les quals 30
eren de veles quadres i de més de 100 tones. Unes 82 eren d’entre 25 a
100 tones, i finalment 239 de cabotatge. En aquests bastiments han em
barcat 111 passatgers i n’han desembarcat 215. També hi havia quatre
embarcacions menors que portaven passatgers de Sant Feliu i comarca a
Blanes i a Lloret per anar a Barcelona. Igualment, arribaren el vapor Pelayo
i els de guerra Alerta i Bulcano (Vulcanol). Fem notar que amb aquest
nom de Pelayo és la primera vegada que s’indica la presència del nou
tipus de vaixell de vapor.
Any 1856. Total d ’embarcacions entrades: 356; d’“altobordo” 34, de
cabotatge 313, d’estrangers 1 i de guerra 8.
Any 1857. Solament hem trobat una relació parcial d’alguns mesos,
que dóna 2 goletes, 4 pollacres, 3 xabecs i 27 de cabotatge. S’ha anunciat
que hi havia diferents ports estrangers tancats per malalties epidèmiques.
Any 1858. Només estan indicades 280 entrades, entre elles el vapor El
Negrito amb passatge i destinació a Roses, i el guardacosta Lebrel.
Any 1859. Una altra relació incompleta, amb 15 velers de creu i 52
costaneres.
Any 1860. Sense documentació. Només anotada l’entrada a port del
vapor Indio, procedent de Barcelona i amb destinació a Roses, segura
ment fins a Seta.
(11) MADOZ R Diccionario estadístico-histórico de Espana. Madrid 1847.
(12) AHMSF. Sec. XXV. llig. 25.
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Fig. 1. Naufragi del Josefa Formosa.

Any 1864. Entrats a port 211 bastiments sense cap més indicació.
Any 1865. Entrats 248 bastiments, dels quals 3 eren estrangers i 3 de
guerra.
Any 1866. Anotades 222 embarcacions entrades, de les quals 23 eren
de guerra i 15 estrangeres.
Any 1867. Entrats 369. El mes de juny, el vapor Lepanto de l’Armada
amb dos canons i 102 homes. La correspondència procedent del nord
d’Àfrica va necessitar fumigació per prevenir el contagi.
I arribem al 1868, data important per tractar-se, com ja hem exposat,
del primer any amb una relació completa i detallada del moviment portu
ari guixolenc com també per tractar-se de l’inici documentat de la cons
tant presència de vapors de navilieres que feien escala de forma assídua al
nostre port a causa de la seva dependència de la indústria tapera.
Abans, però, com el fet més destacable en el món mariner fou el nau
fragi davant de Calassanç de la corbeta Josefa Formosa, nau sortida de
drassana anglesa i propietat de Marcel·lí Jané.
Passem ara a la lectura del registre d ’entrades d ’embarcacions al port
de Sant Feliu, en què se’ns informa que la seva flota activa en aquells
moments era de 10 llaguts de cabotatge d ’una capacitat de 20 tones apro
ximades, més 5 velers de més gran cabuda.(13)
(13) Id. Registre d ’entrades d ’embarcacions. Sec. XXV, llig. 26, cub. 87.
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Fig. 2. Apunt de l'artista Ponç M artí del bergantí goleta Lepanto.

Així, trobem registrats amb 17 viatges a l’any els llaüts Pesadilla, de
Josep Arxer, i Bella Agustina, d ’Eudald Patxot.
Amb 15 viatges: Juli ta, de Josep Anglada, i Dos amigo s, de Josep
Carreras.
Amb 12 viatges: M erceditas, d ’Agustí Planellas, Bienvenida, de
Nicolau Calsada, i Aprovechado, d ’Antoni Calsada.
Amb 11 viatges: Pepito, de Josep Patxot.
I, finalment, amb 10 viatges: Maria, de Joan Julià, i Dolores, de Geroni
Albó.
Pel que fa als velers, tenim els bergantins pollacres següents: amb 8
viatges el Trovador, de Josep Fortó; amb 7 el Lepanto, de Benet Carreras;
amb 6 el Leonor, de Geroni Cruanas; amb 5 el San Antonio, de Francisco
Calsada, i el Segunda Mercedes, de Pere Carreras.
Totes aquestes dades ens permeten tenir una idea de l ’activitat dels
patrons que navegaren aquell any, que ens dóna una mitjana aproximada
d ’un viatge al mes per als nostres llaüts de cabotatge, els uns en direcció
cap als ports francesos de Seta i Marsella predominantment, d ’on torna
ven carregats de cereals i farina, mentre que els altres es dirigien vers els
ports de la costa de Llevant (Tarragona i València) i retornaven amb frui
ta, oli, vi, rajols, etc.
Quant als bergantins, els trobem anotats aproximadament cada dos
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mesos, probablement per fer singladures més llargues, però també volem
fer constar que d ’aquesta relació podria faltar alguna nau camí d ’Amèrica,
ja que el viatge comportava moltes vegades més d ’un any d ’absència.
Hem de recordar també la presència a la nostra badia d ’uns 30 basti
ments procedents de Barcelona, de Tarragona i dels ports valencians, més
uns velers que a continuació detallem: la balandra Luisito, de 104 tones.
Capità: Pere Joan Andreu i matrícula de Barcelona. Càrrega: carbó.
Pailebot Santiago, de València, de 88 tones. Capità: Pere Torrellas.
Càrrega: vi i efectes.
Goleta Vicenta, de 123 tones, de València. Capità: Ramon Pascual.
Portà suro.
4 Hermanos, de 100 tones. Procedent del Masnou. Capità: Josep Martí.
Igualment amb carregament de suro.
Ens queda l’exposició de les naus estrangeres com el bergantí goleta
italià Giullietta, de 200 tones. Capità: Salvatore Butticelli. Fondejà una
vegada i descarregà suro. Els pailebots potuguesos procedents de Portimao
també amb suro: Matilde, de 117 tones. Capità: Matias de Salver Ribeiro.
Dos viatges. El Silvano, de 187 tones. Capità: J. Cartacho. I el Calypso,
de 140 tones. Capità: J. da Rosa. Càrrega: suro i vi. Aquests dos velers
només amb un viatge cada un.
Finalment, tenim la goleta anglesa Sam Llich, de 220 tones, pilotada
per Richard Brien amb carregament de carbó mineral, mercaderia que
trobarem repetida en els següents velers que a continuació exposem: ber
gantins goletes Alecto, de 302 tones (capità: Horacio Thompson en el
primer viatge i W. Good en el segon). Finalment, el Reyna Sultana, de
195 tones (capità: W. Nicholson), 1 viatge.
Exposat, doncs, el moviment portuari a Sant Feliu, finalitzarem aquest
treball amb l’exposició dels nombrosos i variats vapors que fondejaren
en el seu port durant aquest any 1868 per trobar-se àmpliament documen
tada la presència constant d ’aquestes noves embarcacions. Però voldríem
recordar que l’alcalde guixolenc, l’any 1865, ja indicava en una informa
ció oficial la presència a la nostra badia de dues línies de vapors, l’una
amb destí a Seta i l’altra a M arsella.(14)
Comencem ara amb la presentació de la flota barcelonina que acostu
mava a recalar aquí i registrada unes 38 vegades durant tot aquest any. En
destaca el primer de tots, el Don Juan Tenorio, de 182 tones, amb 29
viatges, cosa que ens indica una regularitat de cada dues setmanes aproxi
madament. Fou pilotat la primera part de l’any pel capità Josep Cabruja i

(14) Vegeu nota la.
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la segona per Rafael Vidal. El seguia, però, amb molta diferència el Gallito,
de 124 tones, (capità: Godofred Amat) amb 6 viatges. Després tenim el
Catalàn, de 188 tones, (capità: Josep Pujol) amb 5 viatges, i finalment el
citat Pelayo, de 280 tones, amb un de sol.
Com podem observar, la naviliera barcelonina era força modesta si la
comparem amb l’altra concurrent, la bascoandalusa, ja que la majoria
dels seus vapors rondaven les 300 tones.
Passem, doncs, a tractar d’aquesta companyia de transport marítim,
les naus de la qual, durant tota aquesta anualitat, vingueren a Sant Feliu
64 vegades. En destacaren tres: el Guadaira, de 339 tones, amb José Gómez
de capità; el Darro, de 260 tones, i José Escudero de capità, i el Guadiana,
de 301 tones, i amb el capità José Martínez; totes les naus amb 10 viatges.
Tenim a continuació amb 5 arribades el Guadalete, de 334 tones, amb
el capità José Romero, i el Betis, de 173 tones, amb el capità Manuel
Rodríguez. Els segueix, amb 4 recalades, el García Vinuesa, de 372 to
nes, amb el capità José Nuchara. Solament amb 3 viatges, VAndalucía, de
291 tones, el capità del qual era Fco. Jaén; VEbro, de 228 tones, amb el
capità Manuel García, i el Numancia, de 326 tones, amb el capità N. Font.
Queden, amb un sol viatge, el València, de 255 tones, amb el capità C.
Batalla; l’Extremadura, de 261 tones, amb el capità Fco. Rubio, i, final
ment, el Princesa, de 370 tones, amb el capità J. A. Hernàndez.
Aquests vapors portaven de tripulació uns 25-28 mariners. El carrega
ment que deixaven a la vila era suro, efectes i algun passatger. De totes
les naus citades, recordem el Garcia Vinuesa com el més constant al nos
tre port, ja que fins a final de segle encara el trobem present a la nostra
badia.
Acabem l’exposició d ’aquest nou tipus de transport marítim que com
petí amb molt d ’avantatge sobre els tradicionals velers, no solament a
Sant Feliu sinó a tota la costa, i que canvià completament l ’economia de
la gent de mar -excepte la dels pescadors, que continuaren amb la seva
tasca- creant en contrapartida nous llocs de treball portuari amb mari
ners, colles de camàlics i carreters per al transport terrestre. Però la que
absorbí tots els braços sobrants i aptes per al treball fou l’expansiva in
dústria surotapera, productora de milions de taps, que, embalats, eren
exportats en els vapors que hem ressenyat. Aquest fou l’origen de la ri
quesa d ’aquella centúria.
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LA JUSTÍCIA MUNICIPAL A
PALAFRUGELL (SEGLES XIX-XX)
JORDI TURRÓ i ANGUILA

1. L’EDIFICI
El 27 de maig de 1841, l’Ajuntament de Palafrugell aprovà construir a
la Casa Consistorial una sala destinada acollir els despatxos de l’Admi
nistració de Justícia(1). Probablement el local havia estat utilitzat anterior
ment per a altres funcions i el que es duia a terme era una remodelació
d ’un espai existent. Les necessitats creixents de l’administració de justí
cia al municipi feren que aquesta primera sala quedés massa reduïda i per
això s’habilitaren unes dependències, al mateix edifici, utilitzades exclu
sivament pel personal del Jutjat i per a les activitats de la justícia. Malgrat
tot, en alguns casos, quan la figura del jutge era insuficient per resoldre
determinats processos, com per exemple els actes conciliatoris -com veu
rem més endavant, el jutge en el segle XIX no era un professional del
dret- l’edifici de la notaria va acollir els afectats, en presència de les
autoriats judicials.
El 1905 s’aprofitava un edifici situat al cantó oest de la casa consisto
rial per ubicar-hi una escola de nenes i les oficines del Jutjat. Però, els
locals de l’edifici, com quedaria demostrat durant els anys posteriors,
ocupaven un espai massa reduït perquè fos utilitzat al mateix temps com
a escola i com a jutjat. L’hivern de 1908 la manca d’espai es feia evident
i s’aprovava traslladar les oficines del Jutjat a unes noves dependències
construïdes a la planta baixa de la casa de la vila.
(1)
MEDIR, Ramir, “Breve historia de la Casa Consistorial de Palafrugell”, Revista de
Palafrugell, núm. 3, pp. 4-5.
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Situada a la zona que avui ocupen les peixateries, entre el carrer dels
Valls i el carrer de Pi i Margall, l ’edifici de la Casa del Consistorial, se
gons Ramir Medir, fou construït aprofitant les muralles de la part nord i
est del castell de Palafrugell abans de l ’any 1700 ja que quan els france
sos ocuparen la vila durant la Guerra de Successió van destruir part de
l’edifici.
Així doncs, durant tot el segle XIX i bona part del segle XX el Jutjat i
l’Alcaldia ocuparen un mateix edifici. El Jutjat, format per la Sala del
Jutge i la Secretaria, connectava amb la Secretaria de l’Ajuntament, l ’Ar
xiu i la Sala de Comissions.
Malgrat que les dues administracions més importants del municipi for
messin part d ’un mateix edifici, s’hi accedia per dues portes diferents. A
l’Ajuntament, per la gran porta del carrer dels Valls (durant el franquis
me, carrer del General Mola) i al Jutjat pel carrer de Mariano Riera. Un
Josep Pla encara jove, estudiant de dret a Barcelona, hi entrava l’hivern
de l’any 1918:
“ Està instal·lat a un racó de l’edifici de l’Ajuntament. Es pugen -des
del carrer- cinc o sis graons i hom entra en una habitació gran, nua, de
sostre altíssim, il·luminada per una finestra que dóna a un pati veí, molt
ofegat. Hi ha dues o tres taules, unes cadires al voltant i, sobre la paret del
fons, un crucifix i un retrat del rei. Una porteta baixa, d ’un sol batent,
dóna pas al despatx del senyor jutge. Conec, d ’altres vegades, aquest des
patx: és molt reduït, amb una prestatgeria amb llibres i una estufa amb un
tub que surt per la finestra del carrer.”(2)
L’edifici de l’antiga casa consistorial es va mantemir dempeus durant
la Segona República i la Guerra Civil fins que la primavera de 1969 fou
enderrocat. L’hivern de 1964 l’Ajuntament havia adquirit l’edifici de Can
Bech, no sense enrenou, i després de les obres de condicionament realit
zades durant la primavera del mateix any, el personal s’hi va traslladar el
juliol de 1964. La primera sessió plenària que es va dur a terme a la nova
casa consistorial es va produir el 17 de juliol. Els funcionaris del Jutjat
restaren a l ’antiga casa fins ben entrat l’any 1965, en què s’habilitaren
unes dependències al carrer Progrés.
2. LA DOCUMENTACIÓ
La documentació del Jutjat estava ubicada a l ’edifici de la casa consis
torial, en armaris i prestatgeries dels despatxos del Jutjat. Es poc probable
que estigués barrejada amb la documentació de l ’Ajuntament, encara que
a l’Arxiu Municipal de Palafrugell s’han localitzat algunes sèries que ens

(2) PLA, Josep, El Quadern Gris, Edicions Destino, Barcelona, 1966, pàg. 105.
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podrien fer pensar que en un primer moment -des dels inicis de l’Admi
nistració de Justícia al municipi fins a les dues darreres dècades del segle
X IX - els papers que generaven ambdues administracions es col·locaven
en uns mateixos armaris. Reforça aquesta hipòtesi que plantegem el fet
que no trobem en aquestes sèries cap document posterior a 1880 (vegeu
l'annex 1). Aquests documents són actes de conciliació de 1861 i 1862,
un judici de faltes de 1880 i actes de possessió de càrrecs (1713-1875).
Tots van ser localitzats a l’Arxiu Municipal, degudament inventariats i
instal·lats (en l’inventari de l’annex 1 aquests documents es troben a la
capsa núm. 2577).
Quan l’edifici fou enderrocat, la documentació, que ja havia estat se
parada de la de l’Ajuntament, no fou traslladada al nou emplaçament del
Jutjat sinó que fou col·locada en caixes en una pèrgola del mateix carrer
Progrés. La documentació estava barrejada i mal ordenada en unes pres
tatgeries. L’espai de la pèrgola, amb una piscina al mig del jardí per on
s’enfilaven tot tipus de plantes, era un indret molt bonic i agradable per
celebrar els casament civils, però no tenia les condicions idònies per con
servar la documentació. La pèrgola estava situada a un nivell inferior que
el jardí i per aquest motiu quan queien fortes pluges l ’aigua hi penetrava,
i malmetia les caixes i la documentació. Part de la documentació va que
dar afectada, sobretot els butlletins, els diaris i les revistes.
Tot plegat va donar arguments a favor del seu trasllat als despatxos del
Jutjat, on la documentació fou ordenada en carpetes i col·locada en prestat
geries. El fons del Jutjat de Pau de Palafrugell va restar en aquestes depen
dències fins que l’abril de l’any 2000, amb l’objectiu de garantir una mi
llor conservació dels documents, el fons va ser traslladat a l’Arxiu Munici
pal de Palafrugell, on es va instal·lar i inventariar^ (veure l'annex 1).
3. JUSTÍCIA I POLÍTICA MUNICIPAL. HISTÒRIA DELS JUTGES I
DEL SEU NOMENAMENT.
JUTGES I ALCALDES. LA JUSTÍCIA DURANT ELS GOVERNS LIBERALS DEL SEGLE XIX.

La justícia municipal del segle XIX no fou un poder independent del
poder polític. En molts municipis del Principat el càrrec de jutge es cor
responia amb el càrrec d ’alcalde(4). Tot i que la Constitució de 1812 reco
neixia la divisió de poders, i per tant els alcaldes havien de deixar les
competències judicials als lletrats, la legislació promulgada pels inesta-

(3) Ha estat traslladada tota la documentació excepte els llibres del Registre Civil.
(4) ESPUGA, Cristina, El Fons del Jutjat de Pau de Primera Instància i Instrucció núm. I
de M artorell Treball del IV M àster d ’Arxivística, Universitat de Barcelona-Associació d ’Ar
xivers de Catalunya, 1999, pàg. 10.
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Fig. 1. Projecte per a la remodelació d ’un edifici destinat a acollir l’escola pública de nenes,
el Jutjat M unicipal i unes habitacions per als mestres i el conserge (1905. AMP, Fons A junta
ment de Palafrugell).

bles governs liberals continuava reconeixent la figura de l’alcalde com a
jutge de pau(5).
Els primers Jutjats de Pau amb prou competències per poder considerar-los com a institucions pròpiament judicials es van crear a partir de
1855. Per evitar el solapament de càrrecs, el 22 d ’octubre de l’esmentat
any es promulgà un Reial Decret que intentava reduir les competències
de l’alcalde en els afers judicials. Els actes de conciliació, els judicis ver
bals i les primeres diligències criminals eren traspassades al jutge. L’al
calde, però, continuava tenint competències en els afers penals.
En els actes de conciliació de 1861 i 1862 -els més antics que es con
serven del Jutjat de Pau de Palafrugell- la figura de l’alcalde no hi va
intervenir i sí, en canvi, la del jutge de pau. Sembla, per tant, que a la
dècada dels seixanta, i probablement també abans, la legislació va co
mençar a tenir els seus afectes a la vila. A més, en els actes de possessió
dels càrrecs i en les llistes de candidats per ocupar el càrrec es deixava
ben clar que cap d’ells no havia de ser alcalde si volia exercir de jutge.
Malgrat això, la figura del jutge va ser simbòlica. Fou un reconegut nota
ble local, el notari Albert Costa, qui dirigí els actes de conciliació quan
aquesta era una competència del jutge.
Els jutges eren en aquells temps persones molt poc preparades per a
les funcions que havien d ’exercir. No era necessari que fossin llicenciats
en dret. El seu coneixement jurídic era mínim i és per això que havien de
tenir el suport i la col·laboració de professionals del tema, persones amb

(5)
La Reial Ordre del 6 de desembre de 1834 restituïa el paper de l’alcalde en els assumptes
judicials i el Reials Decrets de 23 de juliol de 1835 i de 26 de setembre de 1835 ampliaven les
seves competències.
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un elevat coneixement de lleis com eren, per exemple, els notaris o funci
onaris de la mateixa Alcaldia. Això, sense dubte, va enfortir els lligams
entre les dues administracions municipals i va afavorir el solapament de
responsabilitats entre el govern municipal i el Jutjat de Pau.
Hem pogut disposar d ’informació per esbrinar quines eren les perso
nes que van exercir de jutge, secretari, fiscal i jutge suplent al Jutjat de
Palafrugell des de 1861 (veure l'annex 2). El primer Jutge de Pau amb
constància escrita és Salvador Estrabau Caixa i Fina. Era fill de Josep
Estrabau i Caixa, “ciutada honrat de Barcelona”, i de Teresa Fina. Els
Estrabau s’havien instal·lat a la vila a la segona meitat del segle XVIII i
havien adquirit diverses propietats. Un dels nombrosos fills engendrats
per la parella fou Salvador, nascut el 1795, que es convertiria en el màxim
beneficiari de les fortunes del pare: terres i finques adquirides a la vila i al
seu voltant. Salvador es va casar el 24 de desembre de 1820 amb Paula
Jubert i, fruit del matrimoni, van néixer sis fills: Paula, Teresa, Teodor,
Benita, Benito i Francesc. Aquest últim, Francesc Estrabau Caixa i Jubert,
esdevindria un reconegut alcalde i tinent alcalde de la vila entre els anys
1883 i 1896, constructor el 1882 dels famosos Banys d ’en Caixa de Calella
de Palafrugell. Deixant de banda aquestes qüestions, el que és significa
tiu és que pare i fill van ocupar els dos càrrecs municipals més impor
tants.

Fig. 2. Plànol de la demarcació del Jutjat, elaborat per Joan Moliner a partir de diversos
testimonis orals, 2001.
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En altres casos, tot i que el jutjat i l’alcaldia eren dos organismes per
fectament definits i independents, l’alcalde intervenia directament en els
afers judicials. Concretament, en un judici de faltes de 1880, per exem
ple, és l ’alcalde, Miquel Fina, qui dicta sentència. De fet, no deixa de ser
estranya aquesta situació tenint en compte la promulgació de la Llei pro
visional del poder judicial del 15 de setembre de 1870, que ampliava les
funcions del jutge, atorgant-li la possibilitat de participar en els afers pe
nals i reduint així les competències de l ’alcalde.
Malgrat aquest fet, probablement anecdòtic, la data de 1870 és clau
perquè marca un abans i un després. Amb la nova llei, que entre altres
aspectes substituïa els Jutjats de Pau pels Jutjats Municipals, les funcions
del jutge quedaven perfectament definides i es limitava la intervenció de
l’alcalde en els afers judicials. A partir de llavors la intervenció de la vida
política en la vida judicial no seria directa perquè les lleis ho prohibien.
Tanmateix, les vinculacions entre els dos poders van perviure, encara que
d ’una forma menys visible i més subtil. Justícia i política continuarien
lligades durant els anys posteriors.
EL JUTGE I EL CACIQUISME DURANT EL PERÍODE DE LA RESTAURACIÓ ( 1875-1923)

Hem vist, doncs, que entre 1835 i 1870, diverses lleis havien restringit
cada cop més la intervenció de l’alcalde en els assumptes judicials. Però
el que les lleis no regulaven era el grau d ’intervenció de l ’Alcaldia i d ’una
oligarquia local, famílies benestants que a vegades tenien poder polític,
en el nomenament del jutge. El sistema que s’usava per elegir el jutge era
la terna, en la qual es presentaven tres candidatures perquè l’Audiència
n ’elegís una.
Però no sempre la persona escollida era la més apta per al càrrec, ni
era la que tenia més coneixement de lleis ni tampoc més experiència.
Com ja hem comentat, tot i que l’Audiència era qui finalment decidia i
escollia, les autoritats locals, el jutge sortint i les famílies amb més poder
al municipi tenien un paper clau en aconsellar i assessorar als magistrats
de l’Audiència, que sovint els escoltaven i compartien les seves decisi
ons. Aquests grups enviaven informes favorables en què es feia constar
les bones aptituds i capacitats de la persona que havien escollit i normal
ment posaven el seu nom en el primer lloc de la terna. Així, no seria
agosarat afirmar que l ’elecció del jutge ja estava quasi decidida abans
que l’Audiència el nomenés.
Tot això va afavorir que els membres de les famílies més poderoses
s’alternessin i ocupessin periòdicament el càrrec de jutge municipal. No
és estrany, doncs, que trobem diverses persones d ’una mateixa família
repartides en totes les esferes del poder local. Així doncs, malgrat que
l ’Alcaldia ja no intervenia en els assumptes judicials, els principals càr
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recs del Jutjat formaven
part d ’un cercle reduït
format per persones em
parentades que ocupaven
els principals despatxos
tant en l’administració ju 
dicial com municipal.
Un dels molts exem
ples el tenim en la famíla
Fina i Moner, que situà
diversos membres de la
nissaga familar en diver
sos llocs importants. Un
fou Joaquim Fina, que el
24 de març de 1875 fou
nomenat jutge municipal
per part de l’Audiència de
Barcelona, una decisió
que feia saber amb orgull:
“ Habitantes de esta villa
y su termino municipal:
N om brado por el
Excmo. Senor Presidente
de la Audiència Territori
al de Barcelona, Juez Mu
nicipal de esta Villa, aca
bo de tomar posesión de
este cargo.
Lo que hago publico por medio del presente para conocimiento del
vecindario y demas efectos consiguientes.”(6)
En altres casos, el jutge actuava com a eix vertebrador d ’una àmplia
xarxa de clientelisme que s’estenia arreu de la comarca. Aquest és el cas
de Manel Fina, del qual Josep Pla ens diu que “era polític per tenir una
mica d ’influència, poder ser jutge, fer favors des del jutjat que eren re
compensats amb els vots que els interessats havien de donar al senyor
Roura”(7). Manel Fina participava activament en la vida política i va uti
litzar el seu càrrec per aconseguir vots per als rouristes, un grup de cacics,
amb seu a Llagostera, que controlaven aquesta zona.

(6) Arxiu M unicipal de Palafrugell (AMP), Fons Judicials, Jutjat de Pau, capsa núm. 2577.
(7) PLA, Josep, El meu país, Edicions Destino, Barcelona. 1992, pp. 425-429.
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La lluita contra el caciquisme fou el principal objectiu de la Llei sobre
el sistema electoral i l’Administració local de 1907 duta a terme pel go
vern d ’Antoni Maura.(8) La revolución desde arriba va suposar impor
tants transformacions en l’Administració municipal ja que amb la nova
llei es pretenia evitar el traspàs incontrolable de càrrecs entre l’oligarquia
local. El paquet de mesures preses pel govern va afectar també la justícia.
El 5 d ’agost de 1907 es promulgava una llei que regulava la Justícia M u
nicipal. Amb l’objectiu de deslligar els càrrecs dels Jutjats de la vida po
lítica municipal, s’establí que l’elecció del jutge ja no depenia tan sols de
l’Audiència -la decisió de la qual no era gaire difícil manipular a favor
d ’interessos particulars- sinó també, a partir de llavors, dels Col·legis
d ’Advocats i Notaris. Amb tot, la influència de l’Alcaldia i les persones
més poderoses en el nomenament dels càrrecs del Jutjat Municipal va
disminuir, però ni de bon tros desaparèixer.
Un fet remarcable al final d ’aquesta etapa és l ’intent el 1922 del Jutjat
de Primera Instància i Instrucció de Sant Feliu de Guíxols que s’estava
creant, d ’incorporar el Jutjat Municipal de Palafrugell, que depenia del
Jutjat de la Bisbal, al seu Districte. Contra aquest projecte, van reaccionar
l’Alcaldia i el Jutjat de la Bisbal que no estaven disposats a acceptar la
pèrdua de competències que els suposava. Les pressions cap a les autori
tats polítiques de Palafrugell perquè votessin en contra del projecte es
van multiplicar. Finalment, el Consistori va decidir no aprovar el projecte
del Jutjat de Sant Feliu “por hallarse estos habitantes [es refereix als
ciutadans de Palafrugell] unidos por una via ferrea con la Bisbal y consti
tuir esta ultima ciudad un centro importantisimo de mercado con el cual
se està en comunicación y relación constante, que se aprovecha para con
sultar y hacer despachar los asuntos judiciales y del Registro de la
Propiedad”(9)
La Dictadura de Primo de Rivera va significar la destrucció de l’obra
municipal de la Restauració d ’una banda, i la professionalització de la
Justícia Municipal de l’altra. Dos decrets de 1923, un del 6 d ’octubre i un
altre del 30 d’octubre, suprimien els ineficaços Tribunals Municipals, creats
el 1907, i una Junta Depuradora vetllava per l’adhesió del jutge als prin
cipis de la Dictadura. Molt rarament va evitar interferències del poder
polític, però sí que va obligar que els individus que optessin al càrrec de
jutge tinguessin coneixements jurídics.

( 8 ) BALFOUR, Sebastian, E lfin del Imperio E spanol, Crítica, Barcelona, 1997, pp. 193214
(9) AMP, Fons Ajuntam ent de Palafrugell, Llibres d ’Actes, Ple del 22 de novembre de
1922.
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Fig. 4. La reproducció és prou representativa de l ’estat de deterioram ent de la Casa de la
Vila. Al fons, el dit d ’una mà pintada de negre senyala l'accés a les oficines del Jutjat, AMP,
Col·lecció Francesc Alsius.

LA SEGONA REPÚBLICA

La Llei Albornoz del 8 de maig de 1931 obligava els municipis amb
menys de 12.000 habitants a escollir el seu jutge a través de les urnes.
Tots els veïns majors de 25 anys estaven cridats a votar, una mesura que
estava en la línia dels principis del nou règim. En la confecció de la llei
van pesar moltíssim els abusos de l’administració de justícia en el passat,
especialment quan l’administració de justícia municipal fou un instru
ment al servei dels cacics locals. Amb el nou règim, s’apostava per un
sistema no només representatiu d’una minoria sinó del conjunt de la ciu
tadania.
El diumenge 7 de juny de 1931 es celebraven al municipi les eleccions
per renovar els càrrecs de la justícia municipal. La Unió Federal Naciona
lista Republicana (UFNR) i el Centre Catalanista van presentar de forma
conjunta una única candidatura formada per Tomàs Girbal Jofra (jutge),
Francesc Surinyac Soler (jutge suplent), Florenci Gispert (fiscal) i Josep
Quintana Ros (fiscal suplent). El setmanari Ara, molt vinculat al Republi
canism e, ju stificav a així la presentació d ’aquestes persones: “La
convinència de que tots els càrrecs públics siguin desempenyats per per
sones del tot addictes al règim republicà que ara s’està consolidant, ha
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motivat la presentació d’aquesta candidatura i la inclusió en ella d’aquests
noms tan solvents i prestigiosos”(10).
El matí del mateix dia de les eleccions, els candidats dirigits per Tomàs
Girbal van reunir un centenar de persones al Teatre Fraternal, que escol
taren entusiasmats les noves línies mestres que, segons ells, havia de pren
dre la Justícia Municipal01}. Lògicament, les eleccions van ser guanya
des per l’única candidatura presentada. El 25 de juny van prendre pos
sessió del càrrec les persones que l’havien constituït.
El 27 de juny de 1934, però, es van fer cessar tots els càrrecs elegits
democràticament. El fracàs de la llei havia motivat la seva derogació. La
reorganització de la justícia al municipi comportà alguns canvis en l ’ocu
pació dels càrrecs. El càrrec de jutge es va mantenir en la persona de
Tomàs Girbal, però el càrrec de jutge suplent havia passat a les mans
d ’Amadeu Deulofeu, el de fiscal a Josep Guilló i el de fiscal suplent a
Lluís Trilla.
LA G UERRA CIVIL

En començar la Guerra Civil, l’administració de justícia patí impor
tants canvis. Com indica Francesc Bonamusa(12), la situació de guerra va
obligar a revisar no només les institucions judicials de Catalunya sinó
també els eixos principals del Dret. Fou per aquest motiu que, a principis
de la guerra, les institucions judicials republicanes van ser substituïdes
per nous organismes que havien de satisfer les noves necessitats creades
a causa de la situació extraodinària del moment. Però aquests canvis no
s’efectuaren tant per resoldre els problemes existents de la justícia com
per impregnar també la justícia d'un esperit revolucionari. Andreu Nin,
conseller de Justícia de la Generalitat, asseguraria que les mesures preses
per la conselleria es posaven al servei de la classe treballadora revolucio
nària.
A nivell municipal, dos decrets del 2 de setembre transferien les com
petències del Consell de Justícia Municipal - l ’organisme que fins llavors
regulava la justícia als m unicipis- a la Conselleria de Justícia de la Gene
ralitat. Els jutjats municipals eren substituïts pels Jurats Populars Locals
que havien d ’estar formats, segons regulaven els decrets, per un jutge
popular, un procurador del poble i el personal auxiliar. El govern munici
pal proposava una persona per al càrrec de jutge i una altra per al de
procurador, mentre que el conseller de justícia hi donava el vistiplau. Per
(10) AMP, Hemeroteca, Ara, 13 de maig de 1931
(11) AMP, Hemeroteca, Baix Empordà, 6 de juny de 1931
( 12) BONAMUSA, Francesc, “L’Adm inistració de justícia a Catalunya (setembre-desembre 1936)” , Recerques, núm. 4, Barcelona, 1974, pp. 191-222. Sobre el paper de la justícia
durant la Segona República - Guerra Civil, vegeu també V.V.A.A., “Justicia en guerra”, Jornadas
sobre la Administración de Justícia durante la Guerra Civil Espanola: Instituciones y fu e n tes
documentales, Ministeri de Cultura, Salamanca, 1987.

182

LA JUSTÍCIA MUNICIPAL A PALAFRUGELL (SEGLES XIX-XX)

Fig. 5. Enderroc de l ’edifici del Consistori. Posteriorment, es construirien els locals del
M ercat del Peix. AMP, Col·lecció Francesc Alsius.

tant, els principals càrrecs de l’Administració de justícia municipal eren
controlats per les autoritats locals i per la Conselleria de Justícia a última
instància. S ’assegurava així que el jutge fos ideològicament pròxim als
princips de la República i, fins i tot, als ideals d ’un determinat partit polí
tic. Política i justícia confluïen una altra vegada.
Durant la guerra, el càrrec de jutge va continuar a les mans de Tomàs
Girbal, fill d’una famíla benestant, mestre de la vila que marxaria a l’exili
i hi moriria. Estava afiliat a ERC, el partit majoritari en el govern munici
pal. El secretari era Josep Calonge, que havia ocupat el càrrec el 1928.
Era fill d ’un metge reconegut a la vila per la seva dedicació al naturisme,
que s’havia afincat juntament amb la seva família en una casa pairal al
carrer de la Font. Josep era un dels tres fills que hava tingut el matrimoni,
estudià dret a Barcelona i fou company de Josep Pla(l3). Al final de la
guerra, quan el bàndol republicà estava ja clarament vençut, sembla que,
atemorit per les competències que havia exercit durant l’etapa anterior, es
va amagar a casa, on guardaria el registre civil fins a l ’entrada dels nacio
nals a la vila.
(13) PLA, Josep. El Quadern Gris, Edicions Destino, pàg. 649.
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ELS PRIM ERS ANYS DEL FRANQUISM E (1939-1960)

La llei del 8 de maig de 1939 engegava un procés de renovació dels
càrrecs de la Justícia Municipal(14). De fet, més que una renovació era una
depuració. La llei deixava ben clar que les persones que ocupessin els
càrrecs s’havien d ’adherir als principis ideològics i polítics del nou rè
gim. El govern de Madrid ja s’assegurà que així fos perquè els tres candi
dats -encara es mantenia el sistema de la terna- havien de ser triats per
l ’alcalde i el cap de la FET, els quals ja havien garantit a les autoritats
judicials que aquestes persones tenien una conducta respectable amb el
Movimiento. A la vila, el jutge de pau en temps de la Segona República,
Tomàs Girbal, havia marxat a l’exili i era substituït per Lluís Bofill. El
càrrec de secretari, en canvi, es va mantenir en la persona de Josep Calonge,
que, després d ’haver exercit durant tota la República, s’hi mantingué fins
el 1946, any de la seva mort.
Assentat el règim, es duia a terme una profunda renovació de la justí
cia municipal. La Llei de Bases del juliol de 1944 regulava també el no
menament de jutge, fiscal i auxiliars. La Base III reglamentava:
“Los jueces de Paz seran nombrados por las Salas de Gobierno de las
Audiencias Territoriales, a propuesta en terna elevada por los de Primera
Instancia, previos los informes que el Ministerio de Justicia disponga.
En el caso de que las Salas de Gobierno estimasen que las personas
propuestas no reúnan las condiciones de m oralidad, com petencia e
idoneidad necesarias para el desempeno de esta función, devolveràn la
tem a al Juez de Primera Instancia para que formule otra nueva, con
exclusión de las personas que fueron rechazadas en la anterior”(15).
La terna, per tant, era elaborada pels jutges de Primera Instància, però
el paper de l’Audiència sortia extraordinàriament enfortit. L’Audiència
era la que decidia l’acceptació de les persones inscrites en la terna. Les
intrusions dels ajuntaments i de determinades famílies, tan importants
fins llavors, es veien així reduïdes.
El nomenament del fiscal era regulat per la Base IV amb els mateixos
procediments que el del jutje de pau i la Base V establia que el secretari
del Jutjat ingressava per mèrits propis, és a dir, per oposicions, excepte a
les poblacions amb menys de 5.000 habitants, on el càrrec de secretari del
Jutjat coincidia amb el de l’Ajuntament.

(14) ESPUGA, Cristina, El Fons del Jutjat de Pau de Primera Instància i Instrucció núm. 1
de Martorell, Treball del IV M àster d ’Arxívistica, Universitat de Barcelona-Associació d ’Ar
xivers de Catalunya, 1999, pàg. 39.
(15) ABELLA, M anuel, CA RRA SCO SA, Valentín, VARÓN, Ricardo, M anual de los
Juzgados de Paz, Publicaciones Abella, Madrid, 1990, pàg. 119.
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“Lista comprensiva de tres sujetos de esta vecindad que ni siendo Alcaldes ni Tenientes son
sujetos para ser nombrados Jueces de Paz ó Suplentes.
D. Pedro M ascort y Riera de 62 anos
D. Pedro Prats y Gelabert de 69 anos
D. Hermenegildo M arqués y Vila de 59 anos
Los tres propietarios siendo el ultimo ademas confitero y todos son mayores contribuyentes.
Palafrugell, 27 de Octubre de 1860”

Fig. 6 . Document que ens demostra l’existència del sistema de la terna el 1860. AMP, Fons
Ajuntam ent de Palafrugell, caixa 2577.
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PER QUÈ FOU SUPRIM IT EL JUTJAT COM ARCAL DE PALAFRUGELL?

La mateixa Llei de bases de 19 de juliol de 1944 havia dividit els
jutjats en tres tipus: Jutjats Municipals, situats a les capitals de província
i als municipis amb més de 20.000 habitants; Jutjats Comarcals, amb unes
competències semblants a les dels Municipals i, finalment, Jutjats de Pau,
situats a petits pobles de l’àmbit rural, competents tan sols en la matèria
civil.
El partit judicial de la Bisbal fou dividit en tres jutjats comarcals: Sant
Feliu de Guíxols, la Bisbal -o n es mantenia també el Jutjat de Primera i
Instrucció- i Palafrugell, que incloïa els municipis de Begur, Torrent, Montras, Regencós, Pals i Vall-llobrega. Tanmateix, el Jutjat Comarcal de
Palafrugell no tindria una vida gaire llarga. El Butlletí Oficial de l’Estat
publicava el 31 d ’agost de 1960 la supressió del Jutjat Comarcal per ordre
de ministre de justícia i el cessament del jutge comarcal, Ramon Maresch
Dou(16) .Tot sembla indicar que influïren en la supressió l'actitud i la con
ducta del jutge Ramon Maresch Dou, que no era partidari de dictar sen
tències, facultat que tenien els jutges comarcals amb la nova llei. En lloc
d ’això, Ramon Maresch preferia tractar els assumptes a través del diàleg
i la conversa entre les parts implicades. Era, en definitiva, un jutge de pau
de dalt a baix. Però el resultat d ’això fou una reducció important del nom
bre de sentències dictades al Jutjat de Palafrugell en comparació amb els
altres jutjats de la comarca. Conseqüentment, el Ministeri de Justícia s’ado
nà ràpidament que el Jutjat de Palafrugell era poc eficaç i innecessari.
El dimecres 7 de setembre de 1960, en presència del jutge de Primera
Instància de la Bisbal, José L. Bermúdez de la Fuente, es féu l ’acte de
supressió del Jutjat Comarcal i de constitució del nou Jutjat de Pau(17). El
mateix dia Ramon Maresch Dou deixava el càrrec en mans del jutge acci
dental, Lluís Bofill Arenas.
4. CONCLUSIÓ
Tot i que hi hagué importants esforços de l ’Administració per separar
els poders, durant gairebé tot el segle XIX, justícia i política van estar
estretament relacionades a nivell municipal. Això, que ja era perceptible
visualment perquè l’Ajuntament i el Jutjat ocuparen un mateix edifici
fins el 1964, va suposar el sorgiment de forts vincles entre els responsa
bles a més alt nivell d ’ambdues institucions. L’alcalde va exercir les fun
cions del jutge -o , si més no, gran part d ’elles- durant bona part del segle
XIX i, quan les lleis li ho van impedir, es van saber trobar els mecanismes
(16) AMP, Hemeroteca, Los Sitios, 11 de setembre de 1960.
(17) AMP, Hemeroteca, Los Sitios, 11 de setembre de 1960.
(18) BLANCO, Carme, Els Jutjats de Pau de les comarques de Girona, Treball del IV
M àster d ’Arxivística, Universitat de Girona, Girona, 1996, pàg. 10
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perquè les vinculacions entre justícia i govern municipal no deixessin
d ’existir. El caciquisme va afavorir el sorgiment d'una oligarquia local
que pugnava perquè els càrrecs judicials es mantinguessin a les seves
mans. Tot això va provocar que poques mans amb una mateixa sang con
trolessin tots els àmbits del poder local. Era com una “herència” deixada
de pares a fills.
La intervenció del govern municipal en la justícia s’explica per dues
causes. La primera, sens dubte, era els escassos recursos de l’Administra
ció de Justícia per situar professionals del dret en els municipis.(l8)La
segona, i en part conseqüència de la primera, era la inexperiència dels
jutges en els afers judicials. Amb un reduït coneixement de lleis, havien
de buscar el suport i l’ajut d’altres individus, com notaris o secretaris de
l’Alcaldia, o del mateix alcalde, per dictar sentències o actes conciliatoris, fet que a la llarga provocà lligams molt forts entre diverses esferes de
poder.
La professionalització dels càrrecs a partir dels anys vint i trenta del
segle XX va atorgar més independència a la justícia. Segons regulaven
diversos decrets, els jutges havien de tenir diversos coneixements de lleis
per poder exercir. Malgrat això, els vincles entre l’Ajuntament i el Jutjat
Municipal, encara que van disminuir, no van deixar de produir-se. Amb
l’adveniment de la Segona República i amb la nova llei que obligava els
municipis a elegir els jutges de forma democràtica, els individus que vo
lien aspirar a alguns càrrecs dins l’Administració van haver de crear can
didatures i idear programes per atraure el vot de la població. I molt sovint
aquests eren uns programes molt vinculats a determinats partits polítics.
A Palafrugell l’única candidatura presentada estava molt vinculada al
Republicanisme, majoritari en el Consistori. L’esclat de la Guerra Civil
no féu més que radicalitzar la situació. A la vila, la justícia va estar clara
ment subordinada als interessos polítics, sobretot quan els titulars de les
dues administracions van estar afiliats a un mateix polític. Amb la inten
ció de preservar un ordre revolucionari, el Jutjat Municipal havia de ser
una eina més per castigar els actes contrarevolucionaris. Potser fins lla
vors, justícia i política no havien estat tan involucrades en la lluita per uns
mateixos interessos.
L’ esquema interpretatiu que hem plantejat i que hem intentat sintetit
zar en aquest últim apartat hauria de ser completat amb l’aportació de
noves dades. El que hem intentat posar sobre la taula són les relacions
que han existit entre política i justícia en una panoràmica general, en una
anàlisi, certament massa ambiciosa, que abasta més d ’un segle. Creiem
que la inexistència d ’estudis sobre la justícia al municipi ens induïa a
plantejar-ho així. Esperem que les hipòtesis aportades siguin confirma
des o refutades amb nous treballs sobre la justícia que englobin períodes
històrics més concrets.
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ANNEX 1
Inventari del Fons del Jutjat de Pau de Palafrugell

(19) Hi ha un buit entre 1862 i 1924
(20) La m ateixa sèrie inclou els Consells de Família, les Declaracions d ’Heretament i els
Consentiments Paterns.
Inclou també actes de naixem ent (1948-1951, 1954-1956, 1958), de matrimonis (19491951, 1954, 1956) i de defuncions (1946, 1947, 1949-1951, 1956, 1957)
(21) Hi ha un buit entre 1861-1931.
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(22) Vegeu també els Expedients de Jurisdicció Voluntària.
(23) Vegeu també els Expedients de Jurisdicció Voluntària.
(24) Vegeu també els Expedients de Jurisdicció Voluntària.
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ANNEX 2
Persones que han exercit els principals càrrecs al Jutjat i el període en el
qual els van ocupar.(25)

(25)
El present quadre ha estat elaborat a partir de la informació extreta dels Nomenaments
i actes de possessió dels càrrecs i del Llibre del Personal i Oficina del Registre.
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Agraeixo la col·laboració de Carme Blanco, arxivera de l’Audiència de Girona, que m ’ha
facilitat abundant bibliografia sobre els Jutjats de Pau. També vull agrair a Joan Frigola i Conrado
Figueres, testimonis de la vida del Jutjat de Pau durant els darrers anys, la valuosa informació
oral transmesa. El meu agraïment també per al personal de l ’Arxiu Municipal i el Jutjat de Pau
de Palafrugell. Tanmateix, és l ’autor l’únic que es responsabilitza de les idees exposades i dels
possibles errors del text.
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LA VISITA DELS FELIBRES
A LA BISBAL (1868)
PEP V ILA

Car, de mourre-bourdoun qu ’un poble toumbe esclau,
se tèn sa lengo, tèn la clau
que di cadeno lou deliéuro{2)

Durant quatre dies del mes de maig de 1868 van visitar la Bisbal,
pro vinents de Girona, després d ’assistir com a convidats d ’excepció als

(1) Jacint Verdaguer, en el «Discurs presidencial llegit en lo certamen de la Bisbal celebrat
lo dia 15 d ’agost de l’any 1901», Obres Completes (Barcelona, Selecta, 1974, pàg. 1280) recorda
aquesta efemèride: «Quan lo gran poeta Mistral vingué a Catalunya, a l ’entrar-hi per aqueixa
hermosa porta de l ’Empordà, tan semblanta a la Provença, trobà als dos germans Sitjar a la vall
d ’Aro i se’ls ne dugué a Barcelona en sa comitiva. Feien part d ’aquell lluït estat major lo poeta
provençal Roumieux, en Rosselló del Vallès, en Víctor Balaguer i en Damas Calvet, l ’ il·lustre
empordanès autor de l’epopeia “M allorca Cristiana”». Desconeixem la presència en la vetllada
bisbalenca d ’aquest darrer poeta, persona molt lligada als felibres. En El Ampurdanés, periòdic
de Figueres, trobem moltes composicions dels poetes provençals d ’aquesta època, traduïdes
per Damas Calvet.
Sobre la Renaixença a l’Empordà, especialment a Figueres i la Bisbal, vegeu el treball de
M. Rosa Font i M assot “La Renaixença a l ’Empordà” dins Actes del Col·loqui Internacional
sobre la Renaixença, Estudis Universitaris Catalans, vol. XXVII, Curial Edicions Catalanes,
Barcelona, 1992, pàg. 215-251.
(2) «Que si de front en terra un poble tomba esclau,/ si té sa llengua, té la clau/ que de
cadenes el deslliura». Versos del poema de Mistral I troubaire catalan en versió de Maria
Antònia Salvà.
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Jocs Florals de Barcelona(3), el poeta Frederic M istral(4), glòria de les
lletres provençals, acompanyat de Louis Roumieux, el príncep i poeta
irlandès Bonaparte-Wyse, Jacint Labaila(5), E. Claudi Girbal<6) i Víctor
(3) Als Jocs Florals de 1868, presidits per Víctor Balaguer com a president del Consistori en la
commemoració del primer decenni de la Restauració, hi van assistir Frederic Mistral, Louis Roumieux,
W.C. Bonaparte-Wyse i Pau Meyer. Teodor Aubanel no va poder desplaçar-se a Barcelona per motius
de salut. «La Montana de Montserrat» (núm. 20 de 8-3-1868), dirigida per Víctor Balaguer, dóna notícia
de la invitació cursada als felibres perquè assistissin als Jocs Florals de Barcelona: «Recibiose aquí con
grande gozo la invitación a los felibres, convidandoles para asistir a los Juegos Florales de este aíïo en
Barcelona. Teododo Aubanel hubiera ido, pero acaba de salir de una peligrosa enfermedad que le ha
puesto al borde del sepulcro».
Vegeu la memòria dels “Jocs Florals de 1868” (pàg. 17-20) i l’Acta de la sessió pública que es va fer
a l’Ateneo catalàn el dia 17-12-1868 (Barcelona, 1869, pàgs. 17-18). Durant aquesta visita Mistral va
conèixer Jacint Verdaguer. Llegiu, com a exemple, les pàgines que la revista La Barretina de Barcelona
(núm. 18 de 2 de maig de 1868) va dedicar a aquest esdeveniment. Sabem que es van celebrar altres
festes literàries a Figueres, Girona, Montserrat i Terrasa en honor dels felibres, sobre les quals seria
interessant buscar informació.
La revista Lo Gay Saber de Barcelona (20-8-1869, pàg. 278-279) va publicar una composició de
Joan B. Ferrer: Lo pastor de Montgrí, que, per una nota a peu de pàgina, sabem que fou composta per a
la festa felibrenca de la Bisbal:”Destinada esta poesia per son autor a ser llegida a La Bisbal, ab motiu
de los festeigs tributats a Mistral y altres poetas provensals, no ho fou perquè dit autor, per una desgracia
de familia, se va veure privat de assistir a n’aquella festa”. Vegeu apèndix.
(4) Sobre la significació de Frederic Mistral a les terres catalanes, el seu nom i la seva obra, vegeu el
llibre de R. Aramon i Serra, Frederic Mistral i la Renaixença Catalana, Barcelona, Rafael Dalmau,
1985. També Empar Balanza, « F. Mistral i els escriptors de llengua catalans» dins Miscel·lània Antoni
M. Badia i Margarit,N II, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1987, pàg. 141. i ss. Manuel Jorba,«La
polèmica de l’origen felibre o auctòcton de la Renaixença» dins Actes del Vuitè Col·loqui Internacional
de Llengua i Literatura Catalanes. Tolosa de Llenguadoc, vol. I, Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1989, pàg. 343-363. Empar Balanzó, «Relacions entre escriptors occitans rodanians i escriptors dels
Països Catalans (1860-1900)» dins Actes del Vuitè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes. Tolosa de Llenguadoc, vol.I, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1989, pàg. 365-386.
(5) (València, 1833-1895). En 1873 la impremta Vicente Dorca de Girona li publicava, en dos volums,
Las mujeres en venta. Novela original de costumbres espanolas. L’historiador Josep Pella i Forgas tenia
a la seva biblioteca, avui conservada a l’Arxiu Històric de Girona, un exemplar de Flors del Túria.
Poesies valensianes (pròleg de Víctor Balaguer). Llibreria Espanyola d'I. López, Editor, Barcelona,
1868. També hi he trobat un exemplar del número extraordinari que El Faro Bisbalense va editar amb
motiu de l’arribada dels felibres a aquesta vila.
(6 ) Enric Claudi Girbal publicarà, més endavant, uns fragments de la biografia de Mistral, la que el
poeta havia redactat com a prefaci a la seva col·lecció de poemes, Lis Isclo d’Or (Avinyó, 1876). Girbal
en posseïa un exemplar dedicat per Mistral (Vegeu la Revista de Gerona, 1886, X, pàg. 225-235). En el
pròleg que encapçala aquesta traducció, Girbal apunta que qui vulgui conèixer més coses del moviment
felibre a Catalunya ha de llegir els apèndixs a les Poesías Catalanas (la Bisbal, 1868) de Víctor Balaguer,
en què aquest explica les relacions que va entaular amb els poetes provençals amb motiu de la seva
expatriació per la revolució de setembre de 1868. Girbal assenyala també que Mistral va estar a Girona
en els darrers dies del mes d’abril de 1868, camí de Barcelona, quan anava a la festa dels Jocs Florals de
Barcelona: «con tal oportunidad los literatos gerundenses festejaran de una manera digna a los forasteros
de Francia y a los de Espana que en comisión vinieron a recibir a los primeros. Con ser tan pocos
entonces los partidarios de las dos lenguas hermanas, renacidas simultànea e independientemente, gracias
al patriótico esfuerzo de sus, a la sazón, contados cultivadores». Girbal es queixa en aquest article de la
llastimosa situació de la llengua catalana a la seva època, que conreava gairebé d’amagat, com si fos un
contrabandista: «El autor de estos renglones que, aislado y solo, cultivaba en esta capital desde algunos
anos antes la lengua catalana, poco menos que como género de contrabando, ya que, por triste que sea
confesarlo, la resistencia en admitirla literariamente era aquí entonces casi general; no vacila en afirmar
que en suceso de diez y ocho anos atràs contribuyó por mucho a que amainase un tanto aquella repugnancia
injustificada, después que lo màs granado y visible de nuestra localidad, contribuyendo mas o menos
espontàneamente a aquellos obsequios, se convenció de lo ridículo e injustificado de semejantes
prevenciones en contra de un renacimiento que es hoy honra de las literaturas neolatinas...».
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Fig. 1. Capçalera d 'E l Fam Bisbalense.

Balaguer.(7) Una columna publicada a El Faro Bisbalense (17-5-1868),
ho expressava així:
Al anochecer del día 12 de los corrientes llegaron a esta en coche
particular, los poetas(...)Los senores Mistral y Bonaparte se hospedaron
en la casa de don Antonio Torres, Roumieux en la de los hermanos Joaquín
y Juan Sitjar, Balaguer en la de Francisco Sola y el senor Labaila en la
del coronado vate don José Vancells y Marqués.
Su venida form arà época en los anales de la vila; la literatura catala
na ha alcanzado su mayor triunfo pues ha grabado en el corazón del
pueblo lo que ella vale, y lo que sintetiza. Honor al talento; glòria a
Cataluna.
La seva estada a la Bisbal(8) l ’hem d ’entendre en el context de la pro
funda am istat(9) que hi havia entre Víctor Balaguer, lo trovador de
Montserrat, i l’impressor, escriptor i editor d'El Faro Bisbalense, Antoni
de Torres, que tenia botiga d’impremta i llibreria al número 9 de sota les
Voltes de la Bisbal. Tampoc no podem oblidar d ’altres escriptors de la
Bisbal, Figueres o Girona, afins ideològicament a Balaguer i a De Torres.
(7) Sobre la vida i l’obra Víctor Balaguer, romàntic i liberal, vegeu, de diversos autors, el
dossier publicat a L ’Avenç, núm. 262, octubre 2 0 0 1.
( 8 ) Una crònica extensa de la celebració de la festa es pot llegir en l’article d ’Antoni de
Torres «Un hecho lisonjero» {El Faro Bisbalense, núm. 153 de 24-5-1868).
(9) Víctor Balaguer, en el seu llibre A l pie de la encina. Historias, tradiciones, recuerdos
(Madrid, El Progreso Editorial, 1893) parla en dues ocasions del seu admirat amic Torres: «A la
històrica ermita de Nuestra Senora de la Roca, tan admirablemente descrita por el poeta catalàn
Pedro Antonio Torres en una de sus excelentes obras dramàticas» (pàg. 57) [...] «Como quisiera
que hiciésemos juntos una excursión a otro nido que junto a las ruinas de Poblet se labró Pedro
Antonio Torres, morada que conozco ya, pues recibí en ella suntuosa hospitalidad, y donde el
autor de La clau de casa y del Full de paper, que posee el secreto de los resortes dramàticos y
el instinto del genio, tiene un hogar que es luz y gloria de família (73)». A la Biblioteca Museu
Víctor Balaguer, de Vilanova i la Geltrú, es conserva la correspondència entre els dos amics i
escriptors. Amb l’arxiver Santi Soler preparem l’edició d ’aquest material, encara que no l ’hem
tingut en compte en aquesta ocasió.
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Antonio de Torres solia signar els editorials del periòdic, les composici
ons catalanes i castellanes, amb el pseudònim de l’Aredà o l’Aredano,
possiblement perquè era nascut a la Vall d’Aro. Aquest editor, que quali
fiquem d ’agosarat, havia publicat a la Bisbal, entre 1862 i 1866, les obres
poètiques de l’escriptor gironí E. Claudi Girbal.(10) En 1868, coincidint
amb l’arribada dels felibres als Jocs Florals, en l’excursió dels poetes a
Montserrat, amb l’estada d ’aquests a la Bisbal va fer imprimir les de Víc
tor Balaguer.00 L’escriptor i polític V. Balaguer es va exiliar a França del
juny de 1866 a l’octubre de 1867. Durant la seva estada per terres proven
çals, especialment a Avinyó, va conèixer Mistral i d’altres escriptors pro
vençals als quals va dedicar algun poema en aquesta llengua. En 1868
convidarà la plana major del felibrisme als Jocs Florals de Barcelona,
institució que va ajudar a consolidar la Renaixença, la restauració del
català com a llengua literària i de cultura.
La trobada a la Bisbal entre felibres i catalans havia de servir, una
vegada més, per fomentar una germanor literària entre els dos pobles,
amb una llengua i una història compartida des de feia segles, per eixam
plar l ’espai occitanocatalà. En aquest sentit les invocacions a l’antiga ger
mandat provençocatalana són constants. Ja en 1861 la presència de Damas

(10) Lo trovador del Onyar. Poesias catalanas de Enrich Claudi Girbal. 2 vols., la Bisbal,
Imp. de D. Antoni de Torres, 1862-1866. En un paràgraf del Prólech, al segon volum, E. Claudi
Girbal justifica, en una m ena de manifest, que la publicació de les seves poesies té molt a veure
amb l ’impuls donat pels restaurats Jocs Florals de Barcelona a la literatura pàtria. El punt de
referència és el culte a les arrels del país: «avuy que, gracias a la may prou ben alabada restauració
dels antichs Jocs florals de Barcelona, dona al públich las sevas eixa nova generació de poetas
que ab tanta dolsura com m estria polsan la lira dels March, Febrers, Jordis y Garcias».
(11) Poesias catalanas completas de Víctor Balaguer, con la traducción en prosa castellana
a la vista, la Bisbal, Establecimiento Tipogràfico de D. Antonio de Torres, editor, 1868, 2 vols.
En els preliminars del primer volum llegim una càlida dedicatòria de Víctor Balaguer, el Trobador
de Montserrat, al seu mestre Frederic Mistral. A continuació Mistral, en un altre full preliminar,
escrit en provençal i en castellà, correspon als afalacs que li dedica el seu amic. En l’elogi de
Balaguer a Mistral hi ha implícit el deute d'aquest cap al seu editor bisbalenc en haver-li publicat
les seves obres: «Lluny de ma terra estimada, escrigui algunes composicions poéticas, que
aplegadas en un petit llibre volia dedicarte; mes un amich generós y ben volgut, N ’Antoni de
Torres, ton amich també, s’ha ofert en esta ocasió a estam par mas poesias completas, las
publicadas y las inéditas, y al acceptar sa generosa oferta, creuria faltar à un deber sagrat si no
las dedicàs totas als trobadors provensals, y en representació sua a tu, a tu, Frederich Mistral,
mon germà y mon mestre, à tu, la veritable, la pura y genuina personificació de la Provensa
literària». En aquest prim er volum Antoni de Torres escriu una generosa biografia del seu
autor, Apuntes biogràficos del poeta catalàn Don Víctor Balaguer, pàg. I-XV.
En aquests apunts biogràfics Antoni de Torres explica que l’havia anat a visitar a França i li
va proposar l’edició de la seva obra: «le había ofrecido hacer una edición completa y lujosa de
sus poesias catalanas, con la versión en prosa castellana. Balaguer aceptó la hidalga oferta de
su amigo, y esta es la colección de poesias que se ha publicado en La Bisbal y para la que
escribimos estos apuntes biogràficos» (pàg. XIV).
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C alv et (F ig u e re s, 1836Barcelona, 1891) en terres de
P ro v e n ça h a u ria in sp ira t
Mistral a escriure I trobaire...,
composició que aquest mateix
any es publicava al Diario de
Barcelona. Sabem per aquest
i d’altres contactes vius i per
sistents, que els felibres esta
ven al corrent dels prim ers
fruits del moviment literari de
Catalunya. Per altra banda, al
guns escriptors catalans del
XIX, desitjosos de trencar els
murs dels Pirineus, van ajudar
a divulgar i fer conèixer la idea
del felibrisme provençal. Men
tre que la Renaixença catala
na tenia un enfocament més
patriòtic i civil, els felibres,
emparats en la «idea llatina»,
es m ovien en un camp més
acadèmic. Mai, però, entre les
dues cultures hi va haver una
subordinació literària o ideo
lògica. Les reivindicacions
Fig. 2. Portada del primer volum de l ’obres de
polítiques, per minses que fos
V íctor Balaguer, editades a la Bisbal.
sin, eren im pensables en el
F elibratge. Per contra, les
reividicacions regionalistes de la Renaixença catalana gaudien d ’una base
social molt més àmplia. Mistral, que en algun moment de la seva vida es
va sentir influenciat per la llengua i el nacionalisme català, va recitar la
seva oda fraternal I troubaire catalan als poetes catalans en el sopar dels
Jocs Florals de 1868 i en d’altres recepcions que els van fer a Catalunya/12)
Aquesta composició, en diversos moments, es va traduir i adaptar diver
ses vegades al català.(13) A la comitiva de poetes que procedia de Girona
camí de la Bisbal, s’hi van afegir els escriptors locals, els germans Sit-

(12) G ui de M ount-P avoun, L i fe lib re en C atalougno, «A rm ana P rouvençau» de 1869, pàg.
66-75.
(13) R am o n A ram o n i Serra, E l ressò de l ’oda 'I troubaire c a ta la n 'a Catalunya, «E studis
R o m àn ics» vol. X (1962), E studis de literatura catalana oferts a Jordi R ubió i B a la g u er en el
seu seta n ta -cin q u è aniversari, vol. 2, pàg. 187-247.
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jar(l4) i Josep Vaneells. La seva esta
da a la Bisbal*l5) va ser aprofitada per
homenatjar aquests escriptors pro
vençals amb actes protocol·laris i aca
dèmics. Visitaren la vila, el Casino,
la redacció del Faro Bisbalenseil6),
que, en aquesta avinentesa, va publi
car un número extraordinari07) del
qual copiem l’índex de les composi
cions, interessants des del punt de
vista temàtic i formal, perquè són una
mostra gens negligible dels corrents
literaris de l’època, alguns dels quals
recorden el motllo de l’oda mistralenca.
1. J. Vaneells i M arquès, A mos
Fig. 3. Fotografia de Víctor Balaguer,
amichs los poetas.
retratat per un fotògraf de Girona, que surt
en el frontiscipi d ’aquest prim er volum.
2. Louis Roumieux, Ai! Pecaire!
3. Salvador G enis, A ls estim ats
poetas provensals y rossellonesos
que van a la festa de la poesia catalana(,8>.

(14) Joaquim Sitjar i Bullsegura (1820-1885) i Joan Sitjar i Bullsegura (1820-1885). Sobre
la vida i obra d ’aquests dos literats, vegeu el llibre de Jordi Vinyoles i Boadella, Castell d ’Aro
al cor: Joaquim i Joan Sitjar, Ajuntament de Castell-Platja d ’Aro, 1990.
(15) Vegeu l ’article de Santi Soler i Simón, «La Bisbal ahir. La visita dels Felibres a la
Bisbal l’any 1868», La Proa, diari del Baix Empordà, divendres, 27 de juliol de 2001, núm.
390, pàgs. 8-9.
(16) EI Faro Bisbalense, periódico semanal, científico, literario y de modas, que es va
començar a publicar en 1865 no ha merescut, que jo sàpiga, cap estudi sobre la seva ideologia
i contingut, em inentm ent cultural. Com que el dirigia el literat i impressor Antoni de Torres,
sovintegen a les pàgines d ’aquesta publicació col·laboracions de Marià Aguiló, Víctor Balaguer,
Pelai Briz, F. Bartrina, Damas Calvet, Ramón de Campoamor, Salvador Genis, E.C. Girbal, J.
Labaila, José de Letamendi, Josep Matí i Folguera, Milà i Fontanals, els germans Sitjar, Albert
de Quintana, T. Thos i Codina, Josep Vaneells, Jacint Verdaguer, J. Zorrilla, etc. Hi trobem
també traduccions de poemes de Rosalia de Castro, composicions felibrenques, etc. A l’Arxiu
Històric Comarcal de la Bisbal d'E m pordà se’n conserva una col·lecció gairebé sencera.
(17) El Faro Bisbalense, ano IV, miéreoles 13 de mayo de 1868. Núm. 151. Periódico
científico, literario e industrial. Número extraordinario a sus ilustres huéspedes, LA BISBAL
RECONOCIDA, felibres de allende el Pirineo; poetas de aquende el Ebro; bien venidos seais a
nuestros patrios lares, la gratitud que en ellos para vosotros se anida, prenda segura es de
fraternidad y carino. Bardos de Cataluna, salud; trovadores de Provenza, fraternidad.
(18) «Esta poesia fou entregada als poetas a qui’s dedica, a passar, lo dia de sa anada a
Barcelona per devant de casa l’autor». El mestre i pedagog Salvador Genis llavors vivia a
Sarrià de Ter.
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4. Víctor Balaguer, /Viva Provensa! Cansoneta.
5. Joaquim Sitjar, Ja son aquí!
6. Jacinto Labaila, En la montanya.
7. L’Aredà, Als poetas provensals.
8. C. Guillem Bonaparte Wyse, A mos amichs de Barcelona.
9. F. Mistral, I Troubaire Catalan.
10. L’Aredà. Ausias March, Carta d ’en Ausias March(19> a en Balaguer. A
la fi dels poemes llegim: «Por todo lo no firmado y E. R. Antonio de
Torres». La Bisbal: Imp. de D. Antonio de Torres, calle de los Arcos,
9, 1868.
Desconec si el ressò felibrenc, les respostes poètiques catalanes a la
famosa oda mistralenca, la consolidació del Faro Bisbalense com a òrgan
d ’expressió literària, propiciaren l ’extraordinària florida de poetes bisba
lencs: Vaneells, Bassagoda, Masifern, Aldrich, etc., l’obra dels quals ha
estat parcialment recollida per Pere Lloberas a la seva Antologia de poe
tes bisbalencs de la Renaixença (la Bisbal, 1965). Un altre bisbalenc illustre d ’aquesta època, amic dels germans Sitjar, era Josep Coll i Vehí,
catedràtic de Retòrica i Poètica a la Universitat de Barcelona.
Durant aquesta estada a la vila, dimecres dia 13 de maig se’ls va oferir
un gran banquet en el saló de descans del Teatre Principal. A les vuit del
vespre van assistir a la representació d ’una lloa de Josep Vaneells i Mar
quès20, Apropòsit2]) català. Benvinguts sien los poetas. En el tercer dia,
dijous dia 14 es va organitzar una vetllada literària al Casino Bisbalense
on els poetes llegiren la seves composicions. Dijous, dos dels convidats,
Romieux i Bonaparte-Vyse, van deixar la població. Divendres a la tarda
el sèquit es va traslladar a Torroella de Montgrí, on van saludar el polític
progressista, poeta i escriptor Albert de Quintana (1834-1907), molt lli
gat al felibrisme, que per motius de salut no va poder anar als actes d’ho
menatge bisbalencs. La partida definitiva de la Bisbal fou al diumenge al
matí. Al seu pas per Figueres: «el senor Gironella, en unión de algunos
(19) La referència que l ’Aredà fa d ’Ausiàs M arch en el títol del poema: Carta d ’en Ausias
March a en Balaguer no deixa de ser la utilització dels clàssics com a argument, la reivindicació
de la importància que havia tingut la literatura medieval catalana, el retorn al conreu de la
llengua pròpia.
(20) (la Bisbal d ’ Empordà 1842 - Figueres 1916). Escriptor bilingüe, autor de diverses
obres de teatre, poesia i novel·les de costums. Va col·laborar a “La Montanya de M ontserrat”
(1868). En 1905 va ser nomenat membre corresponent de l’Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona. Com a dramaturg va publicar: La noia de l ’Empordà (1866); Un casament de
conveniències (1868); Apropòsit català (1868). Vegeu Pere Lloberas, Antologia de poetes
bisbalencs de la Renaixença, Ajuntament de la Bisbal, 1995.
(21) Apropòsit és una peça de gènere menor, de color local, amb un argument simple i
lineal, que té una durada breu, escrita expressament amb motiu d ’un esdevenim ent precís o
d ’una circumstància puntual. Vegeu l ’apèndix.
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entusiastas, fueron a saludar a Mistral a su paso por aquella población
que había sido la primera en recibirle y obsequiarle, y que también debía
ser la última en despedirle».(22) Llegim aquesta estrofa d’un poema de
Vaneells, Florejada bisbalenca(23), compost el maig de 1868:
L a vila n ’ha estat de festa.
ha tingut felibrejada;
la vila ha passat de glòria
tres dies d ’eixa setm ana.
M ai com ara tan gojosa,
mai com ara tan honrada.
N 'h a vist en aquí en M istral,
en R oum ieux i en B onaparte,
n 'h a vist a en B alaguer,
i ne ha vist a en L abaila,
los rossinyols que m illors
cançons envien a l ’aire;
los trobadors de m és fe
de la llengua catalana,
de la llengua de Provença,
de V alència la germ ana.
.................................

Q uins brindis varen sortir!
que bons eren, D éu m e valga!
sobretot lo que va fer
l ’aucellet de nostra pàtria.
lo m eu germ à En Balaguer,
L o qui ha sentit les paraules
que en la dinada va dir,
no podrà m ai oblidar-les.
D ’en M istral ja no us en parlo,
que com sem pre ell és un àngel,
tem o que al parlar-ne d ’ell,
lo m enyspreïn m es paraules.
.................................
Prop del D aró hi ha una vila
desconeguda de m olts;
tots los fills d ’aqueixa vila,
tots som catalans de cor.

No volem acabar aquesta crònica de la festa, abans de passar a llegir
la lloa en honor de Mistral i el seu seguici, sense reproduir uns paràgrafs
finals de l ’article d ’Antoni de Torres («Un hecho lisonjero», El Faro
Bisbalense, núm. 153 de 24-5-1868) en els quals hi ha una valenta reivin
dicació del català al ple ús literari, dintre d’un espanyolisme(24) ben entès,
el seu enllaç amb el fenomen literari del català medieval, el record cap a
la figura de Pau B al lot:
«Y ahora que a grandes rasgos hemos reseiïado los festejos que al
genio se han hecho y a quien todos han querido pagar su tributo de
admiración, permítasenos una observación, hija de la cèlebre frase que
con referencia a nuestra lengua catalana dijo nuestro cantor patrio Balaguer:
Morta dihuen q u ’es, més jo la crech rica (Subratllat a l’original).
Cuando un pueblo, al solo impulso de su corazón y movido por el
resorte màgico de su lengua, sabe sentir y expresar sus sentimientos y sus
(22) Antoni de Torres («Un hecho lisonjero», El Faro Bisbalense, núm. 153 de 24-5-1868).
Malauradament, el diari de Figueres consultat. El Ampurdanés, té per aquestes dates moltes
pàgines arrencades, motiu pel qual no hem pogut seguir la crònica d ’aquestes esdeveniments.
(23) La Bisbal, Establiment Tipogràfieh y Editorial de D. Antoni Torres, 1868.
(24) Josep Vaneells i Marquès, escriptor en català i castellà, instal·lat en seva diglòssia
còmodament, puntualitza en uns versos el seu espanyolisme i el de la seva generació, que
arrenca de les gestes de la Guerra del Francès; «Independents jam ai ho volem ser,/ mes tampoc
dependents o be oprimits,/ que Déu no ha fet l ’acer/ perquè l ’aixafessin, freds, cortesans dits./
Som ric joiell de l ’esplendent Corona/ que en jorns feliços tot lo món cenyia;/ som espanyols
de cor, digui-ho Girona/ i que aquí el Dos de Maig fou cada dia».
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Fig. 4. El poeta i erudit gironí Enric Claudi Girbal també va publicar les seves obres poètiques
a la Bisbal, editades per Antoni de Torres.
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Fig. 5. Alguns dels participants als Jocs Florals de 1868 visiten Montserrat; entre ells hi
havia Víctor Balaguer i Frederic Mistral, que, a la fotografia, es donen les mans. També hi
trobem Quintana, Bonaparte Wyse, Vidal, Roumieux, Llorente, Paul Meyer, etc.

ideas como el pueblo catalan, prueba inequívoca es de que su lengua y su
historia son dignas merecedoras de colocarse al nivel de las primeras y
mas bellas y gloriosas del mundo.
Bisbalenses: Cataluna os quedarà siempre agradecida a la última y
espontànea manifestación que en vuestro nombre y suyo habéis hecho a
los poetas provenzales al regresar a su país natal.
Habéis merecido bien de la patria catalana, y las ilustres sombras
de Ausias March, Jaime Roig y Ramon Llull se levantan de sus tumbas y
os sonrien, orgullosos de vuestro comportamiento.
Sed siempre, como hoy, dignos hijos de tan ínclitos varones, y, sin
olvidar vuestro espanolismo, grabad con letras de oro en vuestro escudo
laureado las bellas palabras del doctor Ballot:
P uig parla en català,
D éu li’n dó gloria.»

Antoni de Torres, des del Faro Bisbalense (núm. 170 20-9-1868), es
va fer ressò de la felibrejada de St. Rémy, prop d ’Avinyó, de 1868, a la
qual va assistir. En aquesta ocasió els felibres van fer una festa, una rèpli
ca de la viscuda a Catalunya durant el mes de maig: «Mistral y Roumieux
tuvieron la galan tería y el fino recuerdo de brindar, sucesiva y
extensamente, por Figueras, Gerona y La Bisbal, a cuyas afectuosas
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palabras tuvieron el gusto de contestar el Sr. de Quintana y el que estas
líneas escribe (...) Porque la fraternidad de los pueblos, es exclusivamente
la Poesia, la que quiere, puede y debe alcanzarla (El Aredano, Beucaire,
11 de setiembre de 1868).
LA REPRESENTACIÓ D 'APROPÒSIT CATALÀ
En la funció celebrada al Teatre Principal de la Bisbal, centre artístic
del qual desconeixem bona part de la història(25), s’hi va representar, en
honor als felibres, a tall d ’obertura, la nit del 12 de maig de 1868, una
obreta, escrita en un acte, titulada Benvinguts sien los Poetes. Loa, dedi
cada « als il·lustres poetes, Milord W.C. Bonaparte Wyse, Frederic Mistral,
Roumieux, Balaguer, Labaila i Núnez de Arce; com a petita mostra de
l’afecte que els hi professa son deixeble i admirador. L'autor». En la crò
nica d ’Antoni de Torres («Un hecho lisonjero», El Faro Bisbalense, núm.
153 de 24-5-1868) llegim aquest apunt sobre l ’escenificació d’aquesta
lloa:
«Levantóse el telón empezando por la Loa catalana que al objeto
escribiera nuestro amigo y colaborador el joven poeta de ésta D. José
Vaneells. Es esta una pieza de versificación fàcil y correcta en la que el
autor nos recuerda nuestra fraternidad con Provenza, y destinada
únicamente a manifestar a los poetas los sentimientos de la población y
saludaries en nombre de todos por su galanteria en visitarnos. Sin entrar
en detalles que serían inoportunos en la ocasión presente, diremos que los
dos tipos que el autor en su pieza figura, son acabados y estan bien
sostenidos.»
D ’aquesta peça n ’hem vist dues edicions. Una primera de 1868, im
presa durant la vinguda a la Bisbal dels hostes: Apropòsit català, fe t en
dos horas, per Josep Vaneells i Marqués (La Bisbal, establiment tipografich
de D. Antoni de Torres, 1868, 13 pàgs.). Una segona edició, revisada i
amb alguns canvis d ’estil(26), amb el títol canviat: Benvinguts sian los
poetas, va sortir publicada dins el volum de jEspinas!. Poesias de José
Vaneells y Marqués. Precedidas de una carta y un prologo del exemo. Sr
D. Víctor Balaguer (Barcelona, Tipografia «La Acadèmia» de E. Ullastre, 1881, pàg. 125-141). Pere Lloberas va publicar una breu semblança
de Vaneells i un fragment d’aquesta lloa dins la seva Antologia de poetes
bisbalencs de la Renaixença (Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, 1995,
pàg. 79-80).
En aquesta lloa, un gènere setcentista i vuitcentista molt conreat i di

(25) Jordi Frigola Arpa, El Teatre P rincipal 1850-1970, «El Drac», 25, 1970, pàg. 38-39.
(26) Sense ànim de ser exhaustiu, consigno a peu de pàgina algunes de les variants més
importants, introduïdes per Vaneells a la segona edició.
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fós, que servia per enaltir un
personatge, una situació con
creta, que funcionava com a
pròleg d ’algunes composici
ons, Josep Vaneells, amb un
rem arcable esperit català,
dóna veu a uns vilatans de la
Bisbal, pare i fill, represen
tants de dues generacions di
ferents, els quals en una peça
d’un acte, dividit en tres es
cenes, expressen els seus di
vergents punts de vista sobre
l’arribada a la vila d ’uns se
nyors de gran fam a, «uns
quants poetes de França,/ ab
en Víctor Balaguer/ y ’l valen
cià Labaila». Badó, un pagès
Fig. 6 . Joan Sitjar i Bullcegura, poeta bisbalenc
de 75 anys, que encara recor
que va donar la benvinguda als poetes provençals.
da les sofrences ocasionades
per la G uerra del Francès
(1800-1814), amb el famós
setge de Girona, expressa la seva reticència i el menyspreu per l’arribada
d ’uns francesos als quals seria millor rebre amb trabucs i escopetades. Si
anéssim més enrere, el record de la Guerra Gran arribava fins als avis de
Badó. És fins a cert punt lògic aquest menyspreu pels francesos. Jaume,
home culte i lletrat, lector i coneixedor de l’obra de Víctor Balaguer, afi
cionat a la política del moment, alter ego de Vaneells?, s’ha d ’esforçar a
explicar al seu pare que tot ha canviat, que ara es viu en una altra època.
Comenta a Badó, pagès mig analfabet, al qual li costa entendre els arti
cles que Balaguer publicava, en castellà, a La Montana, els beneficis
d ’aquesta trobada cultural per a la restauració de la llengua, de la literatu
ra i de la cultura catalana en general. Jaume narra el viatge que Víctor
Balaguer (27), amb motiu del seu desterrament, va fer per terres proven
çals, ocasió que li va servir per prendre contacte amb aquesta realitat, ja
que pogué escoltar per primera vegada l’arpa de Mistral establir conei
xença amb els poetes provençals. En una segona intervenció Jaume ex-

(27)
Vaneells és autor d ’una «Epístola. Al sempre inspirat poeta don Víctor Balaguer, desterrat
a França». Segons una nota que acompanya el text: aquesta poesia fou llegida per dit poeta a la
reunió literària que l'im m ortal Lamartine féu a la seva casa de París, la nit del 29 de febrer de
1867; a la qual assistiren, entre d’altres, Mistral, Ranqué i M eyer.(Espina. Poesias de José
Vaneells, Barcelona, 1881, pàg. 101 i ss.).
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Fig. 7. Fotografia de Frederic Mistral, premi
Nobel l’any 1904.

Fig. 8 . Fotografia de Josep Vaneells i
Marquès.

plica la història comuna de Provença i de Catalunya, quan «les dos han
pregat a Déu/ sempre ab la mateixa parla». Recordem la unió de Provença
i Catalunya en temps de Ramon Berenguer IV. En l ’escena III el rústic
Badó, que s’expressa en un català dialectal amb un punt de comicitat,
s’ha convençut de la bondat de l’arribada d ’aquests personatges, de la
necessitat que siguin rebuts com a hostes d ’excepció. Jaume confia que la
vinguda dels felibres provençals sigui ocasió perquè els poetes catalans
«si som un xic escoltats,/ si sent pel món olvidats/ altre cop vida cobrem».
Com que Catalunya no tenia una sòlida tradició literària, el coneixement
del felibrisme és útil per al redreçament lingüístic, literari i cultural de la
Renaixença. Cal dir que aquesta «lloa» no té gaire valor literari ni esce
nogràfic. No duu cap indicació de l’escenari o del marc de la representa
ció. Interessa des d ’un punt de vista sociològic i històric perquè vehicula
idees romàntiques com la trobada elegíaca, l’enamorament de Berenguer,
comte de Barcelona, i de Dolça de Provença. L’obreta també recull idees
del moviment de la Renaixença perquè Vaneells, amb l’arribada dels feli
bres, reconeix la necessitat de la restauració de la llengua i la literatura
del país. S’afirma en els tòpics de la conscienciació col·lectiva d ’un pas
sat esplendorós, sobre la necessitat d'establir un programa d’acció per a
l ’avenir. Vaneells filtra algunes d ’aquestes idees del famós poema de
Mistral I troubaire catalan.
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Fig. 9. Facsímil del número extraordinari d'E l Fam Bisbalense, dedicat a la vinguda dels
felibres (núm. 151 de 13 de maig de 1868).
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Text
P ersonatges
B adó
Jaum e
Teresa
U na corista
C oro

Pagès de la B isbal, 75 anys
Fill de Badó, 25 anys
M uller de Jaum e, 20 anys
25 anys

La escena p a ssa en la Bisbal, en lo dia 12 de m aig de 1868

ACTE UNICH
E SC E N A I
Lo teatro representa una sala de la casa de un p a g ès acom odat<28)
JA U M E I T R E S A
Teresa, acu y ta’t, sé una nova

JA U M E (Entrant).
que dé goig m e ha rotblert l ’ànim a.
TRESA

Q uè saps, Jaum e?
Q ue aquí venen,
al com ensà la vesprada,

JA U M E
a honrar la nostra vila,
uns quants senyors de gran fam a.
T E R E SA

Qui són?
U ns rossinyolets
que ab lo só de ses aubadas
y de sos cants lliberals
de arm onia n ’om plen l ’ayre.
Per fe steija'ls com se deu
la vila to ta ’s prepara,
y, encara, m és ho faria
si hi hagués un poc d ’anyada.
R ecull les flors del jardí,

JA U M E
arretgla ben bé la casa,
vés al corral y ’l xayet
que tingui la carn m és grassa
fes-lo m atà p e r'n Josep;(29)
degolla pollas y ànechs,
pollastres y colom ins
y prepara una dinada(30),
perquè espero tenir l ’honra
de portal-se a m enjar a casa.

T resa {A n a n t-se’n). Vaig a fer-ho tot seguit
(28) Rúbrica afegida a la segona edició.
(29) «degolla’l gall; estufadas/ fes las guatllas que he portat;/ los colomins ab la salsa/
aquella que tu sabs fer,/ en fi, fes una dinada/ que siga de rechupete:/ mira, que no hi faltin
pastas/ de can Gena. Per supuesto/ que trauràs las estoballas/ de ginesta; uniu las taulas/ de la
cuyna y menjador,/ y poseu-las en la sala/perquè avuy aquets, senyors/ tots venen a m enjà a
casa».
(30) Josep Vaneells, a «Florejada Bisbalenca», es fa ressò d ’aquest dinar. Aquestes estrofes
són un veritable document etnogràfic que informen dels costums culinaris de l’època: «Va
començar lotdinar/ amb la escudella clàssica,/ peculiar d ’aquest país, / escudella que no cansa/
encara que un se’n m engés/ quatre o cinc ollades./Vingué després la cam dolla,/ i el guisado i la
cargolada,/ i els pollastres i les cuixes/ de xai tendre, i les espatlles,/ i l’estofat de vedella,/ i los
pèsols i les faves;/ i enmig d ’això los xerrics/dels porrons que s’escolaven,/ formant-ne un
harmoniós coro,/ alegraven la dinada./ Després seguiren los postres/ que eren nous, ‘metlles
torrades,/ cireres i Ilangonissa,/ sense faltar-hi el vi ranci».
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ESCENA II
JAUM E, B A D Ó Y CORISTA S
BADÓ
Noy, aquí a la porta esperan

los joves del coro, en m assa.

JA U M E (Als coristes) Ja podeu entrà.
U N CO R
Ab perm ís.

B adó y Jaum e, bonas tardas.
BA D Ó

Q uè aneu ab algun bateig?

Q uè t ’han fet pad rí?'3"
JA U M E

No, pare.
BADÓ
Y donchs?
JA U M E
A quet vespre arriban
uns quants poetas de Fransa,
ab en V íctor B alaguer

y ’l valencià L abaila,
y volem fe lsi’ls obsequis
que m ereix gent tan galana.
BA D Ó

Q ue obsequiesiu a en B alaguer
i tam bé a ’l senyor L abaila
ho com prendria, pus són
tots cantors de nostra pàtria,

prò als francesos, llam de Déu!
obsequial-se a trabucadas
com ho ferem a G irona.
Noy, no els portis pas a casa.

JA U M E
Pare, les vostres ideyas,
creyeu-m e, són un xic ràncias.
A quets si bé són francesos
tenen catalana l'àn im a,
y ’l que os dich ho probaré
am b fets, no pas am b paraulas.
(Am b espreció). H i va haver un català 1321
que fugint un jo rn d ’Espanya,
-per no caure d ’una fera
en les sanguinàries garras-(33)
ple de neguit y am b tristesa
va anar al M it-jorn de Fransa.
Y allí, en l ’herm osa P rovensa
va fer-ne brunsir llur aipa,
llensant-ne a l ’aire ses penas,
regant la terra ab sos llàgrim as.
Q uant sol ell creya trobar-se
en terra inhospitalària,
va sentir, prop de Avinyó,

dolsam ent puntejà una arpa
que a sas notas responia
portant-li dolsas paraulas:
era l ’arpa d ’en M istral
que a en B alaguer saludava,
y tot lo que fa en Frederich
am b gust la P rovensa acata.
A ixís és, que en los confins
de tota aquella com arca,
rissant lo vent, despediren
los trovadors notas gayas,
que seguint al bon M istral
a en B alag uer saludaban.,34)
M olt tem ps va víurer am b ells
y m ai res li va fer falta.
V ós que am au a en B alaguer,(35)
lo bat de nostres m untanyas,
lo m és galant trovador,
am areu la gent de Fransa.

(31) Ahont aneu tan ben mudats?/ Bah!, en alguna batejada./ JAUME: Ca...
(32) Víctor Balaguer.
(33) Aquest vers i l’anterior figuren censurats en l’edició que vam consultar d ’aquesta obra.
Una tireta de paper enganxada impedeix de llegir-los.
(34) Aquest vers i l ’anterior fan: «per saludà a en Balaguer,/proscrit de la seva pàtria».
(35) «estimau a don Víctor».
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BADO
A en aquet no dieh que no,
però lo q u e’s a los altres ...36
No veus que sem pre enem iga

ha estat la Fransa de E spanya?
Jo só un hom e que respecto
las ideas dels m eus avis.
JA U M E

Si respecteu sas ideas

los am areu com j o ’ls am o .1
BADO

N o hu entench!
JA U M E
Vos contaré
part d ’història de la pàtria,

quant Provensa y Catalunya
m ateixas lleys acatàvan.(38)

B A D Ó (als coristes)
Lo dim oni de baylet!l39)
fos escrita en català,
com que llegeix la “M ontanya”
que L entendria; m és ara
sem pre’m surt amb unes cosas
m 'h i quedo sem pre endejú,
que jo las tinch per rondallas
que la llengua castellana
y ell me diu que són britats.
no m 'en traria a l ’orella
Tant de bó la la “M ontanya”(40)
ni ab cops de m artell y escarpa.
C O R ISTA
Vamos, com tam -se, Jaum et,
quant la terra catalana

se va ju n tà ab la Provença,

JA U M E T
Vos diré pocas paraulas
perquè dintre de poch rato
deuran estar de arribada.
Era l ’any m il cent y dotze,
y la nostra pàtria estava
m anada p e ’n Berenguer,
lo qui amb lo fer de sa espasa
conquistava m és reyalm es
que en lo m ar hi ha gotes d ’aigua.
En la terra de Provensa
vivia una herm osa dama,
filla del C om te G ilsbert
que D olsa se enom enava.
N ’era m olt rica na Dolsa,
tant en terras com en gràcias;
B erenguer n ’era valent
y riquesas li sobravan.
Al veurers’los dos un dia
al m om ent se enam oraren;(41)
son am or va créixer tant,
que al cap d ’un tem ps la m à blanca

de N a D olsa de Provensa,
am orosa se enllassava
am b la nervuda del Com pte.
D es de llavoras, germ anas,
la Provensa y C atalunya(42)
van ser, que pare i m are
m ateixos las dos tenían.
C om en lo m ón re ’s durable,(43)
un dia las dividiren;
m és encar’ que separadas,
am or las dos se tingueren;
mai se digueren rivalas.
Y per dem ostrar que es guarden
m olt am or dintre sas ànim as,
m ai ella s’ha dit francesa,
ni la nostra castellana;
las dos han pregat a Déu
sem pre ab la m ateixa parla.
Ja veus, tu, quina gent són
pare, aquets senyors de Fransa.

(36) pro als altres jca! no m ’enganyas.../ que sempre fou enemiga/ de nostra terra la Fransa./ De los meus
avis respecto/ las sevas ideas ràncias.
(37) Si respecteu sas ideas/ amareu vos de la Fransa/ a tots los fills del Mit-jorn,/ de aqueixa terra germana.
(38) «Vos contaré/ part de nostra història pàtria;/ quan Provensa y Catalunya,/ foren per la santa flama/ del
amor més cast y pur,/ tan tendrement enllasadas».
(39) hereu.
(40) Des de 1’ 1 de gener al novembre de 1868 Víctor Balaguer va publicar a Barcelona una revista, que
sortia dues vegades a la setmana, amb el títol de La montana de Montserrat, on hi ha molta informació sobre
els jocs florals i el felibrisme.
(41) se amaren ab tota l'ànima/ y gojosos no estigueren/ fins que la fina ma blanca/
(42) « varen ser, que las juntava/ lo tendre llas de l’amor;/ la comunitat pàtria».
(43) «Com en aquet món pervers/ tot lo bó se acaba,/ un dia las dividiren;/ més encar’ que separadas/...».
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BA D O
É s dir, que són germ ans nostres,

goijós aniré a esp eral-se,(45)

fills d ’un m ateix pare y m are?(44)

y al v e u re ’ls les hi diré...

R es fa dir tants disbarats

ja ho veuràs. D esprés tu ’ls parlas,

com és la negra ignorància.

y, tot desseguit, vosaltres

P er desfer lo m al que he fet

cantareu una tonada

al dir aquelles paraulas,

d ’aqueixas de nostra terra.

veuràs tu com jo en persona
E SC E N A III
D IT S I T R E S A
T R ESA
Ja està arreglada la casa
y a tem ps, perquè aquells senyors
són aquí.
BADO
H ont?
T R E S A (senyalant a l p a lc o )
E n la sala.
BADO
A upa, donchs! Vai a donal-si

a tots la bona arribada.
(B adó se adela n ta )

V atualistos sentada!

per d il-s’i: «B envinguts sígan

m e sentuch un nu en lo coll,

tots vostès en aquest lloch;

que crec m e privarà dil-si

disposin com m és gust tinguin

lo que pensava are poch.

de tot lo que té en Badó,

Penso, senyors, q u e ’l que tinch

que encara que no tragina

és de p a rla l-s’i gran po[r],

ni alabita ni tarot,

P 'ro vam os, ja es faran càrrech

sab un puesto ahont descansan

q u e ’ls hi p arla un pagesot

cent grogas dintre d 'u n pot.,46)

que m ay ha tingut m és m estre

Vinguin a posar a casa

que dos anys al frare Pons;

y ho tindré per gran favor;

p 'ro que si talent li falta,
en canvi li sobra cor

hi trobaran bona cara
y del ransi en lo porró».

(44) com En Balagué y Labaila!
(45) quan ells entrin aquí a casa/ ple de content los diré...
(46) «cent unsas de l’or milió».
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JA U M E (acostant-se al prosceni)
M ay com avuy m ’ha clapit
ab tanta forsa lo cor,
may, ni en los ratos d ’amor,
tant felís jo m ’he sentit.

b rota a dolls dolsa arm onia
que L anim eta recrea;t47)
l ’essència de vostra idea
a l ’esperit m ort reanim a.

La m are d ’eixa alegria
n 'é s, poetas, vostra arribada;
al veure en aquí hospedada
a una gent de tal valia.

A vosaltres vos debem
si som un xic escoltats,(48)
si sent pel m ón olvidats
altre cop vida cobrem .

Jo sé m olt b é ’l que valeu,
conech tota vostra història,
y retinch en m a m em òria
per gust tot quant com poneu.

Poetas, canteu sem pre ab fe,
del cam í n o ’us aparteu
que vos ha senyalat D éu
de conduim -se a 1 ’ etern bé.

Vostra idea és sacrosanta,
e inspirada vostra lira
per la divina guspira
que reb del senyor, quant canta

Y com a tribut de am or,
àngels de santa crusada,
vos donch la bona arribada
y un sospir del fons del cor.

T E R E S A (.A dela n ta n t-se)
En nom de las donzellas
y les casadas,
que com flors arom osas
la vila engàyan,
jo vinch a ofrir-vos
sos cuydados m és tendres,
y vinch a dir-vos:

co n fieu -m ’os a nosaltres
les vostres cuytas,
vostre am or y anyoransa,
del cor la lluyta;
no han de m ancar-nos
am oroses paraules
per consolar-vos.

«Poetas, los bons poetas,
si per desgràcia,
per tant distants trobar-vos
de vostra pàtria,
falta vos fessin
consols a vostres penas,
si us anyoressiu.

T rovareu en cada una
m are am orosa,
germ ana que ab carinyo
vos aconsole;(49)
si em m alatisse-ho,
una bona enferm era
fins a gurir-vos».(50)

(D esprés d ’això, c a n ta ’l coro)
FI

(47)
(48)
(49)
(50)

que a los tendres cors recrea;/ la esencia de vostre idea/alenta l’ànima mia.
«si som un poch escoltats,/ si sent casi soterrats/ a la vida retornem».
la pena os fonga;
fins que os gurisse-ho.

214

LA VISITA DELS FELIBRES A LA BISBAL (1868)

APÈNDIX
Lo p a sto r del M o n tg rí de Joan Baptista Ferrer {Lo Gay Saber*51) de Barcelona, 20-81869, pàg. 278-279). Aquest poema és una altra prova de l’acollença de Mireio a Catalunya,
publicada per primera vegada a Avinyó en 1859. Ramon Aramon i Serra és a u to rd ’un estudil52)
aprofundit del ressò que va tenir a Catalunya aquest primer gran poema de Mistral. El poema
de Ferrer n'és una evocació que té com a marc la muntanya del Montgrí.
Una tarda de ivern — que huracanada y freda
la fera tram ontana — bufava entre las penyas
que del castell M ontgrí — tot al entorn s’aixecan,
tirat al peu d ’un marge — soleyantme la esquena
en un raser del vent, — rol lat de mas ovellas,
dantme lo alè’l m astí — com fidel centinella,
sens que afanys me torbessen — la mitjdiada feya,
quan me sorprengué un somni — de form a falaguera.
Vejí una encantadora — y tendra donçelleta
més pura que la neu — quan naix en las congestas,
més gaya que’l clavell — quan surt de sa poncella
a l ’hora del trench d ’auba — en que lo mòn desperta,
i Que n ’era, bons amichs, — d ’hermosa la nineta!
iA fe, companys, pastors, — a fe, vos dich que n ’era!
Des de llavors sa imatje — per tot se me presenta
despertant en mon cor — plasentas belluguetas.
Quan m e’n vas cap al m ar — buscant ab mas ovellas
los salats que las guardan — de patir mal de melsa,
en lo blanch glop de escuma — que del rocam se aixeca
veig son nacarat front — que es de il·lusions niera:
Quan baixo a los rostolls, — en la encesa rosella

(51) A la llista de suscriptors de Lo Gay Saber de 1868, hi figuren, per la Bisbal: Albert de
Quintana, Joaquim Sitjar i Antoni de Torres.
(52) «Mirèio a Catalunya» dins A ctes et Mémoires du II Congrés International de Langue et
Littérature du M idi de la France, Ais de Provença, Centre d’Etudes Provençales de la Faculté
des Lettres d ’Aix, 1961, pàg. 281-310. Per a aquesta ocasió no he pogut consultar el treball de
J. M assó Ventós, Mireia en la lírica catalana (Barcelona, 1915), per tal de comprovar si hi
havia una recensió del poema de Joan Baptista Ferrer.
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veig sos puríssims llabis — que si parlan mel vessan;
quan en las nits d ’estiu — me dormo a la serena,
me envia cada estel — lo raig de sa ulladeta.
La sento entre’l fullatje — ahont lo vent se bressa;
en la corrent del riu — que empresonat jem ega;
en lo dolsíssim cant — de aymanta tortoleta,
del poble en las balladas — que a lo jovent alegran,
y en lo toch que senyala — la oració cada vespre.
La veig entre la pols — que mon remat aixeca;
en l ’arch de Sant M artí — que espargeix la tempesta,
y de llunyana barca — allà en la blanca vela
que solca sobre l'aygua — durant la nit serena.
Me persegueix sa imatge — son recort me enagena,
y quan més me la miro —- la estimo ab mes tendresa;
y tant mon cor la adora — y tant mon cap hi pensa,
que per ella daria — mas manyagas ovellas,
ma pelosa samarra, — los plers de ma infantesa.
^Sabeu, pastors, companys, — qui és eixa nineta
que’m té robat lo cor, — que estimo tan de veras?
Oh! jo vull que ho sapiau, — que l’anima placevola
quant sent pura gaubansa, — a son entorn la bessa;
Com sos perfums la rosa — bessa quan l’auba trenca.
£Sabeu donchs, bons pastors, — qui és eixa nineta?
Es filla de masia — y té costums pagesas.
Nasqué del ample Rhon — en la fertil ribera;
mes encara que en pobre — casal viu, y és modesta,
tant han dat que contar — sas virtuts y bellesa,
que cavallers y sabis — de molt llunyanas terras
li eantan alabansas, — li dihuen amoretas,
y fins d ’ella se parla — a París y a Anglaterra.
N ’és la per tots aymada — publilla de Provensa;
N ’és filla d ’en Mistral — y té per nom: MIREYA.
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APUNTS SOBRE LA VIDA I
L’EDUCACIÓ EN EL MÓN RURAL
A FINAL DEL SEGLE XIXI
PRINCIPI DEL SEGLE XX
A propòsit del llibre Cosas de casa (1906)
de Miquel Torroella i Plaja
JO A N B U SQ U E T S i B IA R N É S

Miquel Torroella i Plaja (1858-1934) va ser un prolífic escriptor baixempordanès de final del segle XIX i principi del segle XX. Persona vin
culada in ic ia lm e n t a p eriò d ics d ’àm bit local -c o fu n d a d o r d'El
Palafrugellense (1882)-, va demostrar tenir una clara vocació literària,
fet que el va portar a conrear diversos estils. Entre els seus llibres de
caràcter històric destaquen El Santuario de San Sebastiàn, Resena
histórico-descriptiva (1880) -escrit amb l’ajut deVicenç Piera- i Histò
ria de Palafrugell i la seva comarca (1929). En l’apartat novel·lesc, cal
fer esment a La Pubilla de Mas Carbó (1905) i Margcirideta (1907). Més
en la línia del costumisme rural va publicar Cuentos que son historias
(1905) i Cosas de casa (1906). Com a autor en l’àmbit de la poesia, tro
bem un recull dins Ensayos literarios, artículos y poesias (1885).
Miquel Torroella va néixer l’any 1858 en el mas Torroella de Fitor
- l ’existència de la finca es remunta al segle X V - en el context d ’una
societat eminentment agrària que amb pocs anys experimentaria certa de
cadència enfront de l’emergent societat industrial. Progressiu procés de
canvi davant el qual Miquel Torroella va manifestar importants reticènci217
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es. A Cosas de casa es declara ferm defensor de la vida en l ’àm bit rural i
contrari a qualsevol altre tipus de vida. Sovint el que escriu té m arcades
dosis de pessim ism e, en què els tem ps passats sem pre han estat m illors i
la vida fora de l ’àm bit rural, el progrés i el futur són analitzats amb gran
inquietud; així, per exemple, ho reflecteix en el capítol Perqué hi estich:
“(...) sota la capa enllohernadora ab q u ’es vesteixen los actes de la m oder
na societat hi trovareu sem pre la m entida, la falsia, la brutícia, el fanch” i
sol contraposar la vida a la ciutat (“m ón del bullit y de la fressa”p.209)
amb la vida al cam p (“quietut y soletat”p.209). Algunes de les seves asse
veracions són m als vaticinis: “(...) veuran els nostres fills la desaparició
de la perdiu, del cunill y de la llebra; ne tinch la seguransa y qui no vulgui
creurho es perque n o ’s dona la pena de com parar ahir ab avuy (...)” (p. 162).
En el llibre Cuentos que son historias, aparegut un any abans que Cosas
de casa , Miquel Torroella va escriure vint-i-un texts referents a fets ocor
reguts a Fitor i els seus rodals. Els cinc darrers, però, són m és un recull
d ’activitats i costum s locals que no pas històries amb un argument amb
principi i fi com les anteriors, es tracta de: Carbonar, La Pelada, La festa
Major, Costums i Fitó. A Cosas de casa Torroella continua la línia de les
darreres narracions de Cuentos... i així ens ho confirm a en la introducció:
“casi podria afegirhi, segona part dels Cuentos que son Historias , perque
agermanats ab aquells molts se trovan y fills del m ateix terrer son tots”(p.5).

Fig. 1. Imatge actual del mas Torroella, que va ser casa pairal de l ’autor.
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Cosas de casa ens reflecteix com era la vida quotidina dels nostres avant
passats. Es tracta de trenta-quatre relats en què es descriuen les activitats,
l ’am bient, els costum s, les tradicions... que voltaven el nucli de Fitor i la
casa pairal de l ’autor. Els sis darrers perden el to més costum ista i són una
descripció de fets i de successos que, per la seva rellevància, Miquel
Torroella va decidir incorporar en el llibre: Com fou fet i dorat l'altar, Un
mal germà, Lo 20 de Janer del any 1837, Lo dia 2 d'Octubre de 1869, Lo
foch de roca Gria i Mort d ’un rector y la seva majordona.
Torroella empra, en tot m om ent, un llenguatge de caire oral i això fa
que les narracions siguin senzilles de llegir i tinguin un to vivaç. En la
introducció fa una m ena de declaració d ’estil en què explica al lector el
que pretén: “dir las cosas ab lo seu nom perque tots los qui’ns llegeixin,
les entenguin; usant y servintm e del llenguatge que tots usém à casa nos
tra; fugint i apartantm e sempre d ’aquell, que per mes que de m oda siga y
ab molts llibres s ’usi, may serà’l nostre”(p.5).
El llibre, de 311 pàgines, reflecteix el pensam ent conservador de
Torroella. L’autor ens descriu la vida en l ’àmbit rural de les Gavarres i fa
les seves pròpies consideracions contràries als avenços de la societat
moderna. També és especialm ent interessant la particular visió que tras
pua del fet educatiu. Les referències als infants són presents en molts
apartats. Ja d ’un bon principi M iquel Torroella assenyala que els temps
han canviat i que la m ainada ja de ben petita és m olt espavilada: “quant
neixan las criaturas ja surten ensenyadas”(p.24). En algunes narracions es
criu sobre el cagatió, el Nadal, la nit de Reis..., en què el paper dels més
petits de la casa és preponderant, i dues tracten íntegram ent del rol dels
infants: Juguets i Com comerciegen els meus petits.
El seu to sovint és elegíac i m oralista. Crític amb les idees i els cor
rents polítics d ’ideologia liberal, m anifesta el seu rebuig i la incom pren
sió davant les guerres carlistes. De vegades, les seves conclusions són
contundents: “Espanya ha sigut sempre una olla de cols (...)”(p.273), “Avuy
els republicans, dem à els carlins, fou l’Espanya de llavoras com ho ha
sigut m oltas vegades, un agregat de grills (...)”(p.274).
EL PAPER DEL C A PELLÀ COM A DOCENT
M iquel Torroella té un profund sentit religiós i repetidam ent ens en
deixa constància a les pàgines de Cosas de casa. Destaca la im portància
que atorga al fet d ’assistir a missa. Un deure que, tot i l ’inconvenient que
suposava sovint pel desplaçam ent des d ’indrets força allunyats del nucli
on es trobava l ’església, és considerat per l ’autor “la clau que obra las
portas del C el” (p.66).
Escriu sobre el paper essencial dels rectors en la vida quotidiana i
destaca la m ajor rellevància d ’aquests anys enrere, quan eren: “atvocats
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ab sos consells, m estres ab sas llisons, exem ple ab sas virtuts; consolaban
al afligit, ajudaban al desgraciat; y lo m ateix eran m oltes vegades metjes
del cos per recoperar la salut perduda, que del ànim a esgarriada per tom aria
al cam í de la gloria eterna.” (p.70-7i).
Torroella explica que el rector té un paper clau en la form ació dels
nens i que gràcies a la seva dedicació la m ainada dels encontorns ha tin
gut l ’oportunitat d ’aprendre els fonam ents de la lectura i l ’escriptura. En
el capítol "La casa del poble ", referint-se a la utilitat de la planta baixa de
la rectoria escriu: “serveix per la m eynada anarhi à llegir y à escriurer una
hora cada día si el capellà vol ensenyarlos de lletra, que casi sem pre vol
fer-ho”(p.78). Per altra banda, en el capítol 'Lo senyor rector" ens fa una
descripció de com portava a term e el rector la seva tasca docent: “Segons
las tem poradas del any, y tenint sem pre en com pte las feinas de la terra,
una hora als dematins y, segons quina, una à la tarde, tenia totes les criaturas
del poble que podian desvagarse; prenia un soch que li feya de escam bell
ó una cadira mitjana, si feya fret vora del foch y si calor sota dels am et
llers ó la figuera que al cem entiri feyan ombre; s ’asseya, se posava à la
falda la quitxalla, al mes petits primer, al grandets després, los hi anava
senyalant ab un broch que feya la servitut de puntero, las lletras de las
basserolas fentloshi confegir prim er y despres llegir de corrido y alesho
res ja los dava per prou sabis y los despedia”(p.72-73).
Evidentm ent, el paper dels clergues en l ’ensenyam ent havia estat pre
ponderant arreu ja des de segles enrere. Al Baix Em pordà es té constància
d ’assistència regular de m ainada a escola (lo studi) ja des d ’inici del segle
XVII a Palafrugell, on els m estres provenien en la seva m ajoria del sec
tor eclesiàstic. Nom és els nens de famílies benestants podien beneficiarse d ’aquesta form ació, la resta ho tenien més difícil ja que amb fons pú
blic únicam ent es cobrien les despeses d ’arrendam ent de l ’edifici i la sus
tentació dels m estres procedia del que pagaven els pares. A partir de la
segona m eitat del segle XIX, aquesta situació aniria canviant gradual
ment. Es constata una lenta però progressiva consolidació d ’una m ínim a
estructura escolar pública en poblacions amb cert pes dem ogràfic com
Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Palam ós i la Bisbal, on, tot i així, con
tinuarà essent clau l ’existència d ’escoles privades religioses. En petits
nuclis rurals, allunyats de pobles i ciutats, la situació era ben diferent i
norm alm ent continuava presentant greus deficiències originades per la
llunyania, la m anca de recursos i la prem atura incorporació dels joves als
treballs de pagès. En aquests indrets el paper del capellà com a educand
seria fonam ental per a la form ació dels més petits fins pràcticam ent entrat
el segle XX i així ens ho constata Torroella referint-se als habitants de
Fitor i rodalia: “Son m olts encar avuy los pagesos que si saben res de
lletra, poch los hi costa, ho deuhen al senyor rector del poble”(p.73).
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EDUCAR EN EL RESPECTE A LA NATURA
Torroella a Cosas de casa reflexiona sobre la necessitat de preservar
la natura. Es m ostra totalm ent indignat davant l ’actitud poc respectuosa
que l ’hom e m anté vers el m edi natural.
Un dels aspectes que denuncia amb més claretat és la destrucció dels
nius d ’ocells per part de la m ainada. En el capítol "Aucells" ens exposa
aquesta situació amb preocupació: “Tot seguit q u ’es arrivat lo mes de
juny ja no hi hà, aquí à pagés, qui aguanti à la m aynada; tots surten à las
horas desavegadas à la busca y persecució de nius y el quin mes pot ferne
preterir, mes ne m alm et, tira à terra y agafa, m es gran pense ferse, mes
m erit creu contraure entre sos companys d ’entremaliaduras; y ni’s recordan
del mal que fan, ni tenen en com pte la roba que esquinsan, ni tam poch lo
perill que corren de trencarse algún bras ó cuixa, ó d ’esberlarse y ferse à
m icas la closca”(p.i52).
M iquel Torroella, en la recerca de culpables per aquests com porta
m ents irrespectuosos amb l ’entorn natural, ataca amb força els mestres,
als quals critica dura
m ent i arriba a posar en
dubte el seu paper com
a e d u c a n d s : “ <^Que
n ’ha tret el Gobern de
m anar als m estres que
posin un gros cartell en
los estudis encarregant
que no’s persegueixin
als aucells?.-R es. Per
regla general, el m es
tre es el que m enos
se’n c u y d a ;y à fè que
si ell volgués podria
ferhi m olt per que la
m ay n ad a no mal m e
nessin los nius” (p. 153154).
Entén que és funció
del professorat educar
els més petits en el res
pecte i l’estim a vers els
animals. Pensa que si
el mestre fes el seu treFig. 2. Església rom ànica de Santa Coloma de Fitor
ball educatiu correcta
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ment, en poc tem ps hi hauria m és aus de totes les espècies. També
culpabilitza la pròpia societat, prim er per la situació de m anca de princi
pis morals i religiosos existent arreu -a firm a que amb actituds com la
destrucció de nius “à las criaturas se’ls fa còm plices del art d ’encanta
ment y bruixeria”(p.i57)- i segon per la m anca general de civisme: “Lo
mes salvatje de tots los anim als per civilisar, es lo gran rey de la creació:
l’hom e” (p.1 53).
EDUCA R PER AL TREBALL
En el capítol "Juguets" M iquel Torroella ens sorprèn amb una propos
ta del que ha de saber fer la m ainada en les diferents edats, la seva classi
ficació -q u e de segur que hauria encuriosit investigadors com Piaget,
Wallon i Gesell, que anys després varen estudiar els diferents estadis de
desenvolupam ent de l ’in fan t- és acurada i ens delim ita unes etapes m olt
condicionades pel que com porta la vida i el treball a pagès:
.primers mesos de vida: “assegudas à terra, per coixí una saca ó lo tou
de l ’herba, que la m are encar que les estim i com las mares de las vilas te
altres feinas y abans q u ’acom boyar à ellas, te de arreglar els porchs, las
gallinas, penjar l’olla al foch, arreglar l’esm orsar pel seu m arit, pels m os
sos de la casa (...)”(p.i96). Aquestes feines i d'altres pròpies de la cura de la
llar es consideren prioritàries per a la dona i queda en segon term e la cura
del nadó: “(...) si de per cas ploran, cridan y dem anan la llet q u ’anyoran
que cridin, que plorin y que s ’esperin, que plorant cridant y rihent, es com
mes creix la m ainada”(p.i96).
.fins als cinc anys: aquesta edat és considerada per l ’autor la de jugar.
Fa una clara diferenciació per sexes, a cadascú se l ’educarà en el seu rol
d ’hom e o de dona. Els nens s’entretindran “fanguejant, fent clots ab pedras
(...) tirant d ’un cordill un tros de fusta ó de suro pelegrí” i les nenes ju g a
ran amb “trossos de draps lligats à punyoc que seran ninas ó bé ab testos
de plats y cassolas rom pudas”(p.i96-i97).
.dels sis als dotze anys: és l ’etapa en què l ’infant s’inicia al m ón del
treball: “q u ’es de petit que se apren de ser trevallador per cuant se’s
gran”(p.i97). Torroella ens relaciona una sèrie de tasques que es poden
portar a term e a aquestes edats tals com tenir cura de l ’aviram, fer ciste
lles per als porquets, recollir glans, fer llenya... i recom ana tenir ben ocu
pada la m ainada ja que, en cas contrari, és fàcil que acabin fent malifetes.
.a partir dels tretze anys: suposa la definitiva incorporació al treball.
“No n ’hi ha cap de criatura à pagés que cuant ha com plert tretze anys no
la toquin à servir à fora ó deixin de fer-la trevallar à casa”(p. 198). Torroella
reconeix la tendència que els joves tenen sovint, encara a aquesta edat, a
jugar, i pensa que el treball és la m illor m anera perquè se n ’oblidin: “no
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se’n recordarian de lo que son los jochs atalayats ab los quefers de la
terra” (p. 198).
En el capítol "Com com erciegen el meus petits " M iquel Torroella con
tinua insistint en la im portància d ’educar nens i nenes per al treball. Ens
parla de la pròpia experiència amb els seus fills i com, progressivam ent,
els va anar infonent el sentit del treball, la responsabilitat i un tarannà
negociador. Com a pare està orgullós de les activitats que porten a term e
el seus fills quan no són a l ’escola. Ens explica que les seves nenes com 
p re n p o lle ts i o q u es acab ad es de néixer, e n g reix en els an im als i
posteriom ent la m asovera els ven al m ercat: “Vos daria goig, vos hi
encantariau ab las m es petites; cap te deu anys, y veurer com se cuidan
dels pollets, ni las donas mes grans y à pagés criadas, sabrian ferho com
ellas”(p203). Per altra banda, ens parla d ’un seu fill, que se li ocupa de
com prar vedells i altre bestiar que després els m ossos alim enten per por
tar al cap d ’uns m esos a l ’escorxador: “El noy que de tots es lo mes gran
no se’n contenta dels pollets y las ocas, busca bestias mes grossas perque
mes gros sigui el guany”(p.202).

VIURE A PAGÈS
Miquel Torroella ens exposa en el capítol "Perqué hi estich" els avan
tatges de viure a la ruralia: més tranquil·litat, franquesa, veritat, bellesa,
felicitat... i els desavantatges de viure en viles o ciutats: més soroll, hipo
cresia, mentida, brutícia, vici... Però les referències a l’estil de vida de
pagès, contraposant-lo al de les viles o ciutats, no solament es fan paleses
en aquest capítol sinó que són una constant de principi a fi del llibre.
Així, en altres capítols trobem nombroses reflexions sobre la forma de
viure en un lloc o en un altre, algunes del tot interessants. Per exemple,
ens narra la diferent manera de celebrar determinades festivitats con Nadal,
Reis, Diada dels Morts, Quaresma, Pasqua... O que els joguets de la mai
nada a pagès són distints dels de ciutat: “Las criaturas que son nades y se
fan grans à pagés, los gastan de diferent manera que los que naixan y se
crian à vila”(p.i95). També la bellesa femenina és diferent en un lloc o en
l’altre; així en el capítol 'Los pastors" es refereix a la bellesa de les noies
pastores en aquests term es: “(...) una herm osura y boniquesa que
difícilment se trova en las noy as de la vila”(p.i47). Fins i tot les misses no
es salven d’aquesta comparativa: “(...) perqué les misses de pagés valen
lo menos, cada una, per vint y cinch de las de vila”(p.66).
Torroella amb aquest llibre s’erigeix en gran defensor de la forma de
vida de pagès i de muntanya: “(...) darrera lo rustich, hi ha lo bonich, lo
bell, lo bo”(p.209). Descriu molts dels trets propis de la vida a pagès, al
guns dels quals trenquen amb la imatge tan idealitzada que contínuament
va transmetent del món rural. En el capítol de "Lo bestiar" ens exposa una
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realitat en la qual sovint preocupa més la salut i l'estat dels anim als que no
els de les persones: “M oltes vegades se plora mes per la perdua d ’una de
les bestias que no pas per la del fill, que acabat de naixer, se mor. La
bestia donava producto, feya trevall; la criatura no’n fa, don feina y gasto,
cosas que à pagés se tenen m olt en com pte y s’observan m olt”(p.i35). En
aquesta línia posa diversos exem ples del tot punyents si són analitzats des
de l ’òptica actual: “Una vegada vaig tenir trevalls per consolar una dona,
que diuhen qu ’es molt bona y que jo aixis vull suposar-ho, perque’ls porchs
li havian m alm és una cuarada de polls tot ju st acabats de sortir de la clova; no va darme, de bon tros, tants trevalls mes tart, al perdre un fill de
tres m esos” (p.135).
Explica, tam bé, que a pagès sol anar-se més ràpid a avisar el veterinari
que no pas el metge. A aquest nivell, les seves afirm acions arriben a ser
del tot concloents: “lo metje se n ’entera de la m alaltia de la mestressa, del
amo, del m osso y de la criatura m oltes vegades al fer la papeleta de
defunció”(p.i34).

GUERRES CARLISTES, INSURRECCIONS I ALTRES SUCCESSOS
A Cosas de casa es fa referència a determinades vicissituds que, per la
seva importància en el marc del Baix Empordà, l’autor va decidir inclou
re en aquest volum. Es tracta d ’episodis cruents que es varen produir a la
zona de les Gavarres i que van lligats a revoltes i esdeveniments bèl·lics
del segle XIX.
En el relat Lo dia 20 de Janer del any 1837, que correspon a fets
succeïts durant la Primera Guerra Carlista o Guerra dels Set Anys (18331840), l’autor ens narra com una partida de nacionals -provinents de
Palafrugell- en arribar a la Bisbal varen tenir constància de l’apropament
a la zona de Sant Sadurní de l’Heura d’un general carií amb la seva tropa.
A la Bisbal es va decidir organitzar una partida d ’homes que es va dirigir
cap a Sant Sadurní per frenar l’avançament dels carlins. El resultat fou
nefast per a ells, en total vint-i-un morts (set de Palafrugell, nou de la
Bisbal i cinc d ’altres poblacions properes). Torroella lamenta profunda
ment els fets i detalla bona part del noms dels qui van perdre la vida en
aquell enfrontament.
En el capítol "Anar à missa" ens descriu un succés que es va produir
a les darreries de la Primera Guerra Carlista. Tot i haver-se signat el Con
veni de Vergara (1839), que suposava la fi de les hostilitats, a Catalunya
la inestabilitat es va prorrogar pràcticament durant un any més. En aquest
marc, la família de Can Casas de Romanyà de la Selva es va veure immersa
en un incident imprevist. En sortir la mestressa, juntament amb un mosso
i dues criades, per assistir a missa, van ser segrestats per set o vuit homes
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armats. Els concorrents a missa, en adonar-se de la seva absència, varen
sortir a la seva recerca i després d ’un enfrontam ent varen aconseguir res
catar-los. Torroella atribueix l’existència de bandes de lladregots i m al
factors a la fi de la guerra: “Las ben organisadas colum nes del pretendent,
s ’havian acullit à l’indult; sols ne quedaven quatre d ’espardigats, que trans
form ats en verdaderas partidas de lladres, tenian als forans ab la por al
cos, y als pagesos ab la cam isa enganxada a l ’esquena”(p.62). Ens explica
que aquesta és una eventualitat de les moltes que es produïen a la zona i
que aquesta situació de bandolerism e va acabar m otivant que s ’anés a
m issa armat: “(...) y d ’aquí naix la costum que casi tots los hom ens hi
vagin ab l’escopeta al coll, que si no es lo m ellor rosari per encom enarse
à Deu, no deixa de serho per apartarse de la gent dolenta y del dim oni”(p.66).

En 'Lo foch de Roca Gria" l’autor ens relata un altre esdeveniment del
tot colpidor, ocorregut durant la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) i
més concretament el setembre de 1874. La presència a Sant Joan de
Palam ós del carií Pujol - e n 
carregat del cobram ent for
çós de diners a favor del pretendent- portaria a un enfron
tam ent, a la zona coneguda
com les Roques de Gria, en
tre un escam ot carií i un grup
organitzat de voluntaris i tro
pa provinents de Sant Feliu
de Guíxols i Calonge respec
tivament. La m ort i m utila
ció d ’un soldat carií van pro
vocar el conseqüent assassi
nat dels m asovers del mas
Petit d ’en Riera com a acte
de venjança. T orroella no
deixa de reflexionar sobre la
barbàrie d ’aquestes accions:
“Qué m es pot d em an a rse
d ’una nació que vol dirse y
se diu civilisada y aixis obran
los que la poblan?”(p.300). En
altres pàgines ja havia escrit
so b re l ’a b s u r d ita t de les
guerres carlistes atès que en
frontaven “els fills d ’una ma225
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teixa m are”(p.6i i 263) i sobre la poca incidència que tenien al Baix Empordà,
fet que atribueix a la configuració del terreny: “frontadís ab las aiguas del
M editerrani, que li serveixen de barrera en cas d ’una fugida”(p.29i) i en el
caràcter i la m anera de pensar dels baix-em pordanesos.

En el capítol "Lo dia 2 d ’octubre de 1869" repassa els principals fets
esdevinguts arran de la insurrecció dels federals a les nostres contrades.
Amb la constitució democràtica de 1869, el republicanisme català es va
dividir en dos corrents: els federals partidaris de l’acció legal i els fede
rals, més intransigents. Aquests últims varen protagonitzar diverses in
surreccions entre 1869 i 1873, tot reclamant l’abolició de les quintes i del
reclutament forçós. Torroella ens descriu, amb cert detall, el sagnant en
frontament que es va produir l’octubre de 1869 a la zona limítrofa entre
Vulpellac i Fonteta.
En la darrera narració del llibre "Mort d ’un rector y la seva majordona" l’autor es refereix a l ’acció de tretze de novembre de 1885 -reflex de
la situació d ’inseguretat d ’aquells a n y s- en la qual m ossèn Josep
Masllorens, rector de la parròquia de Sant Climent de Peralta, juntament
amb la seva majordona, va ser assassinat.
CONCLUSIÓ
La reedició de llibres com Cuentos que son historias (1993) i més
recentment Cosas de casa i Sant Sebastià de la Guarda (ambdós l’any
2000) ha estat un gran encert que ens ha de portar a redescobrir Miquel
Torroella i Plaja. Són lectures, del tot recomanables per a tots aquells
apassionats de la historiografia local, que ens porten a reflexionar sobre
el tipus de vida, la cultura, els costums, l'educació i el treball dels nostres
predecessors. Igualment interessant pot ser aquesta lectura per a estudi
ants d ’ESO en amunt per tal d’iniciar-los en el coneixement del passat
històric del Baix Empordà.
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RECULL DE FETS DE SALUT I VIDA
A CALONGE EN LA PRIMERA
MEITAT DEL SEGLE XX
JO S E P V IL A R i B O N E T

Els fets que relataré inicien la meva aportació a la recordança d ’un
passat no gaire llunyà de la vida a Calonge. Mantinc un record ben clar
del que podreu llegir a continuació; la majoria són vivències personals i
les poques coses que no he viscut em foren referides quasi totes pel meu
pare, que fou un home de memòria fidel. Queda, per tant, excusada la noinserció de bibliografia.
1. LA NISSAGA MÈDICA CALONGINA
Es un fet curiós que a la nostra vila s’hagi manifestat una tendència
significativa a l’estudi i la pràctica de la medicina. Així, entre els anys
1910 i 1980, hem sigut 18 els fills de Calonge -entre ells 2 de Sant Antonique, amb un elevat llistó professional, hem exercit com a metges o cirur
gians. Dels 18, 9 hem estat radicats sempre a Barcelona, ocupant llocs
destacats en diferents hospitals; 1 a Girona ciutat i 5 en localitats de la
mateixa província. Només 2 exerciren sempre a la vila que els havia vist
néixer; foren Genis Ponjoan i Baldiri Viladesau, coneguts familiarment
com el Sr. Nisu i el Sr. Baldiret.
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Fig. 1. Casa de Genis Ponjoan, "Can Nisu" (carrer Sant Joan o de lEducació).

En aquest període també estudiaren medicina - i la majoria encara
l’exerceixen- 9 ciutadans més, entre els quals hi ha les primeres 2 noies ara ja mares de fam ília-, fills o néts, la majoria, d ’algun dels 18 metges
referits, i que, si bé no han nascut a Calonge, sí que han estat ben relacio
nats amb la vila. Els podem considerar fills de Calonge i així seríem 27 en
total.
No crec que m ’equivoqui en asseverar que cap més poble o vila de la
província de Girona, i molt probablement de tot Catalunya, no ha donat
tants metges al Principat.
En el període marcat, i fent costat als metges, les altres professions
escollides pels calongins han sigut: advocats (6), enginyers (4), farma
cèutics (2), filosofia i lletres (4), odontòleg (1), economista (1), sacerdots
(4), veterinaris (2), militar (1), mestres homes (9), mestres dones (5) i
músics (22). D ’aquests darrers, 4 a dedicació completa i la resta amb un
altre ofici. Per nombre total, destaquen els metges (27), seguits dels mú
sics (22) i dels mestres (14 entre el dos sexes). Hi ha un bon nombre de
persones (88) dedicades a la Cultura en el termini de 70 anys en una
població d ’uns 3.000 habitants de mitjana.
El Sr. Nisu va néixer el 1864. Després d ’una curta estada com a metge
a Tordera, vingué al poble amb motiu de la mort del seu cosí Artur Ponjoan,
conegut com el Sr. Arturo; aquest fou pare de quatre fills, dels quals dos
estan comptats entre els metges nascuts a Calonge. La mort del Sr. Artur
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va consternar la població. El seu enterrament va ser una cerimònia molt
concorreguda. La família Ponjoan donà a Calonge els metges de finals
del segle XIX i del començament del XX. En la segona desena del segle
XX, el Sr. Nisu. que morí el 1917, als cinquanta-tres anys, a causa d ’un
tumor, ja va estar acompanyat pel Sr. Baldiret, que es va jubilar el 1940.
El primer metge forà fou el Sr. Xipell, que vingué a substituir el Sr. Nisu.
Amb ell han sigut 8 els metges forans que han tingut cura de la salut dels
calongins en l’esmentat període 1910-1980. Els metges nadius ens hem
limitat a donar-los suport sempre que hem pogut.
El Sr. Nisu fou tan estimat com el Sr. Artur. A més del seu exquisit
esment com a metge, mantingué una notable activitat social, projectada
especialment sobre una institució, El Casino Obrero La Fraternidad, que,
en reconeixement, posà la seva fotografia a la Sala Gran. La seva vida va
ser curta. Fou exponent dels contrasentits a què està sotmesa la naturalesa
humana.
Els metges forans que en el període assenyalat varen exercir a Calonge
(8 en total), se’ls conegué pel seu primer cognom.
En la primera meitat del segle, les paraules metge i doctor no eren
considerades sinònimes. Atès que culminar el doctorat suposava exami
nar-se d ’algunes assignatures a la Facultat de Medicina de Madrid i des
prés tornar a la Universitat
Central a presentar i defen
sar la tesi, eren realment
pocs els professionals que
assolien el títol de doctor.
Conegudes ja les dades
nues, reals, elucubraré una
mica. Si la dedicació d’una
església a sant Cosme i sant
Damià hagués correspost a
Sant Cebrià dels Alls en lloc
de co rresp o n d re a Sant
Cebrià de Lladó, algú po
dria pensar que el nostre
vent estimat, la tramuntana,
h av ia anat in fo n en t a
Calonge la influència patro
nal.
Tornant a la realitat,
aquesta curiosa tendència
és molt probable que tingui
relació puram ent amb el
Fig. 2. Carrer de Genis Ponjoan
desig d’ajudar el proïsme.
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El coneixement de la naturalesa humana, bona i malalta, ha sigut i conti
nua essent molt apassionant. La malaltia ha sigut sempre motiu de preo
cupació i el desig d ’esmenar-la el nord de la família sanitària.
2. CONDICIONAMENTS DE L’ASSISTÈNCIA MÈDICA
Essent molt menut, em va quedar ben gravada la realitat d ’una associ
ació local anomenada La Germandat. Quasi bé totes les famílies del po
ble hi estaven associades i recordo que a casa es deia: “demà es el diu
menge que cobren la Germandat”, i en aquest deure no s’hi podia faltar.
Em veig, com si fos ara, acompanyant el meu pare a pagar la quota men
sual, primer als baixos de l’edifici del carrer Major, a la cantonada amb el
carrer Sant Joan o de l’Educació, i, més tard, a la casa situada a l’avingu
da Sant Jordi, a la cantonada amb el carrer Nou.
Durant els anys de la meva infantesa i adolescència, foren especial
ment dues les malalties el diagnòstic de les quals s’assumia amb veritable
pànic. La primera, la tuberculosi, i particularment la localització pulmo
nar; la paraula tísic estigmatitzava. Afectava especialment la joventut i
contra ella el metge no podia fer més que aconsellar un canvi d ’aires.
Limitant-me a la proximitat (érem veïns a la plaça del Castell), recordo
en Salvador Vergeli, conegut com en Badó Carreté, que va passar una
llarga temporada al mas Marcó (el primer a la dreta en baixar la Ganga,
camí de la Bisbal). Ell es va curar, però la seva mare i una germana su
cumbiren a la malaltia.
La m edicina s’afanyava a
cercar fàrmacs que poguessin
curar, però durant molt de temps
foren simples intents terapèutics.
En la dècada 1920-1930, un dels
tisiò le g s p re e m in e n ts de
Barcelona fou el Dr. Sayé; en
aquell moment assajava les sals
d’or, però fou una novetat vana
i calgué esperar fins el 1947, en
què, amb el descobrim ent de
l’estreptomicina, es va entrar en
el veritable tractament de la tu
berculosi.
L’altra malaltia eren les fe
bres tifoparatífiques, veritable
cavall d ’Atila d’estius i tardors.
Tinc el record d ’haver vist trans
portar a l’esquena de dos homes
Fig. 3. Casa de la família Ponjoan (carrer Pe
dró)
la banyera de La Germandat; que
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era portada a la casa del tifòdic que necessitava la balneoteràpia freda per
tal de rebaixar la febre alta que el consumia. Amb l ’aparició del Piramidon, el 1935, es va deixar d ’emprar aquell estri. El pas definitiu es donà
en poder utilitzar la Cloromicetina (1948).
Calia vetllar els malalts greus i amb aquesta finalitat La Germandat
establia torns entre els associats. Amb aquest escalf humà, prova de la
compenetració del poble amb les famílies que ho necessitaven, i també
amb l’ajuda pecuniària, s’anava forjant, voluntàriament, l’embrió de l’As
sistència Social.
Em sembla oportú explicar com em vaig decidir a estudiar medicina.
A la família no hi havia antecedents i, si no hagués tingut lloc la Guerra
Civil, molt probablement hauria estudiat enginyeria. Durant onze mesos
vaig viure les penalitats dels fronts de guerra i, si bé no vaig ésser ferit ni
vaig emmalaltir, vaig poder veure que era molta l’ajuda que el proïsme
necessitava. Vaig tornar de la Milícia amb la idea clara de començar a
estudiar medicina. En cap moment de la meva vida professional m ’he
penedit de la decisió presa; al contrari, entenc que, mentre hom pugui, ha
d ’arribar en la seva vida al més lluny possible. Vull retre homenatge al
benvolgut Dr. Josep M. Vilaseca i Sabater, que en tot moment em va aju
dar, fins i tot a cercar allotjament a Barcelona en el difícil moment de

Fig. 4. Casa de Baldiri Viladesau (carrer M a
jor)
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l ’octubre de 1939. De la seva mà, vaig entrar el 29 de setembre de 1941,
com a alumne intern, a la Clínica Mèdica A, que encapçalava el mestre
Dr. Agustí Pedro i Pons, i en aquell cercle de veritables amics. El Dr.
Vilaseca m ’apropà al Dr. Pere Farreras i Valentí, que per a mi va ser com
un germà gran.
En els meus anys d’estudiant i també de metge novell, si bé ja no vaig
viure la medicina que es pot qualificar de primitiva, o almenys de penosa,
dels metges Srs. Nisu i Baldiret, sí que els recursos diagnòstics i terapèu
tics eren molt inferiors als del moment present. No obstant això, l’esforç
en investigació clínica (s’ha dit amb raó que el malalt ha sigut sempre
font d ’inspiració) ens permetia saber, amb la certesa que era possible,
quina malaltia teníem davant i què es podia fer en aquell moment. A partir
de l’any 1946 ja disposàvem, per intercanvi amb la Revista Medicina
Clínica, de revistes mèdiques de tot el món i, per tant, la informació del
moment estava al nostre abast. En el meus cinquanta-sis anys d ’exercici
professional, he tingut el privilegi d ’assistir a un canvi tan profund com
no podia somniar cap metge que mereixés el qualificatiu de capdavanter
el 1940.
Sentir vocació és una qüestió important per poder desenvolupar bé
qualsevol activitat, però dues són les professions assenyalades com a pro
totipus vocacional: el sacerdoci i la medicina. Com a exponent de la vo
cació, referiré uns quants fets destacats de la vida d ’un dels metges calongins que no he conegut. Vaig saber d ’ell primer a través d ’explicacions
del meu pare i més tard per la seva filla, que amb vuitanta-cinc anys con
tinua amb el cap ben clar. Fou en Josep Reixach i Margarit. Va néixer a
Calonge el 1880, fill del veterinari Reixach i de la pubilla Margarit, mes
tressa dels masos de can Margarit de Dalt i de can Margarit de Baix.
El veterinari Reixach volia que el seu fill fos clergue. En aquell temps
la voluntat del pare solia convertir-se en obligació per als fills i, així, el
noi fou portat al Seminari de Girona contra la seva voluntat. El jove
Reixach, que no tenia vocació d ’eclesiàstic, va aguantar un temps en el
Seminari Menor, però, ben convençut que no estava cridat al sacerdoci,
va tenir la valentia de dir que no podia continuar.
El seu pare era un bon home, imbuït de la idea que el passaport segur
per a la vida eterna solament s’aconseguia fent-se capellà, frare o monja.
Un cop va haver deixat el Seminari, la mare afermà la protecció maternal
i va donar suport al noi moralment i materialment. Així, essent mestressa,
va vendre un camp gran i obtingué la quantitat de 800 duros (4.000 pesse
tes). Amb aquest diner, en Josep Reixach va poder cursar el batxillerat i,
més tard, matricular-se a la Facultat de Medicina de Barcelona. En el
transcurs de la carrera va guanyar-se la vida treballant en hores lliures a la
Quinta de Salut l ’Aliança, centre bàsic del prestigiós Dr. Girona. Assoli
da la titulació de llicenciat en medicina i cirurgia, Josep Reixach i Margarit
va declinar l’oferiment d ’integrar-se en el cos facultatiu de la Quinta.
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Sens dubte no li agradava la vida de ciutat i, enyorant la natura de la seva
infantesa, va tornar a l’Empordà. Palafrugell va ser la localitat en la qual
va exercir de metge i on fou ben estimat per la seva clientela. El 1919,
quan tenia trenta-nou anys, el Baix Empordà va sofrir una epidèmia de
tifus, poc després de la terrible pandèmia gripal. El metge Reixach també
va contraure la tifoïdea i, malauradament, va sucumbir a la malaltia, víc
tima, sens dubte, del seu zel professional.
Referint-nos a las primeres dècades del segle XX, cal pensar com es
devien sentir els metges davant la manca de mitjans de diagnòstic i de
tractaments efectius per a processos greus i freqüents. El mal sempre fa
patir, tant al malalt com a la família i als metges; sentir-se impotent és
terrible. L’any 1933, per als malalts amb bronco-pneumònia, l’oli camforat era l’únic recurs de què disposava el Sr. Baldiret. Poc després vingue
ren les primeres sulfamides, proporcionades per la química farmacèutica
alemanya; foren el Dagedan, més tòxic que efectiu, i el Prontosil Rubrum;
aquest, almenys, tenyia l’orina de vermell.
En començar la tercera dècada del segle XX es va associar a l’anunci
farm àcia el de centre d ’específics. Això suposava que aquella farmàcia
tradicional, amb bonics i artístics pots que contenien les diverses herbes
que el farmacèutic reduïa a pols, pesava i incorporava a les dites fórmules
magistrals, va veure sorgir en els prestatges una competència integrada
per capses de formes i coloraines diferents, amb noms en general comer
cials (per exemple, la pols de fulles de digital, convertida en Digoxina),
però amb l ’avantatge que el preparat era més pur i la dosificació més
precisa. S’iniciava una nova era. Els metges i farmacèutics d ’aquella èpo
ca no podien imaginar-se que, a fi de segle, s’arribessin a editar grans
volums amb noms i qualitats dels molts fàrmacs que s’estan utilitzant i
que permeten curar, o almenys alleujar, el sofriment humà.
He remarcat al principi la data de 1980, amb la qual ultrapasso bastant
l’any 1950. Ho faig per considerar que es va produir un canvi assistencial
important. De 1917 a 1980 tingueren cura de la salut dels calongins 8
metges que no eren fills de Calonge. El primer va ser el Sr. Xipell. En
anar-se’n a Austràlia el 1928, va ser substituït pel Sr. Herrero, i el 1931 a
aquest el va succeir el Sr. Barris. Els dos metges forans que han donat tota
la seva vida professional a Calonge han sigut els amics Joan Turró i
Corominas, i Agustí Cortés i Camats. Ambdós assoliren la jubilació a la
vila, el primer amb quaranta-sis anys d ’exercici i el segon amb trentanou. Tant l’un com l’altre continuaren a la vila. En Joan Turró vingué
acabat de casar i morí aquí 1’ 11 de maig de 1987. La circumstància se
güent va motivar que s’instal·lés a Calonge. El meu cosí germà Juli Pallí
i Bonet va començar el batxillerat com a estudiant lliure. El preparava el
mestre Sr. Pascal, acabat d ’arribat a Calonge. El Sr. Pascal va acompa
nyar en Juli, el juny de 1932, a l’institut de Figueres per tal d ’acomplir el
tràmit dels exàmens. Joan Turró, aleshores metge novell, acompanyava
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amb la mateixa finalitat el seu germà petit, Josep. Així es forjà primer una
coneixença i després una amistat entre els dos acompanyants.
En aquell temps els metges de Calonge eren el Sr. Baldiret, que ja
vorejava els setanta anys i el Sr. Barris. D ’aquest diré que va venir a
Calonge de pas, ja que tenia la idea de fer-se dentista, desig que convertí
en realitat i poc després començà a exercir com a tal a Sabadell. Aprofi
tant aquesta circumstància, gairebé de buit professional sanitari, el mes
tre Pascal va encaminar el metge Turró cap a Calonge.
Poc després, va venir també el metge Morlius; així, i durant un curt
temps, Calonge va tenir 3 metges. Després de 1939, els nous metges fo
rans foren Antoni Llorens i Bru (1940-47), Francesc Ruscalleda i Ribas
(1947-54) i Agustí Cortés i Camats (1954-93).
El poble ha sigut pedrera de metges, però professionals forans han
tingut interès a assentar-s’hi, i algun, com Agustí Cortés, encara hi viu.
La relació metge-malalt s’acomplia sota el tipus dit “aconductat”, que
era l’habitual tant als pobles com en poblacions grans i fins i tot en ciu
tats. El pagament d ’una mòdica quantitat mensual o anual cobria l ’assis
tència mèdica primària de tota la família. Si bé cada família solia utilitzar
els serveis d’un sol metge, quasi totes les cases estaven aconductades a
tots dos, per si necessitaven els serveis de l’altre metge. Aquesta modali
tat va persistir fins ben instaurada l ’assegurança de malaltia. Com que la
quantitat era mòdica i la nova
Seguretat Social també paga
va poc al metge, durant un
temps les famílies van con
tinuar amb l’aportació, ales
hores voluntària.
Un dels metges tenia la
condició de metge titular, un
escalafó dependent del M i
nisteri de la Governació que
va continuar durant anys amb
el caràcter d ’Assistència Pú
blica Domiciliària, i la seva
finalitat era l ’atenció dels
desvalguts que no tinguessin
cobertura de la Seguretat
Social. A més, el metge titu
lar era inspector sanitari lo
cal.
Els metges de Calonge
varen viure bé, però mirant
el que gastaven.
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3. LA NUTRICIÓ A CALONGE DURANT LA DÈCADA 1925-1935
D ’un temps ençà, s’ha posat de moda referir les excel·lències que per
a la salut té la dieta mediterrània. Seguint-la, hem anat menjant des de la
infància, amb un cert parèntesi marcat pels dèficits ocasionats per les
dificultats alimentàries del període 1936-1939, que, amb relativa intensi
tat, s’allargaren fins entrada la dècada dels cinquanta.
La millora alimentària es consolidà en començar la tercera dècada del
segle XX, quan la industrialització del país va fer que molts obrers s’anessin
acostant al nivell adquisitiu de l’anomenada classe mitjana. (A ningú que
tingui dots d ’observador se li escapa que la talla humana ha anat augmen
tant en el transcurs del segle XX.)
Quan vaig arribar a Girona, la tardor de 1931, per començar el batxi
llerat, un dels aspectes que destacaven era la radicació de dos regiments
de soldats: l’un era d’artilleria pesada, els servidors del qual eren nois
bastant benplantats, i l’altre d ’infanteria, els membres del qual no anaven
amb camió com els primers sinó a peu, i portaven un màuser penjat del
muscle esquerre, arma que quasi tenia tanta llargada com l’alçària del
noi, o bé servien d ’atzemblers dels muls que transportaven les metralla
dores i la munició. Aquests eren nois d’estatura notablement escassa, fins
al punt que els marrecs que estrenàvem batxillerat, els qualificaven de
“pipis”. Procedien de zones en general deprimides i eren enviats al Prin
cipat pel costum de portar els quintos a complir el servei militar lluny del
lloc de naixença.

Fig. 7. Casa de Joan Turró (carrer de la Rutlla).
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Aquesta diferència d’esta
tura era tan m arcada com
l ’acabo de descriure, però,
atès que el Principat tenia
unes condicions privilegiades
en relació amb bona part de
la resta del país, el Sr. Baldiri
Viladesau, que era metge ti
tular de Calonge i que any
rere any tallava els quintos,
ja havia observat que la talla
creixia. Ho va poder reafir
mar quan, el 1938, ens va ta
llar als quintos del 41, que
poc després fórem batejats
amb el nom “la lleva del bi
beró” . Amb nom és disset
anys, la majoria dels com 
panys sobrepassàvem clara
ment la m itjana que el Sr.
B aldiret tenia anotada. El
creixem ent progressiu era
exponent de la millora expe
rimentada per l’alimentació.
A Calonge, durant la meva infància i adolescència, l’horari dels àpats
ja era l’europeu. S’esmorzava abans de les 8 del matí, es dinava poc des
prés de les 12 i se sopava entre les 7 i les 8 de la tarda o del vespre; per
tant, a l’estiu sopàvem amb llum de dia.
L’horari de l ’escola era de 9 a 12 i de 2 a 4 de la tarda; així, quedava
temps perquè els mestres poguessin fer als vespres les classes d ’adults als
nois i noies, per separat, que ja treballaven, però que sentien la necessitat
d’assolir una millor preparació de la que havien aconseguit.
La jornada laboral era de 48 hores setmanals. A les 8 del matí i a les 12
del migdia, i a les 2 i a les 6 de la tarda, se sentia a Calonge la sirena de
Can Mario, llavors ja Manufacturas de Corcho Armstrong a Palamós.
L’esmorzar era senzill, amb variacions segons la classe de treball. Els
adults sovint menjaven la verdura que podia haver sobrat de la bullida del
vespre abans, però passada per la paella amb un trosset de cansalada. En
el dinar, d ’una manera quasi uniforme, es menjava, tots els dies labora
bles, un plat soper d’escudella, seguit de la carn d’olla amb patates també
bullides. A continuació, fruita o un recuit, segons els mesos de l ’any, o bé
panses, figues seques o ametlles torrades.
L’escudella era un plat tan típic i estimat que a les cases es preparava
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amb tota cura. Es posava l’olla al foc de carbó de suro o d ’alzina a les 9
del matí, per tal que a les 12, homes i mainada tinguessin a punt el dinar.
Afegiré que durant el període de l’octubre de 1936 al juny de 1937, en
què vaig cursar a l’institut de Sant Feliu de Guíxols el darrer curs de
batxillerat, els dies que, per tenir alguna classe a la tarda, havia de dinar a
Sant Feliu, a la Fonda de Sant Elm sempre em serviren escudella i carn
d ’olla.
Els dies d ’hivern, amb un fred intens - l ’anomenat fred negre-, amb
glaçada immediata de la roba que s’estenia a fora, la pasta de l’escudella,
que habitualment era arròs i fideus, se substituïa per farina de blat de
moro -e l farro- acompanyada de cigrons i d ’una mica de pebre negre -el
dit pebre b o - empolsat. La calor només venia d ’un braser o de la llar de
foc; per això, l’escudella, ben espessa, es mantenia més temps calenta.
Al juliol, quan els horts ja ens obsequiaven amb bons tomàquets, es
trencava una mica la monotonia del bullit. La carn, ben variada, amb la
pilota, les botifarres negra i blanca i les patates, es barrejava a la cassola
amb el tomàquet i així es modificava la vista i el gust. També s’afegia una
mica de salsa de tomàquet al gran plat d ’escudella amb arròs i fideus,
sempre ben espès.
El berenar, a les 5 de la tarda, era senzill: pa de llesca amb sal, oli i
llonganissa, o bé pa sucat amb vi i ensucrat, o torrada amb una mica
d’arengada o bescuits de forner amb xocolata.

Fig. 9. Casa dA gustí Cortés (avinguda Sant Jordi).
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El sopar era sopa de pa amb caldo del migdia i de vegades amb un ou,
i de segon verdura bullida amb patates, granes bullides o patates fregides.
En general, només la mainada menjava tall, quasi sempre carn de be a la
brasa, o bé cervell de be fregit, i els nois testicle de be o de porc tallat a
rodanxes i fregit (les turbes).
Quan s’esqueia, els grans menjaven alguna classe de peix: verat, rogers, sardines, peix de l ’art (xarxa gran que s’estirava des de la sorra) o bé
truita a la francesa o ou ferrat. La mainada i els vells, una tassa de llet
abans d ’anar a dormir.
Els diumenges i dies de festa, es canviava el menú de treball pel de
festa. Com a primer plat, dominaven l’arròs a la cassola o els macarrons
al forn, utilitzant la dita cuina econòmica, que funcionava amb trossos de
rabassa de bruc i carbó de coc, importat d ’Anglaterra, i de segon, pollas
tre amb bolets o rostit al forn. Els dies de festa el pa era de barra en lloc de
les llesques habituals del pa de dos quilos, que s’assecava menys. S’aca
bava amb flam o crema fets a casa, de vegades brunyols tradicionals o de
pastar i coure, un tortell, braç de gitano o pastes fines.
També menjàvem lluç, rap o altres peixos i, en festes molt senyalades,
fins i tot llagosta.
Els dies festius l’esmorzar també era diferent; quasi sempre la base
era xocolata desfeta amb pa torrat tallat a tires, melindros o croissant.
Seguia la tassa de llet amb un raig de cafè. Abans de 1936 ja hi havia
cafeteres elèctriques, però habitualment s’usava la barretina.
Com que generalment les mares eren les cuineres, si bé el diumenge
tampoc sortien gaire de casa, el sopar se simplificava. No recordo que els
avis ni els pares anessin mai al cinema, si bé ens donaven diners per pagar
la nostra entrada i l’àvia Maria, 20 cèntims per comprar, a la mitja part,
un brioix amb una mica de crema, que era d ’allò més bo. Mentre s’estava
fent el dinar, es feia bullir una olla grossa amb patates mitjanes sense
pelar. Això es feia en anar a preparar el sopar, i després es tallaven fines i
es posaven a la paella a fregir. Una mica dauradetes eren delicioses, i més
acompanyant-les amb una truita a la francesa.
La llet, en general, era de vaca. Els vaquers la repartien a domicili,
entre 6 i 7 de la tarda, a peu i emprant una espècie de cantina amb nansa i
galet, que en devia contenir 10 o 12 litres. Si bé eren diversos els reparti
dors, el consum era petit. Als comerços d ’alimentació ja hi havia llet con
densada.
De formatge, se’n menjava poc. El pare, quan anava a Sant Feliu per
feina, en solia portar un de bola, vermell.
L’oli d ’oliva, per a molts de l’olivar propi, es feia servir especialment
per amanir o enciamar, però per a la cuina la base era el llard de porc.
Aquest animal, més gustós que els exemplars actuals, era juntament amb
el be -m enys vegades xai de llet i més moltons o ovelles del país i també
portades de Sòria- la base de l’ingrés proteic.
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Fig. 10. L'ordinari. Servei diari de paquets.

A pesar que la certa preocupació actual per por de la possibilitat, molt
llunyana, de la encefalopatia espongiforme llavors no existia, a l’escor
xador de Calonge no se sacrificaven vedelles, bous ni vaques, ni tampoc
cavalls. Es va haver d’arribar a l’any 1937, amb l’escassetat d ’aliments,
perquè es comencés a vendre vedella congelada procedent de l’Argenti
na.
Com a excepció, remarco que per la Festa Major d ’estiu dels anys
1934 i 35 els carnissers, que llavors eren quatre i formaven una pinya,
mataren cada any una sola vedella, nascuda i criada al terme municipal
segons les regles tradicionals. El primer dia en venien poqueta i, com que
no tenien frigorífic, no quedava altre recurs que baixar cadascú el so
brant, col·locat dins d’una cistella grossa o dins d’un sac, al seu pou o
cisterna, just arran d’aigua. Sens dubte, aquest refrigerador d ’ocasió, que
no devia baixar de 18°, era més favorable per a la conservació que la
temperatura de la botiga una tarda i nit del mes de juliol. L’endemà tam
poc en venien gaire i, per tant, no els quedava més remei que enterrar la
carn de vedella que quedava. No obstant això, en aquells anys i abans, la
gent de Calonge que anava a Barcelona, Girona, la Bisbal, etc., i dinava
en un restaurant menjava vedella, però al poble, mentre podien escollir,
les compradores no sospiraven per la vedella.
Anyells i porcs eren els reis de les carnisseries. Els acompanyaven
pollastres i més be, gallines ben grasses, que ja feien pocs ous, conills i,
en determinats moments de l’any, oques i ànecs.
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Moltes famílies es criaven els seus pollastres, o almenys els engreixa
ven; d ’altres els compraven en cases de pagès. Amb aquesta carn se cele
braven millor les festivitats. No puc deixar de dir i recordar la il·lusió
amb què criatures i també grans esperàvem que la lloca posada en un racó
fosc de la casa arribés al dia 21, en què ja vèiem que algun pollet comen
çava a treure el cap al costat de la mare. Quan ja n ’hi havia més d’un, els
trèiem i els portàvem a la taula de la cuina, on els donàvem una mica de vi
i, picant amb el dit, els induíem que mengessin una mica de mill. Des
prés, tots els nounats es dipositaven en un cistell folrat de draps de llana i
tancat, esperant que haguessin nascut tots i poder donar la llocada a la
mare.
Quant als conills, se’n criaven a la majoria de les cases. Era tradicio
nal utilitzar les caixes grosses de tabac, comprades als estanquers, per a la
construcció de les gàbies, amb la seva conillera. Les dones, i també la
mainada en sortir de l’escola, anaven a cercar les herbes adients per a la
nutrició dels conills. El sacrifici dels conills a punt per menjar es feia en
el pati de les cases. La pell es desenganxava molt bé i, per tal que s’asse
qués, es llançava contra una paret del pati, a la qual s’enganxava. Per
corroborar la importància que tenia la pell de conill, el parracaire passava
regularment per tot el poble demanant a crits: “Qui té pells de conill?”.
4. L’AIGUA PER A L’ÚS DOMÈSTIC
Al nucli del poble moltes cases només disposaven d’una cisterna a la
qual es procurava que anés tota l’aigua que es recollia dels teulats, però
no totes eren d’obra ni estaven ben segellades; alguns propietaris es con
sideraven privilegiats per tenir-ne de roca viva. Totes sempre perdien ai
gua. En aquesta part de la població eren menys els que disposaven d ’un
pou fondo, els quals, a pesar de la fondària, no eren abundants. En resum,
calia estalviar l’aigua, especialment quan s’arribava al mes de juliol. Hi
havia dos pous de servei públic: l ’un a la mateixa plaça Major i l’altre a
mitja baixada del carrer de la Barrera. No recordo que mai es digués que
s’havien eixugat, però calia tirar bé de llibant per omplir la galleda; eren
un pur recurs.
Amb aquesta escassetat d’aigua no es podia pensar en els inodors, que
ja existien a les ciutats. Per a les aigües fecals, hi havia les fosses sèpti
ques i els pous secs. Els carros dels hortolans, com a precursors dels mo
derns camions cub, anaven alleugerint els dipòsits quan feia falta. No
obstant el que acabo de dir, hi havia un parell de carrers privilegiats. No
vaig preguntar mai en quin moment s’havia fet la conducció, però certa
ment les cases del centre de la vila drenaven a un desguàs que arribava a
la riera de la Ganga, just a la banda sud del pont de la carretera de Romanyà.
La boca distal de la conducció quedava tapada per una planxa metàl·lica
que permetia drenar per la part inferior. Abans plovia més que ara, però a
l’estiu la Riera estava ben seca.
240

RECULL DE FETS DE SALUT I VIDA A CALONGE

La portada d ’aigua des dels pous fets al pla de Calonge al dipòsit del
Pedró va marcar un canvi; es va poder realitzar en la dècada dels cinquan
ta, però no va solucionar tots els problemes.
(Eludeixo les urbanitzacions, el desenvolupament de les quals comen
çà en aquella època.)
Relacionat amb l’aigua, faré esment que l’ictus apoplèctic -la feridu
ra - era un accident vascular bastant freqüent. A moltíssimes cases hi ha
via algú “ferit” que es movia amb més o menys dificultat, però incapaci
tat per al treball. En l’època a què em refereixo, no es parlava de si es
tenia el colesterol alt o baix, però sí que l’accident vascular es relaciona
va amb l ’altre component de l’ateroma (enduriment i disminució de cali
bre de les artèries), que és el calci, element que contenia en excés l’aigua
de la majoria de pous.
Certament ja es podia beure aigua embotellada, però abans de 1936 no
en recordo d ’altra que el Vichy Catalàn. A Calonge només es venia a la
farmàcia; aquest detall ja fa pensar que el seu ús quedava reservat als
malalts.
Era molta la gent que bevia aigua de cisterna. Com que els usuaris
s’adonaven que no era cosa gaire sana, les cisternes es netejaven una
vegada l’any, lògicament a l’estiu; es veia si seguien vives les anguiles,
que eren hostes habituals del pouet, i en acabar la feina les tornaven a
col·locar en el mateix pouet, havent-hi tirat abans unes galledes d ’aigua.
Les anguiles es devien menjar els mosquits que hi baixaven, que, altra
ment, s’haurien multiplicat amb l’aigua de pluja de la tardor. Era precep
tiu no deixar anar aigua a les cisternes els mesos que no tenen “r”; per
tant, es recollia de setembre, després que els teulats s’haguessin netejat,
fins a últims d ’abril. A pesar d ’aquest primitivisme, se sobrevivia.
A les fonts foranes, llavors probablement menys contaminades que
ara, només s’hi anava d’excursió o a fer la costellada. Abans de beure, hi
havia el costum de menjar un trosset de xocolata. Aquestes fonts eren
ben estimades per la molta gent que treballava al bosc.
5. MITJANS DE LOCOMOCIÓ A CALONGE ENTRE ELS ANYS 1920
I 1940
Durant molts d’aquests anys el mitjà fonamental fou l’espardenya. Al
pare no li suposava cap gran sacrifici, ja que tenia un clar sentit del deure,
anar a Palamós a peu passant per davant de can Rotllan de les Roques,
enfilar el corriol del puig Sapera i arribar al camí veïnal, actualment car
retera asfaltada, un dia sí i un altre també. Després d’una jornada de tre
ball, a les 6 de la tarda, quan ja havien plegat els seus tapers, feia cinc
quilòmetres per complir el càrrec, no remunerat, de secretari de la Comis
sió Liquidadora de la Banca Matas, que havia fet suspensió de pagaments
i havia deixat penjats un conjunt d’industrials i també de petits estalvia
dors de la comarca. En aquell moment (1925), 200.000 pessetes (40.000
duros, que es deia) eren una fortuna. Ja es pot imaginar el lector, que
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tornava sol, i de nit, pel mateix camí. És veritat que podia llogar el carret
amb molles d ’en Mateu Batallé, però no sempre el podia tenir a la dispo
sició i en Mateu tampoc s’hauria pogut esperar hores. Amb aquest vehicle
d ’en Mateu, vaig acompanyar-lo algun diumenge a la tarda a la Bisbal,
passant per la Ganga, ja que calia consultar algun assumpte relacionat
amb la Banca Matas amb l’advocat Sr. Escoda. A la tornada, en arribar al
Km 9, calia baixar del carret, perquè l’animal no podia tirar amb el pes de
dos homes i un marrec.

Fig. 11. Prim er automòbil de la població, propietat de la família Roura Batet. Primers anys
del segle XX.

Si una feina precisa (fer la venda d ’una bona partida de taps o de carracs o co m p rar una p a rtid a im p o rta n t de suro d ’A n d a lu sia o
d ’Extremadura) obligava a anar a Sant Feliu de Guíxols fora de l ’horari
del cotxe de línia, que ja passava regularment per la cruïlla, el meu pare,
que llavors no tenia els quaranta anys, també feia el recorregut a peu,
passant pel Clot de la Dona Morta. En arribar a can Baldiri de la Guarda,
agafava la carretera de Palamós a Sant Feliu de Guíxols; considerava que
així feia drecera.
Recordo que el 1924, el metge Sr. Xipell quan venia a casa lligava el
seu cavall per la brida a la reixa d ’una de les finestres dels baixos. Amb
un bon cavall i una bona tartana, podia fer la visita domiciliària amb més
comoditat que anant a peu; i més encara si en arribar al domicili el seu
dispeser, en Salvador Molla, li cuidava bé el cavall.
En aquella època, la Societat Automobilística Ribot-Font-Artigas, que
tenia la concessió Caldes-Palafrugell-Figueres, no servia el poble de
Calonge. Però en Rafel Llorens, conegut com en Rafel Tartaner, ja va
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adquirir dos “autocars” Ford, del cèlebre model T (tipus de vehicle que
durant molts anys vàrem veure a les pel·lícules del cinema mut). Aquells
precursors dels pullmans actuals i que jo -nano- vaig gaudir, tenien car
rosseria de fusta (com els tramvies de Barcelona), rodes de goma massis
sa i llum de carbur! Aquests cotxes portaven a la Vall d’Aro els calongins
que volien anar a Girona. El tren de Sant Feliu sortia a les 7, arribava
puntualment a Castell d’Aro a les 7.15 i a les 9 baixàvem a Girona. Al
capvespre esperaven els viatgers que tornaven a casa, i solament els dies
de lluna plena era quan es circulava amb certa seguretat. Una vegada
recordo que en vaig veure un de bolcat a la riera, davant de l’escorxador.
No obstant això, tan magnífics vehicles, ni tampoc un taxi marca
Elizalde, no varen aconseguir arraconar la tartana. L’Elizalde era negre i
recordo que tenia bastant bon aspecte, però sempre s’espatllava - i no
només el d ’en Rafel Tartaner-, fins al punt que es va generar la frase
“Elizalde ni de balde”. Amb l’excepció del parèntesi de la Hispano Suiza,
que foren bons cotxes, calgué esperar que el 1958 sortissin de la fàbrica
SEAT de Barcelona els primers 600. Encara que projectat per la FIAT,
aquest va ser el primer cotxe fet al país en sèrie.
Amb la tartana d ’en Norat (la menava l’Honorat Puigdevall) es va
poder anar, matí i tarda, a Palamós fins el 1939, quan ja feia anys que
havien quedat arraconats els FORD T d ’en Rafel Tartaner; els Hispano
Suiza de Ribot Font i Artigues els hi havien fet la pols.
L’estalvi era en aquells anys una obligació ben acollida. En Norat fins
i tot estalviava el fre de la tartana, sense posar, però, en perill la vida dels
viatgers ni la pròpia. Sortia de can Rafel, al carrer de la Rutlla, que en
aquella època era de direcció doble, creuava la plaça de la Concòrdia, pel

Fig. 12. Prim er servei de viatgers en automòbil amb el xofer Miquel Oliver, vers l'any 1920.
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davant de la casa del Sr. Patrici, baixava pel carrer del Camp del Coll i,
arribat a cal Cranc, girant a l’esquerra, entrava a la carretera de la Bisbal
en direcció a la cruïlla. Com que el carrer del Camp del Coll era bastant
més fondo del que és ara, donava exacte perquè el cercle metàl·lic del
botó de la roda dreta fregués amb la pedra limitant de la vorera. El senyal
deixat pel fregar dues vegades cada dia encara es pot veure al llarg de la
vorera del costat de mar de la Casa de la Vila.
L’actual SARFA va arribar a Calonge poc abans de la Segona Repú
blica. El primer cotxe que facilitava als passatgers l’accés a la cruïlla fou
un Hispano Suiza de 5 places -am b volant a la dreta, com tots els cotxes
d ’aquesta m arca-, que s’arrencava amb maneta -eren vehicles amb magneto; la dinamo s’introduí posteriorment-, cosa que calia fer amb els cinc
sentits, perquè el freqüent retrocés, sobretot a l’hivern, era causa de frac
tura del canell. Tenia el canvi de marxes i el fre de mà igualment a la
dreta, però fora de la carrosseria. El xofer fou en Joaquim Oliver, conegut
com en Quimet dels Autos, que ja treballava per a l ’empresa Ribot Font i
Artigues. Va tornar a Calonge solter, i aparcava l’Hispano Suiza davant
mateix de la casa dels seus pares, en la qual ara hi ha una carnisseria, al
carrer d ’Angel Guimerà. La part del conductor no es tancava i amb la
disposició del fre i del canvi esmentat, induïa a jugar-hi. Un noi amb uns
quants anys més que jo, el va alliberar, i el cotxe va seguir el pendent i
s’aturà en una porta de la casa que llavors hi havia a la Doma.
Aviat en Quimet Oliver es va casar amb la Rosa Serras. En aquell
temps, a la nostra casa de la Plaça, que llavors es deia de la Constitució, hi
havia la fonda que regentava en Pere del Vi. Sentint-se ja gran, poc des
prés va traspassar-los el negoci. Així, en Quimet i el cotxe o els cotxes
varen desplaçar-se a la plaça, on romangueren fins a la dècada dels sei
xanta.
El trajecte de simplement tres quilòmetres permetia connectar amb
tots el autocars de línia de l’empresa que passaven per la cruïlla, en un o
altre sentit. El primer servei només es feia si el passatger o els passatgers
l ’havien demanat el vespre abans. La sortida era a les 5 del matí. Així, els
calongins que volien anar a Barcelona arribaven a temps a Caldes de
Malavella per pujar al tren de les 7. Calia matinar per arribar a Barcelona
a les 9. Com a detall, afegeixo que mentre va romandre oberta l’Exposi
ció Universal de Barcelona, l’any 1929, es va poder comprar un bitllet
combinat d ’auto i tren, d ’anada i tornada, per 6 pessetes, que llavors eren
de plata. Així, vaig fer el meu primer viatge a Barcelona en el tren gros,
anotant en una llibreteta el nom de cada una de les estacions; el tren para
va a quasi tots els pobles del recorregut.
Les bicicletes, primer de contrapedal -e s frenava fent força cap enre
re-, model de fre que en un país tan avançat com els EUA s’ha venut fins
no fa gaires anys - i tal vegada encara es ven actualment, ja que és un fre
ben fiable-, varen facilitar la comunicació. No obstant això, l ’ús no va ser
mai tan massiu com als països del Nord d ’Europa.
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Recordo que a la dècada dels anys trenta, en què eren molts els obrers
que treballaven en indústries, principalment del suro, de Palamós o de
Sant Antoni, solien anar i tornar a peu; gairebé només empraven la bici
cleta els que volien dinar a casa seva. Després de 1928 aparegueren els
primers canvis de marxa de tres pinyons, les llantes de fusta i els pneumà
tics tipus tubular, molt fàcils de posar i treure i que empraven gairebé amb
exclusivitat els corredors professionals.
En aquell temps un dels homes de Calonge qualificables de singulars
fou un ciutadà conegut per tothom com en Pascalet. Vivia davant de l’es
glésia, a la casa on ara hi ha la botiga de la Rosa, Salat i Dolç. Aquesta
casa tenia i té, damunt del límit inferior del carrer del Càlcul, una finestra,
i darrere la finestra en Pascalet tenia instal·lat un estudi fotogràfic, en el
qual ja el 1925 feia boniques fotografies en color, que perduren - a casa
encara en tenim de disfresses de Carnestoltes de quan érem petits. Era un
veritable aficionat a la bicicleta per potenciar l’excursió. Recordo, per
exemple, que comandava el grup de ciclistes, fins i tot fins a Rupit.
Les motocicletes sí que trigaren a prodigar-se. La marca anglesa BSA
va ser la que primer vaig veure. Recordo que el 1934 ja n ’hi havia de 5
cavalls de potència. Fins el 1936 només recordo tres calongins en BSA o
en Torrot. Les BMW foren posteriors a 1939.
Quant als metges, ja he fet referència a la tartana del Sr. Xipell, però
l’any 1925 va substituir tartana i cavall per un cotxe, ja estrenat, que no li
donava bon servei; el 1927 va estrenar un Citroen Coupé, que féu servir
ben poc, ja que el 1929 se n ’anà a Austràlia. Havia conegut i tractat una
neboda de la Rosita Roura, la Mary Gras, nascuda a Austràlia, però en
una casa on sempre es parlà català; es varen casar i s’establí a Melbourne.
En aquells anys, el Sr. Baldiret tenia un Citroen de segona o tercera
mà, ben petit; les úniques dues places que tenia eren ben justes; la del
conductor estava bé per a ell, ja que era un home més aviat petitet i prim,
sempre ben vestit, però la que no sé si hi podia entrar era la muller, la Sra.
Dorotea, que era una persona grosseta. El cotxe era descapotable i, a pe
sar de la lona, a l’hivern s’hi havia de passar molt fred. El 1933, aquell
vehicle va ser substituït per un Opel nou de trinca, bastant ampli per a
l’època i ben carrossat, en el qual vaig poder llegir la primera paraula
anglesa: stop\ quedava ben visible en un dels pilots en accionar el fre de
peu.
A pesar de tenir cotxe nou, el Sr. Baldiret va continuar fent gala de
prudència en dir que no ultrapassava els 40 quilòmetres per hora; i era
veritat, amb la bicicleta l’atrapàvem. Crec que el viatge més llarg que va
fer aquell cotxe nou era anar a Sant Feliu de Guíxols una vegada a la
setmana, amb la Sra. Dorotea, per sopar amb el fill, en Robert, que hi
estava establert com a metge.
En el període 1930-36 a Calonge hi havia solament una vintena d ’au
tomòbils; quatre eren Ford tipus T, un de nou, un altre d ’usat i dos de
classe luxe; dos FIAT; tres Renault, dels quals només un era nou, estrenat
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per en Josep Pijoan, que a les rectes una mica llargues ja es posava a 100
quilòmetres per hora, velocitat fabulosa en aquell temps; dos Citroen (un
amb motor flotant, el primer taxi fiable que hi va haver a Calonge); un
Rosengard del metge Herrero, vehicle que amb moltíssima freqüència
necessitava l’ajuda del mecànic, en Badó Abad; dos Opel, el nou del Sr.
Viladesau i un de no tan nou del metge Morlius; un Peugeot nou de trinca
d ’Alfons Vidal; un Overland, taxi que s’espatllava sovint; un De Soto; un
Avion-Voisin de luxe, però sense calefacció, i un Chevrolet nou. Ara,
aquesta quantitat de cotxes es poden veure estacionats a molts carrers del
poble.
A més dels turismes, hi havia tres camions en ús i dos de guardats en
dos porxos, l’un a can Tomaset i a l ’altre a can Japic; aquests eren molt
primitius i havien servit com a transport forestal. Els tres camions en ús,
els vaig veure estrenar. Foren un Chevrolet, que va arribar a Calonge
solament amb motor i xassís, va ser carrossat a la plaça del Castell per en
Joan Vergeli (en Nitu Carreter), i va iniciar el servei públic a la vila; més
tard vingué un Mercedes-Benz, de més potència, pertanyent als germans
Pijoan i que, conduït per en Santiago, portava principalment grans carre
tades de sarrions de carbó a l’estació de Flassà, a través de la Ganga. El
tercer, un Ford mitjà, que durant un cert temps féu l’ordinació a Barcelona.
Tots els vehicles foren decomissats el 1936, poc abans de començar la
Guerra Civil.
Acabada la guerra (abril
de 1939), i per un cert temps,
la bicicleta continuà essent
un bon ajut per reduir el
temps de desplaçament. Avi
at es pogueren adquirir ci
clomotors i més tard petites
motocicletes. Els cotxes, de
moment, foren escassos. El
metge Turró va haver d ’es
perar fins el 1955 per gaudir
d’un Volkswagen Escarabat,
que estrenà.
Espero que aquest recull
pugui servir com a record
per a la gent gran que va viu
re l’època i, especialment,
perquè els joves, comparant,
puguin apreciar com han
canviat coses que ens afec
ten a diari.
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1. INTRODUCCIÓ
L’inici d ’un nou segle és un bon moment per recapitular sobre diver
sos aspectes de la nostra història més immediata. En el cas de la població,
a més, ja és possible disposar d ’una llarga i sistemàtica sèrie de dades que
permeten fer una valoració dels grans trets que han configurat l’evolució
de la població, així com la localització sobre el territori.
El creixement pràcticament ininterromput de la població i l’elevada
immigració, en especial durant alguns períodes concrets, són les dues
característiques bàsiques del panorama demogràfic de Catalunya al segle
XX. No obstant això, les diferències dintre del país han sigut clares. No
tot el territori s’ha beneficiat de la mateixa evolució econòmica i, per tant,
ha rebut una immigració forana que l’ha permès créixer. Àmplies àrees
del país han sofert un procés molt intens de pèrdua de població, bàsicament
(1)
Aquest article recull part d'un capítol de la meva tesi doctoral, Treball, m obilitat i
assentament de la població. Un cas comarcal: el Baix Empordà, dirigida per la Dra. Àngels
Pascual de Sans i presentada el gener de 2001 al Departament de Geografia de la Universitat
Autònoma de Barcelona.
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degut a l’emigració, que fins i tot ha arribat, en un nombre no menyspre
able de casos, a la pràctica despoblació d ’algunes àrees territorials. Per
tant, el procés de concentració de la població i l’èxode rural, començat de
manera molt primerenca en el cas de Catalunya, van continuar al llarg de
tot el segle XX amb fases de més o menys acceleració. En aquest sentit,
els períodes de creixement econòmic han suposat una acceleració del pro
cés, mentre que els períodes de crisi o depressió han aturat o ralentitzat la
concentració de la població.
El Baix Empordà, en concret, no s’ha escapat d ’aquestes lògiques,
però mostra tota una sèrie de trets específics que el singularitzen dintre
del context català. L’existència d ’un teixit industrial propi encara que molt
especialitzat en una sèrie d’activitats; la localització d ’aquesta indústria
en unes poblacions determinades; la posició geogràfica de la comarca a
prop de la costa i d ’importants nuclis urbans i, finalment, l’impacte que
ha tingut el desenvolupament del turisme de masses en el conjunt de la
franja costanera són, tots, elements que han contribuït a marcar una evo
lució en general positiva i, a vegades, molt intensa en l’evolució de la
població, producte en gran part de la recepció d ’importants contingents
de forans. Ara bé, aquest creixement mostra no tan sols una important
irregularitat temporal amb acusats cicles de creixement i estancament,
sinó que la incidència sobre el territori ha sigut igualment molt heterogè
nia. Una part considerable dels municipis han patit una pèrdua constant
d ’habitants durant gairebé tot el segle XX, continuant amb la tendència
de dècades anteriors d ’acusat retrocés demogràfic. Això els ha situat avui
dia amb uns volums de població molt baixos. Tanmateix, la situació sem
bla redreçar-se en els últims anys, tal com s’explicarà més endavant. La
qüestió que queda oberta és si es tracta d’una tendència que es mantindrà
a llarg termini o és simplement un canvi conjuntural.
En aquest article es presenta i s’analitza l ’evolució de la població i les
seves pautes de localització dintre de la comarca del Baix Empordà du
rant el segle XX. Per tant, es presenta el resultat i les conseqüències de
l ’evolució i la interacció dels fluxos demogràfics: natalitat, mortalitat i,
molt especialment, emigració i immigració. De manera indirecta, el co
mentari sobre la població també remet, encara que sigui de manera breu i
indirecta, a l’evolució econòmica de la comarca, l ’estructura dels sectors
d ’activitat i el funcionament del mercat laboral. Les demandes de mà
d ’obra i la pròpia recomposició del treball entre les diferents activitats
econòmiques han tingut un rol fonamental en la dinàmica poblacional i
migratòria de la comarca.
L’anàlisi ha pres en consideració el conjunt de la comarca i les pobla
cions que la conformen. No obstant això, també s’ha considerat interes
sant altre tipus d’agrupació que tingués no tan sols en compte la grandària
dels municipis, sinó també la localització geogràfica i l’especialització
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Fig. 1. Proposta d'agrupació municipal utilitzada en aquest article.
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econòmica. D ’aquesta manera en algunes de les taules que es presenten
s’ha fet la següent agrupació (figura 1):
1. Municipis costaners (amb façana litoral o sense). La seva localitza
ció litoral els ha afavorit ja des d ’antic amb vista als intercanvis comerci
als i al desenvolupament de certes activitats no agrícoles. Amb el desen
volupament turístic des dels anys cinquanta incrementaren amb molta
força la seva població i el seu pes dintre de la comarca. Concentra -am b
excepció de la Bisbal- els municipis més grans de la comarca que, a més,
tenen les taxes de creixement de població més elevades. A causa del seu
pes respecte al conjunt comarcal i per tal de fer grups més o menys equi
valents, els he subdividit en els grups següents: àrea de Torroella de
Montgrí, àrea de Palafrugell, àrea de Palamós i àrea de Sant Feliu de
Guíxols, cadascuna amb el nucli de població corresponent que les estruc
tura.
2. Municipis interiors. En general, corresponen a municipis petits (a
excepció, relativament, del cas de Verges) que han patit un procés de pèr
dua de població durant gran part del present segle. Situats sobre la plana
del riu Ter, han tingut i encara tenen una significativa especialització agrària
amb un desenvolupament industrial escàs i estan menys afectats, de mo
ment, pel turisme i la construcció massiva de segones residències.
3. La Bisbal d ’Empordà i rodalia. Encara que situats a l’interior, mos
tren un certs trets diferencials amb el grup precedent. Comprenen tota
una sèrie de nuclis de població que s’agrupen entorn la capital comarcal,
la Bisbal d ’Empordà. La seva grandària i una especialització industrial
més gran els han dotat d ’una dinàmica pròpia, diferenciada de l’interior,
més rural i agrari.
2. EL DECLIVI I LA PUIXANÇA. 1900-1975. DE L’ESPECIALITZA
CIÓ INDUSTRIAL I AGRÀRIA A LA IRRUPCIÓ DEL TURISME
2.1.

EL DECLIVI A PRINCIPIS DEL SEGLE XX. LA CRISI DE LA INDÚSTRIA
DEL SURO I L’IMPACTE NEGATIU DE LA GUERRA CIVIL

La irrupció de la indústria surera a la comarca va suposar l’inici d ’una
profunda reconversió econòmica i social, especialment a les localitats que
van concentrar gran part d ’aquestes manufactures: Palafrugell, Palamós i
Sant Feliu de Guíxols. No només arraconava les activitats agràries i pes
queres, fins aquell moment predominants, a un pla més secundari dintre
de l’estructura econòmica d ’aquestes poblacions, sinó que també incidia
en la creació d ’un teixit industrial propi i especialitzat. Un procés que, tal
com expressa l’economista Joan Cals (1984, p. 145) a partir d ’un estudi(2)
(2)
A. Vàzquez Barquero, “ Industrialisation in Rural Areas. The Spanish Case”, OECD
Intergovernmental M eeting, Senigallia (Itàlia), juny de 1983, comunicació no publicada.
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sobre la industrialització de les àrees rurals a Espanya, constitueix una
mostra d ’una “industrialització espontània o endògena en àrees rurals”,
la qual vindria “caracteritzada per una dedicació a activitats no agràries,
desenvolupada sense intervenció de l’Estat, no relacionada amb proces
sos de descentralització de grans empreses, basada en la utilització de
recursos propis de l’àrea i pròpia d ’àrees rurals o petits centres urbans”.
Encara que a menor escala i amb una repercussió territorial menys exten
sa, a causa de la seva localització a la Bisbal i als municipis de la rodalia,
un procés d ’industrialització endogen semblant també va tenir lloc en
aquesta àrea a partir de l’especialització i el desenvolupament de la in
dústria de la ceràmica i d ’altres materials de construcció(3).
Les tres localitats abans mencionades, tal com mostra la taula 1, van
incrementar en gran mesura la seva població des de mitjan segle XIX fins
el 1900, primer cens del segle XX. El creixement més destacable el va
tenir Sant Feliu de Guíxols, que pràcticament va duplicar la seva població
en menys de cinquanta anys i es va consolidar com el principal municipi
del Baix Empordà; Palafrugell, l ’increment del qual entre 1857 i 1900 va
ser superior als 2.000 habitants si s’hi suma la població corresponent al
municipi de Mont-ras i, finalment, l’àrea conformada pels municipis de
Calonge, Palamós i Sant Joan de Palamós, que entre tots tres van incre
mentar la població en 2.614 habitants. La resta de poblacions de la co
marca, amb independència de la seva localització -costanera o interior-,
es trobava en una situació de recessió poblacional, de la qual només s’es
capava la Bisbal d ’Empordà, que va registrar un creixement significatiu
encara que modest.
Per tant, és possible observar l’impacte positiu d ’aquest procés d ’in
dustrialització, que va permetre incrementar la població comarcal i espe
cialment la dels principals municipis. Però també mostra la situació de
recessió en què es trobava gran part de la comarca, més abocada a les
activitats tradicionals de l’agricultura, que ja es veien afectades pel pro
cés d ’èxode rural que, d ’una manera més primerenca a Catalunya respec
te a Espanya, afectava de manera negativa les àrees rurals.
L’anomenat èxode rural, resultat d ’una migració molt intensa del camp
cap a les ciutats, va ser un procés que va tenir un període de màxima
intensitat a Catalunya a la segona meitat del segle XIX, acompanyant la
industrialització de l’estructura econòmica. Barcelona i els municipis de
la seva rodalia (Sabadell, Terrassa, Mataró, etc.) es van convertir en la
principal i gairebé en l’única destinació d’aquesta emigració. Fora de l’àrea
més propera a la ciutat de Barcelona, les localitats amb un creixement
(3)
De totes maneres, a diferència de la indústria surotapera, la indústria de m aterials de
construcció i ceràmica ha sigut molt menys estudiada pel que fa a les característiques productives
i laborals. Així mateix, manquen encara estudis que analitzin el procés de constitució d ’aquesta
indústria durant el segle XIX i principis del segle XX.
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TAULA 1
Evolució de la població dels municipis del Baix Empordà. 1857-1900

* En el cas de M ont-ras i Santa Cristina d ’Aro la diferència s’ha calculat entre 1877 i 1900.
Aquests dos municipis es desagreguen de Palafrugell i Castell d ’Aro, la qual cosa incideix així
mateix en l ’evolució poblacional d ’ambdós municipis entre 1857 i 1900.
Font: Iglésies i Fort, Josep (sense data), “Demografia històrica del Baix Empordà”, Publicacions
del M useu Municipal, 1. XX Assem blea Intercomarcal d ’Estudiosos, Sant Feliu de Guíxols, 23
i 24 d ’octubre de 1976.

252

POBLACIÓ I POBLAM ENT AL BAIX EM PORDÀ DURANT EL SEGLE XX

significatiu de la població varen ser molt escasses, tan sols es podrien
destacar els municipis dels eixos industrials que es van configurar entorn
les principals conques fluvials internes: Cardener, Llobregat i Ter-Congost (Sancho Valverde, Ros i Navarro, 1998). Com s’ha apuntat anterior
ment, l’altre tret destacat és la diferent cronologia del procés entre
Catalunya i Espanya. L’èxode rural català és un procés molt primerenc en
comparació amb Espanya, com a resultat, així mateix, de la divergència
entre la industrialització i modernització de l’economia catalana i l’eco
nomia espanyola. L’èxode rural espanyol es manifestarà amb tota la seva
intensitat a partir de la Guerra Civil i en especial durant la dècada dels
anys cinquanta i seixanta, amb una incidència destacable sobre la comar
ca del Baix Empordà.
Un cert redreçament de la situació a la comarca es comença a detectar
a final del segle XIX. En conjunt, els municipis entren en una etapa de
més moderació de les pèrdues de població, encara que la situació de crei
xement accentuat en els municipis especialitzats en la indústria surera
encara va continuar durant la primera dècada del segle XX. L’evolució va
ser clarament expansionista a Palafrugell i Palamós, però a Sant Feliu de
Guíxols ja es detecta una aturada incipient (taula 2).
La Primera Guerra Mundial, en aquest sentit, va produir una primera
sotragada sobre el sector del suro, que mai va poder recuperar del tot la
seva esplendor amb el tancament dels mercats exteriors vers els quals es
dirigia una part important de la producció (Barbaza, 1988(4); Medir, 1986).
L’atur va créixer força, i va obligar a relocalitzar la població en altres
activitats econòmiques o l’emigració cap a altres contrades. Un reflex de
l’impacte que va tenir la crisi va ser la pèrdua contínua de població en què
va entrar el conjunt de la comarca a partir d ’aquelles dates. De 1910 a
1930 -últim cens disponible abans de la Guerra C ivil- el Baix Empordà
havia perdut 5.580 habitants, prop d ’un 10% de la població. Uns anys,
per altra banda, caracteritzats pel fort creixement de la població en el
conjunt de Catalunya, molt vinculat a l’expansió urbana i industrial de
Barcelona i la seva rodalia, tal com es pot observar a la figura 2. Gran part
dels municipis més petits i més rurals de les comarques gironines, com de
la resta de Catalunya, es troben encara afectats per l’èxode rural, que
havia tingut el seu moment culminant entre 1860 i 1900 (Sancho i Valverde,
Ros i Navarro, 1998). La crisi dels municipis més industrialitzats de la
comarca, per tant, va ocasionar que tota ella entrés en una etapa de reces
sió econòmica i de declivi demogràfic.
Ara bé, és una caiguda que té un impacte territorial heterogeni (taula
3). Així, els municipis interiors acusen un descens molt menor al que
(4)
Les citacions de l ’estudi de Barbaza, EI paisatge humà de la Costa Brava, es refereixen
a la seva versió catalana publicada el 1988. No obstant això, s’ha de tenir en compte que
l'estudi d ’aquesta investigadora es va fer en els anys seixanta i que es va publicar l ’original en
francès l ’any 1966.
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experimentaren en les dècades precedents. És un fet, en certa manera,
significatiu i aïllat ja que aquests decennis -d e 1910 a 1920 i de 1920 a
1930 juntament amb la dècada dels anys trenta-, són els únics períodes
d’aquest segle en què aquests municipis es van situar amb unes pèrdues
inferiors als municipis costaners i, fins i tot, guanyaren població, segura
ment a causa d ’un creixement natural suficientment fort per compensar
uns saldos migratoris moderadament negatius. Si considerem les dades
resum per grans períodes de la taula 3, podem constatar que, de 1900 a
1950, la població comarcal va experimentar un decreixement (-0,12%),
del qual només van restar exclosos els municipis interiors, això sí amb un
lleugeríssim i inapreciable increment del 0,07%.
2.2. LA PUIXANÇA: L’APARICIÓ I LA CONSOLIDACIÓ DEL TURISM E DE MASSES

La situació, però, canvià radicalment a partir dels anys cinquanta.
Passats els efectes de la Guerra Civil, en què les pèrdues de població es
generalitzaren a tot Catalunya, com es pot observar en la caiguda de la
taxa de creixement anual (figura 2), i els anys de postguerra, amb una

Fig. 2. Evolució de la taxa de creixement anual acumulativa. Baix Empordà, Girona i Catalunya.
1900-2000.
Font: elaboració pròpia a partir de 1900-50: INE (1987), Poblaciones de hecho de los municipios
espanoles según los censos oficiales de 1900 a 1981, Madrid. 1950-91: INE, censos i padrons.
1975: CIDC (1981), Població dels m unicipis i comarques de Catalunya 1975-1981, Barcelona.
1996: IEC (1996), Estadística de població 1996. Vol. I Xifres oficials. Dades comarcals i
municipals, Barcelona. 2000: Padró Municipal d ’Habitants. Xifres oficials 2000, web de l’Institut
d ’Estadística de Catalunya.
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profunda atonia econòmica i social, ens trobem amb tot un seguit de
transformacions força significatives.
Tot sovint s’ha arribat a definir el període 1950-1975 com els “anys
daurats del capitalisme” a causa de la magnitud i durada que va tenir el
creixement econòmic, només trencat parcialment per petites crisis provo
cades per la seva pròpia empenta. La industrialització i el creixement
econòmic en aquells anys van tenir una repercussió molt desigual sobre
el territori català i espanyol, i donaren lloc a una marcada polarització
espacial. L’aparició de grans fluxos migratoris amb un marcat caràcter
unidireccional -des d ’unes regions concretes cap a les principals àrees
urbanes i industrials-, juntament amb la intensa redistribució de la pobla
ció no van ser més que una conseqüència directa d ’aquesta remodelació
de l’estructura laboral i econòmica de la societat espanyola. La pèrdua de
treballadors agrícoles en detriment de la indústria i els serveis va tenir la
seva correlació espacial amb l ’èxode rural a Espanya, molt intens i con
centrat en el temps.
La particularitat del Baix Empordà, com la d ’altres comarques costa
neres catalanes, va venir determinada no pel creixement industrial sinó
per l ’embranzida que va experimentar el turisme de masses. Hoteleria,
restauració, comerç, transport i tot el seguit de serveis que es mouen al
voltant del turisme, així com la construcció, es consolidaren com els sec
tors més expansius, en unes àrees que presentaven una estructura indus
trial de petites dimensions.
La comparació entre els mapes de la figura 3 exemplifica l ’impacte
que el desenvolupament d ’aquestes noves activitats va tenir sobre la co
marca i les diferents evolucions que des de llavors es van observar entre
municipis. Si durant el període 1900-1950 no hi ha una clara divisió entre
la franja costanera i els municipis interiors pel que fa al creixement de la
població, aquesta divisió es perfila clarament durant el període que va de
1950 a 1975, amb alguna excepció, com és el cas d ’alguns dels municipis
més importants de l’interior de la comarca: la Bisbal d’Empordà, Bellcaire
d ’Empordà, Corçà, Ullà i Verges.
Aquesta diferenciació espacial ve acompanyada per una polarització
en els creixements/decreixements dels municipis. Així, si durant la pri
mera meitat del segle les taxes de creixement no arribaven a 1’ 1% tant en
sentit positiu com negatiu, -excepció feta, i significativa, de Begur-, du
rant els vint-i-cinc anys posteriors un gran nombre de municipis se situen
en taxes superiors, tant positives com negatives. La distància entre el
màxim i el mínim municipal s’amplia de manera espectacular(5) (taula 4).
(5)
En tractar-se en alguns casos de càlculs a partir de poblacions petites, el nivell d ’aleatorietat
estad ística augm enta. N o obstant això, he decidit m antenir aquesta taula a cau sa de l ’interés
que p resen ta l ’ev o lu ció detallada dels m uncipis, evolució que es pot co m p arar fàcilm en t a
partir de les taxes de creixem ent.
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Fig. 3(1). Evolució de la població (taxa de creixement). Baix Empordà. 1900-1950 i 1950-1975
Font: elaboració pròpia a partir de:
1900 i 1950: INE (1987), Poblaciones de los municipios espanoles según los censos oficiales de
1900 a 1981. 1975: CIDC (1981), Població dels municipis i comarques de Catalunya 1975-1981.

Fig. 3(2). Evolució de la població (taxa de creixement) i del saldo migratori. Baix Empordà.
1975-1986 i 1986-1996
Font: elaboració pròpia a partir de: 1975: CIDC (1981), Població dels municipis i comarques de
Catalunya 1975-1981. 1986 i 1991: INE, censos i padrons. 1996: IEC (1996), Estadística de pobla
ció 1996, Vol. 1 Xifres oficials. Dades comarcals i municipals. Saldo migratori calculat a partir de
l'equació compensatòria. Dades de naixements i defuncions de la web de l'IEC.
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La població al Baix Empordà creix a un ritme fort, més gran que el de
la província de Girona, encara que inferior al del conjunt de Catalunya(6),
tal com es pot observar gràficament a la citada figura 2. La taxa màxima
es produeix en el decenni 1960-1970, (1,89%), i es manté en un nivell alt
durant el següent quinquenni, de 1970 a 1975 (1,61%), constituint els dos
màxims d ’aquest segle. Ara bé, tan importants com el creixement experi
mentat per la població, fruit d ’un saldo migratori -diferència entre immi
gració i em igració- i un creixement natural -diferència entre naixements
i defuncions- força positius, són les transformacions experimentades en
la localització de la població a la comarca.
La concentració de població en els nuclis urbans i els municipis més
grans no era un procés nou si prenem com a referència Espanya i Catalunya
(Vinuesa, 1996; Cardelús, Pascual de Sans, Solana Solana, 1999). Durant
tot el segle XX, el procés de concentració de població en els municipis
més grans i el conseqüent despoblament d ’àmplies àrees rurals han estat
una constant amb certs alts i baixos. Si baixem cap a àrees més petites,
trobem situacions heterogènies producte de les seves particularitats soci
als i econòmiques. Es el cas del Baix Empordà, que, com hem vist, va
patir uns anys de decreixement dels seus municipis més grans en detri
ment dels més petits i agraris com a conseqüència de la crisi de la indús
tria del suro.
Tanmateix, durant els anys seixanta i setanta la comarca es torna a
incorporar a la tendència general de Catalunya i Espanya vers la concen
tració de la població. Les fortes taxes de creixement es localitzen exclusi
vament en els municipis costaners, que reben l’impacte positiu i directe
de l’accelerat creixement provocat pel turisme, els serveis i el sector de la
construcció. L’interior de la comarca (amb l’excepció remarcable de la
Bisbal i els municipis de la seva rodalia), mentrestant, cau en una situació
de pèrdua progressiva de població. Les taxes són i seran fins als nostres
dies constantment negatives. Poc sabem de la magnitud i la direccionalitat dels seus fluxos migratoris, a causa de l ’absència de registres fins als
anys seixanta i, a partir d ’aquesta data, per l’escassa informació disponi
ble sobre els municipis. L’evolució de la població, això no obstant, dóna
certes pistes de l’impacte i de les conseqüències que van tenir.

(6)
L a tax a de creix em ent del B aix E m pordà situa la com arca en el lloc quinzè del conjunt
de co m aq u es de C atalu n y a, d urant el perío d e 1960-1975. S u perada pels creix em en ts que
ex p erim en tav en les co m arques que avui dia form en la R egió M etro p o litan a de B arcelo n a (A lt
P en ed ès, B aix L lo b reg at, B arcelonès, G arraf, M aresm e, Vallès O ccidental i V allès O riental) i
les co m arq u es on es lo calitzaven les capitals provincials (G ironès, S egrià i T arragonès). Fora
d ’aquestes, les cinc co m arques am b m és creixem ent de la població van ser el B aix C am p, el
B aix P enedès, l ’A noia, la S elva i el B aix E m pordà, en ordre descendent.
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Durant els vint-i-cinc anys d ’aquest període, 1950-1975, els munici
pis costaners van créixer a un ritme força elevat (2,15%), molt similar a
l’experimentat pel conjunt de Catalunya (2,26%). El màxim es va donar
durant la dècada dels seixanta amb un 2,50%. La Bisbal i la seva rodalia
també van sumar-se a aquest creixement, encara que amb taxes més mo
destes (1,02%). Els municipis de l’interior entren en una fase plenament
recessiva, ja des de la dècada dels cinquanta (-0,89%), encara que un fet
destacat és que no serà durant aquesta dècada i la corresponent als anys
seixanta quan es registrin les taxes més negatives. El quinquenni 19701975 inicia un període de màxim decreixement de la població, amb un 1,53%, que s’estendrà durant el quinquenni següent, en què encara aquestes
pèrdues seran més elevades (taula 3).
2.3. C O N TIN U ÏTA T S I C A N V IS E N L ’E V O L U C IÓ D E LA P O B L A C IÓ
I E L P O B L A M E N T : 1975-2000(7)

El final de la dècada dels setanta marca l ’inici d ’una nova situació. En
un estudi elaborat des del Centre d’Estudis Demogràfics sobre la pobla
ció i el poblament a Catalunya en els últims anys (Ajenjo et al, 1993)
apareixen una sèrie de mapes que permeten la comparació, a escala muni
cipal, entre l’evolució de la població en el període 1960-1975 i l’evolució
en el període 1975-1991 a tot Catalunya. Aquesta comparació posa de
relleu l’existència de tendències territorials de canvi, però també de con
tinuïtats en l ’evolució de la localització de la població. Pel que fa al Baix
Empordà, la comarca apareix englobada en les dues categories en què se
subdivideixen els municipis amb creixement de la població(8) (accelerat i
desaccelerat) juntament amb la perifèria de la Regió Metropolitana de
Barcelona i la resta de comarques que l’envolten. Pràcticament tota la
franja costanera forma un continuum de creixements positius amb més o
menys intensitat.

(7) L es últim es dades padronals i censals am b les quals com pten en el m om ent de redacció
d ’a q u est article són les corresponents al padró de 1996. L es xifres de l ’any 2000, encara que
oficials i difoses p er l ’Institut d ’E stadística de C atalunya a la seva pàgina w eb, són una estim ació
re a litz a d a a p artir de la p o b lació de 1996 m és l ’estad ística de n aix am en ts i d efu n cio n s i
l ’e stad ística de v ariacions residencials (m igracions). S eguram ent el cens que es realitzarà la
tard o r de 2001 co rreg irà i p ossiblem ent rebaixarà algunes d ’aquestes dades ja que són producte
d ’un a estim ació. H istò ricam ent les estim acions de població han tingut tendència a inflar la
p o b lació resid en t als m u nicipis. P er tant, alguns dels càlculs i dels resultats que es presenten a
continuació i que han pres com a referència les dades de 2000 s’han de considerar am b precaució.
(8) E s co n v en ien t fer u n a precisió im portant. El fet que en aquest estudi s ’agrupin totes les
localitats de m enys de 5 .000 habitants de cada com arca am aga les im portants diferències internes
en tre els d iferen ts tipus de m unicipis. A ixí, les taxes positives m olt elevades de p o blacions
relativ am en t grans p erò qu e no arriben a la xifra abans indicada: Santa C ristina d ’A ro, C astellP latja d ’A ro, B eg u r o Pals, p er exem ple, com pensen la negativitat en el creixem ent de gran part
dels m u n icip is m és p etits de la com arca.
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Ara bé, aquests vint anys són força heterogenis i poden dividir-se en
dos períodes. En primer lloc, el període de la crisi econòmica (1975-1986),
que, malgrat que té el seu màxim impacte en el primer quinquenni dels
anys vuitanta, ja comença a insinuar-se a les acaballes del decenni anteri
or. En segon lloc, tenim els últims quinze anys, en què s’assisteix a una
recuperació generalitzada de l’economia malgrat la crisi de principis dels
anys noranta, curta però intensa.
Les taxes de creixement durant el quinquenni 1981-1986 cauen de
manera generalitzada i significativa en tots tres àmbits considerats: Baix
Empordà, Girona i Catalunya (figura 2). Gran part d’aquesta caiguda de
la comarca del Baix Empordà i del conjunt de Catalunya és conseqüència
de la disminució del flux immigratori i de l ’augment paral·lel del flux
emigratori, que produeix una certa compensació entre les entrades i sorti
des. El saldo migratori de Catalunya voreja el zero o és lleugerament
negatiu i només és el creixement natural el que manté, en gran mesura,
una evolució positiva de la població (Ajenjo et al, 1993; Cabré, Pujadas,
1989; Pujadas, Mendizàbal, 1991).
Aquesta sotragada dels anys vuitanta és bastant significativa perquè
permet comprovar la profunda interrelació entre mobilitat i economia.
Una situació de crisi i d ’atur massiu va anar acompanyada per una caigu
da generalitzada dels nivells de mobilitat a tot Espanya (Cardelús, Pascual
de Sans, Solana Solana, 1999), en contra de certs plantejaments que es
fan i que situen l’atur com un dels principals impulsors de la migració.
La taxa de creixement del Baix Empordà va arribar a un mínim durant
el quinquenni 1981-1986 (0,46%), si prenem com a referència l’evolució
des dels anys cinquanta, encara que se situa clarament per sobre de la
mitjana catalana, que en aquests anys tan sols aconsegueix vorejar el zero
(0,07%). Ara bé, si descendim a un desglossament més gran dels munici
pis, podem constatar com, malgrat la baixada generalitzada, els situats a
la costa, més la Bisbal i els municipis que l’envolten, encara mantenien
taxes positives. Els municipis més petits de l’interior, tanmateix, van con
tinuar i van reforçar la negativitat de les seves taxes: 1975-1986 (-1,34%),
amb un mínim per a tot el segle durant el quinquenni 1975-1981 (-1,80%).
Per tant, i amb la prudència lògica que comporta el treball amb una
àrea petita, on les especificitats i particularitats de l’estructura demogrà
fica i econòmica es fan més paleses, podríem apuntar que s’aprecia una
important continuïtat amb l’etapa precedent. Els canvis són poc clars i, en
tot cas, continua el procés de concentració de població en els nuclis més
importants de la comarca. Unes tendències que també va seguir la resta
de Catalunya, on l ’aturada en el procés de concentració a Barcelona i el
seu entorn encara anirà acompanyada de taxes negatives en gran part
d’aquell territori, que ja perdia població durant l’etapa anterior (1960262
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1975). Tot i això, el procés va tendir a atenuar-se i hi ha un progressiu
desplaçament cap a les taxes intermèdies, més properes al zero (Ajenjo et
al, 1993).
La situació va canviar amb la recuperació iniciada a finals dels anys
vuitanta. La distribució dual del territori català es trenca (Pujadas,
Mendizàbal, 1991; Ajenjo et al, 1993). S’accentua la suavització de les
taxes i poques àrees presenten uns nivells extrems. Junt amb la incorpora
ció de nous municipis i comarques que guanyen població, alguns de tan
significatius com els que es localitzen als Pirineus, l’altre canvi que s’ha
de destacar és el de Barcelona i una part dels municipis de la primera
corona metropolitana. Per primera vegada en molts anys, entren en un
procés regressiu amb pèrdues absolutes molt destacades(9).
La taxa de creixement del Baix Empordà es torna a situar en nivells
elevats, comparables amb els que va experimentar la comarca durant la
dècada dels seixanta: 1986-1991,1,40%; 1991-1996, 1,31%, i 1996-2000,
1,40%. Això col·loca la comarca entre les que tenen un creixement de la
població més elevat a tot Catalunya. A més, es produeix en un context en
què els guanys de població es deuen fonamentalment a l’aportació migra
tòria, a diferència d ’anys anteriors, en què el creixement natural tenia un
paper destacat a causa de l’elevada natalitat conjuntural.
Això dóna una certa idea de la força que la migració exterior - i no
només em refereixo a la que ha vingut de l’estranger, sinó al conjunt de la
immigració provinent de la resta de Catalunya i Espanya- ha tingut sobre
la comarca durant els últims deu anys. I un altre fet destacat és la dissoci
ació de la comarca respecte a l’atonia generalitzada que mostra el conjunt
de Catalunya, que només arriba a un increment de població de tan sols un
0,27% durant el quinquenni 1986-1991. L’estructura econòmica del Baix
Empordà, menys especialitzada en les activitats industrials i més bolcada
cap als serveis, sembla que ha protegit la comarca de les sotragades més
fortes de la crisi econòmica.
La distinció dels municipis segons la seva localització dintre de la
comarca mostra les diferenciacions que ja es configuraven des dels anys
seixanta (figura 3). Als municipis costaners se’ls incorporen la Bisbal i
tota la seva rodalia com a àrea de creixement00). Les diferències entre el

(9) C al reco rd ar els 354.492 habitants que perd la com arca del B arcelonès en nom és quinze
anys, de 1986 a 1996: 74.463 habitants m enys entre 1986-1991 i 280.029 habitants m enys
en tre 1991 i 2000.
(10) L ’únic m unicipi co stan er que queda al m arge d ’aquesta tendència positiva és C alonge,
en el qu al és po ssib le su posar l ’existència d ’alguns problem es en els recom ptes de po b lació ja
q u e es tracta d 'u n m unicipi litoral am b una forta especialització turística i am b un am pli parc
de segones resid èn cies, però que segons les dades padronals v a p erdre prop de 400 h abitants
entre 1975 i 1986.
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màxim i el mínim municipal es mantenen de manera clara. Ara bé, el
nombre de municipis amb taxa negativa i la magnitud dels seus valors es
van reduint progressivament. En tot cas, les diferències entre el màxim i
el mínim es deuen especialment a l ’embranzida que agafa el creixement
de població dels municipis costaners durant els últims deu anys.
En conjunt, la taxa de creixement dels municipis costaners se situa en
nivells elevats (1,15%, entre 1975 i 1986; 1,64% entre 1986 i 2000). De
manera paral·lela, es veu acompanyada per una ralentització del decrei
xement en els municipis de l ’interior. En aquests es passa d ’una taxa ne
gativa del -1,34% el 1975-1986 al -0,13% en els tres lustres següents.
Finalment, és interessant ressaltar la suavització d ’aquesta taxa fins al 0,23% durant el quinquenni 1991-1996 i la seva conversió positiva en
l ’últim quinquenni (0,71%), amb la prevenció que s’assenyala a la nota a
peu de pàgina número 7.
Per altra banda, es poden veure a la figura 3 els municipis que tenen
un saldo migratori negatiu en aquests dos períodes01} -d e 1975 a 1986 i
de 1986 a 1996-. Per a 1975-1986 hi ha quasi una total coincidència entre
saldo migratori negatiu i decreixement de la població. Només la Bisbal
aconsegueix compensar el saldo migratori negatiu amb el creixement na
tural. De 1986 a 1996 ja hem vist que es redueix la taxa de creixement
negativa dels municipis interiors. Molts d ’aquests, a més, van tenir un
saldo migratori positiu, molt lleuger, això sí, i que, en certs casos, no
aconsegueix compensar l’envelliment manifest de la població d ’aquests
municipis.
Tot plegat són unes tendències de canvi significatives que conviden a
estar atents respecte a quina serà l’evolució futura de la població: /,es
confirmarà i es mantindrà aquesta ralentització en la pèrdua de població o
s’ha tractat d ’una simple estrebada conjuntural? La moderació de les pèr
dues porta a plantejar que la seva reducció pugui ser conseqüència ja
sigui d ’un cert “esgotament” dels recursos poblacionals, que ha desem
bocat en una estructura per edats molt envellida, ja sigui d ’una certa em
branzida poblacional producte d ’una aportació migratòria cada vegada
més positiva. Les últimes dades en aquest sentit sembla que van en la
direcció de reafirmar aquestes tendències. No només els municipis més
petits i localitzats a l’interior de la comarca guanyen població durant l’úl-

(11)
El m èto d e que s ’ha utilitzat p er al càlcul dels saldos m igratoris és el de l ’equació
co m p en satò ria que estim a de m anera indirecta la diferèn cia entre im m igració i em igració a
p artir de les! p o b lacio n s inicials i finals d ’un perío d e determ inat i els fluxos de naixem ents i
defuncions. En aquest sentit, 1975 és el prim er any p er al qual es disposa de dades de naixem ents
i defu ncio n s p er a tots els m unicipis de C atalu n y a i, per tant, és el prim er en el qual es pot
ap licar aq u esta tècn ica d ’estim ació indirecta dels saldos. L es dades de naixem ents i defuncions
són les facilitad es p er l'IE C a la seva p àg in a web.
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F ig. 4. T ipologia de l'evolució de la població per m unicipis. B aix E m pordà. 1975-1986 i
1986-1996.
Font: E lab o ració p rò p ia a partir de 1975: C ID C (1981), Població dels municipis i comar
ques de Catalunya 1975-1981. 1986: P adró de 1986. 1996: IEC (1996), Estadística de Pobla

ció 1996. Vol. I Xifres oficials. Dades comarcals i municipals.

tim quinquenni com a conjunt, sinó que tan sols 6 municipis mantenen
una evolució negativa. La resta, encara que amb nivells modestos, han
vist incrementar la seva població. No obstant això, s’haurà d ’estar atent a
les dades del pròxim cens de població de 2001 per poder confirmar aquesta
tendència i calibrar fins a quin punt es consolida o és fruit del funciona
ment dels sistemes estadístics.
Finalment i a manera de visió globalitzadora d ’aquesta última etapa, a
la figura 4 s’han classificat els municipis segons la seva evolució durant
els dos últims decennis, 1975-1986 i 1986-1996. El fet més destacat és la
dualitat d ’evolucions independentment de la conjuntura econòmica, crisi
en el primer decenni i recuperació en el segon, respectivament. Així, te
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nim tot un conjunt de municipis interiors, petits, de poca població i on les
activitats agràries tenen un pes encara important, que al llarg de tots dos
períodes s’han saldat amb un decreixement de la població que hi residia.
Enfront d ’aquests municipis, trobem els de la façana litoral, als quals cal
afegir la Bisbal i la seva rodalia, amb una evolució positiva del seu crei
xement.
Es significatiu el fet que no hi ha cap municipi que durant la crisi
registrés un comportament positiu per esdevenir negatiu posteriorment.
El cas contrari sí que es dóna per a un nombre molt reduït de municipis
que tenen com a tret característic la seva vinculació a municipis relativa
ment grans -Albons i Bellcaire amb l’Escala (ja a la comarca veïna de
l ’Alt Empordà), Ullà amb Torroella i Regencós amb Palafrugell-, cosa
que pot ser conseqüència de l’extensió del creixement dels municipis ve
ïns més grans, possiblement per la creació de noves urbanitzacions.
3. REFLEXIONS FINALS AL VOLTANT DE L’EVOLUCIÓ DE LA
POBLACIÓ I EL POBLAMENT AL BAIX EMPORDÀ EN L’INICI DEL
SEGLE XXI
A partir de les dades dels darrers cents anys és possible observar al
guns dels trets demogràfics més importants de la comarca que han donat
lloc a l’actual configuració de la població i la seva localització territorial.
Fins els anys cinquanta, l ’estructura econòmica comarcal es caracteritza
va pel predomini de les activitats agràries i el desenvolupament d ’una
indústria molt específica, però de gran importància a la comarca, com era
la transformació del suro i els seus derivats, per una banda, i per la indús
tria de la ceràmica i dels materials per a la construcció, per l ’altra. La crisi
de les manufactures sureres, durant la segona dècada del segle, i posteri
orment la Guerra Civil i la postguerra van postrar la comarca en una situ
ació d ’atonia econòmica i social, que es va traduir en un descens progres
siu de la població.
El trencament es produirà a partir dels anys cinquanta i seixanta amb
la transformació propiciada per la irrupció dels serveis turístics com a
activitat econòmica principal. El desenvolupament de tots els serveis que
es vinculen amb el turisme i, amb una importància especial, el de la cons
trucció, van propiciar una àmplia transformació econòmica que es va con
centrar bàsicament al llarg de la façana costanera de la comarca.
Aquestes dècades marquen l’inici en la incorporació d ’una important
població forana ja sigui de Catalunya o de la resta d ’Espanya, que va
incidir en un creixement explosiu de la població resident i de la població
activa al Baix Empordà. No va ser, però, una evolució homogènia a tot el
territori. Les diferències, que ja es marcaven entre els municipis costa
ners respecte als de l’interior de la comarca - a excepció de la Bisbal i la
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seva rodalia-, s’accentuaren. Els municipis interiors van iniciar un perío
de de fort declivi demogràfic en contraposició a la façana costanera. La
situació ha continuat fins als nostres dies malgrat que en els últims anys
s’ha ralentitzat el ritme de disminució de la població en els municipis
interiors de la comarca i la progressiva concentració de la població en la
façana litoral.
El cicle econòmic canvià a partir de mitjans dels anys setanta. Una de
les conseqüències del canvi va ser la caiguda sobtada de tot tipus de des
plaçaments de la població i, en concret, de les migracions. Ara bé, la crisi
d ’aquells anys i la recuperació posterior no han significat una ruptura
important ni destacable en l’evolució de la població i el poblament al
Baix Empordà. Això no vol dir que els ritmes de creixement, sobretot en
els anys més crítics, anessin a la baixa, però el descens va ser molt mode
rat i immediatament va recuperar-se un creixement consistent, cada vega
da més, en l ’aportació migratòria i menys en el creixement natural a cau
sa de la caiguda de la fecunditat. Una altra qüestió són els canvis en la
procedència-destinació dels fluxos migratoris i les seves vies d ’inserció
laboral i social.
Si pel que fa a la població es podria afirmar l’existència d ’una certa
continuïtat respecte a l’etapa precedent, una situació semblant la tenim en
l’assentament de la població en el territori. No hi ha un canvi de les ten
dències. La contraposició entre els municipis costaners i de l ’interior no
només continua sinó que s’aprofundeix. Mai durant tot aquest segle els
municipis interiors han patit unes pèrdues de població tan elevades, en
nombre absolut i en taxa, com les experimentades en les dècades dels
setanta i vuitanta. La població de la comarca ha continuat concentrant-se
en els municipis més grans, localitzats a la costa -am b l’excepció de la
Bisbal d ’Empordà-. No obstant això, durant els anys noranta les pautes
d ’evolució sembla que varen iniciar un canvi significatiu. Les pèrdues
dels municipis interiors, en aquest sentit, es ralentitzen, i molt. La qüestió
que s’obre a partir d ’ara és si es produirà la consolidació d’aquestes ten
dències o bé si es tracta d’un fenomen puntual, transitori, producte de
l’esgotament poblacional d’aquestes poblacions. Les últimes informaci
ons sembla que confirmen aquesta tendència cap a una recuperació de la
població resident en els municipis més petits i interiors de la comarca.
El Baix Empordà mostra, per tant, encara actualment una forta capaci
tat d ’atracció de població, destacable en una Catalunya amb un creixe
ment de la població que es mou en uns nivells de mínims. El seu dinamis
me econòmic, amb un elevat pes dels serveis vinculats al turisme i a la
construcció, així com la seva localització a la façana costanera i prop de
les àrees urbanes de Girona i Barcelona, l’han convertit en una destinació
preferent en la localització de la residència per part d ’un nombre signifi
catiu de població.
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ANNEX 1
Evolució de la població* segons les principals àrees en què s’han subdivit
els municipis del Baix Empordà. 1900-1996

* 1900-1950: població de fet; 1960-2000: població de dret
** vegeu nota a peu de pàgina número 7 del text
Font: elaboració pròpia a partir de 1900-50: INE (1987), Poblaciones de hecho de los municipios
espanoles según los censos oficiales de 1900 a 1981, Madrid. 1950-91: INE, censos i padrons
1975: CIDC (1981), Població dels municipis i comarques de Catalunya 1975-1981, Barcelona
1996: IEC (1996), Estadística de població 1996. Vol. I Xifres oficials. Dades comarcals i
municipals, Barcelona. 2000: Padró Municipal d ’Habitants. Xifres oficials 2000, web de l’Institut
d ’Estadística de Catalunya.
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ANNEX 2.
Evolució de la població* dels municipis segons grandària. Baix Empordà.
1900-2000**

* 1900-1950: població de fet; 1960-2000: població de dret
** veure nota a peu de pàgina número 7 del text
Font: elaboració pròpia a partir de 1900-50: lN E (\9 % l),P o b la c io n e s d e h e c h o d e lo s m u n ic ip io s
esp a n o les seg ú n los censos o ficiales de 1900 a 1981, Madrid. 1950-91: INE, censos i padrons.
1975: CIDC (1981), P oblació d els m u n icip is i com arques de C atalunya 1975-1981, Barcelona.
1996: IEC (1996), E sta d ística de p o b la c ió 1996. Vol. I X ifres oficials. D a d es com arcals i
m unicipals, Barcelona. 2000: Padró M unicipal d ’Habitants. X ifres oficials 2000, web de l’Institut
d ’Estadística de Catalunya

270

Estudis del Baix Empordà.
ÍN STITU T D 'ESTU D IS D EL BAIX EM PO RD À (Edit.).
Sant Feliu de G uíxols, 2002. Núm. 21, p. 271 a 282.
ISBN: 84-921668-6-X ISSN: 1130-8524

ELS ESCUTS HERÀLDICS
DE CALONGE
M A R IA V IL A R i B O N E T

1. INTRODUCCIÓ
Aquest treball té per objectiu estudiar els escuts heràldics de la vila de
Calonge, per mitjà de la recerca històrica de les fonts documentals, l’anà
lisi etimologicosemàntica del topònim Calonge i les dades històriques i
heràldiques del municipi.
2. C O N SID E R A C IO N S E T IM O L O G IC O SE M À N T IQ U E S DEL
TOPÒNIM CALONGE
Segons Alcover-Moll, Diccionari català, valencià, ba lea r(1), el topò
nim Calonge procedeix del llatí Colonicu ‘propi de la colònia’.
La civilització romana va deixar a Calonge restes molt importants,
entre les quals podem esmentar les ruïnes de la ciutat romana de Castell
Barri, la vil·la romana del Collet de Santa Maria, les restes de Rifred i
Treumal, entre d’altres.
El testimoni documental més antic que esmenta Colonico és un diplo
ma del rei Carloman, datat el 2 de setembre de l’any 881, en què es con
cedeix al bisbe de Girona Teotari, a petició d’aquest, la plena possessió
de la Vall d ’Aro amb els seus termes. La donació incloïa el terreny deli-

(1)
A L C O V E R -M O L L (1980): D iccio n a ri català, valencià-balear. P alm a de M allorca,
E d itorial M oll.
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mitat a tramuntana per Romanyà i Colonico\ a llevant pel mar; a migdia
per Tossa i a ponent per Llagostera(2).
El topònim Colonico se seguirà usant en la documentació fins als se
gles XVI-XVII.
A la documentació dels segles XII al XV trobem el topònim Colonge,
que coincideix amb la pronúncia empordanesa d’aquest nom de lloc. També
s’esmenta Colonge de marítima, Colonge in maritimo, precisant d ’aquesta
manera la situació geogràfica de la població i, també amb el fi de distingir-la d’una altra homònima.
A l’arxiu de la Corona d ’Aragó es conserva el document de la presta
ció d’homenatge al rei Alfons I per Ramon de Solius, pel castell de Colonge
de marítima, datat l’any 1193.
També en aquest mateix arxiu, trobem en un document de 1413 Colonge
in maritimo.
A la documentació de la primera meitat del segle XV, custodiada en
l’anomenat Arxiu, s’esmenta el topònim Calonge, nom que figura en els
capítols per la lluïció jurisdiccional de Calonge de l’any 1437.
3. CONSIDERACIONS HISTÒRIQUES I HERÀLDIQUES DE LA
VILA DE CALONGE
A) El segell més antic que conei
xem és el que usava el batlle de
Calonge l’any 1469 (fig. 1).
Segell rodó de cera vermella, amb
un escut amb les barres. No porta lle
genda.
Empremtat amb cera vermella al
dors d’un trasllat dels comptes cor
responents al temps en què Salvador
Mercader exercí el càrrec de batlle
de Calonge, tramès al mestre racio
nal pel notari del dit lloc, el 2 de se
tembre de 1469, clos i segellat pel
dit batlle (3).
Hem d ’observar que el segell
emprat pel batlle de Calonge és el

Fig. 1. Segell del batlle de Calonge. Any
1479 (F. de SA G A RRA , S ig il·lo g r a fia
catalana, II, núm. 474.)

(2) ROVIRA, M. (1975): Un diplom a d esconegut de C arlom an p e r Teotari, bisbe de Girona.
Anales del Instituto de Estudiós Gerundenses, XXII, 1975, p. 211-217. CALZADA, J. (1981);
Sobre el dip lo m a de C arlom an al bisbe Teotari. Estudis del Baix Empordà, 1, p. 121-126.
(3) A rxiu del R eial Patrim oni. C olecció Sigil·logràfica. SA G A RRA , F. de (1922):
S ig il·lo g ra fia Catalana. Barcelona, Estam pa Enrich i Cia, II, p.45, núm. 474.
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Fig. 2. Fragm ent dels capítols per la lluïció jurisdiccional de Calonge (Arxiu de la Corona
d'Aragó, C., reg. 2767, f. 149).

propi d ’una vila reial, privilegi concedit a aquesta població pel rei Alfons
el Magnànim, el 28 de setembre de 1437, en virtut dels capítols per la
lluïció jurisdiccional (4), escrits en català i presentats per la població al
sobirà (fig.2).
Calonge, per mitjà dels al·ludits capítols obtingué, també, el privilegi
de tenir batlle propi, d ’aquesta manera s’expressa en els esmentats capí
tols:
“ítem, senyor, com en temps passat, ans que lo dit mer e mixt imperi e
altres coses dessus dites, fos venut al dit noble mossen Berenguer de
Cruilles, lo batle de la vila de Palamós fos batle e exercis iurisdiccio en lo
dit loch a terme de Calonge, que ara per vostre merce vos placia atorgar
als dits prohomens e universitat de haver batle en lo dit loch e terme per
si, separat de la dita batlia de Palamós. Plau al senyor rei”.
B)
A la façana renaixentista del castell de Calonge, ubicada a la plaça
Major, hi ha el monumental escut (fig.3) d ’Antoni de Cardona (15501606), primer senyor de la baronia de Calonge que tenia el títol de duc de
Sessa.
Pere Caner diu a la seva obra La vall de Calonge que essent Antoni de
Cardona senyor de la baronia de Calonge, es va bastir el palau renaixen
tista del castellí5).
(4) VILAR, M. (1984): Estudi de capítols p e r la lluïció jurisdiccional de Calonge, Estudis
del Baix Empordà, núm 3, p. 107-116.
(5) CANER, P. (1983): La Vall de Calonge. Generalitat de Catalunya - Ajuntam ent de
Calonge, 111 p.
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ARMES DE L'ESCUT
D ’ANTONI DE CARDONA:
Quadrilong francès.
Dreta: truncat i partit.
1. Cardona: quarterat en
sautor, ler. 14 rt., quatre pals;
2n., tres cards; 3er., sembrat de
flors de lis amb lambel (Pra
des).
2. Fernàndez de Córdoba:
truncat, ler., tres faixes; 2n., el
rei moro Boabdil de Granada
presoner, amb cadena al coll.
3. Anglesola: quatre faixes.
4. Reques ens: partit, ler.,
queatre pals; 2n., tres rocs amb
bordura dentada.
Esquerra: partit
1.Catalunya-Aragó: quatre
pals.
2.Castella-Lleó: en figura truncada, dalt un castell i a baix un lleó.
3.Sicília: quarterat en sautor, ler. 14rt., quetre pals; 2n. I 3er.; un àgui

Fig. 3. Escut d A ntoni de Cardona, senyor de
la baronia de Calonge. (Castell de Calonge)

la.
Escut timbrat amb corona ducal.
Envoltat de banderes conmemoratives de victòries militars.
Esculpit en pedra i enmarcat en un marc oblong, situat en un recttangle.
Época: segles XVI-XVII.
(Aquest escut ha estat estudiat per l’autora del present treball i publi
cat en aquesta revista, Estudis del baix Empordà, vol. 18,1999,p. 65-70 i
vol. 19, 2000, p. 69-78.)
C) A la façana de la capella de l ’antic Hospital de Calonge (fig.4) hi
ha inscrites en el frontó la data 1674 i a la llinda 1842.
Sota l ’ull de bou de l’esmentada façana i sobre el frontó que corona la
porta hi ha esculpida en pedra, sense marc, una planta (fig.5) de tronc
gruixut i unes arrels, amb grans fulles llanoses.
Alguns erudits del segle XX han interpretat que representava una col.
Nosaltres creiem que l ’esmentada planta és un card i seguidament pas
sem a raonar la nostra tesi.
D) Al segle XVIII l’Ajuntament de Calonge usava un segell rodó, amb
el disseny esquemàtic d ’una planta amb el tronc molt curt, i només cinc
fulles allargades, en forma de rosetó. Al seu cim hi ha la llegenda Caloge.
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Encerclat tot en una cir
cumferència.
Hem d ’observar que el
card, durant el primer any,
només té fulles en forma
de rosetó a ran de terra i
que al segon li comença a
sortir el tronc.
Aquest segell, el tro
bem al peu d ’una propos
ta que el 13 d’octubre de
1754 fan els regidors del
municipi de les persones
que han de concórrer a
l’ocupació de jutge de la
baronia de Calonge, per al
bienni 1755-1756, que són
les següents:
El doctor Antoni Riera
i de Ribes, de la vila de la
Bisbal.
Fig. 4. Façana de la capella de l'antic Hospital de
Calonge (1674).

Fig. 5. Escut esculpit a la façana de la capella de l'antic Hospital.
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Fig. 6 . Proposta form ulada pels regidors del municipi, de les persones que han de concórrer
al càrrec de jutge de la batllia de Calonge, pel bienni 1755-56 (Arxiu m unicipal de Calonge)

El doctor Joan Pi, de la vila de Begur.
El doctor Josep de Marimon i Comas, de la vila de la Bisbal, (fig. 6).
E)
També el segle XVIII, l ’ajuntament emprava una altra versió
d ’aquest segell en el que hi ha el mateix disseny esquemàtic de la menci
onada planta, envoltada d ’una doble circumferència, una de punts i l’altra
de traç seguit, amb la llegenda Calonge, encerclada en una sanefa, oberta
per les parts inferior i superior (6).
(6 )
CARRERAS CANDI, F. Geografia General de Catalunya, Barcelona, Albert M artin
(Provincià Girona, a càrrec BOTET I SISO, 600 p.)
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Fig. 7. Document expedit el 25 octubre 1786 pel regidor degà i sotsbatlle, Pere Paradeda i Xifró. (Arxiu Municipal de Calonge).

Aquest segell figura en un document expedit pel regidor degà i sots
batlle, Pere Paradeda i Xifró, datat a 25 d ’octubre de l’any 1786 (fig. 7).
Si analitzem les plantes representades en els dos precedents segells i
l’esculpida a la façana de la capella de l ’Hospital, comprovarem que es
tracta d ’un mateix vegetal i que les seves característiques botàniques (.7)
són les pròpies d ’un card.

(7)
FONT QUER,P. (1962): Plantas medicinales. El Dioscórides revisado. Editorial Labor,
Barcelona, 1982, 842 p.
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Fig. 8 . Segell amb una figura que Ferran
de Sagarra qualifica de flor. 1679. (F de
SAGARRA, ob. cit., 11, núm. 1022).

Fig. 9. Portalada delRoser de l'Església
de Sant M artí de Calonge, bastida el 1740.

Basant la nostra tesi en fonaments històrics, hem d ’observar que, a
mesura que les poblacions es van desenvolupant, l’ús del segell s’estén a
tots els municipis i les armes heràldiques del senyor jurisdiccional passen
als segells dels municipis formats a redós d ’un castell o monestir.(8)
L’any 1488, Ferran el Catòlic vengué la jurisdicció de la vila de Calonge
al primer comte de Palamós, Galceran de Requesens, que posteriorment
passà a la seva filla Elisabet.
L’any 1506, Elisabet de Requesens es casà amb Ramon Folch de
Cardona. Per raó d ’aquest matrimoni, la casa de Cardona-Anglesola pas
sà a ésser senyora de la baronia de Calonge.
El senyal heràldic dels Cardona-Anglesola és el card i aquesta és la
planta esculpida a la façana de la capella de l’antic hospital i la que hi ha
representada esquemàticament als segells municipals, als quals ens hem
referit.
F)
En una plica de testimonis del col·legi d ’adroguers, de l’any 1679,
(fig.8), hi ha un segell rodó de 24 mm, amb una figura que Ferran de
Sagarra qualificà de “flor” (9).
( 8 ) BASSA, M. (1968): Els escuts heràldics dels pobles de Catalunya. Editorial Millà,
Barcelona.
(9) SAGARRA, F. de ob. cit., 1 1, p.133, núm 1022.
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Fig. 10. Fragm ent de la portalada principal de l'església de Sant Martí, bastida l'any 1767,
amb els escuts de Bonaventura Osorio de Moscoso i de la seva esposa, Ventura Fernàndez de
Córdoba, senyors de la baronia de Calonge.

És ben rem a rc a b le que
Ferran de Sagarra, el més gran
coneixedor dels emblemes he
ràldics usats al nostre país, no
concretés l’espècie de la flor.
Dir “una flor” és no dir res.
G) El 1740 fou construïda
la portalada lateral, anomena
da del Roser, de l’església par
ro q u ial de S ant M a rtí de
Calonge. A les portes de fusta,
clavetejades, hi ha esculpides
dues cols (fig. 9) vegetals que
també trobem a la porta de la
façana principal.
H) A l’armari de la sagris
tia nova, bastida l’any 1763, hi
ha una pintura sobre plafó que
representa una col de caluix
llarg.
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Fig. 12. Segell municipal de Calonge,
1814. (Arxiu Històric de Sant Feliu de
Guíxols).

I)
A la llinda de la portalada de la
façana principal de l’església de Sant
Martí hi ha dos escuts ovals, acoplats,
amb les armes del senyor del castell
(fig. 10).
El de l’esquerra correspon a Bo
naventura Osorio de Moscoso i el de
la dreta, a la seva esposa, Ventura
Fernàndez de Córdoba (10) Folch de
C ardona-A nglesola, R equesens i
Aragó. A la cimera dels escuts hi ha
la corona d’infant d’Espanya i estan
envoltats pel cordó del Toisó d’Or.

J) A la façana principal de l’esglé
sia parroquial de Sant Martí, gravats
sobre pedra a cadascuna de les dues bases de les columnes que flanque
gen la portalada hi ha l’escut de la vila, de forma oval, truncat i semipartit:
al lr., una col de caluix llarg; al 2n., una torre i al 3r., els quatre pals,
timbrat d ’una corona d’infant d ’Espanya (fig.l 1).
Observant aquest escut, és evident que la col de caluix llarg ha esde
vingut el senyal heràldic característic de la vila.
Als segles XVIII i XIX els municipis que no tenien armes heràldiques
adoptaven les que feien referència al
significat del topònim, a més de les del
senyor jurisdiccional(ll).
Tenint en compte l’estudi etimologicosemàntic del topònim Calonge,
que exposem en aquest treball, recor
darem que durant els segles XII al XV
s’usa el nom Colonge, que coincideix
am b la p ro n ú n c ia e m p o rd a n esa
d ’aquest nom de lloc. La primera sílaba tancada d ’aquest topònim es col i
és la que dóna origen al senyal heràl
dic de l’escut.
(10) AYMAR, J. (1981): L ’Església Parro
quial cle Sant M artí de Calonge. Estudis del Baix
Empordà, 1, p. 1-91.
(11) BASSA, M. ob. cit. p.40.
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Fig. 13. Escut de la monarquia.
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Quant a la torre de la segona partició, representa el caràcter feudal de
la població, formada a redós del castell i, finalment, el senyal reial dels
quatre pals són el símbol de la vila reial i de la jurisdicció que els reis
exercien sobre la població.
K) A l’Arxiu Històric de Sant Feliu de Guíxols hi ha un document,
datat el 1814, amb el segell del municipi de Calonge. És rodó, emmarcat
en una sanefa oberta per la part inferior amb la llegenda “Calonge” i al
mig una circumferència, d’on parteix una creu llatina amb suport d’angle
molt obert (fig. 12).
L) En les monedes encunyades a finals del segle XIX per la Coopera
tiva La Progresiva hi ha gravat l’escut de Calonge, descrit anteriorment
amb l ’única diferència que la col és de caluix curt. (Museu Etnològic de
Calonge. Secció de Numismàtica).
M )A la mateixa secció hi ha una medalla encunyada per l’Ajunta
ment. A l’envers hi ha l’escut amb la col.
N) Al segle XIX l’Ajuntament usà un segell amb l’escut de la monar
quia, am la llegenda Ayuntamiento constitucional de Calonge (fig. 13).
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Fig. 16. Escut publicat per M. BAS
SA a la seva obra Els escuts heràldics
dels pobles de Catalunya.

Fig. 17. Escut actual del municipi de
Calonge, dissenyat per l'heraldista Armand
de Fluvià.

O) Durant la Segona República tant l’Ajuntament com el Jutjat usen
el segell de la República, (fig. 14)
P) També des de principi del segle XX fins a l’última dècada dels anys
vuitanta en els impresos i documents l’Ajuntament emprava un escut de
forma amigdalar amb els senyals heràldics del de la façana principal de
l’església de Sant Martí (fig. 15)
Q) Bassa i Armengol publica a la seva obra, Els escuts heràldics del
pobles de Catalunya, el següent escut de Calonge:
Truncat i semipartit: lr. Un pi; 2n. Un castell i al 3r. Quatre pals.
R) Finalment, l’escut actual del municipi és el dissenyat per l’heral
dista Sr. Armand de Fluvià, i les seves armes són les següents:
Escut caironat, truncat i semipartit: lr. Una col de caluix llarg arrenca
da; 2n. Un roc; 3er. Quatre pals. Timbrat amb la corona de baró (fig. 16).
Segons Armand de Fluvià, la col de caluix llarg és el senyal caracterís
tic de la vila.
El roc és la torre del joc d ’escacs, senyal dels Requesens.
El senyal reial dels quatre pals recorda la jurisdicció que els reis exer
cien sobre la vila i, també, els privilegis dels Requesens de quarterar les
seves armes amb les reials.
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MARQUÈS, Sis-cents pidolaires (1368-1540). Captius, esclaus i peregrins. JOSEP PALLÍ i
ROIG, Els mestres d ’aixa de Palamós. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Història del col·lectiu
sanitari guixolenc. JOSEP CLARA, Els estudis de batxillerat de Josep Iria. Llibre de Grades de
monjos, M onestir de Sant Feliu de Guíxols (1766-1818).
Núm. 14. (1995). INSTITUT D ’ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ, El nostre homenatge
al senyor Lluís Esteva i Cruahas. RECOPILACIÓ A CURA D ’ELENA ESTEVA, Lluís Esteva
i Cruahas (D adesper a una biografia). RECOPILACIÓ A CURA DE LLUÍS PALLÍ i ELENA
ESTEVA, B ibliografia cronològica de Lluís Esteva i Cruahas. XAVIER COLOM ER-RIBOT,
L 'última entrevista amb Lluís Esteva i Cruahas. JORDI MONTANER, JOAN SOLÀ, JOSEP
MAS-PLA i LLUÍS PALLÍ, Aportació al coneixement de l ’evolució geològica recent de la
p lana del Ter (Baix Empordà). NARCÍS SOLER i MASFERRER, El jacim ent magdalenià de
Sant Benet (Sant Feliu de Guíxols). JOSEP VERT i PLANAS, Els treballs del centre d'estudis
del M ontgrí al Cau de les Dents. ROQUÉ, C.; PALLÍ, L.; TARRÚS, J.; CARRERAS, E.
Aportacions al coneixement dels gravats prehistòrics dels massissos de les Gavarres i de Begur
(Girona). CARRERAS, E.; GAY, P.; PALLÍ, L.; ROQUÉ, C.; TARRÚS, J. A propòsit de les
suposades pintures i gravats prehistòrics de la cova d'en Dayna (Romanyà de la Selva, Baix
Empordà). FRANCESC AICART i HEREU - JOSEP Ma NOLLA i BRUFAU, El jacim ent
tardo-rom à del carrer del Prior (Sant Feliu de Guíxols). JOAN BADIA-HOMS i ENRIC
CARRERAS VIGORÓS, Localització del Vilar de Purtos a la rodalia d ’Ullà. GABRIEL ROU RA,
Capbreu de la capellania de Sant Feliu de Buada (Any 1326). XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ
- ANTONI ROVIRAS i PADRÓS, 700 anys del castell del Montgrí: Resultats de la intervenció
arqueològica de 1994. JO SEP M. M ARQUÈS, El govern episcopal de la Bisbal. PERE
TRIJUEQU E i FONALLERAS, Un projecte de convent a la pietat de Palamós. MARIA
M ERCÈ COSTA, Conflictes de pesca a les mars de Palamós (1571-1576). ERNEST ZARAGOZA i PASCUAL, Els monestirs de benedictines de l ’E mpordà. M. CONCEPCIÓ SAURÍ,
Palafrugell i el seu «llibre de privilegis»: Una història que encara no ha arribat al final.
JOAN BADIA-HOM S, L 'activitat de l'escultor Josep Pol a Palafrugell (Primera meitat del
segle XVIII). BENET JULIÀ i FIGUERAS, Presència guixolenca en la Fira Internacional de
Belcaire del Llenguadoc. Segle XVIII. PERE MOLAS RIBALTA, Les ordenances dels botiguers
de la Bisbal (1805). JAUM E AYM AR i RAGOLTA - JOAN VICENS i TARRÉ, Can Xifró de
Calonge. JOAN PUIGBERT i BUSQUETS, Burgesos, federals i internacionalistes. La interna
cional a Sant Feliu de Guíxols: 1870-1874. SANTIAGO HERNÀNDEZ i BAGU É, Les activitats

auxiliars a la indústria surera. LLUÍS COSTA i FERNÀNDEZ, La contradicció delspom ells
de jo ven tu t amb la l a dictadura en el context de Begur. MANUEL LLANAS, Figures i
paisatges guixolencs en l'obraperiodística de Gaziel. SALOMÓ MARQUES, M estres del Baix
Empordà a l'exili durant el franquisme. LLUÍS PALAHÍ i XARGAY, Una ullada més sobre
el desaparegut tren de Sant Feliu. JOSEP CLARA, La correspondència de Josep P la amb
Raimon Noguera. M. SALA, R. BATALLA, E. MARTÍN, J. PERNAS i X. UBEDA, Estudis
hidrològics a la Conca del Ridaura.
Núm. 15. (1996). CARLES ROQUÉ i PAU - LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Sediments antics del
litoral del Baix Empordà entre Es Forn (Begur) i Vallpresona (Santa Cristina d'Aro). JOSEP
M. MARQUÈS, Esglésies del Baix Empordà. JOSEP M. MARQUÈS, Set cenobis fem enins de
l ’Empordà. XAVIER ROCAS i GUTIÉRREZ, La sala 3 (o de la prem sa de vi) del castellpalaude la Bisbal. Recerca arqueològica iproposta d ’evolució històrica. JOSEP Ma MASSONS,
Alum nes del reial col·legi de cirurgia de Barcelona (1760-1843) del Baix Empordà. MIQUEL
BORRELL i SABATER, Les lluites p e l poder municipal entre el Monestir i la vila de Sant Feliu
de Guíxols: La insaculació de l ’any 1803. ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, Un aspecte
de la vida administrativa de pals l ’any 1832: Les Tabes. JAUME AYMAR i RAGOLTA, Els
Ragolta, un llinatge català a Cuba. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Solidaritat guixolenca.
Segle XIX. JOSEP CLARA, La fa rsa de les eleccions municipals franquistes: l ’exemple del
partit jud icia l de la Bisbal (1948).
Núm. 16. (1997). LLUÍS PALLÍ i BUXÓ - CARLES ROQUÉ i PAU, Característiques
geomorfològiques de la Pedralta (Baix Empordà, Girona). PERE MOLAS i RIBALTA, Els
comtes de Palamós a l ’Edat Moderna. ANNA-MARIA CORREDOR i PLAJA, Topònims
baix-empordanesos del segle XVII: Una incursió a les propietats del castell de P alau-Sator els
anys 1670-1671. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Sant Feliu de Guíxols, 1701-1705. PEP
VILA, El «Tratado de diferentes curiosidades», un receptari bisbalenc d ’adrogueria i confiteria.
MIQUEL BORRELL i SABATER, La polèm ica entre l ’hospici de Girona i l ’ajuntament de
Sant Feliu de Guíxols p e l control de la caritat a finals del segle XVIII. JOSEP Ma MASSONS,
Alum nes del Reial Col·legi de Cirurgia de Barcelona (1760-1843) del Baix Empordà. PEP
VILA, Lletres de M ossèn A.M. Alcover i de F.B. M oll a Irene Rocas Romaguera, corresponsal
de l ’obra del diccionari de Llofriu. JOSEP CLARA, 30 Cartes de Gaziel a Carles Rahola.
ALBERT JUANOLA i BOERA, Les cambres de comerç del Baix Empordà..
Núm. 17. (1998). CARLES ROQUÉ i PAU - LLUÍS PALLÍ i BUXÓ, Geologia de l ’A rdenya
i form es granítiques associades. BIBIANA AGUSTÍ - JOSEP BURCH - JOAN LLINÀS, Les
sitges ibèriques de Sant Sebastià de La Guarda (Palafrugell, Baix Empordà). JOSEP M.
NOLLA - LLUÍS PALAHÍ - JOSEP BURCH, L ’abandonament de l'O ppidum de Castell.
MARIA VILAR i BONET, Inventari del castell de Calonge (1466). JOSEP M. M ARQUÈS, La
parròquia de Púbol. PERE MOLAS RIBALTA, Noves notícies sobre Antoni Ferrer, gran
canceller de Milà. ENRIC PRAT - PEP VILA, Un inventari de la casa Fina de Palafrugell
(1708). ANNA-M ARIA CORREDOR PLAJA, Temps de pescadors i comerciants a la platja
de Pals (s. XVIII). JAUME AYMAR i RAGOLTA, Reformes vuitcentistes a l ’església de
Calonge. AGUSTÍ M. VILÀ GALÍ, El tràfic de cabotatge al port de Palafrugell. JOAN
MOLLA i CALLÍS - JORDI BAUTISTA i PARRA, La vinya i el vi a !a conca de la riera del
Tinar (C alonge). PEP V ILA , «E m porion», una revista de la Bisbal, d ivu lg a d o ra 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 aportació al coneixement de
les fo n ts picants de la Vall d ’A ro mitjançant radiocarboni.

Núm. 18 (1999). JOSEP CASAS i GENOVER, Sitges ibèriques a l'entorn de Marenyà (La
Tallada d'Empordà). FRANCESC AICART, JOSEP Ma NOLLA i JORDI SAGRERA, L'església
antiga de Santa Cristina d'Aro i els seus precedents. Una nova interpretació. ELVIS
M ALLORQUÍ i GARCÍA, La vila de M onells, del segle IX al XII. JOSEP M. MARQUÈS,
Construcció de les esglésies de Palafrugell i M ont-Ras (1588ss). M ARIA VILAR i BONET,
L'escut dels ducs de Ses sa del Castell de Calonge. ANNA-M ARIA CORREDOR i PLAJA,
Notícies disperses sobre algunes edificacions fortificades de Pals. PEP VILA, Sobre un m a
nual de sastreria català del sis-cents, copiat i refet a Santa Cristina d'Aro. GEMMA PUJOLBUSQUETS i PINANA, La Pesta de 1652. Transcripció i anàlisi d'un llibre de rebuts de
Palafrugell. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Sant Feliu de Guíxols 1706-1714 (Guerra de
Succesió). JAUME AYMAR i RAGOLTA, Francesos, afrancesats, carlins i comerciants: els
Sivatte-Vilcir de Calonge. M ONTSERRAT DEL POZO i FERRER, La farm àcia de Calonge i
la fam ília Bou. JOSEP CLARA, Una crítica a l'església diocesana d'abans de la guerra: la
del canonge calongí Josep Morera. ALBERT VILAR i MASSÓ, La Xispa de Calonge. Hum or
a la reraguarda.

Núm. 19 (2000). LLUÍS PALLÍ - CARLES ROQUE, Un aflorament volcànic inèdit al massís
del Montgrí: el volcà de l'Aixart de la Conca. FRANCESC AICART i HEREU, El final del
món ibèric a la Vall 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 romànic. JAUME AYMAR i RAGOLTA, Ermitans jerónim s i
Carles I. M ARIA VILAR i BONET, Antoni de Cardona, senyor de la baronia de Calonge
(1550-1606). ANNA-M ARIA CORREDOR i PLAJA, La vida dels francesos residents a la
costa del Baix Empordà el 1637. PERE M OLAS i RIBALTA, El setge de Palamós de 1655
vist des de Madrid. BENET JULIÀ i FIGUERAS, Marina guixolenca del segle X VIII (Del
desastre a la recuperació). PEP VILA, El receptari El cafetero del Ampurdàn, amb altres
fórm ules de la terra. JOSEP CLARA, Dos articles juvenils de Jaume Vicens Vives. JOAN
M OLLA i CALLÍS, Tres fites en la història agrària de Calonge: 1734, 1882 i 1970. LLUÍS
PALLÍ - CARLES ROQUÉ, La reposició de la Pedralta.

Núm. 20 (2001). CARLES ROQUÉ - LLUÍS PALLÍ, Les inscultures de M ontagut Petit (Vallllobrega). J. BURCH, J.M. NOLLA, L. PALAHÍ, J. SAGRERA, M. SUREDA i D. VIVÓ, Els
banys privats de la vil·la romana de Pla de Palol a Platja d'Aro. RAM ON JÀRREGA i
DOM ÍNGUEZ, Una llàntia tardoantiga amb decoració de tema cristià procedent de la vil·la
romana de Pla de Palol (Platja d'Aro, Baix Empordà). JAUME AYMAR i RAGOLTA, La
cellera de Sant M artí de Calonge i la consagració del 1423. MARIA VILAR i BONET, Retrat
d'Elisabet de Requesens, virreina de Nàpols, comtessa de Palamós i senyora de la Baronia de
Calonge (1518). ANNA-M ARIA CORREDOR i PLAJA, Les possessions de la Universitat de
Pals el 1672. SALVADOR VEGA i FERRER, La recuperació de l'almoina del pa cuit del
Dijous Sant i la reparació de l'església parroquial de la Tallada (1685). LAURA QUER i
MONTSERRAT, E ls interiors de les cases de Calonge (1750-1800). BENET JU LIÀ i
FIGUERAS, Sant Feliu de Guíxols, 1815-1826. M ONTSERRAT DEL POZO DE FERRER i
MARISA MOLINAS DE FERRER, X avier de Ferrer al centenari de les dunes. JOSEP CLA
RA, Les vocacions militars al Baix Empordà: l'exemple de Lluís Jovell i Vilar. PEP VILA,
Unes pàgines de folklore palamosí. JORDI TURRÓ i ANGUILA, L'arxiu de la parròquia de
Palafrugell: Els registres sacramentals. ALBERT V ILAR i MASSÓ, La capella de Sant Jordi
de Calonge
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NORMES DE PUBLICACIÓ D'ESTUDIS DEL BAIX EMPORDÀ
1 E l llib re E stu d is del B aix E m p o rd à és u n a p u b lic a c ió de l'In stitu t d 'E stu d is del B aix E m p o rd à, i està
o b ert a articles o rig in als de rece rca, articles d e rev isió i c o m u n ic a c io n s cu rtes d e l'à m b it te rrito rial d e la
co m a rc a del B aix E m p o rd à. E s p u b lic a rà un v o lu m p e r any, co n stitu ït p e r un o m és n ú m ero s.
2.- E ls au to rs h an de p re s e n ta r al P re sid e n t de l'In stitu t d 'E stu d is del B aix E m p o rd à, el te x t b en red actat,
po lit, d efin itiu , am b un m à x im de 20 folis, a d o b le esp ai, in c lo ses les n o tes, els ap è n d ix s d o cu m en tals,
fo to g ra fies, ta u les, il·lu strac io n s, m ap es o gravats i re ferè n cie s. Els tre b alls m és llarg s d e 2 0 fo lis tam b é
p o d ran ser ad m eso s si el C o n sell d e R ed a cció h o co n sid e ra co n v e n ien t. E ls o rig in als s'h an de lliu ra r m e c a 
n o g rafiats o en u n a c ò p ia de p a p e r a p a rtir del su p o rt m a g n ètic. E s lliu rarà, ta m b é, el d is q u e t q u e p o rta rà el
te x t en p ro g ram es d 'a u to e d ic ió o p ro cessad o rs de te x tes c o m p a tib le s ta n t en P C co m en M acin to sh . N o
s'a d m etra n esb o rran y s ni tre b alls m al red ac tats o am b faltes d'o rto g rafia . T am p o c s'a c c e p ta ra n tre b alls ja
p u b licats o en curs d 'ed ició en altres p u b licacio n s.
3.- L es p àg in es de l'article an iran n u m e rad es al m a rg e in fe rio r del foli. C a d a tre b all p o rta rà a la p rim era
p la n a el títo l en m a jú scu le s am b el n o m d e l'a u to r o au to rs en m in ú sc u la, i, si s'e sc au , el n o m de l'e n tita t a la
q u al rep resen ta. E l te x t es p o t e s tru c tu ra r en su b cap íto ls, su b ap artats, n o tes, an n e x o s i b ib lio g ra fia q u e
d u ran els títo ls co n v e n ie n tm e n t su b ratllats. N o m és s 'a d m etra n les a b rev iacio n s m és u su als: fig ., p àg ., n ú m .,
A D , a.C ., s/d, etc. E ls te x to s i les citacio n s in c lo so s en altres llen g ü es h an d 'a n a r en tre co m etes i ro d o n a. Si
e s tra c ta de p o em es, en fo rm a t d e lle tra petita.
4.- El C o n sell de R ed a cció d e l’In stitu t d ’E stu d is del B aix E m p o rd à es re se rv a el d ret de n o p u b lic a r
aq u e lls tre b alls que p e r d efec tes de red ac ció , de p re se n ta c ió o de c o n tin g u t n o s'a d ap tin a aq u e sta n o rm a tiv a
de p u b licació ; a ix í m ateix , pot rebutjar, ta m b é, aq u e lls estu d is q u e no tin g u in pro u q u a lita t c ien tífica o bé
q u e m o strin g reu s d efec tes d e m e to d o lo g ia en la sev a elab o ració . N o m és l'a u to r és re sp o n sab le d el c o n tin 
g u t de l'article , e sp e c ia lm e n t q u an es tra cten asp ectes id e o lò g ic s o es d o n en o p in io n s m o lt p erso n als. Q u an
el C o n sell de R ed a cció ho cregui o p o rtú , so tm e trà alg u n tre b all p re s e n ta t a ju d ic i d 'u n esp e c ia lista p e rq u è en
faci u n in fo rm e, que d esp rés serà d eb a tu t en u n a reu n ió ord in à ria.
5.- P e r a les referè n cie s dins del te x t cal se g u ir el fo rm a t: C o sta (1 9 9 3 ); si la re fe rè n c ia v a situ a d a al final
d ’u n a frase (B ad ia, 1981), (R o q u é & P allí, 1991) o (F abre et al., 1991), seg o n s si la p u b lic a c ió q u e es
re fe re ix sigui d'u n , dos o m és de do s autors. Si cal in d ic a r les p àg in es: (B ad ia, 1981, p. 69), (E ste v a, 1993,
p. 5 5 -58). Si un a u to r cita t en el te x t té m és d 'u n a p u b licació re fe re n c ia d a en u n m a teix an y ca ld rà assen y ala r-h o de la seg ü en t m anera: (P la, 1990a), (P la, 1990b), etc. L a llista b ib lio g rà fic a es co l·lo c a rà al fin a l del
tex t, p er o rd re alfab ètic de co g n o m s i dins d el m a teix co g n o m , p e r an y s, seg u in t aq u e stes in d icacio n s: si es
tra cta d'u n llib re, el c o g n o m en m a jú scu le s, u na c o m a i el n o m o la inicial. Si es tra cta de d o s au to rs, d esp rés
del c o g n o m i n o m (o in icia l) del p rim er, la co p u lativ a i a c o n tin u a c ió el co g n o m i el n o m (o in icia l) del
seg o n autor, seg u it de la d a ta de p u b licació en tre p arèn tesis, un p u n t i el títo l c o m p le t d el llib re en cu rsiv a (o
su b ratllat), el lloc o llocs d 'e d ic ió i si es creu co n v e n ien t, l'ed ito rial. C a ld rà se g u ir aq u e st fo rm at:
articles: E S T E V A , L luís (1962). "E x c av acio n es en el M o n asterio B en e d ictin o de S an t F eliu de G u íx o ls",
R e vista d e G erona, 19, p. 55-57.
llibres: C O S T A , L luís (1994). A r x iu i recerca històrica. L 'A rx iu M u n ic ip a l d e Begur, B egur, A ju n ta 
m ent.
E S T E V A , L. i P A L L Í, L. (1990). E l te rm e n a l d e S a n t F eliu d e G u íxo ls (1 3 5 4 -1 9 8 0 ), S an t F eliu de
G u íx o ls, am ics d el M u se u M u n icip al.
ca p íto ls d e llibres: V IN A S , X a v ie r (1 992). "L es G av arres", dins P allí L. & B ru si D . (ed .) E l m e d i
n a tu r a l a les terres giro n in es, G iro n a, p. 181-189.
6.- L 'a u to r su g g e rirà l'o rd re i la d isp o sició d in s el te x t de les fig u re s, la citació d e les q u als es fa rà en el
lloc a p ro p iat, de la s e g ü e n t m an era: (fig. 3)... E ls g rav ats, d ib u ix o s o fo to g ra fies h an de s er de b o n a q u alita t,
p re fe re n tm e n t m u n tats, a p u n t de pu b licar, am b esc a la g ràfica, reto lació i am b els p eu s del text, se m p re q u e
ca lg u i. Q u an sigui p o ssib le s'h a d e c ita r la p ro c e d è n c ia de les fo to s o g rav ats u tilitzats, de l'arx iu o b ib lio te ca
d 'o n p rovenen. A c a d a fig u ra i a c a d a ta u la s'in d ic a rà a llapis el n o m de l'au to r, el n ú m e ro d 'o rd re q u e te n en
d in tre del treball. C al m e c a n o g ra fia r els peu s de fig u ra en full a part.
7.- Pel que fa a la rev isió de p ro v es im p reses (g alerad es) el C o n se ll d e R ed a cció de l'In stitu t d 'E stu d is
d èl B aix E m p o rd à prev eu la p o ssib ilita t d e fer-la d ire ctam en t. E n cas co n trari, p erò , l'a u to r en q u ed a re s p o n 
sab ilitz at. L es re b rà al seu d o m icili i les h a u rà d e re to rn a r en un te rm in i m à x im de 10 d ies, tra n sc o rre g u ts els
q u als el C o n sell d e R e d a c c ió re s o ld rà p e r tal de no re ta rd a r la p u b licació . En la rev isió n o p o d ra n in tro d u irse c o rre c c io n s d 'estil, sin ó ú n ic a m e n t de tip u s o rto g rà fic o tècnic.
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